
N ew York ve Pentagon’a düzenlenen 11 Eylül saldırıları, o zamanlar hayal bile edilemeyecek bir seviyede 

küresel şiddete yol açtılar. Saldırıların kendileri, şimdi birkaç savaş geride kalmış olaylar. Yirminci yüzyıl 

için, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Berlin Duvarı’nın yapılışı/yıkılışı gibi olaylar ne ifade ediyorsa, yirmi 

birinci yüzyılın ilk senesinde gerçekleşen 11 Eylül saldırısının da aynı anlama geldiğini/geleceğini söylemek 

mümkün. Olayın  bütün dünya üzerinde yarattığı  etkiler  ister istemez daha onuncu yılında  böylesi cümleler 

kurmaya yöneltiyor. Bu durumda, henüz yeni başlamış bir çağı biçimlendirecek  önemli unsurlardan olacak 11 

Eylül’ün ‘okumasını’ nasıl yaptığımızın ehemmiyeti artıyor. 

11 Eylül olayının hemen ertesinden başlayarak dalga dalga genişleyen 11 Eylül külliyatı meseleleri değişik 

boyutlarıyla ele aldı. Umran’ın bu sayısı on yıl sonra 11 Eylül’ün geride bıraktığı ‘olumsuz’ mirasa  tarihi ve kül-

türel derinliği ihmal etmeden odaklandı. 11 Eylül’ün kültürel ve göstergebilimsel röntgenini, sosyal bilimlerin 

‘burnunu sokabildiği’ açılardan, adeta tomografik denebilecek bir şaşmazlıkla  çekmeye çalışıyor bu sayı. İleride, 

yüzyılın ilk büyük patlamasının Müslüman dünyanın hassasiyetleri dikkate alınarak nasıl yorumlandığını veya 

ana akımın dışındaki yorumun ne olduğunun görülmesi için de başvurulacak bir derleme niteliği taşıyacak 

muhtasar bir sayı olarak tasarlandı. Dünya çapında etkili bir fenomenin bir derginin kapsamı ve sınırlamaları 

içerisinde bütün etkileri ve dolayımlarıyla aktarılmasının mümkün olmadığını söylemeye gerek yok. Muhammed 

Esed, Dilaver Demirağ, Ömer Faruk Karagüzel ve Süleyman Ceran imzalı yazılar 11 Eylül meselesini ve onun 

sonrasında yaşananları anlamak bakımından oldukça önemli. Esed’in metni, Haçlı seferi retoriğini ve Batı bilin-

cinin Müslümanlara karşı olan kibirli halini yansıtan erken tarihli bir metin olmasından dolayı yayımlanıyor. 

İçinde bulunduğumuz zamanın sorunlarını tarihle anlamlı bir bağlama oturtarak anlayabilmek ve sınırlı da 

olsa meseleye ışık tutabilmek amacıyla yayımlanıyor bu ‘giriş’ yazısı. 11 Eylül’ün sinema endüstrisine bakan 

Süleyman Ceran’ın yazısı bize, tıpkı daha önce, binlerce bombanın kullanıldığı Pearl Harbor veya Hiroşima ya 

da Vietnam ertesinde, aynı şaşmazlıkla harcanan ve beyinlere boşaltılan binlerce film bobini gibi, 11 Eylül’ün de 

rahatlıkla bir kültürel propaganda ve dezenformasyon malzemesi olabileceğini açıkça gösteriyor.

Kimilerine göre ikiz kulelere yapılan saldırı Thatcher-Reagan ikilisiyle sembolleşen ve miladı neoliberal 

iktisat devrinin ‘üst söylemi’ olan küreselleşmeye karşı gösterilmiş tepkilerin şiddete dönüşmüş biçimiyle doruk 

noktası. Bazılarına göre ise bu olay  şiddeti her halükarda araç haline getiren  kimi ‘çılgın’ yorumların da doruk 

noktası. 11 Eylül’ün kanalını açtığı bir diğer olgu da yeni bir ‘soğuk savaş’ algısını dolayısıyla yeni bir ‘yeni dünya 

düzeni’ni mümkün kılmış olması. Bu olayın akabinde ABD için bir zamanlar Sovyetler’in rolünü oynayan güç 

‘radikal İslâm’ kimliği altında kendini ifade eden merkez veya merkezler. 11 Eylül’ün belki bundan da önemli 

kalıntısı, yapısal anlamda dünyadaki temel siyaset eğrisini sağa kaydırmış olması. 

11 Eylül’ün belki tüm etkilerinin yanında dünyayı analiz ederken kullanılan ‘dil’e dair  yapmış olduğu etkiler-

le de hatırlanır olacak. Halen de hatırlanıyor zaten. Çünkü olayın öncesinde ‘marjinal’ birkaç kesim dışında dev-

letlerin de aslında ‘terör’ uygulayabileceğini yüksek sesle dile getiren yoktu. Ne zamandır ki, kurulması, kurum-

laşması yarım yüzyıl sürmüş ortak hukuki kazanımlar aleni biçimde ayaklar altına alındı, yavaş yavaş insanların 

ilgisi de illegal yapılanmalardan legal yapılanmalara kaydı. ABD başta olmak üzere ondan cesaret alan devletler 

söz birliği ederek büyük mücadelelerle elde edilmiş hakları bir bir tırpanlamaya başladı. Böylece küresel ölçekli 

bir “devletin terör bahanesiyle kazanılmış cepheleri yıkması” gerçeğiyle karşı karşıya kalındı. En radikal biçimde 

yurttaş haklarını savunmak yönündeki çabalar cılız kalınca dünyanın efendilerinin çizdiği resmin umut verici 

olduğunu söylemek güç. Çünkü “Herkes derin bir tedirginlik içinde. Hal böyle olunca devletin görünmez şid-

deti arttıkça artıyor, yoğunlaştıkça yoğunlaşıyor. ‘Büyük birader’ teröre dönüşerek devlet terörünü oluşturuyor.” 

ABD’nin küresel boyuttaki müdahaleci siyaseti arttığı oranda ona karşı zaten varolan Amerikan karşıtlığı da 

tarihte belki hiç olmadığı bir raddeye ulaştı. Çılgın  neocon iktidarın hâkim siyasetinin ABD yurttaşlarının geniş 

kısmında onay buluyor olması, 11 Eylül sonrası korku ve şiddet ekseninde yürütülen kapsamlı endoktrinas-

yonla birleşince muhalif bir dil üretmek de epey güçleşti. Küresel ölçekli devletle hukuksuzluğu, hayati kimi 

dış politika kararlarındaki yurttaşı yok sayıcı tutum da neredeyse bütün devletler tarafından sergilendi. Aldığı/

alacağı kararları toplumsal düzlemde teyit etme kaygısı gütmeyen, hikmetinden sual olunmaz bir devlet aklının 

egemenliği pekişti.

Yeni sayımızda buluşmak dileğiyle. 

                                                                                                                                           Umran 

KÜRESELLEŞMEDEN MÜDAHALECİLİĞE

9/11, HAÇLI SEFERLERİ VE
YENİ ‘YENİ DÜNYA DÜZENİ’

Ayda Bir Merhaba
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Burhanettin CAN

‘Allah’ın İçin Sevip
Allah İçin Buğz Etmek’

H ayrettin Karaman 

Hoca Yeni Şafak’ta  

07.08.2011 tarihli 

‘Tahammül mü Hoş Görmek mi?’ 

başlıklı yazısında Türkiye’de ahla-

ki yozlaşmadan, Müslümanların 

duyarsızlığından, Kimliklerinin 

gerektirdiği ‘Farkında olamamak-

tan’ şikayet etmekte ve kimliksiz-

leşme tehlikesine karşı Dini hassa-

siyeti olanları uyarmaktadır. Yazı-

nın bütünü göz önüne alındığında 

yazının muhatabı, Laik-Seküler-

Ateist-Sol kesimler olmayıp bizzat 

Müslümanlar olduğu çok rahat 

bir şekilde anlaşılabilir. Tabii ki 

görmek isteyenler için, ‘Kınayı-

cının kınamasından korkmayan-

lar’ için, tefekkür edenler için ve 

bukalemunlaşmayanlar için. Yazı-

nın bütününe bakıldığında ana 

muhatap müminler olmuş olma-

sına karşılık, Laik-Seküler-Ateist-

Sol kesimlerin de yazıdan alması 

gereken mesajlar olduğu görüle-

bilir. Yazıda İslâm’ın temel değer-

lerine, fiilen, ulu orta yaşanarak, 

yapılan saldırının Müslüman’ın 

zihin dünyası üzerinde oluştur-

duğu baskının boyutuna dikkat 

çekilmek istenmiştir.  Cumhuriyet 

tarihi boyunca küfretmeye, haka-

ret etmeye, aşağılamaya alışmış 

bir zihni yapının hâlâ daha bunu 

görememesi üzücüdür.

Burada; Hayrettin hocanın 

yazısı dolayısıyla Allah’ın buğz 

ettiği, lanetlediği, Şeytan işi pislik 

dediği yaşam tarzına ve zihniyete 

karşı mümince tutum ve tavrımız 

ne olmalıdır? konusu ele alına-

caktır.

Hayrettin Hocanın Yazısı

Hayrettin Hocanın yazısı üze-

rinde bir kaşık suda fırtına kopar-

tanların çoğunluğu, yazının bizzat 

kendisini okumayıp birilerinin 

alıntılarından alıntı yaparak yazıyı 

değerlendirmişlerdir. Okuyanlar 

da yazı üzerinde gerekli bir şekil-

de, bütünü göz önüne alarak 

düşünmemişlerdir. Cevabi yazıla-

rından bu anlaşılmaktadır. Bunlar 

İslâm’a, Müslümanlara saldırabil-

menin fırsatını yakalamanın daya-

nılmaz hazzı içerisinde bir yayga-

ra koparmışlardır. 

Yazının ihtiva ettiği ana fikir-

leri aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

1- ‘Bir Müslüman İslâm ahkâm, 

ahlak ve âdâbının hakim olduğu, 

kimsenin aleni olarak bunları çiğ-

neyemediği bir toplumda yaşa-

mak ister.’ 

2- ‘Her Müslüman, aleni (açık-

ça, kamuya açık yerde) dine, 

ahlaka, âdâba aykırı her davranı-

şa engellemek veya ıslah etmek  

görev ve sorumluluğundadır.’

3- Bu sorumluluğu yerine geti-

rirken üç noktayı dikkate alır: a- 

‘Şartlar müsait mi’, b- ‘Düzelteyim 

derken bozma ihtimali bulun-

mamalı’, c- ‘Daha büyük sakınca 

doğurmamalı’

4- İslâm’a inanmayanlar kendi 

inançlarını serbestçe yaşayacaktır. 

Ama ‘bu uygulama Müslümanların 

hayat, ahlak ve dindarlıklarını, 

nesillerin eğitimini olumsuz etki-

leyecek tarzda olmamalıdır.’

5-  ‘İslâm’ın temel değerlerine 

ve ahlak yapısına aykırı filleri için, 

toplumsal gerilim, hatta çatışma 

olmaması için gerekli bir tedbir 

olarak özel mekanlar ihdas edi-

lebilir.’

“Allah’ın ayetlerine küfredildiğini ve  onlarla alay edildiğini işittiği-

nizde,  onlar bir başka söze dalıp-geçinceye kadar,  onlarla oturma-

yın,  yoksa siz de onlar gibi olursunuz” 

(4 Nisa 140)
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6- ‘Çok dinli, çok kültürlü, 

çok ahlak anlayışlı bir toplum 

içinde yaşamak durumunda şart-

lar müdahaleye ve düzeltmeye 

müsait olmadığında Müslümanlar 

ayrı bölgelerde yaşamalıdır.’ İç 

hicret, iç göç yapılmalıdır. Şerden 

uzaklaşılmalıdır.

7- Müslüman’ın şartları buna 

uygun değilse, ‘beraber, yan yana 

yaşama’ kaçınılmazsa, ‘Müslüman 

yapılan gayrı ahlakilikleri, çir-

kinlikleri (eşcinsellik, sarhoş-

luk, nikahsız birlikte yaşama 

(zina), kumar, sokakta seviş-

me, çıplaklık...)  hoş göre-

rek değil tebessüm etmeyerek 

tahammül gösterir.’

8- Buğz ederek tahammül 

etme, Müslüman kimliği-

nin gereği olup farklı kimlik 

sahipleri arasında ‘kendi far-

kındalığının şuurunda olmak’ 

demektir. Aksi durum kimlik-

sizleşmedir.

8- İçinde yaşanan sistemin 

Müslüman’a dayattığı bu ren-

cide ve ifsad edici durumla 

‘iç içe yaşamak başkadır; ‘hoş 

olmayan’, insan fıtratını bozan 

şeyleri ‘hoş görmek başkadır’. 

Hayrettin Hoca iki ana 

tehlikeye dikkat çekmek 

istemiştir: 1- Çirkinlikler 

bu denli açık aleni icra edi-

lir hale gelirse toplumun 

tahammül sınırlarının dışına 

çıkıldığında istenmeyen durum-

lar meydana gelebilir. Bu, ülkeyi 

yönetenlere ve şerri icra edenle-

re karşı yapılmış bir uyarı ola-

rak görülmelidir. 2- Kötülüklere, 

çirkinliklere karşı duyarsızlaşan 

Müslümanların kendi kimliklerini 

kaybedip sapabilecekleri ve sırat-ı 

müstakimden uzaklaşabilecekle-

rine ilişkin uyarının muhatabı ise 

Müslümanlardır. Öncelikle bu iki 

noktanın iyi görülmesi gerekir.

Diğer taraftan Hayrettin 

Hocanın yazısı bir turnusol kağı-

dı özelliği kazanmıştır. Hocanın 

yazısına İki kesimden olumsuz 

tepki gelmiştir:

1-Laik-Seküler-Ateist-Sol Kesim

2-  Bir Kısım Müslüman Yazarlar 

Laik-Seküler-Ateist-Sol kesim-

lerin açık aleni saldırıları, yeni bir 

şey değildir ve de yadırganmama-

lıdır. Eminim ki hoca da bunların 

hakaretlerinden dolayı üzülme-

miştir. Çünkü Cumhuriyet tarihi, 

bunun ilginç ve acı örnekleri ile 

doludur. Din adamı ve dindarlar 

cumhuriyet tarihi boyunca kari-

katürlerde ve filmlerde aşağılan-

mış ve karalanmıştır. ‘Gericiler’, 

‘yobazlar’, ‘göbeğini kaşıyanlar’, 

‘varoştakiler’, ‘ağzı çorba kokanlar’, 

‘kara böcekler’, ‘kara Fatmalar’, 

‘öcüler’… gibi kavramları daha 

düne kadar kullananlar hep bu 

kesimlerdi. ‘Tayyip bey değiştiği-

ne bizi inandırmalı, bizimle rakı 

masalarında oturmalıdır.’ ‘Emine 

Hanım başını açmalıdır ki 

değiştiklerine inanabilelim’, 

diyenler bugün hoşgörü hava-

risi kesilen bu kesimlerdir. 

Köylü kıyafetleri ile köylüleri 

Kızılay’a sokmayanlar bunlar 

değil miydi? Anadolu insa-

nına ‘Ulan Öküz Anadolulu’ 

diyen bunlar değil miydi? 

Başörtüsü direnişi yapan kız-

larımıza küfredenler, hakaret 

edenler kimlerdi? İkna oda-

larını kurup psikolojik savaş 

metotlarını uygulayanlar 

kimlerdi? ‘Hasolar, Memolar, 

Hanzolar mı bizi yönetecek?’ 

diyen ‘laik-seküler-ateist-

sol’ cenahtır. O nedenle bu 

hakaret ve saldırıları sürpriz 

değildir. Dikkatlerden kaçma-

ması gereken bir nokta da 

‘Dinin referans alınarak insan 

ve topluma bakılamayacağı-

nı’, ‘dinin bir doğma oldu-

ğunu’, dinin zihni köleleştir-

diğini’, bu vesile ile ısrarla 

dile getirmiş olmalarıdır.  Bu 

ifadeleri, Müslümanlara hakaret, 

dine saldırı olduğunun şuurunda 

olarak kullanırlarken; eşcinselle-

re, zina yapanlara, ahlaksızlara 

karşı tebessüm yapmamayı bir 

hoşgörüsüzlük, bağnazlık olarak 

niteleyebilmektedirler. Bu içlerin-

de olan öfkenin çok cüzi bir kıs-

Hayrettin Hoca iki ana tehlike-
ye dikkat çekmek istemiştir: 1- 
Çirkinlikler bu denli açık, aleni 
icra edilir hale gelirse toplu-
mun tahammül sınırlarının 
dışına çıkıldığında istenmeyen 
durumlar meydana gelebilir. 
Bu, ülkeyi yönetenlere ve şerri 
icra edenlere karşı yapılmış bir 
uyarı olarak görülmelidir. 2- 
Kötülüklere, çirkinliklere karşı 
duyarsızlaşan Müslümanların 
kendi kimliklerini kaybedip 
sapabilecekleri ve sırat-ı müs-
takimden uzaklaşabilecekleri-
ne ilişkin uyarının muhatabı 
ise Müslümanlardır. Öncelikle 
bu iki noktanın iyi görülmesi 
gerekir.
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mının dışa yansımasından başka 

bir şey değildi. Bu Kur’âni gerçek 

unutulmamalıdır:

“[003.118] Ey iman edenler, 

kendinizden olmayanı sırdaş edin-

meyin. Onlar size kötülük ve zarar 

vermeye çalışırlar, size zorlu bir 

sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. 

Buğz (ve düşmanlıkları) ağızla-

rından dışa vurmuştur, sinelerinin 

gizli tuttukları ise, daha büyüktür. 

Size ayetlerimizi açıkladık; belki 

akıl erdirirsiniz.”

O nedenle bu kesimden gelen 

saldırılara üzülmemek gerekir. 

İnançlarının  gereğini yapmakta-

dırlar. Asıl üzüntü duyulması gere-

ken, Müslüman kesimden gelen 

tenkit değil, uyarı değil, yol gös-

terme değil saldırıların var olmuş 

olmasıdır. İslâm’ın bütününü ve 

özünü göz önüne almadan ve 

yazının bütününü ve özünü göz 

önüne almadan kelimeleri bağ-

lamından koparıp yalınlaştırıp, 

kelimeler üzerinden, üstü kapalı 

hakarete varan ifadelerin kullanı-

larak bir saldırının gerçekleştiril-

miş olmasıdır. 

Bu noktada ve bu durumda 

kızgınlığı, öfkeyi bir tarafa bıra-

kıp üzerinde düşünülmesi gere-

ken konu, ben müminim diyenle-

rin böyle bir zihin yapısına sahip 

olmalarının nedenlerini ortaya 

çıkarmaktır. Eğer bu durumu, 

49 Hucurat 13-17 ayetlerinde 

yer alan Mümin-Müslim ayırımı 

kapsamında değerlendirecek olur-

sak yapılanları makul karşılamak 

gerekmektedir. 

Hoşgörü, Müsamaha, Tolerans 
ve Tahammül

Türkiye’nin en ciddi sıkıntısı 

kavramlara yüklenen anlamlarda 

ortak bir mutabakatın olmamış 

olmasıdır. Çoğu kez, meşhur ‘Deli 

ile Filozofun fıkrasında’  olduğu 

gibi, aynı kavramlara, birbirine 

tamamen zıt anlamlar yüklenil-

mesi gibi bir durumla karşı kar-

şıya kalmamızdır. Kavramların 

semantik alanını ve bu alanda 

ilişki ağını oluşturan diğer kav-

ramları göz önüne almadan, birbi-

rimizi değerlendirir hatta yargıla-

rız. Hayrettin Hocanın ‘Hoşgörü’, 

‘tahammül’ ve ‘tebessüm’ kavram-

larını tebliğ, irşad, davet, marufu 

emredip münkeri yasaklama gibi 

kavramları göz önüne almadan 

kullanabileceğini düşünmek ikin-

ci kesimin düştüğü temel yanılgı 

olmuştur. Hoşgörü, Müsamaha, 

Tolerans, Tahammül kavramla-

rından öncelikle ne anlaşılmalı-

dır? Bu kelimelere sözlüklerde ne 

anlamlar verilmiştir, buna bak-

makta yarar vardır:

“Hoşgörü: 1- Hoş görme, 

beğenme, hoş bulma. 2- aldır-

mamak. 3- anlayışla karşılama, 

müsamaha, tesamuh, tolerans.

Hoşgörmek: 1- Beğenmek, hoş 

bulmak. 2- aldırmamak. 3- kötü 

bir fiilini anlayışla karşılamak, 

müsamaha etmek. 

Müsamaha: 1- Göz yumma, 

tahammül, katlanma, tolerans, 

2- aldırmama. 3- ihmal. 4-   

Hoşgörme, hoşgörü

Müsamaha etmek:  Göz yum-

mak, görmezden gelmek, katlan-

mak, tahammül etmek

Tolerans: Müsamaha, hoşgö-

rü.” 

Tahammül: 1- Yüklenme, yüke 

katlanma, zora dayanma. 2- sabır 

gösterme.(1)

Yukarıdan da görülebileceği 

gibi, bu kelimelerin hepsi çok 

anlamlıdır. Hayrettin Hoca,

Hoşgörü kelimesinin birinci ve 

ikinci anlam boyutunu göz önüne 

alırken; diğerleri üçüncü anlam 

boyutunu göz önüne almışlardır. 

Oysa yazının başlığı ‘Tahammül 

mü Hoş Görmek mi?(ayrı yazı-

lı)’ şeklinde olup ‘Tahammül mü 

Hoşgörmek mi?(bitişik yazılı)’ 

şeklinde değildir. Eleştiri yapanla-

rın buna dikkat etmesi gerekirdi.

Tolerans kelimesi Fransızca 

kökenli, müsamaha kelimesi de 

Arapça kökenlidir.

Tolerans kelimesi, Batıda üre-

tim sektöründe ortaya çıkan ve 

Firavun gibi bir zalime böylesine nazik davranmak 
mecburiyetinde olanlar, diğer insanlara karşı daha 
müsamahalı ve daha toleranslı davranmak zorun-
dadırlar. Ancak bu tolerans bandının sınırları nasıl 
ve ne olmalıdır? Firavun haddi aştığından, ölçüyü 
kaçırdığından bizzat Allah tarafından suda boğularak 
helak edilmiştir. Hayrettin Hocanın yazısındaki ince-
liği göremeyenlerin temel yanılgı noktası burasıdır. 
Sevmemizin ya da buğz etmemizin, tebessüm edip 
müsamaha göstermemizin sınırları nelerdir, yada ne 
olmak zorundadır?
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■ Allah İçin Buğz Etmek

çok sıkça kullanılan bir kelime-

dir. Üretilmiş bir parçanın kabul 

edilebilir ölçülerde, standartlar-

da olduğunu, kullanılmasında 

bir sakınca olmadığını belirten 

hata payını ifade eder. Bu olması 

gereken ideal ölçünün altında ve 

üstünde(artı-eksi) bir hata payı 

aralığını, bandı gösterir. Üretilen 

elemanın kullanılabilme aralığını 

belirler. Bu kelime daha sonraları 

sanayi sektöründe kullanılan bir 

kelime olmaktan çıkıp beşeri iliş-

kiler için de kullanılan bir boyut 

kazanmıştır.  İnsanların ahlak dışı, 

edep dışı, nezaket dışı, kural dışı 

ve kanun dışı davranışlarında, göz 

yumulabilecek, tahammül edile-

bilecek, sabırla karşılanabilecek 

sınırı ifade etmektedir.

 Öyleyse ahlak dışı, edep dışı, 

nezaket dışı, kural dışı davranış-

lara müsaade etmenin bir sınırı 

olmalıdır. Her isteyenin istediğini 

yapma hakkına sahip olduğu bir 

toplum, toplum değildir. Ahlak 

sistemleri ve hukuk sistemleri 

bunun için vardır.

“Müsamaha: Arapça “s m h” 

kökünden türemiş bir isimdir 

ve bir konuda tatlılık, kolaylık 

ve yumuşaklıkla muamele edip 

kolaylık göstermek, şiddet, zor-

luk, sertlik ve kabalıktan sakın-

mak manalarında kullanılmakta-

dır, “s m h” kökü Arapçada yumu-

şak ve düzgün olmak manalarına 

gelmektedir.”(2) 

Kur’ân’da doğrudan müsama-

ha kavramı kullanılmamaktadır. 

Bunun anlamlarının bir kısmına 

tekabul eden, ‘af, Safh, “Keffe-

re”, Ra’fet, Birr, Rahmet, Kerem, 

Meveddet, Vedûd,  “A’rada   An”, 

“...Fe Zer Hum Fi Havdıhim 

Yel’abûn”’ gibi  kavramlar kul-

lanılmaktadır(2). Bu kavramlar, 

beşeri ilişkilerin bir boyutuna dik-

kat çeken, onları şekillendiren ve 

yönlendiren kavramlardır. 

Bu kavramlar tebliğde özel-

likle göz önüne alınması gereken 

kavramlardır. Ancak söz konusu 

edilen tolerans bandının dışına 

çıkıldığında gösterilmesi gereken 

tavrı belirleyen başka kavramlar 

da Kur’ân’da ve Sünnette bulun-

maktadır.

Adavet, Adüv

Adavet, ‘bir şeye tecavüz 

etmek, haddi aşmak ve kötü-

lük etmek anlamında ki “a-d-v” 

kökünden türemiş olup “düşman-

lık ve zulmetmek’ demektir. Adüv 

ise düşman demektir(3). Kur’ân’da 

bu kelimeler genelde Müslüman 

olmayanların Müslümanlara düş-

manlık yapacağı noktasında bir 

uyarı mahiyetinde kullanılmakta-

dır(5 Maide 2, 82). Bununla bir-

likte müminlerin şeytana düşman 

olmaları emredilmektedir(35 Fatır 

6). Ayrıca Allah’ın ve müminle-

rin düşmanı olanlar konusunda, 

müminler uyarılıp onların veli 

edinilmemesi ve de onlara sevgi 

beslenmemesi istenmektedir:

“[060.001]Ey iman edenler, 

benim de düşmanım, sizin de düş-

manınız olanları veliler edinme-

yin. Siz onlara karşı sevgi yönel-

tiyorsunuz; oysa onlar haktan size 

gelene küfretmişler, Rabbiniz olan 

Allah’a inanmanızdan dolayı pey-

gamberi de, sizi de (yurtlarınız-

dan) sürüp-çıkarmışlardır. Eğer 

siz, benim yolumda cihad etmek 

ve benim rızamı aramak amacıyla 

çıkmışsanız (nasıl) onlara karşı 

hâlâ sevgi gizliyorsunuz? Ben, 

sizin gizlemekte olduklarınızı da, 

açığa vurduklarınızı da bilirim. 

Kim sizden bunu yaparsa, artık o, 

elbette yolun ortasından şaşırıp-

sapmış olur.”

Bu noktada bu tür insanla-

ra karşı takınılması gereken tavır 

konusunda Hz. İbrahim, İman 

edenlere güzel bir örnek olarak 

gösterilmektedir:

“[060.004] İbrahim ve onunla 

birlikte olanlarda sizin için güzel 

bir örnek vardır. Hani onlar kendi 

kavimlerine demişlerdi ki: «Biz, 

sizlerden ve Allah’ın dışında tap-

makta olduklarınızdan gerçekten 

uzağız. Sizi (artık) tanımayıp-

inkâr ettik. Sizinle aramızda, siz 

Allah’a bir olarak iman edinceye 

kadar ebedi bir düşmanlık ve bir 

kin baş göstermiştir.»” 

“[060.006] Andolsun, onlar-

da sizler için, Allah’ı ve ahiret 

gününü umud etmekte olanlar için 

güzel bir örnek vardır.” 

Burada üzerinde durulan 

nokta, değer sistemlerinin farklı-

lığından dolayı böyle bir düşman-

lığın var olduğu/var olacağıdır. Bu 

düşmanlık İblisle birlikte başlamış 

ve kıyamete kadar da onun yolun-

dan gidenlerle var olmaya devam 

edecektir. Ancak bu kesimin bir 

bütün olarak düşünülmemesi, 

müminlerle savaşmayan bir gru-

bun var olabileceği noktasından 

hareketle onlara iyilikle ve adalet-

le davranılması istenmektedir(60 

Mümtahine7-9).

Kur’ân’da müminlerin iman 

etmeyenlerle ilişkilerine şekil-

lendiren bir başka konu ise 

Allah gazaplanması durumudur. 

Allah’ın gazaplandığı toplulukla-

rın veli, Halil, bitane edinilme-

mesi, onlara sevgi gösterilmemesi, 
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güvenilmemesi ve onlara sır veril-

memesi istenmektedir:

“[060.013] Ey iman edenler, 

Allah’ın kendilerine karşı gazab-

landığı gibi kavmi veli (dost ve 

müttefik) edinmeyin; ki onlar, 

kâfir olanların mezar halkından 

umut kesmeleri gibi ahiretten 

umut kesmişlerdir.”

 

Dolayısıyla çok dinli, çok kül-

türlü ve çok hukuklu toplumsal 

yapılarda iman edenlerle etmeyen-

ler arasında ilişki, Allah’ın gazap-

landığı fiiller ve Müslümanlara 

gösterilen düşmanlıklar eksenine 

oturtulmaktadır.

Allah’ın gazaplandığı fiille-

ri benimseyen, onları bir yaşam 

tarzı kabul eden toplum kesimleri 

ile ilişki veli, Halil, bitane edin-

meme şeklinde tezahür etmekte-

dir. Açık, aleni düşmanlık yap-

mayanlara, kötülüğü örgütleyip 

yaymayanlara, Müslümanları psi-

kolojik olarak baskı altına alıp 

zulm etmeyenlere karşı iyilikle, 

güzellikle ve adaletle davranılması 

Müslüman’ın görevidir.

Buğz

Rağıb El-İsfahani’ye göre 

“Buğz, nefsin yüz çevirdiği bir 

şeyden kaçınmasıdır. Hubbun zıd-

dıdır. Çünkü sevgi, nefsin rağbet 

ettiği bir şeye yönelmesidir.” Buğz, 

sevmemek, kin gütmek, nefret 

etmek hoşlanma mak demektir(3). 

Kur’ân’da çoğul şekliyle 5 defa 

geçmektedir. Genelde de “düş-

manlık” kelimesinin karşılığı olan 

“adâve” kelimesiyle beraber kul-

lanılmaktadır(3/118; 5/14,64,91; 

60/4). Buğz kelimesi Kur’ân’da 

Mümtahine 4’de Müminlerle 

onların düşmanları arasında ada-

vet kavramı ile birlikte kullanı-

larak bir ilişki tarzı olarak ortaya 

konulmaktadır. 

‹slâm Yeni Bir Dünya ‹nşa Etmek 
‹çin Vardır

İslâm, sapmış, yolunu şaşır-

mış, cahiliyenin bataklığına sap-

lanmış insanlığı kurtuluşa, aydın-

lığa, dosdoğru yola, cennete ulaş-

tırmak için gelmiştir. Dolayısıyla 

karanlıklar içerisinde kalıp yolu-

nu şaşırmış insanlara,  yeni yolun 

doğruluğunu, güzelliğini önce-

likle anlatacak, onları en güzel 

bir tarzda davet edecek, onlara 

nasihatlerde bulunacak ve  onları 

ikna etmeye çalışacaktır. Bunun 

için Peygamberler tebliğci olarak 

vasıflandırılmıştır(5/67). Keza 

Peygamberin yolundan giden 

müminler de birer tebliğci ola-

rak iyiliği emredip kötülüklerden 

alıkoymakla sorumlu tutulmuş-

lardır(3/110, 9/71). Kurtuluşa 

erecek zümrenin önemli vasıfla-

rından birinin de hakkı ve sabrı 

tavsiye olduğu  yemin yapılarak 

ifade edilmektedir(104/1-3). 

Bütün bunlar yapılırken af, 

merhamet, şefkat ve kolaylığın 

göz önünde bulundurulma-

sı gerektiği, gerek Kur’ân’da ve 

gerekse hadislerde belirtilmekte-

dir. Bu görevin gerektirdiği sabrı, 

tahammülü, müsamahayı göster-

mesi mümine Allah tarafından  

yüklenmiş bir sorumluluktur. 

O, bütün olumsuzluklara rağ-

men davetini en güzel, en estetik 

bir tarzda yapmak zorundadır: 

“[016.125] Rabbinin yoluna hik-

metle ve güzel öğütle çağır ve 

onlarla en güzel bir biçimde müca-

dele et.”  Bu tavır, muhatabı zalim 

de olsa mazlum da olsa, zengin de 

olsa fakirde olsa farketmez. Allah 

Firavun gibi bir zalime Hz. Musa 

ile Hz. Harun’u gönderirken ver-

diği talimat, tüm müminlerin teb-

liğde temel ilkesidir: “[020.043-

44] «İkiniz Firavun’a gidin, çünkü 

o, azmış bulunmaktadır.»  «Ona 

yumuşak söz söyleyin, umulur ki o 

öğüt alıp-düşünür ya da içi titrer-

kokar.»”

Firavun gibi bir zalime böy-

lesine nazik davranmak mecbu-

riyetinde olanlar, diğer insanlara 

karşı daha müsamahalı ve daha 

toleranslı davranmak zorundadır-

lar. Ancak bu tolerans bandının 

sınırları nasıl ve ne olmalıdır? 

Firavun haddi aştığından, ölçüyü 

kaçırdığından bizzat Allah tara-

fından suda boğularak helak edil-

miştir. Hayrettin Hocanın yazı-

sındaki inceliği göremeyenlerin 

temel yanılgı noktası burasıdır. 

Sevmemizin ya da buğz etme-

mizin, tebessüm edip müsamaha 

göstermemizin sınırları nelerdir, 

yada ne olmak zorundadır?

 

Müsamahanın Sınırları, 
Tolerans Bandı 

Buğz kelimesi özellikle hadis-

lerde, bir yaşam biçimi, bir davra-

nış türüne karşı ortaya konan kalbı 

bir eylem olup o davranış ya da 

yaşam biçiminin benimsenmedi-

ği, tasvip edilmediği, hoş karşılan-

madığına ilişkin kullanılmaktadır. 

Bütün sevgi ve nefret Allah’la ve 

İman kavramı ile bağlantılı olarak 

ele alınmaktadır: “Hz. Peygamber 

(s.a.v.): “Kim Allah için sever, 

Allah için buğz eder, Allah için 

verir, Allah için vermezse imanı-

nı kemâle erdirmiştir.”  (3344)  

“Rasûlüllah (s.a.v.): “Amellerin en 
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■ Allah İçin Buğz Etmek

faziletlisi Allah için sevmek, Allah 

için buğz etmektir.” (4)  

Dolayısıyla bir müminin sev-

gisi ve buğzu, Allah ve Rasûlünün 

tayın ettiği çerçevede

olabilir. Burada ölçü, Allah ve 

Rasûlü tarafından ortaya konmuş-

tur. Bir mümin Allah ve Rasûlünün 

buğz ettiğine buğz eder, müsa-

maha gösterdiğine müsamaha 

gösterir; tahammül ettiğine de 

tahammül eder. Ahlaksızlıklara, 

çirkinliklere, vurguna, soygu-

na, talana ve yalan, kötülüklere 

ve bunları icra edenlere, bütün 

en iyi, en güzel tebliğ, irşad ve 

davete rağmen, iflah olmayanlara 

buğz etmek zorundadır:  (1675)  

“Rasûlüllah (s.a.v.): “Kıyâmet 

günü, mü’minin mizanında güzel 

ahlâktan daha ağır basan bir şey 

yoktur. Allah Teâla hazretleri, çir-

kin düşük söz (ve davranış) sahip-

lerine buğzeder.”(5)

 O nedenle bir mümin batıl 

davayı savunanlara buğz eder:  “ 

(1649)  Rasûlüllah (s.a.v.): Kim 

bilerek bâtıl bir dâvayı kazanma-

ya çalışırsa ondan vazgeçinceye 

kadar Allah kendisine buğzeder. 

..Kim haksız bir dâvaya yardımcı 

olursa, Allah’ın gazabını kazan-

mış olarak döner.”(6)

Allah, ‘şiddetli düşman-

lık yapan hasıma’, ‘zâni ihtiya-

ra’, ‘kibirli fakire’, ‘zâlim zen-

gine’, ‘gurur ve kibir sahibine’, 

‘Harem’de sapıtıp haktan ayrıla-

na’, ‘İslâm’a girdiği halde cahiliye 

sünnetini arayana’,  ‘Haksız yere, 

kanını dökmek için bir adamdan 

kan talep edene’ buğz eder.”(7, 

8,9,10). Bu nedenle de bir mümin 

bu davranışı yapanlara ve onların 

eylemlerine buğz etmek zorun-

dadır. Bunun aksine bir tutum ve 

tavır, kötülükleri susarak tasvip 

edip yaygınlaştırdıklarından dola-

yı İsrail oğullarının helak olması 

gibi bir sonucu kaçınılmaz kılar:

“198. (Ebû Dâvûd’un metni) 

Rasûlüllah(s.a.v.): “İsrailoğulları 

arasında dinden sapma, ilk defa 

şöyle başladı:  Bir adam bir başka 

adama rastlar ve:  Bana baksana! 

Allah’dan kork ve yapmakta oldu-

ğun şeyi terk et.   Çünkü bu sana 

helâl değildir, derdi.  Ertesi gün, 

aynı işi yaparken o adamla tekrar 

karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü 

işten nehyetmediği gibi,  onunla 

yiyip içmekten ve birlikte olmak-

tan da çekinmezdi. Onlar böyle 

yapınca Allah Teâlâ kalplerini bir-

birine benzetti. 

Sonra Rasûl-i Ekrem 

şu âyeti okudu: (5/77-81). 

“İsrâiloğulları’ndan kâfir olanlar 

Dâvud’un ve Meryem oğlu İsâ’nın 

diliyle lânetlenmişlerdir. Bunun 

sebebi, baş kaldırmaları ve aşırı 

gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptık-

ları fenalıklara mani olmuyorlar-

dı. Yapmakta oldukları ne kötü idi!  

Onlardan çoğunun inkâr edenle-

ri dost edindiklerini görürsün. 

Nefislerinin onlara âhiret hayatı 

için hazırladığı şeyler ne kötüdür!  

Allah onlara gazab etmiştir, onlar 

azab içinde temelli kalacaklardır. 

Eğer Allah’a, Peygamber’e ve ona 

indirilen Kur’ân’a inanmış olsalar-

dı, onları dost edinmezlerdi,  fakat 

onların çoğu yoldan çıkmış kim-

selerdir.” 

Hz. Peygamber bu âyetleri 

okuduktan sonra şöyle buyurdu:

 “Hayır, Allah’a yemin ederim 

ki,  ya iyiliği emreder, kötülük-

ten nehyeder, zâlimin elini tutup 

zulmüne mani olur, onu hakka 

döndürür ve hak üzerinde tutar-

sınız; ya da Allah Teâlâ kalpleri-

nizi birbirine benzetir,  sonra da 

İsrâiloğulları’na lânet ettiği gibi 

size de lânet eder.” 

Kınayıcının kınamasından çekinmeden toplumu, 
insanlığı ifsad edenlere karşı mücadele devam ede-
cektir: “Rasûlüllah (aleyhissalâtu vesselâm): “Benden 
önce Allah’ın gönderdiği her peygamberin mutla-
ka ümmetinden havarîleri ve arkadaşları olmuştur. 
Bunlar onun sünnetiyle amel ederler, emirlerini de 
yerine getirirlerdi.  Sonra,  bu peygamberlerin ardın-
dan öylesi kötüler zuhûr etmişti ki, yapmadıklarını 
söyleyip, kendilerine emredilmeyeni de yapmışlardır. 
Kim bu güruhla eliyle mücahede ederse mü’mindir. 
Kim onunla diliyle mücahede ederse o da mü’mindir.  
Kim de onlarla kalbiyle mücahede ederse o da 
mü’mindir. Bunun gerisine, artık zerre miktar iman 
yoktur”
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Tirmizî’nin metni: 

Rasûlüllah (s.a.v.):

“İsrâiloğulları günahlara dal-

dıklarında,  âlimleri onları neh-

yettiyse de onlar işledikleri günah-

ları terketmediler. Bu defa âlimleri 

de onlarla birlikte oturdular, bera-

berce yediler, içtiler. Bunun üzerine 

Allah Teâlâ da onların kalbleri-

ni birbirine benzetti. Dâvûd ve 

Meryem oğlu İsâ’nın diliyle onlara 

lânet etti. 

Bu onların isyan etmeleri ve 

haddi aşmaları sebebiyle idi.” 

(Ayrıca bak: 7 Araf 163-169)

Buğz etmek demek katı, 

kaba, davranmak demek değil-

dir. Yapılan davranışı onaylama-

dığımızın, tasvip etmediğimizin 

hal dili ile ortaya konulmasıdır. 

Buna rağmen birine karşı buğz 

etmemiz, on karşı adaletsizlik 

yapmamızı gerektirmez ve de 

gerekçe olamaz: “(1087) Abdullah 

İbnu Revâha (r.a.): Buna rağmen, 

benim size olan buğzum,  size 

karşı âdil olmama mâni değil-

dir.”(11) Ayrıca bir müminin hem 

buğz etmesinin hem de sevme-

sinin bir ölçüsü vardır. Mümin 

bu noktada vasat ümmet olmanın 

gerektirdiği dengeyi tutturmak 

zorundadır: (3340) “Rasûlüllah 

(s.a.v.): “Dostunu severken ölçü-

lü sev, günün birinde düşmanın 

olabilir. Düşmanına da buğzunu 

ölçülü yap, günün birinde dostun 

olabilir.”(12)

Sonuç: Allah’ın Rızası mı 
‹nsanların Rızası mı?

İslâm’ın bir dünya görüşü ola-

rak tüm dünyayı İslâmlaştırma 

hedefi vardır. O nedenle de dün-

yanın neresinde olursa olsun tüm 

kötülükler, çirkinlikler, zulüm 

ve haksızlıklar onun ilgi alanına 

girer. Bu aynı zamanda bir mümi-

nin dünya tasavvurunun çerçe-

vesini de ortaya koyar. İlk nesil 

Müslümanlar, İslâm davasını bu 

derinlikte ve zenginlikte gördük-

leri için kısa bir zaman içinde 

İslâm’ı Atlas Okyanusundan Çin 

seddine kadar insanlara ulaştıra-

bilmişlerdir. Varolanla yetinme-

mişler, önlerinde ki tüm engelle-

meleri bu ruh ve heyecanla aşmış-

lardır.

Mute savaşında 3000 kişinin, 

200000 kişilik bir Bizans ordusu-

na meydan okumasındaki sır, bu 

ruhtur, bu idealdir. Müslümanlar 

başkalarını taklitten vazgeçip ken-

dileri olmaya başladıklarında bu 

zaferi yeniden yaşayacaklardır. 

İnsanları kurtuluşa yeniden götü-

receklerdir.

O nedenle İslâm kültür ve 

medeniyetinin temel değerleri ile 

bağdaşmayan her sisteme ve her 

düşünceye karşı olmak bir mümi-

nin görevidir. İnsanları rızası ile 

Allah’ın rızası arasında tercihle 

karşı karşıya kaldığımızda terci-

himiz, bedeli ne olursa olsun, 

Allah’ın rızasıdır: 

(5865)- Rasûlüllah (s.a.v.): 

“Kim halkın öfkesini dinlemeden 

Allah’ın rızasını ararsa insanların 

sıkıntısına karşı Allah kifayet eder. 

Kim de Allah’ın öfkesini dinleme-

den halkın rızasını ararsa, Allah 

onu insanlara havale eder” 

“Kim Allah’ın rızasını, halkın 

adem-i rızasında ararsa, Allah 

ondan razı olur, halkı da ondan 

razı kılar. Kim de Allah’ın adem-i 

rızasından halkın rızasını ararsa 

Allah ona buğz eder ve halkı da 

ondan soğutur.” (13)

Kınayıcının kınamasından 

çekinmeden toplumu, insanlı-

ğı ifsad edenlere karşı mücade-

le devam edecektir: “Rasûlüllah 

(aleyhissalâtu vesselâm): “Benden 

önce Allah’ın gönderdiği her 

peygamberin mutlaka ümme-

tinden havarîleri ve arkadaşları 

olmuştur. Bunlar onun sünnetiyle 

amel ederler, emirlerini de yerine 

getirirlerdi.  Sonra,  bu peygam-

berlerin ardından öylesi kötüler 

zuhûr etmişti ki, yapmadıkları-

nı söyleyip, kendilerine emredil-

meyeni de yapmışlardır. Kim bu 

güruhla eliyle mücahede ederse 

mü’mindir. Kim onunla diliyle 

mücahede ederse o da mü’mindir.  

Kim de onlarla kalbiyle mücahede 

ederse o da mü’mindir. Bunun 

gerisine, artık zerre miktar iman 

yoktur”(14). 

Bu sistem değişinceye kadar 

bu mücadele devam edecektir. 
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Cevat ÖZKAYA

Terörden Dış Politikaya 
Bölgesel Güç Olma Hedefinin 

Maliyeti

T ürkiye’de iki ay içinde 

peşpeşe gelen saldırılar, 

son Silvan saldırısıyla 

ülkeyi yeni bir çatışma ortamına 

soktu. PKK’nın   güvenlik güçle-

rine dönük saldırıları  uzun bir 

süredir yapılmıyordu. Ancak  şu 

son iki aylık dönemde yaklaşık  

45 asker, polis ve bazı sivil vatan-

daşların ölmesi, barışı ve barış 

dilini zehirleyen  bir  etki meyda-

na getirdi. Siyaset yapma imkanı-

nın var olduğu, inkâr politikaları-

nın  terk edildiği, PKK önderinin 

devlet tarafından muhatap alın-

dığı, askerin operasyonlarının da 

alabildiğine azaldığı bu dönemde, 

böylesine yoğun saldırıların başla-

ması, izahı zor bir durumdur.

Bu ortam, sadece PKK’nın 

kararıyla mı oluştu, yoksa bölge-

sel dinamikler mi PKK’yı bu nok-

taya yönlendirdi? Veya  bu saldı-

rıların oluşumunda her iki faktör 

birden mi etkili oldu? Kuşkusuz 

bu soruların geniş bir perspektif-

ten cevaplanması  gerekir.

PKK’nın Temsiliyet Sıkıntısı 

Önce birinci sorudan başla-

yalım. PKK’nın ve onun siyasal 

örgütü BDP’nin  Kürt sorununun 

ülke bütünlüğü içinde halledilme-

si gibi bir amacı var ise, bu amaca  

siyaset yoluyla ulaşmanın imkan-

larının her zamankinden daha 

açık olduğu bir dönemi yaşıyoruz. 

Elbette her şey arızasız  devam 

etmiyor. Ancak meselelerin konu-

şulabildiği, şiddet içermeyen her 

sözün  söylenebildiği bir ortamda 

bulunuyoruz. Ayrıca yeni bir ana-

yasa yapılması için siyasi kararlı-

lığın deklare edildiği bir süreçte-

yiz. Muhtemel bir anayasa yapım  

sürecinde  BDP, hem niteliksel 

hem de niceliksel  olarak önemli 

bir aktör durumundadır. PKK/

BDP’nin bu önemli rolü oynama-

yarak, şiddeti gündeme getirmesi  

gerçekten izahı güç bir durumdur.

Neden böyle oldu, sorusunu 

izah sadedinde şöyle bir tahminde 
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bulunabiliriz. PKK, karşısındaki 

gücün önemli ölçüde değiştiği-

ni, değişme sürecinde olduğunu 

yeterince  algılamamış  ve eski 

döneme ilişkin algılarla davranı-

yor olabilir.

İkinci olarak, AKP Kürt seç-

menden  yaklaşık BDP kadar oy 

almaktadır. Bu durum AKP’nin  

PKK/BDP kadar Kürtleri temsil 

gücüne sahip olduğunun önem-

li bir göstergesidir. Durumun 

böyle olması PKK/BDP’nin Kürt 

siyasetinin yegane temsilcisi 

olduğu söylemini boşa  çıkar-

maktadır. Yani  temsil meselesi 

bu  hareketin bir temsil zafiyeti 

içinde olduğunu gösterir.

Buradan, PKK/BDP’nin son 

zamanlarda, devleti, askeri, 

diğer siyasal partileri devre dışı-

na çıkararak, sadece AKP’yi düş-

man olarak seçmesini de anla-

yabiliriz. PKK/BDP kendisine 

temsiliyet krizi yaşatan AKP’yi 

bölgeden silecek ve iktidarını 

sonlandıracak  bir politika takip 

ediyor olabilir ve son zaman-

lardaki şiddet eylemlerini de, 

AKP’yi  kitleler karşısında zaafa 

düşürmek, çaresiz bırakmak ve 

iktidarını kaybetmesini sağla-

mak amaçlı yapıyor olabilir.

Bu bağlamda  silah-

lı Kürt milliyetçi  hareketinin 

Ortadoğu’da Türkiye’nin etkin-

liğinin yayılmasından tedirgin-

lik duyan güçlerle de işbirliği-

ne girmiş olması muhtemeldir. 

Bu güçler, Türkiye’nin sadece 

kendi iç sorunlarıyla ilgilenen 

ve maziden kalma tek boyutlu 

dış  politikasına  geri dönmesini 

sağlamak için PKK şiddetine des-

tek verebilir.

Kürt Sorununun Çözümünde 
AKP’nin Pozisyonu 

AKP’nin Kürt meselesindeki 

pozisyonu bugünkü konjonktür-

de çok önemlidir. BDP nihaye-

tinde bir bölge partisidir. AKP ise 

Türkiye’nin  her tarafında temsil 

kabiliyeti  olan bölgede ise  BDP 

dışında ve  onun kadar temsil 

kabiliyeti olan tek partidir. Bu 

bağlamda bölgenin devlet ve ülke-

nin diğer kesimleriyle bağlantısını  

kurabilecek bir konuma sahip-

tir. Bu konum sorunun çözümü 

açısından önemli bir konum-

dur. AKP’nin bu pozisyonunun   

korunması hatta geliştirilmesi 

gerekir. Ancak son dönemde 

gelişen şiddet olayları bu konu-

mu sarsma  potansiyeli taşımak-

tadır. AKP hükümet olmanın 

gereği olarak terörle savaşmak ve 

vatandaşının can ve mal emniye-

tini sağlamak zorundadır. Ancak 

aynı zamanda da bölge insanının 

hassasiyetlerine azami özeni gös-

termekle yükümlüdür. AKP’nin  

bölgedeki meşrutiyeti zedelendi-

ği ölçüde, bölgeyle Türkiye’nin 

diğer kesimlerinin bağları 

da aynı ölçüde bu durumdan 

menfi olarak etkilenmektedir. 

Dolayısıyla son derece dikkatle 

üzerinde durulması gereken bir 

gidişat vardır orta yerde.

Bir yandan gemi azıya almış  

teröre karşı  caydırıcı  bir  müca-

dele devam ederken, bir taraftan 

da bölge halkının hassasiyetleri-

ne dikkat edilmesi ve hakkani-

yet duygularının  yaralanmaması 

gerekiyor.

Çünkü bu hassasiyet, önce-

likle insan hakları açısından, 

ikinci olarak da PKK’nın menfi 

propagandasını önlemek açı-

sından önemlidir. AKP’nin böl-

gedeki meşruiyetini  ortadan 

kaldırmak isteyen  PKK/BDP 

siyaseti, terörle  mücadelede yapı-

lacak  her hatayı AKP’yi bölgeden 

silmek için propaganda malze-

AKP’nin Kürt meselesindeki 
pozisyonu bugünkü konjonktür-
de çok önemlidir. BDP nihayetin-
de bir bölge partisidir. AKP ise 
Türkiye’nin her tarafında temsil 
kabiliyeti  olan bölgede ise BDP 
dışında ve onun kadar temsil 
kabiliyeti olan tek partidir. Bu 
bağlamda bölgenin devlet ve 
ülkenin diğer kesimleriyle bağ-
lantısını  kurabilecek bir konu-
ma sahiptir. Bu konum soru-
nun çözümü açısından önem-
li bir konumdur. AKP’nin bu 
pozisyonunun korunması hatta 
geliştirilmesi gerekir. Ancak son 
dönemde gelişen şiddet olayları 
bu konumu sarsma potansiye-
li taşımaktadır. AKP hükümet 
olmanın gereği olarak terörle 
savaşmak ve vatandaşının can ve 
mal emniyetini sağlamak zorun-
dadır. Ancak aynı zamanda da 
bölge insanının hassasiyetle-
rine azami özeni göstermekle 
yükümlüdür. AKP’nin  bölgede-
ki meşrutiyeti zedelendiği ölçü-
de, bölgeyle Türkiye’nin diğer 
kesimlerinin bağları da aynı 
ölçüde bu durumdan menfi ola-
rak etkilenmektedir. Dolayısıyla 
son derece dikkatle üzerinde 
durulması gereken bir gidişat 
vardır orta yerde.
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■ Bölgesel Güç Olma Hedefi nin Maliyeti

mesi olarak kullanıp,  hükümetin 

terörle mücadelesini, bunların da 

diğerlerinden farkı yok şeklinde 

propaganda ederek, AKP’nin böl-

gesel meşruiyetini bitirmeye çalış-

maktadır.

AKP hem fiili mücadelede hem 

de bölgeye, teröre  ilişkin kullan-

dığı dilde azami hassasiyet gös-

termelidir. Bir Kürt okuyucunun  

Mümtazer Türköne’ye gönderdi-

ği mektuptaki satırlar, AKP’nin, 

dolayısıyla hükümetin ne kadar 

dikkatli olması gerektiğini gös-

termektedir: “Eskiyi çağrıştıran 

bir dilin kullanılması bir korku 

ve kaygı yaratacaktır. Bu sözlerin 

ne kadar ağır ve kötü sonuçla-

rı  olduğunu hepimiz yaşadığımız 

için biliyoruz. PKK’nın eline silah 

verip çatışmalara gönderdiği mili-

tanların çoğu, bölgede yaşayan 

ailelerin çocukları. Bu sertleşen 

dil, onlar için yıkılan umutlarının 

altında kalan çocukları demek-

tir. Elden kayıp giden çocukları-

nın gerçeği demektir. Bu insanlar 

çocuklarının dağdan bir şekilde 

indirilip, kavuşacakları günün 

sevinci ve umuduyla yaşıyorlar. 

Hükümetimiz bu konuda onların 

çocuklarını indirecek bir formül, 

pratik bir yol bulamadı ama umut 

ışığı oldu.”

Bu umut ışığının sönmeme-

si lazım. Çocukları ölen asker 

annelerinin ve çocukları  dağda 

ölen annelerin duygularını mez-

cedecek bil dilin bulunması, bir 

davranış tarzının geliştirilmesi, 

bir siyasetin üretilmesi gerekiyor. 

Bunun hiç de kolay  olmadığını 

biliyoruz. Bu sadece hükümetin 

işi değil,  vicdan sahibi olan her-

kesin işidir aynı zamanda.

Bölgesel Güç Olmayı ‹stemenin 
Maliyeti

Türkiye, tarihi  ve tabii potan-

siyelini kullanarak bölgesel güç 

olmak istiyor. Bu bağlamda bil-

hassa son on yıl zarfında aktif bir 

dış politika uygulamaya çalışıyor. 

Komşularıyla ilişkilerini geliştiri-

yor. Ticari ilişkileri artıyor, siyasal 

ve toplumsal ilişkilerini geliştiri-

yor. Bölge halkları nezdinde iti-

bar gören  bu politika, yönetim-

lerde aynı ilgiyle karşılanmıyor. 

Çünkü Ortadoğu coğrafyasında-

ki yönetimlerle, halklar arasında 

ciddi uyumsuzluklar var. Türkiye, 

yönetimleri halkalarının istekle-

ri istikametinde dönüşümü ger-

çekleştirmeleri noktasında ikna 

etmeye çalışıyor. Yönetimlerin 

ani değişimini  değil, dönüşümü 

teşvik ediyor. Yönetimin seçim-

le değişebileceği seçimli siyasetin 

hakim olması yönünde çabalarını 

yoğunlaştırıyor. Halklar nezdinde 

itibar bulan bu politika, yönetim-

lerde aynı itibarı bulmuyor. Hatta 

tersi sonuçlar meydana getiriyor. 

Türkiye’yi içeride meşgul edecek 

sorunları tetikleyip hareketlendi-

rerek, kendi siyasetlerine müdahil 

olmasını engellemeye çalışmala-

rı ihtimal dahilindedir. Son terör 

olaylarına bir de bu gözle bakmak 

yararlı sonuçlar üretebilir. Ancak 

PKK’nın sadece bir aparat olduğu 

kolaycılığına kaçmamak kaydıyla.

Ayrıca bölge dışında ama böl-

gede ciddi menfaatleri olan ABD 

gibi ülkelerin de politikaları dik-

kate alınmalıdır. ABD açısından 

Türkiye önemli bir müttefiktir. 

Ama kolayca büyük hedeflere 

kayabilen, kendisini güçlü his-

settiği anda“nerede kalmıştık” 

duygusuna kapılabilen bir yapı-

sı olduğunun da farkındadır. 

Onun için ara sıra burnu sür-

tülüp, sınırlarının hatırlatılması  

gerekir. ABD’nin böyle baktığını 

Türkiye’nin bilmesi ve ona göre 

politika  üretmesi gerekir.

Türkiye büyük devlet olmayı 

hedeflemişse, bu sorunlarla yor-

gunluğa bıkkınlığa düşmeden ayrı 

ayrı uğraşmak zorundadır. Büyük 

devlet aynı anda birkaç sorun-

la uğraşabilen devlet demektir. 

Kendi sorununu halletmeden, 

Suriye ile Somali ile uğraşıyor diye 

yapılan eleştiriler, bir ufuksuzluk 

değilse, bir hasedin sonucudur.

Türkiye aynı anda terör soru-

nu ile de uğraşacak, Suriye ile de 

ilgilenecek, Somali’ye de yardım 

edecek, Libya’yı da göz önünde 

bulunduracaktır. Aynı anda Kürt 

sorununu da hakkaniyete uygun 

bir şekilde çözmenin  yollarını  

bulacaktır.

Bur konularda siyasetin aktif 

olması yetmez, bürokratik yapı-

nın da bu politikayı yürütebilecek 

bir enerjiye ve ufka sahip olması 

lazım. Bu da süreç içinde gerçek-

leştirilmelidir.

Türkiye zor zamanlarda karşı-

laştığı sıkıntılardan dolayı, hedef-

lerinden vazgeçmemelidir. Yine 

Türkiye kendisini yılgın ve yorgun 

bırakmaya dönük olarak ortaya 

konulan eylemlerin üstesinden 

gelebilecek bir performansı  gös-

termek durumundadır. Büyük 

başın büyük derdi olduğunu 

unutmamak gerekir.
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Devrimin başarısının ilk günlerinden itibaren bazı espriler dolaşıyor. 
Önceki rejimin hapisteki isimleri eski içişleri bakanı Habib 

El-Adli’yi görevde olduğu süre zarfında Mısır hapishanelerinin şartlarını 
iyileştirmemekle suçluyor ve tartaklıyorlarmış. Aynı suçlamanın hayvan kafe-
sine benzeyen aşağılayıcı ‘sanık kafesi’ sistemini benimsediği için eski adalet 
bakanına ve genel olarak Mısır yargı sistemine yapılması mümkün. Uygar 
bir yargı sisteminde sanık aksi ispatlanana kadar masumdur ve dolayısıyla 
tutuklu saygı görür. Bu durum sanığın mahkemeye sivil kıyafetleriyle 
girmesini, mahkeme önünde hayvanat bahçelerini hatırlatan bir kafes 
içinde değil de uygun bir mekanda oturmasını da kapsar. Fakat önceki 
rejim sanıklara işkence ve aşağılamada, bütün araçlarla hakaret etmekte 
ustalaşmıştı. Dolayısıyla rejimin önemli isimlerinin Mısır halkına tattırdıklarını 
tatmaları bir tür adalet oldu. 

Mübarek, oğulları ve içişleri bakanının yüzlerce göstericiyi öldürme 
suçlamasıyla yargı karşısına çıkarken Suriye tankları Hama’yı işgal ediyordu. 
Devrimden bu yana 20 bin kişinin öldüğü Libya’da Kaddafi’nin oğlu kendisi 
ve babasının bütün askerlerinin Libyalıları despotun ailesinin iradesine 
boyun eğene kadar öldürmeye son vermeyecekleri palavraları atıyordu. 
Yemende Abdullah Salih yandaşları ve ailesi hâlâ kesin sonu erteleme 
amaçlı ümitsiz girişim içinde sivilleri öldürüyor. 

Daha öncede ifade ettik. Mısır ve Tunus’ta intikam amaçlı adalette 
ısrar etmenin diğer Arap devrimleri üzerinde olumsuz sonuçları olacaktır. 
Bu durum devrimlerin başarısız olacağı anlamına gelmez ancak fatura 
herkes için ağır olacaktır. Ne olursa olsun Suriye’de Esad ve Libya’da 
Kaddafi gibi rejimlere, ortaya koydukları vahşetten sonra hoşgörü göster-
ilemez. Arap devrimleri süreci etrafında en belirgin soru sadece kısas ve 
adalet taleplerinin diğer devrimlerin sürecini etkilemesiyle ilgili değil. Aynı 
zamanda devrimlerin süreçlerini ortaya çıkarmasıyla da ilgili. 

Modern tarih boyunca devrimlerde iki eğilim arasında açık bir ayırım 
oldu. Fransız devrimine baskın gelen, Rusya’da Bolşevik ve Çin’de Mao 
devrimlerinin izlediği cezalandırıcı eğilim ile Britanya, Amerikan devrim-
leri, Doğu Avrupa ve Güney Afrika’daki geçiş hareketlerinin pragmatist 
gerçekçi yöntemi. Cezalandırıcı devrimler binlerce kişinin (Rusya ve Çin’de 

milyonların) hayatına mal olan kanlı sürece götüren ‘ideolojik’ aşırılığıyla 

belirginleşti. Bu devrimler diktatör totaliter rejimlerin kurulmasına yol açtı. 

Bölgenin 1950’li ve 1960’lı yıllarında gördüğü Arap devrimlerinin durumu 

buydu. Buna karşın pragmatist devrimlerin uzlaşmacı yöntemi istikrara ve 

köklü demokrasilere götürdü. 

Mısır ve Tunus devrimleri bu iki metot arasında gidip geliyor. Pratik 

olarak pragmatist bir süreç aldıklarını görüyoruz. Önceki rejimin birçok kuru-

mu orduya bırakıldı. Fakat devrim adına konuşanlar cezalandırma eğilimine 

yakın aşırı bir çizgiyi benimsediler ve taleplerin çıtası her gün yükseliyor. 

Mübarek’in kafeste görünmesi Mısır ve Arap dünyasındaki cezalandırıcıı 

eğilimleri hoşnut etti ancak soru işaretleri oluşturdu. Yargılamalar nihay-

etinde hiçbir gerçekçi ödün vermeden cezalandırıcı eğilimleri gıdıklamak 

için egemen pragmatist akımın bir aldatmacası olup olmadığı sorusu 

gibi. Ortada birçok kanıt var. Sözgelimi El-Adli’nin yargılanması adaletin 

yerini bulmasından çok rejimin kanatları arasında hesapların görülmesine 

daha yakındı. Mahkemeyi izleyenler Mübarek grubunun El-Adli grubuyla 

konuşmayıp selamlaşmadığını gözlemledi. 

Ortada bu tür rejimlerde suçun sorumluluğu boyutuyla ilgili önemli 

sorular var. İçişleri bakanı, polis müdürleri ve güvenlik organları rejimin 

baskıcı yüzü ve ilk savunma hattı. Dolayısıyla öldürme işini üstlenenler onlar. 

Fakat bu rejimlerde asıl güç merkezlerinin başkanın etrafında, güvenlik ve 

istihbarat organlarının zirvesinde, bazı parti, medya ve mali yönetimlerde 

olduğu biliniyor. Mısır’da Ahmed İz gibi iş adamlarının, Cemal Mübarek 

ve Ömer Süleyman’ın, Suriye’de Rami Mahluf ve Mahir Esad’ın içişlerii 

bakanlarından daha fazla nüfuzu olduğu kesin. Fakat bu kapı açılırsa iş 

nerede duracak? İlk duruşmalarında bazı sanık avukatları sanık listesinde 

olmayan medya, asker, güvenlik ve siyaset liderlerinin ifadelerinin dinlen-

mesini istedi. Eski dış işleri bakanı ve şu an cumhurbaşkanı adayı Amır Musa 

gibi isimlerin rolü ne olacak? Musa rejimin suçlarından habersiz miydi ki bu 

suçlar olmasaydı bakan olamazdı. Suçlardan habersizdiyse veya habersiz 

göründüyse devrim sonrası rejimi yönetebilir mi? 

Londra’da Arapça yayımlanan Kudsülarabi gazetesi, 5 Ağustos 2011 Çeviren: Halil Çelik

SUÇ VE CEZA: MISIR KAFES‹ VE DEVR‹MLER‹N SÜREC‹ / ABDÜLVEHHAB EL-EFENDİ

Tarihin Suriye ordusu için kaydettiği 

şeylerden biri de, bu ordu mensubu olan 

Hüsni El-Zaim’in 1949’da Ortadoğu bölgesinde 

ilk askeri darbenin sahibi olmasıydı. Zaim, genel 

olarak bölgede ve özelde Suriye’de şeytani 

kapıyı açtı, Abdünnasır, Saddam Hüseyin, 

Abdülkerim Kasım, Kaddafi, Ali Abdullah Salih, 

Numeyri ve doğal olarak Hafız Esad gibi sadece 

despotluk ve zulümden anlayan kindar des-

pot yüzler çıkardı karşımıza. Her biri halkına 

işkence ve aşağılama yöntemlerinde ustalaştı. 

Fakat Esad rejimi hedefini gerçekleştirmek için 

ordusunu kullanma noktasında en vahşi, kanlı 

ve barbar örnek olarak duruyor. 

Suriye ordusu Hafız Esad ve oğlu Beşşar 

döneminde rejim için ‘nitelikli’ hedeflerini 

gerçekleştirmek amacıyla bir baskı aracına 

dönüştü. Hepsi de mantıksız olsa da farklı sebe-

plerle Ürdün, Irak ve Lübnan’a karşı savaşlara 

girdi. Şimdi aynı despot rejim tankları ve 

zırhlı araçlarıyla karadan, füzeleri ve uçaklarıyla 

havadan, gemileri ve fetibotlarıyla denizden 

askeri güçlerine kendi şehirlerini acımasızca vur-

duruyor, rejimin pratik olarak değil de sadece 

siyasi olarak benimsediği sözde Golan ve 

direnişe yönelik Hafız Esad ve oğlunun korkunç 

tutumuna bağlanabilecek korkunç sahne içinde 

onlarca kişiyi öldürüyor. Çünkü Golan fiili olarak 

İsrail açısından en güvenilir bölgeye dönüştü. 

Zira otuz yılı aşan çok uzun dönemdir Golan’da 

Suriye ordusu adına hiçbir direniş yaşanmadı. Ki 

Golan’ın kurtuluşu ve İsrail’le mücadele söylem-

leriyle orduya çokça para harcandı, mühimmat 

alındı ve insan gücü verildi. Yalnız bütün bunlar 

bir yanılgı ve seraba dönüştü. Esad rejiminin asıl 

savaşı sadece kendi halkına karşı oldu. 

Bugün Beşşar Esad’ın Türk hükümetini 

devrimi ‘bitirmesi’ için iki hafta kadar bir süre 

vermeye ikna etmesi sonrası günler doğal 

olarak hızlı şekilde geçiyor. Rejimin halka 

ve bütün şehirlerde artarak hiç durmayan 

muhalif halkçı gösterilerine yönelik güvenlik 

ESAD ‹SRA‹L’DEN DAHA TEHL‹KEL‹ / HÜSEYİN ŞUBUKŞİ 
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■ Ortadoğu’dan

Devrik lider Hüsnü Mübarek’in yargılanmasının ikinci oturumunu 

ekranlardan izleyen, iki oğlu Ala ve Cemal’in kamu malını çalmakla 

ve babalarının iktidarın zirvesindeki konumuyla kazanç elde etmekten suçlu 

değil de sanki hâlâ iktidardaymış gibi hareket ettiklerini görür. Cezaevi 

kıyafetleri giydikleri halde çok şık görülen bu iki oğul kameraların önünde 

durarak babalarının çekilmesini engellemeye çalıştılar. İzleyiciler duruşma 

boyunca yatakta istirahat eden devrik lideri izleyemediler. Kendilerinden, 

niçin ayrılan koltuklara oturmaları veya kamere önünden uzaklaşmaları 

istenmedi bilemiyoruz. Mahkemelerde ayrıcalıklar veya güç merkezleri 

değil, hukukun herkese harfiyen uygulanması vardır. 

Güvenlik güçlerinin sadece bu meselede değil, mahkeme dışında 

medya çalışanlarını darp eden ve taş yağmuruna tutan bazı rejim yanlılarına 

karşı da geç müdahale etmelerinden endişe ediyoruz. Bu kimseler 

gazetecilere ve kurbanların ailelerine saldırırken rejimi korumak için gelen 5 

bin polis ve güvenlik gücünün bu kimselerin amaçlarına ulaşması sonrası geç 

müdahale etmeleri mantık dışı. Bu yöneticilerin oğulları imparatorluklarının 

taşlarının bir bir düştüğünü, sadece ülkelerinin şartlarının kötüleşmesinin 

değil, babalarının aşağılanmasının, düşürülmesinin ve birer suçlu olarak 

sanık kafesinde yer almalarının sebebi olduklarını idrak edemiyorlar. 

Gücün gururunun ömrü kısadır. Keza halkların aşağılanması ve 

evlatlarının alın terinin yağmalanmasının da. Devrik liderin yargılanmasının 

ikinci bölümünde bu konuda birçok kanıt izledik. Zira Mübarek’in 

yolsuzluğun ve küstahlığın en belirgin sembollerinden biri olarak izlediğimiz 

yöntemle mahkemeye çıkarılmasını görmemiz yeterlidir. 10 veya 20 yıl 

önce demokratik reformlar iktidarın barışçıl değişimine, özgürlükler ve 

hukuk devletini derinleştiren gerçek kurumların oluşturulmasına yol aça-

cak şekilde tatbik edilseydi kendisi ve benzeri bütün Arap diktatörler için 

daha saygın olmaz mıydı? Despotlar tarihten ders almıyorlar ki ibretler 

çıkarsınlar ve öncekilerin deneyimlerinden öğüt alsınlar. Etrafındakiler 

onların yolsuzluklarını ve yönetimi altında yaşamak kaderleri olanları 

aşağılamalarını haklı göstermeye hazırlar. 

1700 avukatın devrik lideri, Mısır, Arap ve İslâm ümmetine karşı 

zalim diktatör yönetiminin 30 yılı boyunca işlediği suçları savunmasını 

garipsiyoruz. Bu avukatlar yarısı (40 milyonu) fakirlik sınırı altında ve gün-

lük 2 dolardan az bir gelirle yaşayan bu halkın evlatları değil mi? Bizler 

Mübarek’in adil ve nezih şekilde yargılanma hakkının yanındayız. Avukatlar 

da onu savunabilirler. Bu hakkı Mübarek askeri mahkemelere çıkardığı 

yönetiminin kurbanlarına vermedi. Mahkemeler rejime ve politikalarına 

karşı geldikleri için haklarında zalimce kararlar verdiler. En çok tuhafımıza 

giden hasta yatağındayken mahkemeye çıkarılmasına şiddetle itiraz eden 

İsraillilerin Mübarek’e gösterdiği sevgi. Onlar Almanya’nın, yine kendilerinin 

baskısıyla Nazi holokostu bekçisi Dominic’i 90 yaşındayken ve tekerlekli 

sandalyede mahkeme salonuna getirilerek yargıladığını unuttular. 

İsraillilerin devrik lidere sevgi beslemesi doğal. Zira otuz yıllık iktidarında 

onlara hizmet etti, Gazze ve Lübnan’da işbirliği yaparak veya sessiz kalarak 

onların bütün savaşlarına girdi. Sahte barışı kabul etmeleri için Filistinlilere 

şiddetli baskı yaptı, yerleşimlere, Mescidi Aksa’nın temellerinin yıkılmasına 

ve Kudüs’ün Yahudileştirilmesine sessiz kaldı. Daha da önemlisi Mısır gazını 

bölge tarihinin en büyük yolsuzluk anlaşması içinde maliyet fiyatına İsrail’e 

sattı. 

Çok şükür devrik lidere yönelik bu göz yaşları onu mahkum ediyor 

ve Mısır halkının devrimi için sunduğu her damla kanın meşruluğunu ve 

temizliğini teyit ediyor. Gazze’de beyaz fosforla çocukları öldüren ve Güney 

Lübnan’da misket bombalarıyla taze bedenlerini parçalayanlar hastaya 

sevgi duyduklarını iddia etme hakkına en son sahip olanlardır. Mübarek 

sevgiyi değil, adil bir yargılanmayı hak ediyor. Devrimin Mısır’ı bu çerçevede 

Arap komşuların hiçbirinde benzeri bulunmayan onurlu bir model sundu. 

Bu büyük başarı Mübarek’in İsrail’le savaştaki başarılarından daha büyük-

tür. Bu başarılar Mısır halkına yönelik suçlarını affettirmemeli. 

Londra’da Arapça yayımlanan Kudsülarabi gazetesi, 16 Ağustos 2011, Çeviren: Halil Çelik

MÜBAREK MAHKEMES‹N‹N ‹RON‹LER‹ / ABDÜLBARİ ATWAN

baskısı çılgınlığının rakamları Suriye medyasının 

yalanlarını çürütüyor. Ordu içindeki ayrılmalar 

artışta. Ordudan ayrılanlar arasındaki çatışmalar 

başkanın ve mezhebinin hesabına çalışan güven-

lik güçlerine karşı artıyor. Bugün rejim kendi 

sonuyla mücadele ediyor. Suriye rejiminin kendi 

halkına yönelik suçlarını durdurmak için askeri 

müdahale geliyor. ABD başkanı ve keza Türkiye 

başbakanı gelecek birkaç gün zarfında Beşşar 

Esad’ın gitmesi gerektiğini ve meşruiyetinin 

sona erdiğini ilan edecekler. Türkiye BM’den ve 

Güvenlik Konseyi’nden muhtemelen Perşembe 

günü bir karar çıkması sonrası rejim ordusu-

nun şehirlere yönelik saldırılarını durdurmak 

için Suriye içinde belirli görevlerde bulunacak. 

Bunu bitmiş rejimi mali olarak boğmak için 

banka ve petrol sektörüyle ilgili önemli bir grup 

ekonomik kararlar izleyecektir. 

İran Türkiye’yi Kürtleri üzerine salmakta 

tehdit etmeye çalıştı ancak Esad rejiminin 

bittiğini anladı. Keza Irak ve Hizbullah da 

öyle. Uluslar arası toplumun suçlu Esad 

rejiminin gitmesinin önemine dair kanaati 

artıyor. İnsanlar Esad’ın kendi halkına yönelik 

suçlarıyla farklı şekillerde etkileşim kuruyorlar. 

Arap başkentlerinde Esad’ın gitmesini isteyen 

gösteriler artıyor ancak dünya daha büyük bir 

hareketlilik içinde, bütün Arap ve Müslüman 

büyükelçiliklerinin Suriye’den çekilmesini, 

bu suçlu rejimin büyükelçilerinin ülkelerden 

kovulmasını, rejimin Arap Birliği, İslâm İşbirliği 

Teşkilatı, İslâm Kalkınma Bankası, istisnasız 

bütün Arap ve İslâmi organizasyonlardaki üye-

liklerinin dondurulmasını istiyor. Rejim kendi-

sine ve halkına saygı göstermedi, Kur’ân ayının 

mahremiyetini gözetmedi ve soykırım serisini 

sürdürdü. Herkes bu rejimin çıkarılması ve 

gitmesi için çalışmalı. Tarih bu tuhaf tutumuyla 

Suriye ordusunu ahlaki darbeyle değil de askeri 

darbeyle hatırlayacak. Ordudaki hür subaylar 

rejimden kurtulmalıdır. Yapacağı en büyük 

cihat budur. Esad rejimi son anında olduğunu 

ispatlıyor. Kendi halkına, Araplara ve şu an 

Suriye içindeki kamplarında soykırıma uğrayan 

Filistinlilere yönelik komplocu düşünceleriyle 

rejim bölgede İsrail’den daha az tehlikeli 

değildir. 

Londra’da Arapça yayımlanan Şarkulevsat gazetesi, 16 

Ağustos 2011 Çeviren: Halil Çelik 
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Yakın vadede bölge için milletler oyunu ve istihbarat savaşları 

komploları cinsinden hazırlanan şeyler var. İnanmayanlar şunları oku-

sun. Türk televizyonu TRT İran istihbaratının PKK lideri Murat Karayılan’ı 

yakaladığını açıklaması sürprizi. PKK’nın İran gazını Ankara’ya taşıyan boru 

hattı patlamasını üstlenmesi, lideri Öcalan cezaevinde kaldıkça Erdoğan 

hükümetiyle ateşkesi bitirdiğini açıklaması ve bunun sorumluluğunu AKP’ye 

yüklemesi. Türk cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Suudi Arabistan-Suriye 

ilişkilerinin bozulmasının ve Körfez ülkelerinin Şam elçilerini çekilmesi 

gölgesinde Suriye krizini istişare etme çerçevesinde sürpriz Riyad ziyareti. 

Obama’nın Suud kralı Abdullah’la Suriye olayı çatısı altında İran, direniş 

ve barış girişimiyle ilgili mülahazalarda bulundukları telefon görüşmeleri. 

Suriye sahnesi yerine Türk sahnesini olayların vitrinine taşıyan şey 

Türkiye’nin Suriye’yi bölgesel sahnede yüce Türk eli politikasında kul-

lanmaya çalışmasıdır. O halde bu Ankara’ya olumsuz dönebilecek uluslar 

arası ve bölgesel bir istihbarat savaşıdır. Amerikalı müttefikin geçen 

yıllar boyunca İran güçlerine ve sivillere karşı Irak topraklarından terör 

eylemlerinde bulunan PKK’nın İran koluna kucak açtığı doğru. Hatta iş 

Irak Kürdistan’ından İran topraklarına girilmesine kadar vardı ancak Irak 

Kürdistan’ından gelen raporlar bölgesel hükümetin buna şiddetle karşı 

çıktığını ifade ediyor.

Maliki hükümeti ABD ile sıcak ve olumlu ilişkilerine rağmen 

Araplara yönelik tepeden bakma Osmanlı politikaları girişimlerine yönelik 

rahatsızlığını ortaya koyuyor. Maliki’yi ziyaret eden İranlı yetkililere göre 

Maliki’den Türkiye’nin Suriye krizine yönelik kendini beğenmiş tutumundan 

rahatsız olduğuna dair sözler dinlemişler. Maliki Batılı-Türk koalisyonu 

tarafından Suriye iç hareketliliği dalgasına binme girişimlerine karşı Beşşar 

Esad hükümetinin yanında olduklarını belirtiyor. Iraklılar Amerikalılarla 

diyaloglarında bu tavırlarını ‘Türk tutumuna izin verirsek Esad sonrası 

dönemde gelecek rejimin El-Kaide ve tekfirci yönetime daha yakın olacağı’ 

şeklinde açıklıyorlar. Bu sözler gelecek dönemde Şam’la stratejik uyum 

kurma yönünde istekli görülen Iraklı yetkililere ait. 

Bu bilinç yanı sıra enerji ve başka alanlarda İran’ı da kapsayan ikili 

ve çok yönlü anlaşmalar dizisi bir Körfez ülkesi dışişleri bakanını ülkesi-

nin Irak ve İran’a karşı savaşa hazır olduğunu açıklamaya sevk ediyor. Bu 

durum, bölgenin içinden geçtiği acı deneyimler sonrası şaşırtıcı gerçekten. 

Bu bağlamda isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey İranlı bir yet-

kili Ankara’nın önünde Suriye krizi hattında şiddeti ve yabancı müdahaleyi 

uzaklaştıracak bir çözüm bulmak için Tahran’a yalvarmaktan başka bir 

seçenek olmadığını dile getiriyor. İşler bölgesel kontrolden çıktı, Suriye’de 

şiddetin tırmanması Batının elinde önemli bir kart oldu. Bu da yangının 

bütün alanları kapsayacak şekilde yayılmasını ihtimal dairesinde kılıyor. 

Tahran Suriye meselesini meşru reformlar isteyen muhalefet ile 

hükümetin çözüme ilkesel sunumu arasında bir iç konu olarak görmekte-

dir. Suriye muhalefeti tarafları bu çözümü değerlendirirler. Bu çözümün 

ciddiyet boyutunu sadece bu muhalefet değerlendirebilir. Dışarıdan hiç 

kimsenin uluslar arası veya bölgesel projeler çerçevesinde bu durumu kul-

lanma hakkı yoktur. Özellikle de Suriye’yi direniş ekseninden kaçırmak veya 

bir yakadan diğerine taşımak murat edilmişken. Çünkü başka ülkelerin 

içişlerine karışmamak gibi geleneklerin dışına çıkmak bölgeyi Amerikan 

yaratıcı kaosuna sokacaktır. O vakit Tahran stratejik dostlarını veya müt-

tefiklerini kolay yenen bir lokma olarak bırakmayacaktır. Bu konuya müda-

hale eden İlgili çevreler bunu bilir. Herkese karşı müdahalenin sert ve hızlı 

olacağı, gecikmeyeceği ve sürpriz olacağı bildirilmiştir. İran Avrupa kanalıyla 

ezeli düşmanına gerekçesi ne olursa olsun hiçbir tarafa direniş eksenine 

dokunma izni vermeyeceğini bildirmiştir. 

Direniş cephesindeki karar organlarına yakın kaynaklar, Arap reform 

dalgasına binerek bölge kamuoyunu mezhep veya iç savaşlar yönünde 

heyecanlandıran tarafların iş işten geçmeden bu tutumlarına son vermeleri 

için hâlâ önlerinde bir zaman olduğunu ifade ediyorlar. Çünkü bu bir tür 

ateşle oynamaktır, kumardır. Aksi takdirde hiç kimsenin aklına gelmeyecek 

cepheler açılacak ve satranç oyununun sürprizleri olacaktır. 

Londra’da Arapça yayımlanan Kudsülarabi gazetesi, 15 Ağustos 2011, Çeviren: Halil Çelik 

ANKARA VE ‹RAN SATRANÇ OYUNU / MUHAMMED SADIK EL-HÜSEYNİ 

SOMAL‹: MÜSLÜMAN ZENG‹NLER NEREDE? / YASER EL-ZEATİRE 

İğrenç gölgesini Afrika kıtasına ve özellikle 
de Arap Birliği üyesi Somali’ye bırakan açlık 

konusunda uluslar arası toplumun isteksizliğini 
yermeye çok da gerek yok aslında. Hassaten de 
gecikmeli, maksadı yerine getirmeyecek dere-
cede sınırlı, her yönden kuşatan açlık ve ölüm 
belasından koruyamaz olsa da uluslar arası 
toplumun oradaki çaresizleri kurtarmak için 
harekete geçmesi sonrası böyle bir eleştiriye 
ihtiyaç yok. 

İslâm’a ve Müslümanlara zarar veren bazı 
uygulamalarıyla tarihin dışında yaşayan Somali 
El-Şebab hareketinin içinde bulunduğu fikri 
geri kalmışlık ve siyasi körlüğü yazmak ve 

hatırlatmak için çok zamanımız yok. Cihat, cihat 

edenlere- hatta başlangıçta cihatlarında haklı 

dahi olsalar- İslâm’ın ruhuna, hoşgörüsüne, 

denge ve ılımlılığına ait olmayan militan yorum-

larla Allah’ın kulları üzerinde tahakküm kurma 

hakkı vermez. 
 Bizi ilgilendiren konu özellikle şu gün-

lerde 1,5 milyar Müslüman’ın gözü ve kulağı 
önünde Somalili çocuklar, yaşlılar ve kadınlara 
pençelerini geçiren açlıktır. İçlerinden her bir-
inin umre ve hac yolculuk maliyeti yüzlerce aç 
insanı doyurmaya ve susuzluklarını gidermenin 
yanı sıra hastalıklarına ilaç sağlamaya yete-
cekken Arap zenginlerinin günahlarına kefaret 

olması için yaptıkları beş yıldızlı umre ve hac 
yolculuklarının kendilerine ne faydası var ki!

İçlerinden dindar olanlardan veya takva 
ve iman ehlinden olduklarını iddia edenler-
den bahsedelim. Bazıları en üst belirtileriyle 
savurganlık içinde yaşarken kardeşlerinin 
gözleri önünde açlıktan ölmesini nasıl kabul-
lenebiliyorlar? Üstelik bu kimseler zekat yüküm-
lülüklerini hafifletecek kitaplar ve kör fetvalar 
aramaktalar, ‘ticarete hazırlanmış veya tasarruf 
edilmiş arazilerden yıllık zekat olmaz’ şeklinde 
verenini nasıl tanımlayacağımızı bilemediğimiz 
fetvalara ulaşıyorlar. 

Gözlerimiz önünde bu ümmete ait olan 
miskinleri kuşatan açlık ve ölüm ortasında nasıl 
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■ Ortadoğu’dan

Geçen uzun yıllar zarfında ordunun Türk siyasi hayatındaki deneyi-
mi, 1950’lerin ortalarından itibaren siyasi bağımsızlıklarını kazanan 

birçok üçüncü dünya ülkesinde büyük ilgi gördü. Zira bu ülkelerden 
çoğu, bağımsızlıklarını orduların belirgin rolleri veya askeri darbelerle 
kazanmışlardı. Bağımsızlıkla birlikte ordunun siyasi sorumluluk alma deney-
iminin başarısızlığıyla birlikte Türk deneyiminin önemi arttı. Bu durum şu 
soruyu yineledi: Ordu ve siyaset niçin ve nasıl? Ordunun bağımsızlık sonrası 
siyaseti yönetmesi zaruri mi? Yahut bağımsızlık sonrası derhal kışlasına mı 
dönmeli? Yoksa Türk deneyimi ordunun bütün siyasi sorumluğu üstlenmesi 
ile ordunun siyasi rolü tamamen bırakıp sorumluluğu sivillere bırakması 
seçenekleri arasında orta bir çözüm olduğu için iyi bir tercih mi? 

Türk deneyimi veya daha güzel ifade ile Türk ordusunun siyasetteki 
deneyimi iki açıdan ilginçti. İlki bu deneyim orduyu yönetimde dolaylı 
taraf yaptı ve siyaset tamamen sivil gerçekleşti. İkincisi ordunun siya-
sette dolaylı taraf olarak kalması, ordunun siyasetin ve özellikle de şu üç 
noktanın istikrarının garantörü yaptı. Cumhuriyet rejimi, rejimin laikliği 
ve demokratlığı. Türk ordusunun oynadığı bu rol boşuna değildi. Türk 
ordusu komutanı ve devletin yeni lideri Atatürk, cumhuriyet rejimiyle ve 
laiklikle hilafet rejiminin sonlandırılmasını istedi. Cumhuriyet imparatorluk 
sisteminin laiklik de hilafet sisteminin alternatifidir. Atatürk, Türkiye’nin geri 
kalmasının ve yenilgisinin sorumlusu olarak gördüğü İslâmi doğudaki klasik 
dünyasıyla yeni Türkiye’nin bütün bağını kesmekte kararlıydı. Demokrasi 
ısrarı Türkiye’nin Batıya ve özelikle de Türkiye’nin Avrupa’ya entegresi 
ve İslâm dünyasıyla bağını koparması için Avrupa’ya ilhakı açısından 
kaçınılmazdı. Amaç ise yeni Türkiye’nin inşası için Avrupa’nın bilimsel ve 
ekonomik ilerlemesinden istifade etmekti. 

Ordunun Atatürk cumhuriyetinin bekçiliği rolü tamamen olumlu 
değildi ancak Türk siyasi hayatını askerin rızası ve iradesinin rehini yaptı. 
Bu yüzden askeri darbeler çok yaşandı, ordu birçok hükümeti düşürdü, 
yıllar geçtikçe Türkiye’de gerçek demokratik gelişmenin önünde bir engele 
dönüştü ve şu an ordunun rolü Türkiye’nin AB üyeliği önünde engel. 

Diğer yandan ordunun despotça uygulamaları, kendilerini İslâmcı 
düşüncelere yeniden katılmak, Arap ve İslâm dünyasına daha fazla 
yakınlaşmak suretiyle ifade eden isyan eğilimlerinin canlanmasına sebep 
oldu. Bu eğilimler halkın Erbakan ve ardından başta Erdoğan, Gül ve 
Davutoğlu olmak üzere AKP liderlerini desteklemesinden başlayarak 
adım adım İslâmcı partilerin yanında yer almasıyla zirve yaptı. Davutoğlu 

‘Stratejik derinlikle’ Atatürk’ün düşünceleri ve ordunun rolüne ters bir 
stratejik bakış içinde yeni Türk eğilimlerinin berraklaşmasında başarılı 
oldu. Fakat Atatürk’ün askeri mirasıyla kopukluk geçen hafta ordu 
komutanlarıyla patlak veren krizle yol ayırımına girdi. Genelkurmay başkanı 
ve üç kuvvet komutanı, Başbakan Erdoğan’ın hükümete komplo kurma 
suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen bazı subayların adının da bulunduğu 
askeri terfileri onaylamamasına tepki olarak erken emekliliklerini istediler. 
Başbakan ve Cumhurbaşkanının emeklilik taleplerini hemen kabul etmesi ve 
General Necdet Özel’in atanmasıyla kriz sona erdi. 

Burada dikkat çeken nokta Türkiye’de ordu ve siyaset deneyimi 
gerilerken Mısır’da birçoklarının demokrasinin, devletin sivilliğinin ve yeni 
anayasaya alınacak bütün değerler ve siyasi ilkelerin garantörü olması 
itibariyle Mısır ordusunun siyasetle ilişkisinde Türk deneyimini örnek almayı 
düşünmesi. Ordunun devrimi koruma, Mübarek rejiminin düşürülmesi, 
özgürlük, adalet, saygınlık ve ulusal egemenliğe dayalı alternatif yeni bir 
sistem kurulmasında halkın ve tercihlerinin yanında yer alma noktasında 
oynadığı eşsiz rol gölgesinde siyasilerde ve Yüksek Askeri Konsey üyeler-
inde bu düşünce gündem oldu. 

Mısır genelkurmay başkanı ile sınırlı sayıda Mısırlı aydın arasında altı 
saat süren görüşmede ordunun iktidar arzusu olmadığı ancak iktidarı 
demokratik yolla seçilmiş cumhurbaşkanına ve bütün halk kesimlerini temsil 
eden parlamentoya teslim edeceği, silahlı kuvvetlerin ise halkın haklarının 
ve saygınlığının garantörü olarak kalacağı, hiçbir gruba veya iktidara halkın 
saygınlığını ve özgürlüğünü aşma izni vermeyeceği vurgusu yapıldı. 

Birçoklarının yeni siyasi çalışmaya katılan taraflar arasındaki korkunç 
güç dengesizliğini fark etmeleri, Mısır’da ordunun yeni anayasanın 
merkezinde yer alması gereken devrim hedeflerinin garantörü gibi bir 
rolünün olması talebini getirdi. Bu noktadan hareketle öncelikle ana-
yasa talebi geldi. Şimdi bu talep yeni bir kılıf içinde yineleniyor. Bu kılıf da 
devrimin hedeflerini siyasi değerler ve ilkeleri içeren anayasal bir belgenin 
parlamento seçimleri öncesi referanduma götürülmesi ve ordunun yeni 
anayasanın ve siyasi güçlerin bu anayasaya bağlılığının garantörü olması. 

Bu deneyim bizi nereye götürebilir? Ordunun Türk ordusu gibi demokrasi-
yi engelleyecek başka rollerine mi götürecek yoksa Mısır ordusu Mısır halkının 
demokratik devrimindeki yaratıcılığına paralel yeni bir deneyim mi sunacak? 
Soru tarihe ve henüz belirmemiş deneyime bırakılmaktadır. 

Birleşik Arap Emirlikleri gazetesi Haliç, 9 Ağustos 2011, Çeviren: Halil Çelik

bir üslupla konuşacağız?! Kendilerine karşı 
ayaklanmasın veya reform talep etmesinler 
diye halklarını susturmak için milyarlar har-
cayan rejimlerden mi bahsedelim?! Halklarının 
değişim arzularını frenleyebilmek için güvenlik 
organlarının beslenmesine milyarlar harcayan 
rejimlerden mi?!  

Bilemiyoruz. Tablo çok dramatik. Bütün 
Müslümanlar kendi malları ve imkanlarından bu 
aç insanların açlığını bastırmak için üzerlerine 
düşeni yapmadıkça Allah karşısında sorumlu-
durlar. 11 Eylül saldırılarında vurulması akab-
inde New York kentine sadece birisi milyonlar 
akıtan- bağış talebi geri çevrilmişti doğal olarak, 
bu Müslüman milyarderler nerede? Paralarını 
İslâm’ın diliyle kanuni ehliyetlerinin alınması 

gerekecek şekilde israf edenler nerede? Artık 
en yeni yatlar, uçaklar yanı sıra doğu ve 
batı ülkelerinde saraylar satın almakta çok 
başarılılar! 

Peki ümmetin alimleri nerede? Niçin bu 
kimseleri herkesin önünde suçlamıyorlar ve 
Müslümanların onların mallarındaki haklarını 
istemiyorlar? Bu trajediye niçin sessiz kalıyorlar? 
Niçin zengin ülkelerden Afganistan’da 
gördüğümüz gibi Somali’deki miskinleri kurtar-
ma rolü oynamalarını istemiyorlar? Hepimizin 
gözleri önünde hareket eden bir trajedi bu. 
Her birimiz bu trajediden, en azından bu kederli aç 
insanların kurtuluşu için iyi bir sözle de olsa sorum-
luyuz. Mübarek Ramazan ayına yaklaştığımızı 
bir kez daha hatırlamalıyız. 

Umutsuzluk yaymak istemiyoruz. Zira 
ümmetimizi içinde birçok hayırsever var ve 
her yerde vermeleriyle ve eşsiz rolleriyle gurur 
duyduğumuz zenginler var. Bugün onlar 
Somali açları için bağış çağrısı yapmaktalar 
zaten. Fakat bizler başka insanlardan bahsedi-
yoruz. Ümmetin paralarını israf edenler ve tek 
derdi iktidar ve servete egemen olmak olan 
rejimler bir yana bir kısmı maalesef dindarlık 
elbisesi giyiyor ve Allah’ın kendi mallarındaki 
hakkını ödemiyorlar. 

Ürdün gazetesi Düstur, 27 Temmuz 2011 Çeviren: Halil Çelik

MISIR ‹LE TÜRK‹YE ARASINDA ORDU VE S‹YASET / MUHAMMED SAİD İDRİS 
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Haşmet DEM‹REL2

HADIM TANRILAR1

T anıl Bora’nın pek sevdi-

ğim ve benimsediğim bir 

kavramlaştırması var “tah-

sili cehalet”. Bu kavram Osmanlı 

döneminde “bunca cehalet ancak 

tahsil ile mümkündür” deyimine 

uygun olarak, ülkemizin en ciddi 

sorunlarından eski kentli, eğitimli 

orta sınıf sorunumuz ile de bire-

bir bağlantılı aynı zamanda. Bora, 

yarım yamalak eğitimin, bilgisiz-

liğin verdiği naiflikten farklı ola-

rak eğitimin ve bilginin düşmanı 

olduğunu söyleyen Adorno’dan 

yola çıkarak orta sınıf cehaletinin 

de eğitimsizlikten değil, düzgün 

bir bilgilenme olanağından ken-

disini yoksun bırakmasından kay-

naklandığını belirterek bu cehaleti 

açıklar.

Bu cehaletin en gabi türü şu 

sıralar Somali ekseninde günde-

me geliyor. Yazgülü Aldoğan’nın 

Afrika için doğum kontrolü öner-

mesinden sonra beyaz orta sınıf 

ekran güzelleri de, insanı vicda-

nen borçlandıran görüntüler kar-

şısında tam da cehalet serdeden 

bir eğitimlilikle bu fikri onaylayan 

çarpık bir rasyonalite ortaya koy-

makla meşguller.  Evet diyorlar 

“Afrikalılar doğum kontrolü yap-

malı önce. Ve böylece eğitimli 

beyaz orta sınıfın, küçümsedikleri 

cahillerden çok daha az vicdana 

sahip olacak bir rasyonalite soru-

nu ile karşı karşıya olduğu daha 

iyi ortaya çıktı.

Kanaat Mühendisliği

Malthusçuluk olarak adlandı-

rılan ve tam da batı tarzı bir rasyo-

nalite içeren nüfus sorunu ile tah-

sili cehaletin bileşimden doğan bu 

bilgi kırıntısı, bizdeki aydınların 

fikir ya da bilgi insanı değil kanaat 

mühendisi olduğunu da ortaya 

koyuyor. Malum, Malthus nüfus 

teorisini ortaya atarken bu tezinin 

asıl amacı yoksulluk reformlarına 

karşı çıkmaktı. Malthus insanla-

ra maddi yardımda bulunmasına 

karşı çıkıyor, yoksulluk sorunu-

nun aslında denetimsiz nüfus artı-

şından kaynaklandığını gösterme-

ye çabalıyordu. Ona göre, ilahi 

kudret insan nüfusunun besin 

üretiminden daha fazla artmasına 

neden olmuştur, o yüzden bu ilahi 

kanuna karşı çıkmak yerine bu 

ilahi kanuna uyum sağlamak daha 

doğru olacaktır. 

İnsan düşünmeden edemi-

yor bizdeki Afrika için doğum 

kontrolü lafı eden tahsilli cahil-

lerin bu  makulmüş sanısı veren 

fikir kırıntılarının amacı da batı-

nın egoizmi gibi insanları yardım 

etmekten alıkoymak mı? Somali 

başta olmak üzere açlık çeken 

Afrikalıları kaderleri ile başbaşa 

mı bırakalım?

Marks’ın zamanında Malthus’a 

dönük nüfus artışının doğal 

olmadığı yönündeki eleştirisi, 

bugün nüfus sosyolojisi konusun-

da genel kabul gören bir görüş. 

Nüfus sosyolojisinde genel olarak 

nüfus artışının doğal değil, sosyo 

kültürel nedenlere dayandığı tezi 

kabul görmüştür. Buna göre özel-

likle kırsal kesimdeki nüfus faz-

lalığının nedeni işgücüne duyu-

lan gereksinmedir. Köyler kent-

leştikçe, ekonomik refah düzeyi 

çoğalıp, insanlar daha eğitimli 

oldukça nüfus artışı da düşer. Bu 

teorinin en temel sağlaması da 

Türkiye’dir. Türkiye de yapılan 

son nüfus istatistikleri kentleşme 
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■ Hadım Tanrılar

ile nüfus artışının azalması arasın-

da doğrusal bir bağıntı olduğunu 

ortaya koymuş durumda. Kısacası 

Marks’ın “nüfus artışı ancak yok-

sulluğun önüne geçer, ekonomik 

refahı çoğaltırsanız düşer” tezi 

nüfus sosyolojisinde kabul gören 

bir olgu. Ancak, Marksistlerin ve 

sol düşünceyi benimseyenle-

rin birçoğunun söylediği gibi 

nüfus artışının hiçbir biçim-

de sorun etmememiz gereken 

bir mesele olmadığı tezi de 

yanlıştır. Özelikle doğal yıkım 

ile nüfus arasında çok yakın 

bağlar var.

Afrika ‹çin Malthus Çözümü 
mü?

Peki Afrika’daki açlık, bu 

kaba Malthusçu tahsili ceha-

let kesimin savunduğu gibi 

dizginsiz nüfus artışından mı 

kaynaklanıyor? Pek çok veri 

hem Afrika’daki, hem de dün-

yadaki açlık sorunu içinde 

nüfusun payının az olduğu-

nu ortaya koyuyor. Öncelikle 

Afrika’da sömürge dönemin-

den beri geleneksel tarımsal 

alt yapı çökmüş durumda, 

mono kültür dediğimiz tek bir 

ürünün yetiştirilmesi ve ünlü 

kahve, kakao plantasyonları  

bu kıtada ekilebilir toprakla-

rın azalmasına neden oldu. Öte 

yandan Afrika şu an ciddi bir 

çölleşme sorunu ile karşı karşıya, 

tarım yapacak toprak miktarı her 

geçen düşüyor, buna bir de Küre-

sel ısınmanın şiddetlendirdiği 

kuraklığın Afrika’da daha şiddetli 

bir biçimde yaşanması eklenince, 

Somali’de görüldüğü gibi kır ve 

kent arasındaki denge bozulup 

da insanlar tarım yapmayı bırakıp 

kente göç edince ve bunlar da 

kara kıtanın kara tarihi olan batı 

kaynaklı siyasi istikrarsızlıkla bir-

leşince, Afrika kıtasında kuraklık 

olsun olmasın her yıl yedi milyon 

insanın ölümü ne yazık ki kaçınıl-

mazlaşıyor. 

Kötü beslenme ve açlık 

Afrika’nın artık kronik problem-

leri arasında yer alıyor. Kuraklı-

ğın olmadığı yıllarda dahi birçok 

Afrika ülkesi tüketeceği kadar 

üretemiyor. BM Gıda ve Tarım 

Örgütü’nün verdiği bilgilere göre, 

her yıl Sahra-altı Afrika’daki nüfu-

sun  % 40-50’si açlık problemi 

ile karşı karşıya kalıyor. Örgüt’ün 

açıklamasına göre, daha önceki 

yıllarda acil gıda yardımına ihtiyaç 

duyan 18 Afrika ülkesi mevcut 

iken, son yıllarda bu sayı 23’e 

çıkmış bulunuyor. Bu ülkelerde, 

iç savaşlar, çatışmalar, mülteci-

lik, iç göç kargaşaları, kuraklık, 

sel, kasırga gibi doğal afetler ya 

da gıda ithal etmek için yeter-

li fonun bulunamaması açlığın 

temel nedenlerini oluşturuyor.

Durum buyken ve kıta dış 

yardımlara muhtaçken, BM 

verilerine göre kıtaya yapılan 

insani yardımlar her geçen 

gün daha da azalıyor. Zaten 

ben merkezci bir dış politikayı 

benimseyen zengin sanayileş-

miş ülkeler, son yaşanan eko-

nomik krizle de daha da eli 

sıkı hale gelince, Afrikalıların 

payına gazetelerde çokça yer 

verilen “annelerin zor seçimi” 

meselesi düşüyor ve anneler 

çocuklarından çelimsiz olanı-

nı ölüme terk ederek, insanın 

özelliği olan merhameti hay-

vansı zorunlulukla değiş tokuş 

etmek zorunda kalıyor.

Kısacası Yazgülü 

Aldoğan’nın bir zamanlar 

Mine G. Kırıkkanat’ın “tavşan 

gibi ürüyorlar” sözünü anım-

satan şehir efsanesi, ciddi bir 

araştırmaya, bilgilenmeye 

dayanmadan deyim yerinde 

ise klişe bir tespitten öte değil. 

Dahası, sınıf ırkçısı ve oryantalist 

bir tespit olarak vicdan denilen 

erdemin soğuk bir aydın rasyo-

nalitesi ile nasıl değiş tokuş edi-

leceğini ortaya koyuyor. Görülen 

o ki Kemalizm’in sosyal tabanı 

olan kentli beyaz orta sınıf, sınıf 

ırkçılığının en koyusu içinde ve 

bir yerde bir yangın varsa ilk işin 

o yangını söndürmek olduğunu 

unutmuş haldeler.

Küresel yoksullukla ilgi-
li çalışmaları ile bilinen 
Chossudovsky’ye göre, devam 
eden kuraklıklara rağmen 
1970’lerin sonuna kadar Soma-
li gıdada kendine yeterliydi.  
Tasarruf tedbirleri ve önemli 
hizmetlerin özelleştirilmesi-
ni içeren ekonomik reformlar 
ekonominin istikrarını bozdu 
ve tarımı mahvetti.  Kamu sek-
töründeki ücretler anormal 
şekilde azaldı, kırsal satın alma 
gücü dramatik şekilde düştü 
ve yakıt, gübre ve çiftlik girdi-
lerinin maliyeti hızla yükseldi. 
Bu Somali’nin hâlâ toparla-
yamadığı 1991’deki iç savaşa 
neden oldu.”
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Gerçek Nedenler

Afrika’da açlığı önlemek için 

2.000 farklı bitki türü gerekiyor, 

oysa ABD’li tarım tekelleri tara-

fından dayatılan bitki çeşidi 12. 

Bir diğer mesele tıbbi amaçlarla 

ekilen bitki türleridir, bu tür bitki-

lere ayrılan tarım alanı her zaman 

giderek daha çok artıyor. Buna 

karşılık gıda üretimi yapılan tarım 

alanı miktarı düşüyor. 

Bir diğer etkense özelleştir-

me. Daha doğrusu tohumların ve 

tarımsal girdilerin büyük şirket-

ler tarafından kontrol edilmesi 

ve bunun küçük çiftçiliği tasfiye 

etmesi.3 Tarıma giderek büyük 

şirketlerin hâkim olması üreti-

min yerel gereksinmelerden tica-

ri ürünlere yönelmesi anlamına 

geliyor. Yüksek kâr getiren ürün-

ler, pirinç, buğday ve diğer tahıl 

ürünleri gibi besin maddelerinin 

yerini alıyor. Afrika, çay, kahve, 

kakao, muz, mango vb küresel 

piyasa da talep gören ekonomik 

getirisi yüksek ürünlerin ekildi-

ği bir yer haline geliyor. Bunun 

yanında palmiye yağı, şeker kamı-

şı gibi biyo-yakıt tarlaları da Afri-

ka da özellikle de Doğu Afrika’da 

Suudi, Hintli yatırımcılar tarafın-

dan istihdam ediliyor. Açlık çeken 

halkın beslenme gereksinmelerini 

karşılamak yerine, bu tür kârlılık 

oranı yüksek ürünlere yönelini-

yor. Bir başka sorun, Dünya Ban-

kası raporlarında da yer verilen 

tarım arazilerinin inşaat yatırım-

ları için spekülatif yatırımcılar 

tarafından kapatılması.  Haliha-

zırda Somali gibi açlık ve kurak-

lık sorunu ile karşı karşıya olan 

Etiyopya da tarım arazileri yaban-

cı yatırımcılara satılıyor. Hükü-

metler bu yabancı yatırımcıları 

çekmek için çok cazip tekliflerde 

bulunuyor. Son yıllarda özellikle 

açlık çeken Afrika ülkelerinde 50 

milyon dönüm arazinin satıldı-

ğı çeşitli yayınlarda zikrediliyor. 

Bu arazilerin tamamı da inşaat 

için değil gıda emperyalizminin 

bir türü olan yabancı topraklar-

da kendi ülkesinin ya da piyasa-

nın talebine göre üretim yapmak 

için de kapatılıyor. En çok tarım 

arazisi alan yatırımcıların başını 

Suudi Arabistan çekiyor. Toprak 

satın alan bir Suudi işadamı yatı-

rım yapma nedenini şöyle açıklı-

yor “Dünya nüfusu artıyor, gıda 

fiyatları artıyor, gıdaya olan talep 

büyüyor” yani tarım artık kârlı bir 

yatırım oluyor. Bu yatırımcılardan 

-ki kendisi Forbes dergisine göre 

dünyadaki en çok servete sahip 

elli zengin arasında yer alıyor- 

El-Amudi Etiyopya’ya en çok yatı-

rım yapan, en çok tarım arazisi 

satın alanlardan biri, ona göre 

burası çay, kahve, kauçuk,  jat-

ropha (Hint Fıstığı) yağı için bakir 

bir toprak. Bu çiftliklerde bunun 

yanında domates, brokoli, biber 

ve kavun yetiştiriliyor. Bu ürün-

lerde doğrudan Suudi Arabistanlı 

ve Dubaili zenginlerin sofrasına 

düşüyor. Ve ne ilginçtir ki Suudi 

Arabistan şu an Somali’de yar-

dımların ulaşmasını engellemekle 

suçlanan ve en çok açlığın yaşan-

dığı bölgelerin de hâkimi olan 

el-Şebab örgütünün de destekle-

yicisi konumunda olmuştu. 

Kısacası Afrika hem açlık-

la başbaşa bırakılıyor, hem de 

tarımsal emperyalizm ekseninde 

toprakları yağmalanıyor. Kenya ve 

Etiyopyalı çiftçiler kendi toprakla-

rının sahibi değil kiracısına dönü-

şürken, günlük 75 sente kadar 

düşebilen ücretlerle yeni sahip-

lerine işçilik yapıyorlar. Bütün 

bunların yaşandığı Kara Afrika’da 

çiftçiler öküz-kara saban ikilisi-

ne dayanan tarım yaparken arazi 

satın alan yatırımcılar endüstri-

yel tarım yapmayı amaçlıyor. Bu 

durum da zıtlıklar meydana geti-

riyor. Açlık çeken Etiyopya’nın 

başkenti Adisababa’nın hemen 

batısında yer alan çiftlikler düzen-

li sulanıyor, burada alabildiğine 

uzanan mısır ve pirinç tarlaları 
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bir nehir izlenimi bırakacak kadar 

bol su alıyor-böylece kuraklığın 

kimi vurduğu da gayet iyi anlaşılı-

yor- arazilerin denetimi Hintli şir-

ketlerin elinde. Geçmişin çiftçisi 

şimdinin tarım işçileri ise ellerin-

deki palalar ile mısır tarlalarındaki 

yabani otları kesiyorlar. Tabi bu 

çiftliklerde çok düşük ücretlerle 

ve hiçbir iş güvencesi, sözleşme 

olmadan çalıştıklarının işçi ücret-

lerinin günlük iki ile dört dolar 

arasında değiştiğini eklemek gere-

kiyor. Küçük çiftçiler gün geçtikçe 

daha pahalanan tarım girdilerini 

karşılamak için sübvanse edileme-

mekten şikayetçi. Bu giderleri kar-

şılayamadıkları için de arazilerini 

bu tarım spekülatörlerine satarak 

ya bu çiftliklerde işçi olarak çalı-

şacak ya da kente göç ederek 

inşaatlarda işçilik yapacak.

Tabi bu arada çok uluslu yağ-

manın Somali’deki balıkçıları da 

açlığa mahkûm ettiğini belirtelim. 

Somali kıyılarında avlanan dev 

balıkçı gemileri Somali’deki balık 

kaynaklarını adeta kuruttular ve 

avladıkları balıkları tıpkı tarım 

ürünlerinde olduğu gibi devasa 

buzhanelere koyup ABD, Avrupa 

başta olmak üzere zengin ülke-

lerin marketlerine ya da körfez 

zenginlerinin som altından tabak-

larıyla süslenmiş sofralarına gir-

mesini sağladılar. Elbette bunu 

yapan şirketlerin sektöründe tekel 

olduğunu ve geleneksel balıkçılığı 

her yerde öldürdüklerini de belir-

telim. Somalili balıkçıları açlığa 

mahkûm eden sadece balık tröst-

leri değildi, aynı zamanda kendi 

ülkelerindeki sanayi çöplüklerini 

Somali kıyılarına bırakarak balık 

yataklarının kurumasına neden 

olan batılı çok uluslu şirketlerdi.

Bir başka konuda Küresel Isın-

ma. Yaşanan şiddetli kuraklığın 

ardındaki parmak izi küresel ısın-

mayı gösteriyor. Ancak sorulması 

gereken soru şu. Somali’nin küre-

sel ısınmaya katkısı yok denecek 

kadar az. Fakat bu sistem kay-

naklı doğal afetten zarar gören, 

yıkıma uğrayan onlar. Küresel 

ısınmanın yıkıcı etkilerini azalt-

mak için parmağını oynatmayan-

lar, Afrika’daki açlığın nedeni ola-

rak kuraklığı ve küresel ısınmayı 

gösterdiğinde insan olanın midesi 

bulanıyor.

Borç Sarmalı ve Liberal 
Dayatmalar

Küresel yoksullukla ilgili çalış-

maları ile bilinen Chossudovsky’ye 

göre, devam eden kuraklıklara 

rağmen 1970’lerin sonuna kadar 

Somali gıdada kendine yeterliydi.  

Tasarruf tedbirleri ve önemli hiz-

metlerin özelleştirilmesini içeren 

ekonomik reformlar ekonominin 

istikrarını bozdu ve tarımı mah-

vetti.  Kamu sektöründeki ücretler 

anormal şekilde azaldı, kırsal satın 

alma gücü dramatik şekilde düştü 

ve yakıt, gübre ve çiftlik girdile-

rinin maliyeti hızla yükseldi. Bu 

Somali’nin hâlâ toparlayamadığı 

1991’deki iç savaşa neden oldu. 

Yapısal uyum programı, ithal 

tahıl Somali de bağımlılığı güç-

lendirdi. 1980’lerin ortalarından, 

1970’lerin ortalarından itibaren, 

gıda yardımı, yılda yüzde 31 ora-

nında, yani on beş kat arttı.  Artan 

ticari ithalat ile birleşince, bu 

durum, iç piyasada satılan ucuz 

buğday ve pirinç gibi gıda tüke-

tim alışkanlıklarının  geleneksel 

bitkiler (mısır ve sorgum) zararına 

önemli değişikliklere yol açtı. Bu, 

yerel üreticilerin yerinden edil-

mesine yol açacak sürecin önünü 

açtı. Haziran 1981 yılında IMF 

tarafından dayatılan yapısal dönü-

şüm programıyla  Somali deva-

lüasyona giderek, yakıt, gübre ve 

tarım girdilerinin fiyatlarındaki 

zamları tetikledi. Bunu periyo-

dik devalüasyonlar izledi. Bunun 

Tarım üreticileri üzerindeki etkisi 

Kötü beslenme ve açlık Afrika’nın artık kronik 
problemleri arasında yer alıyor. Kuraklığın olmadığı 
yıllarda dahi birçok Afrika ülkesi tüketeceği kadar 
üretemiyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün verdiği 
bilgilere göre, her yıl Sahra-altı Afrika’daki nüfusun  
% 40-50’si açlık problemi ile karşı karşıya kalıyor. 
Örgüt’ün açıklamasına göre, daha önceki yıllarda 
acil gıda yardımına ihtiyaç duyan 18 Afrika ülkesi 
mevcut iken, son yıllarda bu sayı 23’e çıkmış bulunu-
yor. Bu ülkelerde, iç savaşlar, çatışmalar, mültecilik, iç 
göç kargaşaları, kuraklık, sel, kasırga gibi doğal afet-
ler ya da gıda ithal etmek için yeterli fonun buluna-
maması açlığın temel nedenlerini oluşturuyor.
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yıkıcı oldu, özellikle sulu tarım 

bu değişimden büyük darbe aldı 

çünkü yapısal uyum programları 

ile fiyatı en çok yükselen tarım-

sal girdilerden biri de suydu. Su 

hizmetleri de bir biçimde özelleş-

tirilmişti.

Ayrıca, bu dönemde çok iyi 

tarım arazileri hükümet bağlantı-

ları olan bürokratlar, ordu subay-

ları ve tüccarlar tarafından tahsis 

edildi. Bunlar iç pazara yönelik 

gıda üretimini teşvik etmek yeri-

ne, aracıların gelişimini teşvik 

ettiği sözde “katma değeri yük-

sek” meyve, sebze, yağlı tohumlar 

ve pamuk ihracatı için iyi sulanan 

tarım arazileriydi.

Yardım ve Şiddet Bir Bütündür

IMF ve Dünya Bankası des-

tekli program Somali ekonomi-

sinde büyük rolü olan göçebe 

hayvancılık ekonomisinin de çök-

mesine neden oldu. Bütün bu 

faktörler sonucu desteksiz kalan 

tarım çöktü ve açlık bunun sonu-

cu ortaya çıktı. İlginç olan nokta 

şudur: Somali’de yerli besi hay-

vancılık çökerken, aynı dönemde 

AB kaynaklı hormonlarla şişiril-

miş endüstriyel hayvan ürünleri 

Somali pazarını istila etti. Gıda 

ithalatı, özellikle de hayvan ürün-

leri ithalatı ile ülkeye giren ürün-

ler, yerli üretimden daha ucuz 

olduğundan, zaten tarım ekono-

misinin çöküşüne bağlı olarak 

çöküntü yaşamakta olan hayvan-

cılığı bitme noktasına getirdi. Bu 

dönemde gıda ithalatı ile birlikte 

artış gösteren bir şey daha vardı: 

yardımlar. Öyle ki Somali halkı 

bu yardımlara bağımlı hale geldi. 

Bu yardımlar ise tarımsal ekono-

minin dirilmesini baskı altına ala-

rak, açlığın kalıcı hale gelmesine 

neden oluyor. Tarımsal girdi, teç-

hizat vb. yardımlar yerine doğru-

dan gıda yardımı yapılıyor olma-

sının bir başka sorunlu yanı ise 

buralara batı tarafından yollanan 

gıda yardımlarının hem insanların 

gerçek gıda gereksinmesini kar-

şılamaktan uzak olması, hem de 

bu ülkelerde piyasaya sürülmeden 

önce test edilmesi gereken gıda 

ürünlerinin  yardım adıyla insan-

lar üzerinde test edilmesi -ki bu 

konuda en bilinen örnek süt tozu 

ve Nestledir, Nestlenin yardım 

adıyla yolladığı süt tozlarının bir 

bölümünün bayat olması yanın-

da, bazılarının da çeşitli sağlık 

riskleri içeriyor olmasıydı. Gaze-

teci Linda Kolma’nın da belirttiği 

gibi bu yardımlar bir sektörün 

büyümesine yardım ettiği gibi, 

ayrıca yardımların büyük bir 

bölümü bu sektördeki kuru kuş-

ların yardım  ekibinin masrafla-

rını ve maaşlarını karşılıyor. Yani 

kurumlar bu paralar ile kurumsal 

organizasyon masraflarını karşılı-

yor. Böyle olunca da yardımların 

önemli bir bölümü gerçek gerek-

sinim duyanlara gitmek yerine, 

organizasyonların kendi kurum-

sal gereksinmelerine harcanarak 

dolaylı yoldan iç edilmiş oluyor.

Michael Maren ise  Naomi 

Klein’nin Şok Doktrini kitabında 

anlattığına benzer olarak yardım-

ların daha sonraki hükümet iha-

lelerini kazanacak olanlar için bir 

koç başı vazifesi gördüğünü orta-

ya koyuyor. Bu yardımlar batıya 

bağımlılığı şiddetlendirdiği gibi, 

yardım yapan ülkelerin de özel-

likle çiftçilerinin ekonomik ola-

rak kalkınmasına aracılık ettiği 

de malum. Bu şekilde ücretsiz ve 

parasız olarak sokulan yiyecekler, 

zaten bitme/tükenme noktasında-

ki tarımı daha da sert bir biçimde 

yok eder.  Tam da bu nedenle 

yapılan yardımlar açlığın yapısal 

nedenlerini ortadan kaldırmadığı 

için yoksullaşmayı ve dolayısıy-

la açlığı tedavi etmek bir yana 

daha da pekiştiriyor. Yardımlar 

Afrika’nın ekonomisini iyileştir-

mediği gibi büyümeyi yavaşlat-

makta, dış borç yükünü daha da 

arttırmakta. Açlığın baş gösterdiği 

zamanlardan bu yana Afrika’ya 

Halihazırda Somali gibi açlık ve kuraklık sorunu ile 
karşı karşıya olan Etiyopya da tarım arazileri yabancı 
yatırımcılara satılıyor. Hükümetler bu yabancı yatı-
rımcıları çekmek için çok cazip tekliflerde bulunuyor. 
Son yıllarda özellikle açlık çeken Afrika ülkelerinde 
50 milyon dönüm arazinin satıldığı çeşitli yayınlarda 
zikrediliyor. Bu arazilerin tamamı da inşaat için değil 
gıda emperyalizminin bir türü olan yabancı toprak-
larda kendi ülkesinin ya da piyasanın talebine göre 
üretim yapmak için de kapatılıyor. En çok tarım arazisi 
alan yatırımcıların başını Suudi Arabistan çekiyor.
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hibe yardım şeklinde tam 1 trilyon 

dolarlık yardım yapıldı ki bunla-

rın çok büyük bölümü doğrudan 

gıda yardımıydı, ama bu süreç-

te yardım alan ülke ekonomileri 

yüzde 50 daha küçüldü. Dikkat 

çekilmesi gereken bir diğer nokta 

da, uluslararası yardım kuruluş-

larının zaten giderek aşınmakta 

olan kamunun meşruiyetini daha 

da çok aşındırmada pekiştirici rol 

oynamaları. Uluslararası örgütler 

devlete paralel bir kamusal alan 

yaratarak gelecekteki herhangi 

bir bütünleştirici projenin altını 

oydu. Bütün bu olgular sonucu 

ekonomisi çöken Afrika’da dev-

letler uluslararası aktörlerin elin-

de kötürümleştirildi. Devletler 

kötürümleştirildiğinde, uluslara-

rası aktörler tarafından kendisine 

verilen rolleri harfiyen yerine geti-

ren ve iç çatışmalarda taraflardan 

biri haline gelen bir organizasyon 

olmakta.

Milyonlarca insan açlıktan 

ölürken onlara yiyecek ve içecek 

dağıtan NGO’ları ya da soykırımı 

engellemeye çalışan BM’yi sava-

şın başka bir mekanizması olarak 

görmek zalimce ve haksız gözüke-

bilir. Ancak bu yardım ekonomisi 

ekseninde yapılanan iyi niyetin, 

sonuçları görmeyen idealizminin 

yarattığı bir gerçeklik. Çünkü 

nedenleri ortadan kaldırmadığı-

nız sürece sonuçlar nedenlerin 

sadece daha çok şiddetlenmesine 

neden olur.  

Bu gerçeklerin altını çizmek 

elbette ki, açlık ve ölüm tehdidi 

ile karsı karşıya olan insanlara 

karşı bir sorumluluk taşıyor olma 

gerçeğimizi değiştirmiyor. Bu kap-

samda sivil dayanışma ekseninde 

yardım eden bütün insanlar -ki en 

çok da hükümetlerinin olağanüstü 

kötücül niyetlerine rağmen batı-

lı insanlar- yardımlarıyla insan-

lığın ölmediğini ortaya koymuş 

olmaktalar, yardım kuruluşlarının 

durumu soru işaretleri ile yüklü 

olsa da. Ancak yapısal çözümler 

üretilmedikçe kara kıtanın kara 

şansı olarak adlandırılan kuraklık, 

açlık, temiz su sorunu, yoksulluk 

ve AİDS gibi ölümcül hastalık-

lar ve daha birçok sorun bu kıta-

nın değişmez yazgısı olacak. 

Afrika da yaşanan kurak-

lık ve açlık bize yeni emperya-

lizm biçimlerinin sürdüğünü ve 

emperyalizm denen olgunun hiç 

gitmediğini, şirket denen yeni 

tahakküm öznesinin vicdan gibi 

etik kaygılar gütmeyen bir firavun 

olduğunu gösteriyor.

Son olarak yazıyı iki notla  

bitirmek istiyorum:  İlki geçen 

yıl Afrika için kısır tohumlara 

dayalı bir yeşil devrim için hare-

kete geçenler, bu konuda Afrika 

için Monsanto başkan yardımcısı 

Robert Horsch’u kiralayan kişi, 

Forbes listesinde Dünyanın en 

zengin kişisi olarak adı geçen Bill 

Gates idi, benzer bir proje için 

Rockfeller Vakfı da çalışma yürü-

tüyor. İkinci olarak amacım elbet-

te anti semitizm yapmak değil. 

Ama insan sormadan edemiyor 

neden bu konuya bu denli kafa 

yoran ve her fırsatta ulus devletle-

rin ortadan kalkmasını istedikle-

rini de belirten bu zenginler aynı 

zamanda Yahudi?
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B u kitapta anlatacağım 

hikâye, ne toplum haya-

tında oynadığı rolden 

ötürü öne çıkmış birinin otobi-

yografisi, ne de salt bir serüve-

nin hikâyesi. Evet diyebilirim ki, 

başımdan pek çok garip serüven 

geçti, ama bunlar hiçbir zaman 

içimde olup bitenlerin bir yankısı, 

bir uzantısı olmaktan ileri geçme-

di. Anlatacaklarım, iman yolunda 

önceden tasarlanmış zorlu bir ara-

yışın hikâyesi de değil; çünkü bu 

imân, ona ulaşmak yolunda ben-

den öyle özel bir çaba bekleme-

den, zaman içinde kendiliğinden 

doğdu içime. Hikâyem, sadece 

bir Avrupalının İslâm’ı keşfedip 

tanıması ve Müslüman toplumla 

bütünleşmesinin hikâyesi…

Bu hikâyeyi yazmayı hiç 

düşünmemiştim, çünkü doğrusu 

hayatımın benden başka kimse-

de özel bir ilgi uyandıracağına 

ihtimal vermiyordum. Ne var ki, 

Batı’dan yirmi beş yıllık bir ayrılık-

tan sonra 1952 yılının başlarında 

Paris’e, sonra da New York’a gitti-

ğimde bu düşünceden vazgeçmek 

zorunda hissettim kendimi. Batılı 

bir geçmişten gelip de Pakistan’ın 

Birleşmiş Milletler’deki Yetkili 

Temsilcisi olarak görev yaparken 

pek tabii herkesin gözü bendeydi; 

o günler Avrupalı, Amerikalı dost 

ve tanıdıkların arasında derin bir 

merak uyandırıyordum herhalde. 

Önceleri beni, Doğulu bir hükü-

metin özel bir amaçla görevlen-

dirdiği Avrupalı bir uzman yerine 

koydular; ve bu durumda ben 

doğal olarak hesabına çalıştığım 

ulusun yaşama tarzını, gelenekle-

rini benimsemiş biri olarak görü-

nüyordum onlara.

Fakat ne zaman ki Birleşmiş 

Milletler’deki etkinliklerim benim 

sadece “işlevsel” olarak değil, 

aynı zamanda duygusal ve zihin-

sel olarak da kendimi bütünüyle 

İslâm dünyasının politik ve kül-

türel hedefleriyle özdeşleştirdiği-

mi ortaya koydu; işte o zaman 

bir çeşit şaşkınlığa düştü dost-

larım. Geçmişimi, geçmişteki 

deneyimlerimi merak edenlerin 

sayısı giderek arttı. Meslek hayatı-
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ma Kıta gazetelerinin dış haberler 

muhabiri olarak başladığımı, Orta 

Doğu’da yıllar süren uzun gezi-

lerden sonra 1926’da Müslüman 

olduğumu, altı yıla yakın bir süre 

Arabistan’da kalarak Kral İbn 

Suud’un dostluğunu kazandığımı 

ve Arabistan’dan ayrıldıktan sonra 

da Hindistan’a giderek orada 

“Pakistan ülküsünün manevi 

babası” Muhammed İkbâl’le, 

bu büyük Müslüman şair-

filozofla tanıştığımı öğrendiler. 

Beni, Doğu Türkistan, Çin ve 

Endonezya’ya yapmayı tasar-

ladığım geziden vazgeçiren 

ve o günlerde İkbâl’in hayal 

hanesinde bir düş olmaktan 

pek de ileri gitmeyen müstak-

bel İslâmi devletin entelektüel 

temellerinin açıklığa kavuş-

turulmasına yardımcı olmak 

üzere Hindistan’da kalmak 

konusunda ikna eden de yine 

İkbâl’in kendisi oldu. İkbâl 

için olduğu kadar benim için 

de, İslâm’ın yoklayan umutla-

rının gerçekleştirilmesi, yalnız-

ca soy birliğiyle değil, ortak bir 

ideolojiye duyulan bağlılıkla 

da kaynaşmış bir toplumun 

politik bütünlüğünün oluş-

turulması yönünde tutulacak 

yolu, biricik yolu simgeliyordu 

bu düş. Araştırmalarımla, yazı-

larımla, konferanslarımla yıllar 

boyu bu fikre adadım kendi-

mi; ve zamanla İslâm huku-

ku ve kültürünün yorumcusu 

olarak bir çeşit ün kazandım. 

1947 yılında Pakistan devleti 

kurulduğu zaman Hükümet tara-

fından, yeni oluşan politik orga-

nizasyonun dayanacağı devlet ve 

toplumun ideolojik kurumunu 

örgütlemek ve yönetmek üzere 

göreve çağrıldım. Bu kurum bün-

yesinde iki yıl süren son dere-

ce aktif ve uyarıcı çabalardan 

sonra Dışişleri Servisine geçerek 

Pakistan Dışişleri Bakanlığı’nda 

Orta Doğu Bölümü Başkanlığı’na 

atandım; bütün gücümle 

Pakistan’ın İslâm dünyasıyla olan 

bağlarını pekiştirmeye çalıştığım 

bu görevdeyken, günün birinde 

kendimi New York’ta Pakistan’ın 

Birleşmiş Milletler Delegesi olarak 

buldum.

Bir Kültürel Ortamdan Başkasına

Bütün bunlar, bir Avrupalının 

her nasılsa içinde bulunduğu 

Müslüman bir toplumla sağlaya-

bileceği yüzeysel bir yakınlıktan, 

arızî bir bütünleşmeden çok daha 

ötede bir şeyler ifade ediyordu 

benim için; bütünüyle farklı bir 

kültürel ortamdan bir diğe-

rine tâ yürekten, bilinçli bir 

geçişi yansıtıyordu bu daha 

çok. Ve bu durum, Batılı dost-

larımın çoğuna ister istemez 

tuhaf görünüyordu. Batı’da 

doğup büyüyen birinin, görü-

nüşte herhangi bir art niyet 

taşımadan, böylesine içten, 

böylesine kendini vererek 

İslâm dünyasıyla kaynaşabi-

leceğine bir türlü inanamıyor-

lardı. Böyle biri için Batı’nın 

kültürel mirasını İslâm’ınkiyle 

değiştirmek nasıl mümkün 

olmuştu? Ona, Batılı kavram-

lara göre her bakımdan daha 

aşağı düzeyde olduğundan 

öylesine emin gözüktükleri 

dinsel ve toplumsal bir ideo-

lojiyi benimseten neydi?

O zaman soruyordum 

kendime: Batılı dostlarım bu 

kanaatlerinden niçin böylesi-

ne kuvvetle emin olsunlardı? 

Onlardan biri İslâm hakkında 

doğrudan vukuf kazanmak 

yolunda sahiden herhangi 

bir zahmete katlanmış mıydı? 

Yoksa İslâm hakkında bütün 

bildikleri, önceki kuşaklar-

dan aktarılan birtakım bas-

makalıp, çarpık görüşlerden 

mi ibaretti? Dünyayı, bir yanda 

Yunanlı ve Romalılar, öte yandan 

da “barbarlar” olarak ikiye ayı-

ran eski Greko-Romen düşünce 

■ Mekke’ye Giden Yol

Kendi uygarlığının sorunlarını, 
kendi kültürünü olanca ayrın-
tısıyla, parlak renkler içinde 
tasvir edip, öteki kültür ve 
uygarlıklara ancak göz ucuy-
la bakan bir yazın geleneği 
içinde biçimlenen sıradan bir 
Avrupalı ya da Amerikalının, 
Batı’nın kültürel deneyimi-
nin, dünyanın öteki bölgele-
rindeki deneyimlerden sadece 
üstün olmakla kalmayıp, ayrıca 
onlardan bütünüyle bağımsız 
olduğu ve bu nedenle Batılı 
yaşama tarzının, diğer yaşama 
tarzları için de bir değerlendir-
me ölçüsü oluşturan tek geçer-
li yaşama tarzı olduğu ve dola-
yısıyla Batılı “norm”larla uyuş-
mayan her türlü entelektüel 
kavramın, toplumsal kurumun 
ve ahlâki değerin, tartışmasız, 
daha aşağı düzeyden bir olu-
şumun eseri olduğu yanılgısına 
düşmesi işten bile değildir.
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tarzı, kendi kültürel yörüngesi-

nin dışında hiçbir şeye pozitif bir 

değer yakıştırmaya yanaşmayan 

Batılı kafalarda bu kadar derinlere 

mi kök salmıştı?

Yunan ve Roma çağlarından 

bu yana Avrupalı düşünür ve 

tarihçiler, dünya tarihini neden-

se hep Avrupa tarihi ve Batı’nın 

kavramlarıyla değerlendirmek 

eğilimini göstermişlerdir. Batı-dışı 

uygarlıklar, bizzat varoluşlarıyla 

ya da bünyelerinde oluşan özgün 

hareketlerle ancak batılı insanın 

kaderi üzerinde doğrudan bir etki 

koydukları ya da koyageldikleri 

sürece görüş alanına girmişlerdi; 

bunun içindir ki, Batılının gözün-

de dünyanın ve çeşitli dünya kül-

türlerinin tarihi, son tahlilde, Batı 

tarihinin genişletilmiş bir kopya-

sından başka bir şey değildir.

Böylesine daraltılmış bir başka 

bakış açısı, ister istemez çarpık 

bir perspektif ortaya koymaya 

mahkumdur. Kendi uygarlığı-

nın sorunlarını, kendi kültürünü 

olanca ayrıntısıyla, parlak renkler 

içinde tasvir edip, öteki kültür 

ve uygarlıklara ancak göz ucuyla 

bakan bir yazın geleneği içinde 

biçimlenen sıradan bir Avrupalı ya 

da Amerikalının, Batı’nın kültürel 

deneyiminin, dünyanın öteki böl-

gelerindeki deneyimlerden sadece 

üstün olmakla kalmayıp, ayrıca 

onlardan bütünüyle bağımsız 

olduğu ve bu nedenle Batılı yaşa-

ma tarzının, diğer yaşama tarzları 

için de bir değerlendirme ölçü-

sü oluşturan tek geçerli yaşama 

tarzı olduğu ve dolayısıyla Batılı 

“norm”larla uyuşmayan her türlü 

entelektüel kavramın, toplumsal 

kurumun ve ahlâki değerin, tar-

tışmasız, daha aşağı düzeyden bir 

oluşumun eseri olduğu yanılgı-

sına düşmesi işten bile değildir. 

Yunanlı ve Romalının izinden 

giden Batılı, bütün “öteki” uygar-

lıkların, Batı’nın üzerinde öyle-

sine yanılmazcasına yürüdüğü 

“ilerleme” yolunda karşılaşılan bir 

dizi tökezleme deneyinden ibaret 

olduklarını ya da son bölümünü 

kuşkusuz Batı uygarlığının oluş-

turduğu tek ve aynı kitabın birbi-

rini izleyen bölümlerinden başka 

bir şey olmadıklarını düşünmek-

ten pek hoşlanır.

Bu kanaatimi, bilgince düşün-

meye yatkın, zengin bir entelek-

tüel donanıma sahip Amerikalı bir 

dostuma açtığım zaman, bu dos-

tum önce biraz şüpheci göründü.

“Muhakkak ki,” dedi, ”eski 

Yunanlıların da, Romalıların da 

yabancı uygarlıklara yaklaşımla-

rı sınırlıydı; ancak bu sınırlılık, 

onlarla, onların dışında kalan 

dünya arasındaki iletişim zorluk-

larının kaçınılmaz sonucu değil 

miydi? Ve bu zorluklar modern 

çağda büyük ölçüde aşılmamış 

mıdır? Öte yandan, biz Batılılar 

bugün artık kendi kültürel yörün-

gemizin dışında olup bitenlere de 

yoğun bir ilgi duyuyoruz. Sadece 

son çeyrek yüzyılda Doğu sanatı 

ve felsefesi üzerine, Doğulu ulus-

ların zihnini kurcalayan politik 

düşünceler üzerine Avrupa’da 

yayınlanan yığınla kitabın varlı-

ğını unutmuyorsunuz umarım. 

Haksever birinin tutup, Batılıların 

başka kültürlerin önerebilecekleri 

değerleri anlamaya istekli olduk-

larını görmezlikten gelmesi müm-

kün mü?”  

   “Bir dereceye kadar haklısı-

nız.”   diye cevap verdim, “İlkel 

Greko-Romen tavrının günümüz-

de artık her alanda kullanışlı olma-

dığı pek şüphe götürmez. Ortada 

başka hiçbir neden olmasa dahi, 

sağduyu sahibi Batılı düşünürler-

den birçoğunun gözü açılıp da 

pek çok bakımdan kendi uygar-

lıklarına şüpheyle bakmaya, ken-

dilerine başka uygarlıklarda esin 

kaynağı aramaya başlamaları, bu 

kurumlu tavrın sertliğini büyük 

ölçüde yitirdiğini gösteriyor. Bu 

düşünürlerden bazıları beşe-

ri ilerlemenin pekâla birden çok 

senaryosu, birden çok hikâyesi 

olabileceğini düşünmeye başla-

mışlar ve bu düşünceye de yalın 

bir gerçekten, insanlığın tarihsel 

anlamda homojen bir varlık ya da 

homojen bir oluşum değil, fakat 

insan hayatının amacı ve anlamı 

bakımından birbirinden çok fark-

lı düşünsel yönsemeler gösteren 

bir gruplar çeşitlemesi olduğunu 

sanmıyorum. Batı’nın, olsa olsa 

onlardan  daha hoşgörülü bir çiz-

giye gelmiş olduğu söylenebilir. 

Kaldı ki, bu hoşgörü İslâm’a karşı 

değil de, sadece ruhen yoksul-

laşan Batı’nın gözünde bir tür 

manevi cazibe taşıyan ve daha da 

önemlisi, Batı’nın değerleri için 

gerçek bir tehdit oluşturamaya-

cak kadar Batılı dünya görüşü-

ne yabancı birtakım başka Doğu 

kültürlerine karşı gösterilen bir 
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hoşgörü olmaktan öteye geçme-

mektedir.”

“Bununla ne demek istiyor-

sunuz?”

“Şunu demek istiyorum 

ki,” dedim, bir Batılı, sözgelimi 

Hinduizm’den ya da Budizm’den 

söz ederken, bu öğretilerle kendi 

dünya görüşü arasında köklü 

birtakım uyuşmazlıklar bulun-

duğunun her zaman farkında-

dır. Bu öğretilerin şu ya da bu 

yanına hayranlık duyabilir, ama 

hiçbir zaman onları tutup kendi 

dünya görüşünün yerine koy-

mayı aklından geçirmez. Çünkü 

bunun imkânsızlığını tâ baştan 

kabullenmiştir; yine de kendisine 

bütünüyle yabancı olan bu kül-

türleri belli bir temkin ve ılımlılık 

içinde ve çoğu zaman da sempatik 

bir gözle değerlendirebilmektedir. 

Ama sıra İslâm’a, Batılı değerlere 

hiç de Hindu ya da Budist öğreti-

ler kadar yabancı olmayan İslâm’a 

geldi mi, Batı’nın o bildik ılımlı-

lığı, hemen hiç şaşmaz biçimde 

yerini derhal duygusal önyargı-

lara bırakır. Bazen düşünüyorum 

da, bunun nedeni, pekâla İslâmi 

değerlerin, ruhsal ve toplumsal 

alanda pek çok Batılı değerlere 

yakın olması olabilir.”

Ve ona Batı edebiyatında, 

çağdaş Batı politik düşüncesin-

de öylesine sık rastlanan, İslâm’a 

karşı derinliğine kök salmış şu 

bildik önyargının belki de daha 

iyi anlaşılmasını sağlayabilecek bir 

kuramdan, yıllar önce düşündü-

ğüm bir kuramdan söz ederek 

sürdürdüm sözlerimi:

“Bu önyargı hakkında gerçek-

ten inandırıcı bir açıklama bul-

mak için,” dedim, “tarihi derinli-

ğine kurcalamak ve Batı ile İslâm 

dünyası arasındaki ilk ilişkilerin 

psikolojik arka planını anlamaya 

çalışmak gerekir. Batı’nın İslâm 

hakkında bugün duyup düşündü-

ğü şeyler, Haçlı Seferleri sırasında 

oluşan izlenimlerden, daha tek-

nik deneyimle damgalanmalardan 

kaynaklanmaktadır.”

“Haçlı Seferleri mi?” diye hay-

retle bağırdı dostum, “yapmayın 

dostum, neredeyse bin yıl önce 

geçen olayların 20.yy insanı üze-

rinde hâlâ etkili olduğunu söyle-

mek istemiyorsunuz herhalde?”

“Ne yazık ki öyle! Bunun ina-

nılmaz göründüğünü biliyorum; 

ama çoğu tezahürleriyle yetişkin 

bir kişinin duygusal hayatını, yani 

şu “kişilik” dediğimiz terim çevre-

sinde aklımıza gelen bütün o anla-

şılmaz gibi görünen eğilimlerin, 

hazların, saplantı ve önyargıların 

geriye doğru izlenerek kişinin tâ 

formatif çağdaki deneylerine, ilk 

çocukluk deneyimleriyle doğru-

dan bağlantılıdır. Çocuklar için 

olduğu gibi, onlar için de bu ilk 

deneyimler hoşnutluk da uyan-

dırabilirler, elem de; tam anla-

mıyla akılcı bir tutuma yol aça-

bilecekleri gibi, tersine, çocuğun 

olaylarına yaklaşımında görül-

düğü türden safdil yanılsamalara 

da sürükleyebilirler. Bu türden 

her yaşantının ya da deneyimin 

biçimlendirici, damgalayıcı etkisi, 

öncelikle olayın, yaşandığı anda-

ki orijinal şiddetiyle orantılıdır. 

Haçlı Seferleri’nden hemen önceki 

yüzyıl, yani Hıristiyanlığın ilk bin 

yılının sonlarına rastlayan dönem 

de, pekalâ Batı uygarlığının ilk 

çocukluk çağı olarak tanımlana-

bilir…”

Kendisi de bizzat tarih-

çi olan dostuma, Roma 

İmparatorluğu’nun yıkılışını 

izleyen karanlık yüzyıllardan bu 

yana Avrupa’nın ancak o çağda, 

Haçlı Seferleri arefesinde, kendi 

kültürel yönünü seçmeye, fark 

etmeye başladığını hatırlatarak 

sürdürdüm sözlerimi. Neredeyse 

bütünüyle unutulmuş bir Roma 

Haçlı Seferleri’nin sarsıcı deneyimi, Avrupa’ya birliği-
ni ve kültürel bilincini kazandırdı, ama bu deneyim, 
Batılı gözlere bundan böyle içinde İslâm’ı görecek-
leri bulanık, sahte bir renk bulaştırmaya yazgılı bir 
deneyimdi. Bunun nedeni sadece Haçlı Seferleri’nin 
savaşı, kan dökmeyi amaçlamış olmasından gelmi-
yor; çünkü uluslar arasında sürdürülen nice savaşlar, 
sonradan unutulmuş, başlangıçta giderilmez gibi 
görünen nice düşmanlıklar zamanla dostluğa dönüş-
müştür. Haçlı Seferleri’nin yol açtığı yıkım, sadece 
silahlı çatışma olmakla sınırlı değildi. Bu yıkım, her 
şeyden önce ve her şeyden çok entelektüel bir yıkım-
dı; İslâm öğreti ve ideallerini bilerek çarpıtmak, yan-
lış yorumlamak yoluyla İslâm dünyası hakkında Batılı 
zihinlerde yol açılan entelektüel bir zehirlenme…
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İmparatorluk mirasından bağım-

sız, yeni edebiyatlar ancak o çağda 

Avrupa dillerinde boy göstermiş; 

Batı Hıristiyanlığının dini tecrü-

besinden esinlenen güzel sanatlar, 

saldırgan Got, Hun ve Avar akın-

larının yol açtığı uyuşukluktan 

sıyrılarak o çağda çiçeklenmeye 

başlamış ve erken Orta Çağ’ın katı 

koşullarından yepyeni bir kültürel 

dünya biçimlenmeye yüz tutmuş-

tu. Avrupa gelişiminin işte bu son 

derece duyarlı, kritik evresindedir 

ki, Haçlı Seferleri’nin marifetiyle, 

tarihinin en korkunç, modern bir 

terimle ifade edersek en “travma-

tik” (yaralayıcı) şokunu yaşadı. 

Avrupalılar ‹çin Yeni Birliktelik

Kendini henüz bulmaya baş-

lamış bir uygarlığın üzerinde, 

düşünülebilecek en derin kolek-

tif damgalanmaydı Haçlı Seferleri. 

Tarihsel bağlamda ifade edecek 

olursak, Avrupa’nın kendini kül-

türel bir birlik içinde görmek 

yolunda yaptığı ilk ve bütünüyle 

başarılı en büyük girişimi sim-

geliyordu. Avrupa’nın daha önce 

ve daha sonra yaşadığı hiçbir 

olay, uyandırdığı coşku ve heye-

can bakımından Birinci Haçlı 

Seferi’yle kıyaslanamaz. Kıtayı 

bir sarhoşluk dalgası kaplamıştı. 

Ortak bir coşku Kıta tarihinde 

ilk devletler, kavimler ve sınıf-

lar arasındaki bütün engelle-

ri aşarak bir anafora dönüştü. 

Haçlı Seferleri’nden önce arala-

rında Roma imparatorluğunun 

döküntüsü durumundaki feodal 

krallıklar, prenslikler olmaktan, 

yüzeysel olarak Hıristiyan inan-

cını benimsemiş olmaktan başka 

hemen hemen ortak hiçbir değeri 

bulunmayan Franklar, Saksonlar, 

Germenler, Bulgarlar, Sicilyalılar, 

Normlar ve Lombardlardan olu-

şan bir kavimler, kabileler karma-

şası hakimdi Kıta’da; ama Haçlı 

Seferleri sırasında ve onlar saye-

sinde bu kavim ve kabileler ara-

sındaki dinsel bağ, ilerde kültü-

rel planda bir “Avrupa” imajının 

doğmasını sağlayacak, istinasız 

bütün Avrupalılar için yepyeni 

bir aksiyon birliğine, ortak bir 

davaya, dinsel-politik nitelik-

li bir “Hıristiyanlık” kavramına 

dönüştürüldü. 1905’de Papa 2. 

Urban Clermont’daki ünlü söyle-

vinde Hıristiyanları, Kutsal top-

rakları elinde tutan şu “lanetli 

kavme” karşı savaşa çağırırken 

aynı zamanda -belki ne olduğunu 

kendisi de bilmeden- Batı uygar-

lığının üstünlük beratını da ilan 

ediyordu.

Haçlı Seferleri’nin sarsıcı dene-

yimi, Avrupa’ya birliğini ve kül-

türel bilincini kazandırdı, ama 

bu deneyim, Batılı gözlere bun-

dan böyle içinde İslâm’ı göre-

cekleri bulanık, sahte bir renk 

bulaştırmaya yazgılı bir deneyim-

di. Bunun nedeni sadece Haçlı 

Seferleri’nin savaşı, kan dökmeyi 

amaçlamış olmasından gelmiyor; 

çünkü uluslar arasında sürdürü-

len nice savaşlar, sonradan unu-

tulmuş, başlangıçta giderilmez 

gibi görünen nice düşmanlıklar 

zamanla dostluğa dönüşmüştür. 

Haçlı Seferleri’nin yol açtığı yıkım, 

sadece silahlı çatışma olmakla 

sınırlı değildi. Bu yıkım, her şey-

den önce ve her şeyden çok ente-

lektüel bir yıkımdı; İslâm öğreti 

ve ideallerini bilerek çarpıtmak, 

yanlış yorumlamak yoluyla İslâm 

dünyası hakkında Batılı zihinlerde 

yol açılan entelektüel bir zehirlen-

me… Öyle ya, kutsal savaş için 

yapılan çağrının sür-git etkili ola-

bilmesi için İslâm Peygamberinin 

ister istemez “Anti-Christ” 

(Deccal) olarak damgalanması, 

getirdiği dinin de ahlâksızlığın, 

sapıklığın kaynağı olarak en 

ürkütücü deyimlerle yansıtılması 

gerekirdi. Bunun gibi İslâm’ın, 

ruhun ve yüreğin arınması yerine, 

törensel örflere dayanan bir ham 

şehvet, kaba kuvvet dini olduğu 

yolundaki şu ürkütücü mesaj da 

Haçlı Seferleri sırasında beyinlere 

sokuldu ve orada kaldı. Ve yine o 

dönemde, bağlılarına bütün öteki 

rasûllere saygılı olmayı öğütle-

yen Allah Rasûlü Muhammed 

(s.a.v.)’in adı, Avrupalının dilinde 

bir horgörü ve aşağılama belir-

tisi olarak “Mahound”a dönüş-

tü. Bağımsız araştırma ruhunun 

boy göstereceği çağ henüz çok 

ilerdeydi; hâkim güçler için, 

Batının dininden uygarlığından 

da böylesine farklı değerler taşı-

yan bir din ve uygarlığa karşı 

kin ve nefret tohumları ekmek 

çok kolaydı. Bunun içindir ki, 

Hıristiyanlığın Güney Fransa’da 

“putperest” Müslümanlara karşı 

elde ettiği masalsı zaferi teren-

nüm eden ünlü Roland şarkısının 

(Chanson de Roland), söz konu-

su çarpışmalar sırasında değil de 

ancak üç asır sonra, yani ilk Haçlı 

Seferi’nden hemen önce yakılıp, 

çok geçmeden Avrupa’nın bir tür 

“milli marşı” haline gelmesi bir 

rastlantı değildi kuşkusuz. Bunun 

gibi, söz konusu epiğin, önceki 

dönemlerin yerel edebiyatların-

dan apayrı bir “Avrupa” edebiya-

tını doğuşunu haber vermesi de 

bir rastlantı değildir; çünkü bu 

dönemden sonra İslâm düşmanlı-
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ğı, Avrupa uygarlığının beşiğinde 

artık sür-git salınıp duracaktır.

Tarihin ‹ronisi

Batının İslâm’a karşı beslediği 

bu eski, bu dinsel kökenli kinin, 

dini düşüncenin, Batılı insanın 

hayatındaki yerini neredeyse büs-

bütün kaybettiği bir çağda dahi 

bilinçaltında sürüp gelmesi tari-

hin bir cilvesi, bir ince alayı olsa 

gerek. Fakat bu durum yine de 

göründüğü kadar şaşırtıcı değil. 

Çünkü biliyoruz ki, kişi kendisi-

ne çocukluğunda verilen dinsel 

inançları yüzeyinde bütünüyle 

yitirse bile, kökenleri bakımından 

irrasyonel planda kişinin bütün 

sonraki hayatı boyunca etkili 

olmakta devam ederler…

“Ve Batı uygarlığının,” dedim, 

“Batı uygarlığı dediğimiz şu kolek-

tif kişiliğin başına gelen de tama-

mı tamamına budur işte… Haçlı 

Seferleri’nin gölgesinde bugün de 

Batı’nın üzerinde dolaşıyor; ve 

Batı İslâm’a ve Müslüman dün-

yaya duyduğu bütün tepkilerinde 

bu dokuz canlı hayaletin derin 

izlerini taşıyor…”

Dostum uzun bir süre ses-

siz kaldı. Onun, elleri paltosunun 

cebinde, koşarmışçasına başını 

sallayarak odayı adımlayıp duran 

ince, uzun görüntüsü hâlâ gözü-

mün önünde.

“Kuramınızı öyle ilk ağızda 

değerlendirebilecek durumda 

olmasam da…” dedi sonunda,   

“söylediklerinizde gerçek payı 

olabilir tabii… Bilmiyorum… 

Ama yine de bana anlattıklarını-

za bakarak sormak isterdim: Size 

öylesine yalın ve açık görünen 

hayatınızı Batılıların son derece 

ilginç ve olağanüstü bulacaklarını 

hiç düşünmediniz mi? Anılarınızı 

onlarla paylaşmak istemez miydi-

niz? Neden otobiyografinizi yaz-

mıyorsunuz? Son derece etkileyici 

bir eser olacağından eminim!”

“Neden olmasın” diye gülerek 

cevapladım onu, “günün birin-

de Dış İşlerinden ayrılıp kendimi 

böyle bir kitap yazmak hevesine 

kaptırabilirim pekâla. Ne de olsa 

yazmak benim asıl mesleğim…”

O gün sadece lâtife olarak 

söylediğim bu söz, haftalar, aylar 

sonra, hissedilemez bir biçim-

de giderek lâtife olmaktan çıktı. 

Oturup hayat hikâyemi yazmayı 

ve böylece İslâm dini ve kültürüy-

le Batılı zihinler arasına konmuş 

kalın örtülerin kaldırılmasına az 

da olsa yardımcı olmayı, ciddi 

olarak düşünmeye başladım. Beni 

İslâm’a ulaştıran yol, başkaların-

dan birçok bakımdan farklılık 

gösteriyordu: Benim Müslüman 

oluşum, Müslümanlar   arasında 

uzun yıllar yaşamış olmamdan 

ileri gelmiyordu; tersine İslâm’ı 

benimsediğim için Müslümanlar 

arasında yaşamayı seçtim ben. Bir 

başkasının da pekâlâ yürütebile-

ceği diplomatik bir görevi sürdür-

mek yerine, kişisel izlenimlerimi 

Batılı okuyucuya aktararak bir-

gün İslâm dünyasıyla Batı dün-

yası arasındaki karşılıklı anlayış 

ve yakınlaşmanın geliştirilmesine 

katkıda bulunamaz mıydım? Her 

şey bir yana, aklı başında her-

kes Pakistan’ın Birleşmiş Milletler 

Temsilciliği’ni yapabilirdi; ama kaç 

kişi Batılılara benim gibi İslâm’ı 

anlatabilirdi? Bir Müslüman’dım, 

fakat aynı zamanda Batı kökenliy-

dim de; o halde İslâm’ın hem de 

Batı’nın entelektüel dilini kullana-

bilirdim…

Ve böylece 1952 yılının son-

larına doğru Pakistan Dışişleri 

Bakanlığı’ndan istifade ederek bu 

kitabı yazmaya koyuldum. Kitabın 

Amerikalı dostumun umduğu gibi 

“etkileyici” olup olmadığı hak-

kında bir şey diyemem. Yıllarca 

süren ve geniş bir coğrafi alanda 

yaşanan karmaşık bir gelişimin 

izini yalnızca birkaç eski dostun, 

dağınık günlüklerin ve bir zaman-

lar gazetelere yazdığım makalele-

rin yardımıyla belleğimde yeniden 

yakalamaya çalıştım sadece…

Ve işte, tüm hayatımın değil, 

yalnızca Hindistan’a gitmek üzere 

Arabistan’dan ayrılmadan önceki 

yılların, Libya çölüyle Pamir’in 

karlı tepeleri arasındaki bütün 

o uçsuz bucaksız ülkelerde 

geçen heyecan verici gezi yılları-

nın hikayesi. Okuyucu akıldan 

çıkarmamalıdır ki hikaye, aktüel 

zaman kesiti olarak 1932 güzün-

de Arabistan içlerinden Mekke’ye 

yaptığım son yolculuk dolayımın-

da anlatılmıştır; çünkü hayatımın 

izleyeceği yol, seçtiğim yaşama 

biçimi, bu yirmi üç gün süren 

yolculuk sırasında açıklık kazandı 

benim için. 

İlerdeki sayfalarda tasvir edilen 

Arabistan bugün yok artık. Issızlığı 

ve bütünlüğü, kuvvetle fışkıran 

petrol ve petrolün getirdiği altın 

sayesinde dağılıp gitti. O sınır-

sız yalınlığı, insanlık için eşsiz ve 

değerli pek çok şeyle birlikte yitip 

gitti. Değerli bir şeyini ebediyen 

kaybetmiş birinin duyduğu acıyla 

hatırlıyorum şimdi, o son, uzun 

çöl yolculuğunu; hecin develeri 

üzerinde iki adam, bir ışık seli için-

de gidiyor, gidiyorduk…

Muhammed Esed, Mekke’ye Giden Yol, 
Çeviren: Cahit Koytak, İnsan Yayınları, 
İstanbul, 1992, s.7-17.
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Dilaver DEM‹RA⁄

23 Temmuz 2011 

Günü Avrupa’nın 

görece sos-

yal demokrat kalıplara uygun 

refah devleti formundaki ülkesi 

Norveç, sarsıcı saldırılar ile karşı 

karşıya kaldı. Norveç’in başkenti 

Oslo’nun merkezine düzenlenen 

bombalı saldırının ardından, baş-

kentin kuzeydoğusundaki Utoya 

adasında iktidar partisinin gençlik 

kollarının toplantısına otomatik 

silahlarla ateş açıldı. Bu saldırı-

ların ardından ilk önce 90 kişi-

nin yaşamını kaybettiği açıklandı, 

ilerleyen günlerde rakam değişti 

ve ölü sayısı 77 olarak açıklandı. 

Ölen kişi sayısından daha sarsıcı 

olan ise bunun Norveçli birisi 

tarafından ve Müslümanlara duy-

duğu nefret yüzünden yapılıyor 

olmasıydı. Ama daha ilginci ise 

Norveç’in Türkiye  büyükelçisinin 

açıklamalarıydı. Buna göre saldırı 

sonrası Norveç polisi bunun bir 

“İslâmcı Terör” saldırısı olduğu-

nu düşünmüş, nedeni ise kullanı-

lan gübre bombasının daha önce 

“İslâmcı Terör” grupları (bununla 

El-Kaide kastediliyor) tarafından 

kullanılmış olmasıymış. 

Kırılma Noktası 

Türkiye Başbakanı Recep 

Tayyip Erdoğan’ın bu olaylar son-

rası yaptığı açıklama ise çok mani-

dardı. Başbakan açıklamasında 

sürekli kullanılan “İslâmcı Terör” 

sözüne itiraz ederek, bu “saldırılar 

sonrası hiç kimse Hıristiyan terör 

lafını kullanmadı” dedi. Gerçekten 

de eğer terör yaratan kişilerin dini 

inancından yola çıkarak bu terör* 

saldırılarına dair bir tanım oluş-

turmaya kalkarsak yanlış tanımla-

ra varırız. Çünkü el-Kaide, Avrupa 

ya da Amerika’da çok sayıda kişi-

yi öldürecek eylemler yaptığında 

bunu bu kişiler Hıristiyan olduğu 

için yapmamıştı. El-Kaide açık ve 

net olarak siyasi bir hedef koya-

rak ABD ve diğer batı ülkelerinin 

işgalci olarak ve Yahudi devleti 

İsrail aracılığıyla Müslümanlara 

zulmetmesi nedeni ile 11 Eylül’ün 

gerçekleştiğini ifade ediyor. Dahası 

ABD ve diğer batı ülkelerine karşı 

bu aynı zamanda bir Haçlı işgali 

olduğu için de cihat ilan ettiği-

ni belirtiyor. Yani ne ABD, ne 

Batı Hıristiyan olduğu için vurul-

muyor. Bu noktada el-Kaide batı 

medyasının göstermeye çabaladığı 

gibi dini saikler ile terör uygula-

yan bir terör örgütü olmaktan çok, 

terörist yöntemlerle de savaşan bir 

post-kolonyal direniş örgütü. Yani 

Başbakan haklı olmanın ötesinde 

kanımca eksik söylemiş durum-

da. Norveç’teki terör saldırısı dini 

saikler güdülerek yapıldığından, 

11 EYLÜL 10 YAŞINDA
ÖZÜNE DÖNEN BATI
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aynı şekilde 11 Eylül sonrası 

Bush’un açıkça beyan ettiği gibi 

İslâm dünyasına dönük saldırı 

operasyonlarının ardında Haçlı 

Seferi ruhu olduğuna göre bu 

ikisi de basbayağı dinci Hıristiyani 

bir terördür. Bu anlamda  el-Kaide 

İslâmcı terör uygulayan örgüt-

lenmeler değil, yeri geldiğin-

de sivil hedefleri de kapsadığı 

için terör kavramı ile birlik-

te düşünülecek bir kurtuluş 

örgütlenmesidir. Muadili ise, 

mesela Japonya’da sarin gazlı 

saldırı yapan ya da ABD’de 

Oklahoma saldırısını gerçek-

leştiren tarikatlar değil, yön-

temleri ve ideolojik motivas-

yonları, örgütlenme yapısı 

tamamen farklı da olsa, Latin 

Amerika’daki EZLN vb. post-

kolonyal direniş örgütlenme-

leridir.

Yazıya ne terör, kim terör 

örgütü tartışmasını içeren 

Oslo saldırıları ile başlamamın 

nedeni bu olayın ve tartıştı-

ğım konunun doğrudan 11 

Eylül’ün bir sonucu olmasıdır. 

Bu bakımdan 11 Eylül, batı-

nın kendi siyasal tarihi açısın-

dan bir kırılma noktası oluş-

turan bir ‘olay’dır. Buradaki 

olay kavramını bir fenomen 

olarak da kullanmıyorum, 

günlük kullanımındaki gibi 

de. Olay kavramına Fransız 

Marksist düşünür Alain 

Badiou’nun yüklediği anlamı 

yüklüyorum. Badiou ‘varlık’, 

‘olay’, ‘hakikat’ ve ‘özne’ kavram-

ları arasında mantıksal bir zincir 

kurar. Buna göre ‘varlık’, içinde 

bilkuvve çokluğu, çeşitliği, ihti-

malleri barındıran bir ‘durum’a 

işaret eder. ‘Olay’ ise, bu ‘durum’ 

içindeki ihtimallerin birinin ya da 

birkaçının bilfiil hale gelmesine 

ve Badiou’nun kendi ifadesiyle, 

“bizi yeni bir varlık tarzına karar 

vermeye zorlaması”na denk düşer. 

Bu anlamda olay yine kendisinin 

deyimi ile “içkin bir kopuştur” her 

kopuş mevcut durumu değiştirir. 

11 Eylül’ü, batı demokrasilerinin 

Baudrillard’ın simülasyon kavra-

mı ile ifade edersek, artık her tür 

ışığı yutarak bir karadeliğe dönü-

şen bir tür uyku halinden yani 

simülasyonun ifade ettiği tekrara 

dayalı durumdan çıkarak, batının 

kendi sömürgeci ruhu ile buluş-

masına olanak tanıyan bir öze 

dönüş olayıdır. İçkin bir hakikat 

olarak batının kendi mevcut sta-

tükosu olan Öteki’ni dönüştürme 

eyleminin hayata geçmesidir. Bu 

dönüştürme eylemi Levinas’ın ifa-

desi ile metafizik bir hakikate olan 

düşkünlükten ya da pagan kökler-

den doğan ontolojik emper-

yalizmin şiddetidir. Levinas, 

şiddetle ilgili tanımı verirken 

birini ya da bir şeyi kendisi 

hilafına başka bir şey olmaya 

dönüşmeye zorlamak eylemi-

ni şiddet olarak tarif eder. Bu 

yönüyle 11 Eylül sonrası batı-

da dirilen ırkçılık da, batının 

emperyal özünden doğan bir 

şiddet olarak ortaya çıktığı bir 

içkin hakikat olarak olaydı.

11 Eylül oldu mu ya da bu 

olay aslında ABD derin devle-

tinin dünyaya nizam vermek 

için üretmek istediği bir gerek-

çe miydi, gibi tartışmalara hiç 

girmeyeceğim çünkü beni ilgi-

lendiren bu tartışmalar değil, 

bizzat olayın tarihte yarattığı 

çatlak halidir. Bu da tarihin 

mitosa dönüştüğü andır. Neyi 

kastediyorum. Tarih tek tanrılı 

dinler ile ortaya çıkan çizgisel 

zaman ufkunun bir ürünüdür. 

Bir daha asla tekrar etmeyecek 

biçimde Tanrı’nın dünyayı ve 

insanı yaratması ile başlayan 

bu zaman, zamanın sonu anla-

mına gelen hesap günü de 

olarak bilinen Kıyamet ile son 

bulacaktır. Bu son ile insan-

lık başlangıçtaki zamana yani 

Adem  ile Havva’nın cennetteki 

zamanına dönmeyecektir. Cennet 

ve Cehennem, bu kez bu dün-

yadaki edimlerimizin bir sonu-

cu olarak dağıtılan bir adaletin 

sonucu olarak seçimlerimize göre 

belirlenecektir. Bu anlamda Tek 

Tanrılı dinler için zaman, başlan-

11 Eylül’ü, batı demokrasilerinin 
Baudrillard’ın simülasyon kavramı 
ile ifade edersek, artık her tür 
ışığı yutarak bir karadeliğe dönü-
şen bir tür uyku halinden yani 
simülasyonun ifade ettiği tekrara 
dayalı durumdan çıkarak, batının 
kendi sömürgeci ruhu ile buluş-
masına olanak tanıyan bir öze 
dönüş olayıdır. İçkin bir hakikat 
olarak batının kendi mevcut sta-
tükosu olan Öteki’ni dönüştür-
me eyleminin hayata geçmesidir. 
Bu dönüştürme eylemi Levinas’ın 
ifadesi ile metafizik bir haki-
kate olan düşkünlükten ya da 
pagan köklerden doğan ontolojik 
emperyalizmin şiddetidir. Levinas, 
şiddetle ilgili tanımı verirken biri-
ni ya da bir şeyi kendisi hilafına 
başka bir şey olmaya dönüşmeye 
zorlamak eylemini şiddet olarak 
tarif eder. Bu yönüyle 11 Eylül 
sonrası batıda dirilen ırkçılık da, 
batının emperyal özünden doğan 
bir şiddet olarak ortaya çıktığı bir 
içkin hakikat olarak olaydı.
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gıcı ve sonu olan, üstelik hiçbir 

şekilde bir daha vuku bulmayacak 

olan bir kozmik dilimdir. 

Mitos ise kendini ebedi dönüş 

olgusunda dışa vuran çevrimsel 

bir tekrardır. Her yıl başlangıçtaki 

duruma döneriz. Zaman kesiklidir 

çünkü bayramlar, festivaller vb. 

ayinsel edimler ile zaman kutsal 

olmayandan kutsal olana geçer, 

bunu yaparken de kutsal olma-

yan zamanı kutsal olandan ayırır. 

Bu nedenle mitos eksenli pagan 

dinler ayin eksenli olarak muha-

fazakardır da, çünkü ayin kozmik 

statükoyu sürdürmek, kaostan 

kozmosa geçişi sağlayan başlangıç 

anının kozmik bir drama ile tekrar 

edilerek kaosun -elbette mevcut 

düzenin değişmesi, yıkılması da 

bir kaos’tur- tekrar hakim olması-

na engel olmak, mevcut durumun 

sürmesini sağlamak için yapılır. 

Tam da bu nedenle İbrahimi/

Tevhidi dinler ütopyacıdır. Tarih 

içinde değişim ve yenilenme ola-

naklıdır. Ve böyle olduğu için ayin-

sel dinler olarak da adlandırılan 

ve varoluşun hakikatini ifşa etmek 

üzerine kurulu bulunan ontolojik 

yani varlık temelli dinlerden fark-

lı olarak ahlakidirler. Levinas’ın, 

etik öncedir, diyebilmesine olanak 

sağlayan Tevrat tepeden tırnağa 

etik mesajlar üzerine kuruludur. 

Bugün batı ile İslâm dünyası 

arasında süregelen sürtüşmenin 

temel nedeni de budur. Çünkü 

etik temelli bir din olarak İslâm 

eritilemiyor. Pagan dinlerin temel 

özelliklerinden birisi de senkretik 

yani bağdaştırmacı olabilmesidir. 

Pantheon’da yer alan tanrıların 

yanına her zaman bir yenisi ekle-

nebilir. Oysa tevhidi bir din olarak 

İslâm uzlaşmazdır. İlah’ı tektir ve 

onun yanına asla ve kata bir baş-

kası eklenemez. Sapkınlık olgu-

sunun da pagan dinlerde değil de 

tevhidi dinlerde görülme nedeni 

budur. Sapkın olarak tanımlanan 

mezhepler, yorumlar, tarikat-

lar her zaman içinde yer aldığı 

Tek Tanrıcı dinleri başka inanç 

sistemleri ile harmanlar. Tevhidi 

dinler eski ile yani pagan geçmiş 

ile uzlaşmaz bir biçimde kopuş 

yaşadığı için (bu anlamda sıkı 

bir St. Poulus/Pavlus yorumcusu 

olan Badiou’nun olay felsefesine 

baz teşkil eden kopuş kavramı da 

İbrahimi dinlere ait bir kavram-

dır) o geçmişle uzlaşmayı redde-

der ve bu anlamda kendi inançla-

rının saflığı konusunda hassasiyet 

içersindedirler; bu saflıktan ya da 

mesajın orijininden uzaklaşarak 

ona başka inançlardan yapılan aşı-

lar sapma olarak görülür.

Bugün batı dünyası ile İslâm 

arasında yaşanan uzlaşmaz-

lık bir ontolojik emperyalizm 

ürünü olan ve paganlaşmış Kilise 

Hıristiyanlığına  Greko-Romen 

felsefesinden aşılar yapılması ile 

oluşan pagan bir model olarak 

modernite, siyasi model olarak 

da, kültürel model olarak da Site 

devletinden Roma imperumuna 

dönüşen postmodernite karşısın-

da ahlaki bir direniş olarak mev-

cudiyetini sürdürme çabasıdır.

Biyolojiden Sosyolojiye Bir 
Tutkunun Serencamı: 

11 Eylül ve Irkçılık

11 Eylül Olgusu ve onun bir 

sonucu olan Irkçılık, Denetim 

toplumu olgusu, 11 Eylül sonrası 

krize giren neo-liberal küresel-

leşme ve onun dinsel/metafizik 

karakteri bir olgu ile yakından 

bağlantılıdır. Biyopolitik İktidar. 

Biyopolitik İktidar modeli ola-

rak disiplinci ulus devletten 

İmperuma doğru evrilen bu süreç 

totaliter bir olgu olduğu kadar 

faşist bir ruhu da içinde taşır. 

Faşizm modern devletin olduğu 

kadar Aydınlanma ruhunun da 

meşru çocuğudur. Aydınlanma 

faşizme her zaman piç muamelesi 

yapmak istese de onu mirasından 

mahrum bıraktığını belirtse de 

Aydınlanmanın meşru çocuğudur. 

Batının ontolojik ruhundan doğan 

faşizmi, onun ruhundaki totaliter 

çekirdeği burada uzun uzadıya 

anlatma olanağı yok. 

Biyopolitik olarak tanımla-

dığımız siyasi durum modern 

devletin özelliği olan meşruiyeti-

ni toplumdan alma olgusundan 

kaynaklanmaktadır. Batı ruhunun 

Romalı doğasından söz etmiştim. 

11 Eylül sonrası gelişen İslâmofobinin bir boyutu da 

yaşatma ve ölüme terk etme olgusunu devreye sokması 

oldu. Irkçılık, nüfusta yarattığı parçalar gereği kimin 

yaşaması, kimin ölmesi gerektiğine karar verme iktidarını 

da rasyonalize etmiş olur. 11 Eylül’de de ve gerekse 

Afganistan’da, son olarak Libya’da savaşlar esnasında sivil 

kayıpların olması da kimin ölüme terk edilebilir olduğu ile 

ilgiliydi ki bu yaşamaya değer can, yaşamaya değmez can 

meselesinin bir sonucuydu.
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Bu olgu kendisini en çok yaşat-

mak üzerine inşa edilmiş olan 

Biyopolitikada gösterir. Michel 

Foucault tarafından pastoral ikti-

dar ya da çobanıllık olarak da 

adlandırılan ve sürüsünü görüp 

gözetmek biçiminde tezahür eden 

bu pastoral iktidar biçimi  biyopo-

litikada nüfus denetimi ve nüfu-

sun idaresi şeklinde  tezahür eder. 

Foucault’un ısrarla vurguladığı 

gibi Biyoiktidar biçimi bir işlet-

menin idare edilmesini andırır, 

bir işletmeci nasıl elindeki bilgi 

kaynakları ile şirketinin kârlılığını 

amaçlar ise modern devlet olarak 

biyoiktidar da yurttaşlarının sela-

metini gözetir, onların refahını 

sağlamaya çaba gösterir. Bir yöne-

tim teknolojisi olarak demokrasi 

de bunu içerir. Bu yönetim biçi-

minde şiddet iktidarın son sınırını 

gösterir. Şiddet ancak toplumun 

siyasal bedenine, yurttaşların sos-

yal refahına, selametine dönük bir 

tehlike söz konusu ise cezalandır-

ma ve intikam amacı ile gerçekleş-

tirir, bu anlamda ölüm cezası bir 

gözdağıdır ve temel amacı sela-

metin bozulmasını engellemektir. 

Nesnesi hayat olan bir iktidarın 

ırkçılık olgusunu yaratması da 

son derece doğal olacaktır.

Foucault biyolojik olanın dev-

letleştirilmesi olgusundan bahse-

der ki bu, bugünkü Ulus dev-

let olgusunun daha etnisite yani 

ırk vurgulu bir biçim almasıdır. 

Foucault yeni iktidarın ilgisi-

nin bedenin yönetilmesi -beden 

üzerinden nüfusun yönetilmesi- 

olduğunu belirtirken 19. yy ile 

birlikte bedenin anatomopoliti-

ğinden soyun anatomopolitiğine, 

bedenden türe geçildiğini ifade 

eder.1 Bu yönüyle faşist devlet 

liberal devlet içinde bir alt dal 

olma halidir. Liberal devlet, vatan-

daşlarının gönenci için onların 

sağlığını korumayı bir görev bile-

cektir, Yaşamın tıbbileştirilmesi ve 

bilimsel inceleme konusu haline 

gelmesi zaman içinde soyun sağ-

lığını koruma olgusuna bir tür 

soy hijyeni olan öjeniye de elverir. 

Ve tüm bu konular devletin top-

lumsal yaşama müdahale etme ve 

bireyleri bu doğrultuda dönüş-

türme olgusuna eşlik ettiğinden 

soyun sağlığını korumak görevi 

de devlete düşecektir. Bu anlamda 

modern ırkçılığı geçmiş dönem-

lerdeki ırkçılıktan ayıran en temel 

özellik onun tıbbi-bilimsel bir içe-

rik kazanarak rasyonalize edilme-

sidir.

Foucault ırkçılığı ele aldığı der-

sinde ırkçılığın bir kesinti oluştur-

duğunu belirtir. Bunu yaratırken 

de nüfusu parçalara bölerek -ki bu 

da modern akılcılığın ve bilimsel 

faaliyetin bir parçasıdır- depart-

manlar yaratmaktadır. Ötekinin 

ortadan kalkması ya da dışlanma-

sının toplumsal sağlığın bir gerek-

liliği olduğunu belirtmektir. Bir 

anlamda Irkçılık biyo-iktidarın 

yaşam ve ölüm üzerinde inşa etti-

ği iktidarın -ki bu bir Tanrılık 

iddiasıdır- bir tezahürüdür.

İşte 11 Eylül sonrası geli-

şen İslâmofobinin bir boyutu 

da yaşatma ve ölüme terk etme 

olgusunu devreye sokması oldu. 

Irkçılık nüfusta yarattığı parça-

lar gereği kimin yaşaması, kimin 

ölmesi gerektiğine karar verme 

iktidarını da rasyonalize etmiş 

olur. 11 Eylül’de de ve gerekse 

Afganistan’da, son olarak Libya’da 

savaşlar esnasında sivil kayıpların 

olması da kimin ölüme terk edi-

lebilir olduğu ile ilgiliydi ki bu 

yaşamaya değer can, yaşamaya 

değmez can meselesinin bir sonu-

cuydu.

Ancak 11 Eylül sonrası batıda 

yükselişe geçen ırkçılığı 19. yy 

ırkçılığı olan biyoloji temelli ırk-

çılıktan ayıran, onun esas olarak 

kültürel ayrımcılığı, kendi kül-

türleri meselesini ve yabancıları 

istila etme tehdidi olgularını mer-

keze çıkarması oldu. 11 Eylül’de 

sürekli vurgulanan şuydu. Bu 

saldırı bizim yaşam biçimimize 

dönük bir saldırıdır, saldırılan 

şey bizim insan hakları, demok-

rasi ve özgürlük değerlerimizidir. 

Böylece 11 Eylül ırkçı, oryantalist 

bir metafizik ile iyi ve kötü dika-

tomisi inşa etti. İyi olan batı ve 

onun temsil ettiği değerler iken, 

kötü olan teröristler (yani Araplar 

ve Müslümanlar) olmuştu. 
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Badiou 11 Eylül’le birlikte  

kötülük olgusunun geri dönüşün-

den söz eder. Bunu söylemesinin 

nedeni etiğin kendini iyi kavra-

mı üzerinden kurgulamasıydı. 

Başkalarının iyiliği için çabala-

mak, üstün bir misyona sahip 

olan batıya düşmekteydi. Nitekim 

bu söylemin tamamen yok olma-

dığını en son Libya’ya yapılan sal-

dırılar esnasında gördük. Badiou  

söz konusu söyleşisinde batının 

tarihinde hep gündeme geldiği-

ni belirtir. İyi olan, kötüye karşı 

mücadele etmekle mükelleftir, bu 

kapsam da Bush da 11 Eylül son-

rası bu mücadelenin iyinin kötüye 

karşı bir mücadelesi olduğunu 

söyleyip durdu.2 

İşte ırkçılığın kendini 

İslâmofobi üzerinden meşrulaş-

tırmasına olanak tanıyan da bu 

oldu. Etiği iyi üzerinde uzlaşmak 

olarak tanımlayıp donduran post 

modern etik anlayış, kötülüğü 

kovulası bir şeytan olarak tanım-

lar. Bu anlamda “öteki”ler, bizim 

iyi kültürümüzü bozan kötüler-

dirler. Madem hedefleri bizim 

kültürümüz, bizim değerlerimiz, 

yaşama biçimimiz öyleyse onun 

saflığını mutlaka korumalıyız. İşte 

11 Eylül’ün yeni ırkçılığa sağladığı 

meşru güç te bu oldu.

Etienne Balibar günümüz ırk-

çılığının kültür üzerinden ken-

dini meşrulaştırdığını belirtir. 

Günümüzün ayrımcı ırkçılığı, 

Balibar’a göre, kültürlerin değiş-

mezliği düşüncesinden giderek, 

Avrupa kültürünü ve Batı yaşam 

biçimini üçüncü dünyalaşmadan 

korumak bahanesiyle, kültürlerin 

farklılığı düşüncesini kültürlerin 

eşitsizliği noktasına taşımakta.3 

Irkçılık kültür üzerinden kendi-

ni kurguladığı için bu kez sos-

yal bünyeyi parçalara bölerken 

hangi kültürlerin yaşaması, hangi 

kültürlerin ise ölüme terk edil-

mesi gerektiğine karar verir. Ve 

bu kararlar yine devletin işlevi 

olur. Bedenin sağlığını korumak 

için gereken tedbirleri almakla 

yükümlü devlet bu kez kültü-

rün ve yaşam biçiminin sağlığının 

korunması görevini üstlenir. Bir 

anlamda sağlıklı bedenle sağlıksız 

bedeni ayırarak bedenlerin karış-

masını önleyen biyopolitik dev-

let bu kez kültürlerin karışmasını 

önlemek için sıkılaştırılmış göç-

men yasaları oluşturur.

Tüm bunların her zaman 

evrensel, her zaman kozmopolit 

olmakla ve farklılıklara karşı hoş-

görülü davranmakla övünen libe-

ral demokrasinin anavatanında ve 

üstelik insan hakları söyleminin 

ayyuka çıkarıldığı bir dönem de 

meydana gelmesi bize demokrasi-

nin son sığınağının ırkçılık oldu-

ğunu da göstermekte.

Jacques Ranciére devlet eli ile 

teşvik edilen bir ırkçılıktan söz 

ederken aynı anda modern dev-

letin temel biyopolitik işlevlerine 

de dikkati çeker. Onun deyimiyle 

bugünkü durumda karşı karşı-

ya olduğumuz ırkçılık, soğuk bir 

ırkçılıktır,  entelektüel bir inşa 

çabasının ürünüdür, ama daha 

önemlisi öncelikle devletin bir 

yaratımıdır o. Devlet kimlikleri 

yerine yerleştiren, onları sabit-

leyen, yeri geldiğinde kimlikleri 

yerinden eden bir kurumdur. Tam 

da bu nedenle yeni ırkçılık devle-

tin bir yaratımıdır.4

Ranciére, ırkçılık olgusunun 

demokrasinin sınırı olduğunu 

belirtirken keyif ekonomisine, 

serbest Pazar ütopyasına dayanan 

sınırın ırkçılık olduğunu belirtir. 

Irkçılığı yaratan şey tam da siya-

setin daha iyi bir dünya arayışı 

ve eşitlik temelli bir hayat yerine, 

idare etme sanatına indirgenen 

siyasal farksızlık olduğuna işaret 

eder.

“Malların, bedenlerin ve aday-

ların serbest mübadelesinin mutlu 

kıyılarına doğru yelken açmıştık. 

Ama bu dünyada, her mutlulu-

ğun, son’un mutluluğunun bile, 

bir sonu vardır. Gerçekçi ütop-

yalar da diğerleri gibi gerçeğin 

sürprizlerine tâbidirler… Fransa 

Fransalılarındır” sloganını atan 

adayın topladığı dört milyon oy, 

şunu tüm kabalığı ile ilan ediyor-

du: siyasetin çöktüğü, zenginle-

rin partisiyle fakirlerin partisinin 

aynı şeyi -modernleşme- söylediği 

yerde, üç aşağı beş yukarı aynı 

girişim için daha iyi kotarılmış bir 

reklam imajını seçmekten başka 

bir şeyin gerekmediği yerde, çar-

pıcı biçimde açığa çıkan, muta-

bakat değil dışlamadır; tatminle-

rin birlikte varoluşunun toplum-

sal akılsallığı olarak akıl değil, 

Öteki’ne duyulan katıksız nefret, 

dışlamaya yönelik bir araya gel-

medir. Siyasetin yüzyılı yakalama-

ya, dogmaları ve tabuları bırak-

maya çağrıldığı yerde, beklenen, 

yani önyargısız modernliğin zaferi 

değil de başka bir şey belirmişti 

sahnede: en arkaik olanın, her 

türlü yargıdan önce gelen çıplak 

nefretin geri dönüşü.”5

Irkçılık tam da Liberal 

Ütopyanın gerçekleştiği,  liberal 

demokrasinin herkesin yönelme-

ye başladığı ve geçer akçe ilan edi-

lerek, totaliter iki hayalet Faşizm 

ve Sovyetik Sosyalizm’in karşı-

sında galip geldiği bir anda hayat 

buldu. Rancier’in gösterdiği gibi 

bu aslında tam da liberalizmin 

içinde her zaman faşizm haya-

letini taşıdığının da bir göster-

gesi. Ki Arthur C. Kroker, Sanal 
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Ekonominin Politikası adlı maka-

lesinde liberalizmin her zaman 

faşizmle yer değiştirdiği belirtir.6 

Slavoj Zizek ise ırkçılığın libe-

ral çok kültürcülüğün bir tezahü-

rü olduğunu belirtir.

“İşte tam da bu anlamda, çağ-

daş ‘postmodern’ ırkçılık, çok kül-

türcü geç kapitalizmin bir semp-

tomudur (belirtisidir*), liberal-

demokratik bir ideoloji projesinin  

bünyevi çelişkisini açığa çıkarır.”7

Zizek’in bu saptamasını 11 

Eylül’e de uyarlamak mümkün-

dür. 11 Eylül çağdaş geç kapita-

lizmin, liberal ideolojinin bir yan 

ürünüdür. 11 Eylül ile batı kendi 

özüne döndü. Bu öz Greko-Romen 

Pagan ontolojik emperyalizm ve 

onun bir yan ürünü olan başkalığı 

reddetmektir. Irkçılık batının tari-

hinde hep oldu. Greklerin yabancı 

uygarlıklara dönük bakışını, onla-

ra dönük üstünlükçü horgörüyü, 

kendilerini medeni, diğerlerini 

barbar olarak görmeleri, ya da 

Roma’nın kendi Hellenistik uygar-

lık modeli dışındaki bütün kavim-

leri, halkları ve hatta uygarlıkla-

rı barbar sayması bu ırkçı özün 

eski çağdaki izleridir. Ortaçağdaki 

Yahudi düşmanlığı ve özellikle 

İslâmofobik ötekileştirme anlayışı 

bir başka boyut olarak görülebilir. 

Ancak modern ve post modern 

ırkçılığı Ortaçağdan ayıran temel 

çizgi ötekine dair üretilen bil-

gidir. Antropoloji, sosyoloji ve 

bunlardan beslenen Oryantalizm 

modern ırkçılığın emperyal nite-

liğini ve günümüz insan hakları 

söyleminde ortaya çıkan farklık-

ları yok eden totaliter boyutu bu 

oluşturur. Bu anlamda batı kendi 

emperyal ve ırkçı özüne dönerken 

bu özün modern niteliği gözden 

kaçmamalıdır.

Son olarak 11 Eylül ekseninde 

İslâm’la Batı arasında önce sıcak, 

şimdi ise soğuk olarak sürege-

len savaş aslında dine karşı dinin 

savaşıdır. Bu, Ali Şeriati’nin ifa-

desiyle orijinal tevhidi inanç ile 

onun bozulmuş formu arasın-

daki savaş değildir. Batı hiçbir 

zaman muvahhid olmadı. Kilise 

Hıristiyanlığı İncillerdeki İsevilik 

bile değildir. Batı ruhu her zaman/

zaten hep Romalıydı ve Romalı 

olarak kalmaya devam ediyor. 

Bir anlamda bu Firavun ile Musa 

arasındaki mücadeleye benze-

tilebilir. Batı Firavun, İslâm ise 

Musa konumunda. Batı bir yan-

dan ırkçılık ile İslâm’ı dışlayarak, 

ötekileştirerek kusmakta, diğer 

yandan ise onu eritmeye çaba-

layarak onu başkalaştırma gay-

retinde. Bu anlamda kullandığı 

eritici sıvı yani asit ise Liberalizm 

ve Liberal Demokrasi. Liberalize 

olmak İslâm’ın ruhunu öldür-

mekte, onu tüketmekte, takatsiz 

düşürmekte. Bu yüzden Liberal 

Demokrasinin totaliter boyutları-

na, hayatın bütününü tahakküm 

altına alan metafizik tutkusuna 

ve onun iyisindeki kötüye değin-

mek,  son dönemde solda da 

İslâmi kesimde de özgürlükçü bir 

sosyal projenin en iyi ilacı Liberal 

Siyaset teorisinden istifade etmek-

tir şeklindeki yanılsamayı ortadan 

kaldırmak için gereklidir.

Dipnotlar
* Kavramı tam sözlük karşılığı ile yıldırı anlamında 

kullanıyorum, yani toplumda dehşet/korku 

yaratmak ve bu yolla insanların iradesini baskı 

altına almak. Bu türden bomba kullanılarak 

yapılan ve çok sayıda kişinin ölümünü amaç-

layan saldırıların da esas amacı düşman olarak 

kabul ettiği tarafta korku duygusu yaratarak 

onları geri adım atmaya zorlamaktır.
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11 EYLÜL VE BUSH 
DOKTRİNİNİN SÜREKLİLİĞİ 

Ömer Faruk KARAGÜZEL

11 Eylül 2001 tari-

hi hem uluslara-

rası ilişkiler hem 

de ABD’nin Soğuk Savaş döne-

minden itibaren izlediği strateji/

ler açısından önemli bir dönüm 

noktası olarak kabul edilmekte-

dir. Soğuk Savaşın sona ermesi-

nin ardından 1990’larda Sovyetler 

Birliği’nin dağılması süreci, dün-

yayı yeni bir düzen arayışına sevk 

etmiştir. Uzun yıllar birbirlerine 

karşı olan iki bloktan biri  olan 

Sovyet bloğunun çökmesi dünya 

üzerinde ABD’nin  tek süper güç 

olmasını beraberinde getirmiş, bu 

ise onun  dünyayı biçimlendirme 

üzerindeki etkisini artırmıştır. Hal 

böyle iken, dünya, 11 Eylül  2001 

saldırıları,  Francis Fukuyama’nın 

“Tarihin Sonu” tezi tartışmalarının  

doksanlı yıllardaki kadar güven-

li bir biçimde gündeme gelişine 

son verdi. Bunun yerine  Samuel  

Hungtington’un “Medeniyetler 

Çatışması” tezi daha çok işlenme-

ye başlandı.

Büyük oranda 11 Eylül saldı-

rıları ile kendisine yeni bir hat/

yol oluşturmaya çalışan ABD’nin 

kendisini korumak adına İslâm 

dünyasını  ve özelde direniş grup-

larını yaftaladığı terörizm/terörist 

ve bununla beraber Ortadoğu 

politikalarına değinmeden evvel, 

meselenin uluslararası boyutları-

nı, uluslararası hukukta “terör”ün 

yerini ve 11 Eylül saldırılarını 

tanımlamak için  kullanılma  

nedenlerini “hukuk”ta bir yere 

oturtmaya çalışacağız. 

Bir Açıklama  Birimi Olarak 
Terör/izm

Terörü gerçekleştiren kişi veya 

örgütlerin bir ülkede direnişin 

örneği, özgürlük savaşçısı1, bir 

diğer ülkede ise, affedilemez suç-

lar işleyen bir hain, kan tutku-

nu olarak nitelendiriliyor olması, 

günümüzde terör ve terörle ilgili 

kavramların  uluslararası hukuk 

açısından  tek ve genel kabul 

olarak sayılabilecek bir tanımın-

dan bahsedilmesini güçleştirmek-

tedir. Kavramın tanım zorluğu, 

zarar gören ve zararı veren taraf-

ların karşılaştıkları duruma duy-

duğu  karşıt tepkilerden geliyor. 

ABD’deki ikiz kulelere yapılan 

saldırının sonuçlarını elde edebil-

mek ve gösterilecek olan meşru 
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müdafaa için,  dönemin ABD baş-

kanı George Bush, “terörizm faa-

liyetleri değil savaş faaliyetleri” 

olarak değerlendirmiştir. Terör ve 

karşılığı olacak savaşın  iç hukuk 

ve uluslararası hukukta “meşru 

müdafaa”yı haklı gösterecek yan-

ları bu yolla aranmıştır. Adı terör, 

karşılığı  ise kesin savaş.

Webster Collegiate 

Dictionary’ye göre terör: 

“yoğun, karşı koyulmaz bir 

korkudur”. Terör tanımlama-

sının her ülkede değişen ve 

farklılaşan hallerinin ortak 

sayılabilecek tanım ve kav-

ramları da ortaya çıkardığı-

nı söyleyebiliriz. Çoğunlukla 

yapılan araştırmalar sonu-

cunda terörün karşılığı olarak 

ilk elde karşımıza korku ve 

dehşet halini ortaya çıkarır. 

ABD’de ve dünyadaki birçok 

araştırmacı/yazar tarafından 

terörün psikolojideki ilk kar-

şılığı korku halidir. Genel 

tanımlamaların akademik 

manada karşılıkları temelde; 

siyasi bir motifin, şiddetin, 

terör ve korkunun takdimi, 

halkta güvensizlik, grup ya da 

topluca eylem, gizli planlama 

ve eylemler, halkta çaresizlik 

duygusunun yayılması, insan-

lıktan uzak acımasız yöntem-

lerin bulunması halleri terör 

için ortak karşılık olarak sayı-

labilir. Rand Corperation’ın 

terör uzmanı B. M. Jenkins; 

“Savaşın, diplomasinin devamı 

olduğunu; terörizmin ise, dip-

lomasi ile elde edilmeyen sonuçla-

rı elde etmek için savaşa başvurma 

yöntemi olduğunu” söylemektedir. 

Yapılan saldırı “terör” olarak kabul 

edilirken, verilen karşılığın  ne  

olduğu sorusunu bize sorduracak-

tır. Siyasal bir arayış, dini motifli 

veya kültürel bir arayış halinde 

terör ve terör faaliyetlerinin orta-

ya çıktığı kabul görüyor. Nitekim 

Usame bin Ladin’in liderliğini 

yaptığı El-Kaide Örgütü’nün, 11 

Eylül’de, ABD’de gerçekleştirdiği 

eylemleri, “dinsel nitelikli terö-

rizm” kapsamında değerlendi-

rilmektedir. Kısaca ifade etmek 

gerekirse, terör, terörist, terörizm 

kavramlarının henüz net ifade-

lerle karşılıklarının olduğu söyle-

nemez,  ancak belli öngörülerden 

söz edebiliriz. Batıdaki sözlükler-

de dahi geçiştirmeden ibarettir. 

Korku duyularına işletilen bir faa-

liyet olduğu tanımı geçerlidir. 

11 Eylül saldırılarının hemen 

ardından gelen süreçte teröriz-

me verilecek cevabın sert ola-

cağı ifade edilmişti.  Bütün 

NATO ülkeleri  hemen yaşa-

nan olayı kınayarak ABD’nin 

yanında/safında olacaklarını 

ilan ettiler. Savaşı haklılaştı-

racak birçok yöntem arayışı-

na gidildi. ABD’de dönemin 

başkanı Bush’a özel yetkiler 

tanındı. Uluslararası Terörizm 

Hakkındaki Kapsamlı 

Sözleşme Taslağı’na göre, 

taraf olan tüm devletler terör 

eylemlerini iç hukuklarında 

suç sayacaklardı. “Kendilerini 

haklı çıkaracak siyasi, felsefi, 

ideolojik, ırkçı, etnik, dini veya 

diğer şartlar ne olursa olsun, 

siyasi amaçlı bir grup, insan 

ve belirli şahıslar kamuoyun-

da terör durumunu provoke 

etmeye niyetli suç olaylarını 

her ne durumda olursa olsun, 

haksız olduğu beyan edilecek 

ve ağırlıklarına göre cezalan-

dırılacaktır.”
 

Bunlardan başka, 

“devletlerin başka ülkelerde 

işlenebilecek terörist eylemlere 

karşı, kendi topraklarının kul-

lanılmaması hususunda gere-

ken önlemleri almaları, ülkeler 

arası bilgi alışverişinin sağ-

lanması, ülke iç hukuklarının 

Sözleşme ile uyumlu hale getiril-

mesi, sığınmacı statüsünün tanın-

masından önce, bu amaçla talepte 

bulunan kişinin terörist faaliyet-

lerde bulunmadığından emin olun-

11 Eylül 2001 saldırılarından 
sonra ABD’de Bush yönetimi 
Amerikan ulusal güvenlik stra-
tejisinin dayandığı temelleri 
2002 ve 2006 ulusal güvenlik 
stratejisi belgeleri ile tüm dün-
yaya açıklamıştır. ABD Soğuk 
Savaş’ın artık bittiğini, yeni 
düşman olarak eski düşman 
Rusya’nın yerini yeni en büyük 
düşman olarak terörizmin aldı-
ğını ifade eden Bush yöne-
timi, eski tarzdaki güvenlik 
önlemleri ve yapılanmaları ile 
bu yeni düşmanla mücadele 
edilemeyeceğini ifade etmiştir. 
Diğer bir deyişle Soğuk Savaş 
döneminde “özgür ulusların 
komünizme karşı desteklen-
mesi” biçiminde formüle edi-
len Truman doktrini yerini, 
“özgür ulusların terörizme 
karşı korunması” şeklinde for-
müle edilebilecek Bush doktri-
nine bırakmıştır.
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ması”
 

gibi yükümlülükler de bu 

taslakta yer almaktadır.

Terörle mücadele, terörist de 

olsalar insan unsuru içerdiğinden 

insan hakları boyutuna da sahip-

tir. İnsan Hakları İzleme Örgütü 

ve Uluslararası Af Örgütü, ortak 

bir mektup ile Uluslararası 

Terörizm Hakkındaki Kapsamlı 

Sözleşme Taslağı’nın birçok yön-

den insan hakları ihlalleri içerdi-

ğini belirtmişlerdir. Buna göre, 

Sözleşme kendi hükümlerinden 

hiçbirinin varolan uluslararası 

insan hakları belgeleri ile çeli-

şecek ve insan hakları standart-

larından taviz verecek biçimde 

yorumlanmasının mümkün olma-

dığını açıklayan bir madde ile baş-

lamalıdır. Uluslararası olmayan 

silahlı anlaşmazlıklarda devlete 

karşı, uluslararası insancıl hukuk 

kurallarını çiğnemeden silahlı güç 

kullanılması durumunda güç kul-

lananlara başka ülkelerde sığınma 

hakkı tanınmasının Taslak tarafın-

dan engellenmesi ve bu eylemin 

uluslararası suç sayılması da eleş-

tiri konusu yapılmıştır. Bu eleşti-

ri, İsrail-Filistin anlaşmazlığında 

Filistinlilerin lehinedir. Taslak ile 

devletlerin “silahlı kuvvetleri” ve 

“güvenlik güçlerinin” kapsam dışı 

bırakılmış olması da büyük bir 

eksikliktir.

Uluslararası Hukukta Askeri 
Müdahale

ABD’nin Afganistan’da işler 

hale getirdiği güç kullanımı, 

harekâtın hukuksal boyutu ve 

uluslar arası kamuoyu ve ulus-

lar arası medyada halen tartışma 

konusudur. Mesele uluslar arası 

boyutlarıyla hukukçular arasında 

derin tartışmaları da ortaya çıkar-

mıştır. Bu bağlamda bu çalışma 

11 Eylül saldırılarının bir sonu-

cu olarak ABD ve İngiltere’nin 

Afganistan’da giriştiği askeri güç 

kullanma operasyonunun hukuk-

sal haklılığını ya da haksızlığı-

nı tartışmaya odaklanacaktır. 11 

Eylül saldırıları ile ilgili olarak 

uluslar arası hukuk sorunlarının 

mesele ile ilgili olarak gündeme 

gelmesi ABD ve müttefiklerinin 

teröristleri barındırdığı iddia edi-

len ülke ya da ülkelere karşı ted-

birler almasıyla gündeme gelmiş-

tir. Bu tedbirlerin silahlı eylem 

ya da askeri güç kullanma biçi-

minde olması planları, uluslar 

arası hukukun boyutları açısın-

dan büyük tartışmaları da yine 

beraberinde getirmiştir. ABD’nin 

de taraf olduğu Birleşmiş Milletler 

Anlaşması’na göre silahlı misil-

leme, anlaşmanın ilk maddeleri 

gereği dahi mümkün gözükme-

mektedir.

Askeri güç kullanımı ile ilgi-

li hukuki prensipler sürekli ola-

rak bir değişim içinde olmak-

la birlikte Birleşmiş Milletler 

Anlaşması ile çizilen çerçevenin, 

askeri müdahaleleri de hukuksal 

düzlemde bir çerçeveye oturta-

cağı kuşku götürmez bir gerçek-

tir. BM Anlaşması ilk maddesi 

uyarınca BM’nin temel amacını 

hukukta bir yere oturtmuştur, 

BM’nin amacı uluslar arası barış 

ve güvenliğin sağlanmasıdır. 2. 

Maddesinin üçüncü paragrafında 

ise uluslar arası anlaşmazlıkların 

barışçıl yollarla çözülmesi esas-

tır ve aynı maddenin dördün-

cü paragrafı devletlerin ve ulus-

lar arası ilişkililerinde başka bir 

devletin toprak bütünlüğüne ve 

siyasal bağımsızlığına karşı askeri 

güç kullanımından yahut güç kul-

lanma tehdidinden kaçınmaları 

gerektiğini hükme bağlamaktadır. 

Fakat BM Anlaşması 51. Maddesi, 

Güvenlik Konseyi uluslar arası 

barış ve güvenliğin sağlanması 

amacıyla gereken önlemleri alın-

caya kadar silahlı saldırıya maruz 

kalan BM üyesi ülkelerin bireysel 

ve toplu savunma hakkını tanı-

maktadır. Bu sebeple 11 Eylül’de 

Dünya Ticaret Merkezi’ne yapı-

lan saldırılar “silahlı saldırı” kabul 

edilirse BM Güvenlik Konseyi 

barış ve güvenliğin sağlanması 

amacıyla gereken tedbirleri alana 

kadar ABD’nin kendini savunma 

hakkından söz edilebilir.

Kaçırılan uçaklarla Pentagon 

ve Dünya Ticaret Merkezi’ne 

yapılan eylemlerim arkasında bir 

devletin olup olmadığı bilinme-

mesine veya açıklanmamasına 

rağmen, NATO Antlaşması’nın 

5. Maddesi
 

bu olay sonrasında 

işletilerek, ABD’ye yapılan saldı-

rı, NATO üyesi bütün ülkelere 

yapılmış bir saldırı sayılmış 
 

ve 

bu çerçevede, sözgelimi NATO’ya 
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tahsisli havadan erken uyarı ve 

kontrol sistemi uçakları (AWACS), 

ABD’nin hava sahasında devri-

ye görevi yapmak üzere NATO 

tarafından bu ülkeye gönderil-

miştir. Saldırıların demokrasi için 

affedilemez bir darbe olduğunu 

söyleyen NATO Genel Sekreteri 

George Robertson, ittifak ülkeleri-

ni “terörizm belasına” karşı “ortak 

cephe” kurmaya çağırmış ve “51 

bin Amerikan askerinin görev 

yaptığı üstlerin çevresinde azami 

güvenlik önlemleri aldıklarını” 

açıklamasını yapmıştır. Böylece, 

12 Eylül 2001’de alınan kararla 

NATO tarihinde ilk kez İttifak’ın 

1949 tarihli kurucu anlaşmasında 

yer alan 5. Madde uygulamaya 

geçirilmiştir. Düzenlemeye uygun 

olarak, ABD’nin 11 Eylül’de uğra-

dığı silahlı saldırının 5. Madde 

kapsamında değerlendirildiği 

yönündeki karar, Lord Robertson 

tarafından, kararın alındığı tarih-

te BM Genel Sekreteri’ne bildiril-

miştir. Alınan karar çerçevesinde, 

NATO üyesi tüm ülkeler bireysel 

olarak saldırının mağduru olan 

devlete sivil ya da askeri yardımda 

bulunmakla yükümlü tutulmuş 

ve Kuzey Atlantik Konseyi’nin 

alacağı yeni bir karara kadar hiç-

bir eylemde bulunulmayacağı 

bildirilmiştir. 13 Eylül’de NATO-

Rusya Daimi Ortak Konseyi, bu 

saldırıları lanetlemiş ve ulusla-

rarası terörizmle savaşmak için 

NATO-Rusya işbirliğinin gerek-

li olduğu konusunda anlaşmış-

tır. 14 Eylül’de NATO-Ukrayna 

Komisyonu, ABD’ye yöneltilen 

saldırıları kınamış ve toplantıyı 

takiben yayınladıkları bildiride 

Ukrayna, bu saldırıların sorum-

lularının adalet önüne getirilmesi 

için çalışmaya hazır olduğunu bil-

dirmiştir. Müttefikler, 5. Maddeyi 

uygulama kararını aldıktan sonra, 

4 Ekim’de, ABD’nin ricası üzerine, 

bu kararı uygulamak üzere, sekiz 

önlem almaya ve terörizme karşı 

açılan kampanya ile ilgili opsiyon-

ları genişletmeye karar vermişler-

dir. Özellikle, ikili ilişkilerde veya 

ilgili NATO organlarında teröriz-

me karşı yapılacak eylemler ve 

terörizmin doğurduğu tehditler ile 

ilgili istihbarat alışverişine; teröriz-

me karşı yürütülen kampanyaya 

yardım ettiklerinden dolayı terö-

rist tehditlere maruz kalabilecek 

Müttefiklere veya diğer ülkelere 

eldeki yetenekler oranında birey-

sel veya toplu olarak yardım etme-

ye; ve toprakları üzerinde ABD 

veya diğer müttefiklere ait tesisle-

rin güvenliğinin arttırılması için, 

gerekli önlemleri almaya karar 

vermişlerdir. Müttefikler, ayrıca, 

terörizme karşı yürütülecek ope-

rasyonları destekleyecek İttifak 

varlıklarını güçlendirmeye; bu 

operasyonlarda yapılacak askeri 

uçuşlar için, ABD ve Müttefiklerin 

askeri uçaklarına hava sahalarını 

açmaya ve yine bu operasyonlar 

için, diğer Müttefikler ve ABD’ye 

NATO topraklarındaki liman ve 

hava alanlarını kullanma izni ver-

meye karar vermişlerdir. Bunlara 

ilaveten; Kuzey Atlantik Konseyi, 

terörizme karşı yürütülen bu ope-

rasyonu desteklemek amacıyla 

İttifak’ın hazır deniz kuvvetlerinin 

bir bölümünü Doğu Akdeniz’de 

konuşlandırmaya ve beş AWACS 

uçağını ABD’ye vermeye hazır 

olduğunu açıklamıştır. 

8 Ekim’de, beş AWACS uçağı 

ve uçuş ekibi, (Belçika, Kanada, 

Danimarka, Almanya, Yunanistan, 

İtalya, Hollanda, Norveç, Porte-

kiz, İspanya, Türkiye, İngiltere ve 

ABD’den oluşan personel dahil), 

terörizme karşı yürütülen ope-

rasyona katılmak üzere, ABD’ye 

uçmuştur. Konuşlandırma başlan-

gıçta altı ay olarak planlanmıştır. 

İlk rotasyon altı hafta sonra yapı-

lacaktı. Bu süre içinde, normalde 

NATO uçaklarının yaptığı görev-

leri, (özellikle Bosna ve Hersek 

üzerinde), Fransız AWACS uçak-

ları üstlenmiştir. 

NATO’nun sekiz ülkeden 

gelen ve sekiz fırkateyn ve bir 

lojistik destek gemisinden oluşan 

Akdeniz Hazır Deniz Kuvveti, 9 

Ekim’de Doğu Akdeniz’e doğru 

açılmıştır. İngiltere komutasında 

olan bu kuvvetler, savaş harekâtına 

katılmamışlardır, ancak terö-

rizme karşı açılan kampanyaya 

İttifak’ın katılımı ve bu konudaki 

kararlılığını göstermişlerdir. Bu 

kuvvetler, diplomatik girişimler 

dahil, İttifak’ın Akdeniz Diyalogu, 

NATO’nun Akdeniz bölgesindeki 

ülkeler ile tartışma ve işbirliği 

forumları gibi diğer misyonları 

için de kullanılabilir. Daha sonra, 

Atlantik Hazır Deniz Kuvveti bu 

gemilere katılmıştır.  Son olarak, 

BM Genel Sekreteri Kofi Annan 

da, ABD ve İngiltere’nin savun-

ma hakkına dayanabileceklerini 

kabul etmiştir. ABD ve İngiltere, 7 

Ekim’de, El-Kaide Örgütü ve onu 

Afganistan’da besleyen Taliban 

rejimine karşı, askeri operasyon-

lar başlatmışlardır. Her ne kadar 

halen yürütülen harekât bir NATO 

operasyonu değilse de, tüm İttifak 

üyeleri tarafından desteklenmek-

tedir. 21 Eylül 2001 tarihinde, 

yapılan olağanüstü Zirvede, BM 

Güvenlik Konseyi’nin kabul ettiği 
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1368 sayılı kararın 3. Maddesi 

çerçevesinde ABD’nin, 11 Eylül 

saldırılarına karşı Afganistan’a 

karşı operasyonların yasallı-

ğı tanınmış ve BM çerçevesinde 

terörizme karşı en geniş koalisyon 

oluşturma çağrısı yapılmıştır. Yine 

bu karar uyarınca Güvenlik Kon-

seyi bütün devletlerden terörist 

eylemlerin finansmanının engel-

lenmesini istemiştir. 1373 sayılı 

karar uyarınca devletlere terö-

rizmle işbirliği yapma çağrısında 

bulunmakta ve terörizm alanında 

varolan uluslar arası anlaşmala-

ra taraf olmalarını istemektedir. 

1373 sayılı karar ayrıca terörist 

eylemlerin uluslar arası barış ve 

güvenliğe karşı bir tehdit oluş-

turduğunu belirtmektedir. Ancak 

alınan kararlarda 11 Eylül saldırı-

larına karşı devletlerin askeri güç 

kullanabileceklerine ilişkin hiçbir 

ibare bulunmamaktadır. Dolayı-

sıyla bu aşamada BM Güvenlik 

Konseyi askeri güç kullanımına 

izin vermemiştir.

Afganistan’a Askeri Müdahale ve 
Meşru Müdafaa Hakkı

Geçmişi Vestfalya Anlaşması’na 

kadar giden çağdaş uluslarara-

sı hukuk düzeni, devletlerarası 

ilişkilerde güç kullanımını engel-

lemeyi öngörmektedir. Bu kap-

samda, XX. yüzyıl başlarında 

Milletler Cemiyeti, dünya barışını 

sağlama ve sürdürme amacıyla 

oluşturulmasına rağmen, iç çatış-

malar, etnik sorunlar ve insan 

hakları ihlallerinin engellenme-

sinde yeterince çözüm olama-

mıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı 

sonrasında, BM ve Uluslararası 

Adalet Divanı kurallarıyla özdeş-

leşen uluslararası hukuk, yaptırım 

gücünün eksikliğinin büyük kat-

kısıyla ve ülkelerin sığındığı çeşitli 

bahanelerle yok sayılmış, şiddet 

karşıtı ve barış yanlısı olan bu 

ortak kurallar sık sık çiğnenmiştir. 

Bu alanda ABD en fazla karşımıza 

çıkan ülke durumundadır.

Kamuoyunda 11 Eylül olayı her 

yönüyle tartışılıp, değişik tepkile-

rin ortaya konulduğu  bu dönem-

de, ABD ve İngiltere kendilerinin 

“Meşru Müdafaa” hakkını gerek-

çe göstererek,  8 Ekim 2001’de 

Afganistan’a askeri harekât baş-

latmıştır. BM Anlaşması’nın 51. 

Maddesinde tanımlanan “Bireysel 

Meşru Müdafaa”, saldırıya uğra-

yanın kendi savunma emni yetini 

almasıdır.  Şayet alınan savun-

ma tedbir ve eylemine birden 

çok ülke katılırsa bu durumda, 

“Kolektif Meşru Müdafaa” mey-

dana gelir. Her iki durumda da 

Güvenlik Konseyi’nden izin alın-

masına gerek olmazken, alınan 

tedbirler hakkında bilgi verilme-

lidir. Burada tecavüze uğrayanın 

kullanacağı gücün oranı ve sını-

rı ne olduğunun belirsiz olması 

sorun olmaktadır.

BM Anlaşması’ndan kaynak-

lanan “Meşru Müdafaa” hakkının 

kullanılabilmesi için bir ülkeye 

fiilen silahlı saldırının gerçekleş-

miş olması gerekir. Burada meşru 

müdafaa hakkı veren “silahlı sal-

dırı” kavramı ile “saldırı” kavramı 

birbirinden farklıdır. Saldırı kav-

ramının içinde meşru müdafaa 

hakkının kullanılmasını gerekti-

ren silahlı saldırı eyleminin yanı  

sıra bunu gerektirmeyecek ölçü-

de, plansız, ani, küçük, tesadüfî 

fakat düşmanca şiddet hareketleri 

de yer alır. Bu anlamda saldırı, 

silahlı saldırıyı da içine alan daha 

geniş kapsamlı bir kavramdır. 

Meşru müdafaadan söz edebilmek 

için öncelikle bir silahlı saldırının 

varlığı gerekir. Bu saldırı diğer 

gücün silahlı kuvvetlerinin bütün 

unsurlarını veya bunların bir kıs-

mını kullanarak gerçekleştireceği 

bir saldırı veya taciz ve sabotaj 

gibi, korku ve dehşet yaratma-

yı amaçlayan bir eylem tarzında 

da olabilir. 11 Eylül olayında bir 

silahlı saldırının olduğu, Güvenlik 

Konseyi tarafından da teyit edil-

miştir. Bu saldırıda uçaklar silah 

olarak kullanılmıştır. Her ne 

kadar uluslararası kurallar silahın 

cinsini belirtmese de bu olayın da 

bir silahlı saldırı olduğu açıktır. 

Uçakların bu şekilde, bir silah 

olarak, II. Dünya Savaşı sırasında 

Japonlar tarafından ABD’ye karşı 

kullanıldığı bilinmektedir.

Meşru müdafaa hakkının kul-

lanılması için diğer bir şart olarak, 

saldıran ve saldırılan tarafların 

olması gerekir. Saldırılan, Amerika 

iken, saldıran Afganistan’dır. Her 

ne kadar Afganistan, ülke ola-

rak bu saldırıyı icra etmese de, 

Taliban Yönetimi’nin denetiminde 

olan topraklarda faaliyetlerini sür-

düren ve hükümetin destekledi-

ği bir örgütün başka bir devlete 

yönelik saldırılarda bulunması,  

Afganistan’ı sorumlu yapmakta ve 

uluslararası hukukun Afganistan 

tarafından ihlali olarak anlaşıl-

maktadır. Uluslararası Adalet 

Divanı’nın önceki yıllarda, benzer 

davalarda içtihatları da bu yönde 

olmuştur.

Afganistan Operasyonu’na, 

meşru müdafaa kapsamında,  

İngiltere’nin de katılmış olması, 

bu durumu kolektif meşru müda-
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faa haline getirmektedir.  İngiltere 

saldırıya maruz kalmamasına 

rağmen, “Ülkeler doğrudan sal-

dırıya maruz kalmasa da, BM 

Antlaşması 51. Maddesinin, küre-

sel barışı koruma amacını taşıma-

sı nedeniyle, “tüm diğer ülkelere 

sorumluluk yüklediği” tezinden 

hareketle, İngiltere ve harekâta 

katılan diğer ülkelerin durumu 

hukuka uygunluk taşıdığı söyle-

nebilir. Meşru müdafaanın meş-

ruiyeti bakımından, bu kapsam-

da gösterilen tepkinin ve alınan 

tedbirlerin Güvenlik Konseyi’ne 

bildirilmesi koşuludur. Ancak bu 

koşulun meşru müdafaa hakkını 

engellemediği veya hukuka aykırı 

hale getirmediği düşünülmekte-

dir. Meşru müdafaa eyleminin sal-

dırı ile orantılı olması ve amacını 

aşmaması diğer bir şarttır. Yani 

tehdit yok edildiğinde eylemin 

bitmesi gereklidir. Aksi halde bu 

hak meşruiyetini yitirir. Meşru 

müdafaa hakkının kullanımı geçi-

ci bir durumdur. Silahlı saldırının 

gerçekleşmesini müteakip savun-

ma amaçlı olarak başlayan karşı 

saldırı, saldırının önlenmesi ile ya 

da BM Güvenlik Konseyi’nin ala-

cağı kararla ya sona erecek ya da 

BM’nin de taraf olduğu bir konuma 

gelecektir. Güvenlik Konseyi’nin 

uluslar arası sistemdeki siyasi 

sıkıntılar ve siyasi amaçlı vetolar 

nedeniyle kuvvet kullanma kara-

rı almaması durumunda meşru 

müdafaa hakkının kullanımının 

başlamış ve sürmekte olan saldırı 

bertaraf edilinceye kadar silahlı 

saldırıya uğrayan devlet ve varsa 

müttefikleri tarafından, devam 

ettirilmesi BM Anlaşması’nın kuv-

vet kullanımına ilişkin yasak içe-

ren hükümlerini ihlal anlamına 

gelmemesi gerektiği genel kabul 

görmektedir. Afganistan olayının 

en başından itibaren Güvenlik 

Konseyi’nin gereken adımları 

atmaması, yaşanan süreçte lider-

liği ve inisiyatifi kendini savunma 

anlamında ABD’ye bırakmıştır. 

BM’nin 11 Eylül saldırısı sonrası 

aldığı ilk karar, 1368 sayılı kara-

rıdır. Bu kararda saldırı kınan-

maktadır. Ayrıca 51. Maddedeki 

meşru müdafaa hakkı tekrar edil-

miş ancak bir ülkeye müdahale 

yetkisi verilmemiştir. Güvenlik 

Konseyi, 29 Eylül 2001’de aldığı 

1373 sayılı kararında, terörizm-

le mücadele çağrısı yapmış ve 

teröristlerin finanse edilmemele-

rini istemiştir. Ayrıca uluslararası 

barışı tehdit eden eylemelere karşı 

her türlü tedbirin alınacağı belir-

tilmiştir. Bu kararlarda Güvenlik 

Konseyi askeri güç kullanımına 

açıkça izin vermemiştir. Ancak 

Afganistan olayında alınacak ted-

birlerin askeri güce dayalı olmaya-

cağını kararlarında belirtmemesi 

nedeniyle ve müdahale sonrası 

aleyhte bir görüş veya karar alma-

yarak zımnen onay vermiştir. Yani 

kasıtlı belirsizlik durumunun bu 

operasyonun meşrulaştırılması-

na katkı sağladığı ifade edilebilir. 

Diğer taraftan, Afganistan’da baş-

layan çatışmalarda ele geçen per-

sonelin savaşan statüsünde kabul 

edilip edilemeyeceği konusu da 

bu müdahalede güncellik kazan-

mıştır. Hukuk düzeninin, istisnai 

olarak verdiği yetkiye dayanıla-

rak yapılan bir operasyonda, aynı 

hukuk düzeninin çatışmaya iliş-

kin kurallarının da uygulamada 

olması gereklidir.  Şayet ele geçen-

lere somut olarak bir suçlama 

yapılabiliyorsa, bağımsız ulusal 

ya da uluslararası mahkemelerde 

yargılanması daha doğru olacak-

tır.2 Sonuç olarak ABD’nin müda-

hale süreci değerlendirildiğinde, 

BM’nin 11 Eylül olayı ve sonrası 

izlediği tepki ve karar alma süreci 

öne çıkmaktadır. BM Güvenlik 

Konseyi, yapısından kaynakla-

nan nedenlerden dolayı bazen 

çok basit kararları dahi almak-

ta güçlük çekmektedir. Devlet ya 

da devlet gruplarının bireysel ve 

ortak çıkarları ile uluslararası güç 

dengeleri, yapılan oylamalarda ve 

alınan kararlarda siyasi kaygıla-

rı ön plana taşımaktadır. Meşru 
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müdafaa hakkının bir kural değil 

istisna olduğu unutulmamalı-

dır. Aksi halde kuvvete başvuran 

her devlet kendi eyleminin BM 

Anlaşması’nın 51. Maddesi kapsa-

mındaki meşru müdafaa sınırları 

içinde bir kuvvet kullanma oldu-

ğu iddiasına girişecektir. ABD’nin 

Afganistan müdahalesi meşru 

müdafaa olarak kabul görse de, 

dünya kamuoyuna, ortaya konan 

amaç haricinde gizli emeller 

güdüldüğü izlenimi vermektedir. 

Ayrıca meşru müdafaada meş-

ruiyetin sağlanması için sivillere 

zarar vermemek, orantılı güç kul-

lanmak, yakalanan ve yaralanan-

lara iyi muamele edilmesi gerekir 

ki, ABD’nin bu anlamda durumu 

iç açıcı değildir.

11 Eylül Sonrası ABD’nin 
Değişen Güvenlik Vizyonu ve 

Bush Doktrinine Bakış  

11 Eylül 2001 saldırıların-

dan sonra ABD’de Bush yönetimi 

Amerikan ulusal güvenlik strate-

jisinin dayandığı temelleri 2002 

ve 2006 ulusal güvenlik stratejisi 

belgeleri ile tüm dünyaya açıkla-

mıştır. ABD Soğuk Savaş’ın artık 

bittiğini, yeni düşman olarak eski 

düşman Rusya’nın yerini yeni en 

büyük düşman olarak terörizmin 

aldığını ifade eden Bush yönetimi, 

eski tarzdaki güvenlik önlemle-

ri ve yapılanmaları ile bu yeni 

düşmanla mücadele edilemeye-

ceğini ifade etmiştir. Diğer bir 

deyişle Soğuk Savaş döneminde 

“özgür ulusların komünizme karşı 

desteklenmesi” biçiminde formü-

le edilen Truman doktrini yerini, 

“özgür ulusların terörizme karşı 

korunması” şeklinde formüle edi-

lebilecek Bush doktrinine (pre-

emption (önalma) ve prevention 

(önleme) stratejileri) bırakmıştır.3 

2002’den itibaren ABD dış 

politikasının esasını teşkil eden 

bu doktrin, 1945 BM düzeniy-

le unutulmakta olan “Önleyici 

ve Önalıcı Savaş” gibi terimleri, 

ABD’ye özgü bakış açısıyla yeni-

den dünya kamuoyunun günde-

mine getirmiştir. Buna göre ABD, 

BM Antlaşmasında yer alan meşru 

müdafaa hakkını genişleterek, 

kendisine tehdit oluşturduğunu 

düşündüğü terörist grup veya 

ülkelere, inisiyatifi elde tutarak 

önceden saldırı hakkını kendinde 

görmektedir. Ancak bu yaklaşım, 

uluslararası toplumda BM siste-

minin altmış yılı aşkın bir süre-

dir inşa etmeye çalıştığı hukuk 

ve normlar düzenini, bir başka 

deyişle uluslararası güvenliği teh-

likeye attığı endişelerini uyandır-

maya başlamıştır.

Bu yeni dönemde yeni tip düş-

mana karşı caydırıcılık, nükle-

er gücün kullanılabilme ihtimali 

gibi klasik güvenlik yöntemleri-

nin daha fazla işe yaramayacağını 

belirten Bush yönetimi önleyici 

saldırı olarak nitelenen yeni tip 

bir savunma anlayışını ortaya koy-

muştur. Buna göre ABD sağdu-

yunun ve meşru-müdafaanın bir 

unsuru olarak bu tip tehditlerin 

tam manası ile gerçekleşmesinden 

önce bu tehditlere karşı harekete 

geçecektir. Stratejiye göre geçi-

len son elli yılın iki büyük gücü 

karşılıklı düşmanlarken kendi-

lerini artık aynı tehlike ile yüz 

yüze bulmuşlardır. Bu tehlikenin 

adı da terörist şiddet ve kaostur. 

Amerika, teröristler ve diktatörler 

ile savaşarak barışı savunacakla-

rını ve her kıtada özgür ve açık 

toplumları destekleyerek barışı 

genişleteceğini belirtmiştir. Bu 

anlayışa paralel olarak ABD önce 

Afganistan operasyonunu gerçek-

leştirmiş, ardından da nükleer 

silahlar bulundurduğu suçlama ile 

Irak’a girmiş, İran’ı nükleer prog-

ramını devam ettirmesi halinde 

kendisine karşı kuvvet kullanaca-

ğı yönünde uyarmıştır. Bu şekilde 

ABD, bir bakıma ulusal güvenlik 

stratejisinde kuvvet kullanmayı 

uluslararası uzlaşmazlıklarının 

çözümünde diplomasi ve diyalo-

gun önüne geçirmiştir.

ABD’nin Bush dönemin-

deki ulusal güvenlik stratejisi, 

Amerikan ulusal değer ve çıkar-

larının korunmasını temel aldığı 

iddiasından hareket etmektedir. 

Güvenlik stratejisinin işler hale 

gelmesi ile yalnızca Amerikan 

halkı için ve daha güvenli bir 

Amerika için değil, tüm dünya 

halkları içinde yeryüzünün daha 

barışçıl bir dünya olacağı savunul-

muştur. Bush döneminde açıkla-

nan bu strateji belgesi, kendisine 

koymuş olduğu amaca ulaşmak 

için şunların yapılmasını öngör-

mektedir: İnsan onurunun her 

şeyden önce gözetilmesi, küresel 

terörizmi bertaraf etmek için itti-

fakları güçlendirmek ve Birleşik 

Devletler ve dostlarına karşı olan 
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terörist saldırıları önlemeye çalış-

mak, bölgesel çatışmaları yatış-

tırmak için başkaları ile birlikte 

çalışmak, düşmanların Birleşik 

Devletleri, müttefiklerini ve dost-

larını kitle imha silahları ile tehdit 

etmelerinin önüne geçmek, ser-

best piyasalar ve serbest ticaret 

ile küresel ekonomik büyümenin 

yeniçağını başlatmak, toplum-

ları dışa açarak ve toplumların 

içlerinde demokratik kurumlar 

inşa ederek gelişmişlik dairesi-

ni genişletmek, küresel gücün 

diğer başlıca odakları ile ortak 

eylemler için gündemler geliştir-

mek, Amerika’nın ulusal güvenlik 

kurumlarının yirmi birinci yüz-

yılın şartlarına ve meydan oku-

malarını karşılayabilecek şekilde 

dönüştürmek ve küreselleşmenin 

zorlukları ile mücadele ederken 

sunduğu fırsatları da değerlen-

dirmek.4

ABD, kendisine düşman gör-

düğü tüm devletleri kendisi-

ne bir saldırı olmasa da bunun 

olabilme ihtimali ile bu devlete 

saldırı yapma imkânını kendi-

sinde görmüştür. Bu strateji ile 

ABD’nin, Soğuk Savaş sonrasın-

dan beri uyguladığı: kendisine 

saldırı olduğunda müdahale etme 

politikasının  değiştiğini, bundan 

sonra ABD’nin müdahalesi için 

herhangi  bir saldırının olmasının 

gerekmediğini göstermektedir. Bu 

durumda birçok ülke  potansiyel 

düşman tanımının içerisine kolay-

lıkla girebilmektedir.

11 Eylül saldırıları sonrasında 

ABD,  savaş ve korunma stra-

tejisi tamamen Bush doktrinine 

endeksli olarak yürütmüştür. 

Amerikan halkının Bush’a kendi-

sini koruması için verdiği sınır-

sız yetkiler ile Bush’un eli güç-

lendirilmiştir. BM, BM Güvenlik 

Konseyi anlaşmaları, 1, 2, 3 ve 

7. maddeleri ile 51. Maddelerine 

taban tabana zıt bu strateji belgesi 

ve dış politika, hukuk nezdinde 

kınanması gereken bir belgedir. 

Fakat ABD  halkı, saldırılardan 

sonraki seçimlerde de bu belge-

yi dolaylı olarak haklı bularak 

Bush iktidarını  ve doktrinini ona-

mıştır. Bush Doktrini’nin somut 

örneklerini bugünkü  Obama 

Hükümetiyle değiştiği söylenen 

ABD dış politikasında  da gör-

mek mümkündür. Özelde Irak 

ve Afganistan’da genelde İsrail ile 

Ortadoğu’da yapılan  kıyımlar, 

tecavüzler, Bush Doktrinini “temel 

amaç dünyada barış” hedeflerini 

çöpe atmıştır.
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Cumhuriyetler Birliği’nin Afganistan’ı 

işgal etmesi üzerine örgütlenen Afgan 
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dan Margaret Thatcher onun İngiliz 

toprağına asla ayak basamayacağını 
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savaş sona erdi, eski “terörist” Mandela, 

Güney Afrika Cumhuriyeti devlet baş-

kanı oldu. Yine İsrail’in Lübnan işgaline 

karşı direniş hareketi olarak ortaya çıkan 

Hizbullah yıllarca bir terör örgütü olarak 

görüldü.
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Sinemanın
11 Eylül’le İmtihanı

S inema, yaşayan bir orga-

nizma artık. Hayatın 

her dönemecinden o da 

dönüyor. Toplumsal değişim ve 

dönüşümlerden beyazperdenin 

etkilenmemesi söz konusu değil. 

Bazı dönemler var ki, insan-

lığın derin kırılmalar yaşadığı 

zamanlarda sinema sanatında 

da ciddi yol ayrımlarına tanık-

lık ediyoruz. Dünya Savaşları 

sonrası Almanlara bakış, Pearl 

Harbor saldırısının ardından 

Japonlara, Kore savaşı sonrası 

Çinlilere, Vietnam savaşı sonrası 

genelleşerek tüm çekik gözlüle-

re, Körfez savaşı ve 11 Eylül son-

rası Müslümanlara bakışta ciddi 

kırılmalar yaşanmış durumda. 

Dünya sinema vizyonunun 

yekûnunu elinde barındıran 

Hollywood, devasa bir sektör 

olarak ABD çıkarları doğrultu-

sunda ürün vermeye her zaman-

kinden fazla devam ediyor.

Saldırıların üzerinden on yıl 

geçmesine rağmen askeri ve poli-

tik artçı sarsıntıları hız kesmeden 

devam ediyor. Bu çapta etkile-

ri olan bir olayla ilgili üretilen 

yapımları beş başlık altında değer-

lendirmekte fayda görüyoruz:

Amerika’ya Moral Veren Filmler 

11 Eylül saldırıları sonra-

sı, yenilgi psikolojisine giren 

Amerikan ordusuna, siyasetine 

ve toplumuna hikâyeci tarihin, 

malzemesi bol dönemlerinden 

seçilen örneklerle moral verici 

yapımlar ardı ardına girer. Bu 

bağlamda II. Dünya Savaşı’ndan 

bir bölümün anlatıldığı “Pearl 

Harbor” ve Vietnam Savaşı’ndan 

destansı(!) bir kesitin aktarıl-

dığı “Bir Zamanlar Askerdik” 

filminin incelenmesi gerekir. 

Bununla birlikte İsrail’le alakası 

olmasına rağmen Amerika’yı da 

direk ilgilendiren “Münih” filmi 

de Amerika’ya ve dostlarına sal-

dıranları bekleyen sonu göster-

mesi bakımından önemlidir.

Pearl Harbor; İkinci Dünya 

Savaşı’nda, Pearl Limanı’nda 

demirli Amerikan donanma-

sına saldırma cüreti gösteren 

Japon filosunun operasyonunu 

ve sonrasında aldığı dersi anla-

tan popüler bir filmdir Pearl 

Harbor. Michael Bay’ın yönettiği 

filmin başrollerinde Ben Affleck, 

Josh Hartnett, Alec Baldwin, 

Tom Sizemore, Cuba Gooding 

Jr., Jennifer Garner yer alırken, 

yapıma sos olarak enteresan bir 

aşk üçlemesi eklenir. Gündelik 

hayatlarını yaşayan masum 

Amerikalıları kalleşçe ve stratejik 

bir operasyonla tuzağa düşüren 

hain Japonların kanlı ve acıma-

sız saldırıları uzun uzun işlenir. 

Bir Japon uçağından fırlatılan 

torpidonun, masum Amerikan 

gemisine dalışına saniye sani-

ye tanıklık ederiz. Zenci beyaz 

ayrımının gırla gittiği Amerikan 

filosunda, saldırıyla birlikte 

nasıl birlik ve bütünlük yaşan-

dığını gözlerimizde yaşlarla izler 

dururuz. Hele macera düşkünü 

Rafe Mc Cawley (Ben Affleck) ve 

Danny Walker’ın (Josh Hartnett) 

destansı başarısı yok mu? İki 

pilotun, kaç Japon uçağını 

düşürdüğünü tahmin edemez-

siniz.

Pearl Harbor saldırısı son-

rası yaralarını sarmaya çalı-

şan Amerikan donanmasının 

Japonya’ya saldırma süreci, 

planlanmasından hazırlığı-

na detaylı bir şekilde anlatılır. 

Japonya’ya dönük atom bom-

bası saldırısının anlatıldığı sah-

neler, öyle duygusal çekilmiştir 

ki, zavallı Amerikalıların gemi-

lerine saldıran Japonların, bunu 

hak ettiği işlenir. Filmin bu sah-
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nelerini izleyen Amerikalıların 

gözlerinde mutluluk helezonları 

oluşur adeta. Mesaj gayet açıktır, 

Amerika’nın canını acıtanın canı 

daha fazla, sınırsız ve acımasız 

bir şekilde acır. 11 Eylül süreci-

ne cuk diye oturan filme yoğun 

ilgi gösterilmesi de bu açıdan 

sürpriz olmaz.

Bir Zamanlar Askerdik (We 

Were Soldiers); film aynı 

adlı romandan uyarlanmış. 

Eser, 1999 yılında Robinson 

Crusoe Yayınevi tarafından 

basılmış. Yönetmenliğini 

Randall Wallce’ın yaptığı 

hikâye, 1965 yılında geç-

mektedir ve Albay Hal Moore 

(Mel Gibson) Vietnam’da 

Drag Vadisi’ne gidecek aske-

ri gücün başına geçer. Albay 

harekât öncesi askerlerin 

huzurunda şu konuşma-

yı yapar: “Ölümün Gölgesi 

denen vadiye doğru girece-

ğiz. Tanrı’yı ne diye çağırdı-

ğına veya rengine aldırmadan 

yanınızdaki adamın arkasını 

kollayacaksınız, o da sizinki-

ni. Zorlu ve kararlı bir düş-

manla karşılaşacağız. Sizleri 

evlerinize sağ getirebileceğim 

sözünü veremem. Ama şuna 

yemin ederim ki savaşmaya git-

tiğimizde alana ilk ayak basan 

da, ayağını en son çeken de ben 

olacağım. Hiç kimseyi arkada 

bırakmayacağım, canlı ya da ölü, 

eve hepimiz birlikte döneceğiz.”

Kişilerinin karakterleri-

ne dönük sahnelerle başlayan 

film, başından sonuna yoğun 

bir duygusallık taşır. Bir yandan 

da askerlerin eşleri kadrajlara 

gelir ve onlara ulaştırılan ölüm 

haberlerinin psikolojik baskı-

sı filme taşınır. Bölgeye ayağını 

ilk basan ve yine ayrılırken de 

son basacak olan Albay Moore, 

kendilerinden 5 kat fazla olan 

Vietkonklulara karşı “Ölüm 

Vadisi”nde üç gün süren efsane-

vi ölçülerde bir mücadele verir.

Vietnam filmlerinde pek 

rastlanmayan şekilde bu kez 

Vietnam karargâhının içine 

girip, alınan kararları görüyo-

ruz. Buna ek olarak sevgilisinin 

resmini taşıyan bir Vietnamlı da 

görmemiz, yapımın iki yönlü 

olmaya çalıştığı hissini uyandır-

maya dönük bir girişimdir.

Napalmların ortalığı yakıp 

kavurduğu, bombaların her 

yerde arz-ı endam ettiği, ağır 

sekanslarla gerçekçiliğin artı-

rıldığı film, 75 milyon dolar-

lık bütçesinin hakkını veriyor. 

Bir Zamanlar Askerdik’in 

sonunda Vietnam Birliği’nin 

Komutanı Albay Nguyen 

Huu An’ın (Don Duong) 

helikopterlerle ayrılan 

Amerikalıların ardından 

uzun uzun bakıp, işgalcilerin 

minik bayrağını eline aldığı 

sahne, Hollywood’un ideo-

lojik tarafının ilanıdır adeta. 

Ülkesinde, bu sahnede 

oynadığı için eleştirilen Don 

Doung, bir daha yabancıların 

filmlerinde oynamayacağına 

söz verirken, ülke gazetele-

ri Albay Nguyen Huu An’ın 

mağlup bir komutan olma-

dığını ve çarpışmaların gös-

terildiği gibi yaşanmadığını 

yazıp dursalar da dev sine-

ma endüstrisi Hollywood, 

dünyaya istediği mesajı çok-

tan vermiş bulunmaktadır. 

Vietnam Savaşı’nı başlatarak 

dünyaya yoğun ölümlerle dolu 

uzun yıllar yaşatan ABD, aldığı 

yenilgiyi üzerinden onlarca yıl 

geçmesine rağmen sindireme-

miştir. 11 Eylül gibi yenilgi ola-

rak algılanabilecek bir olaydan 

sonra öz güvenini yine abartılı 

ölümlerle sağlamaya çalışmak-

tadır. Ekran önünde dize gelen 

ABD, yine ekranlarda savaşı 

kazanmaya çalışmaktadır.

Dev sinema endüstrisi 
Hollywood, dünyaya istediği 
mesajı çoktan vermiş bulun-
maktadır. Vietnam Savaşı’nı 
başlatarak dünyaya yoğun 
ölümlerle dolu uzun yıllar 
yaşatan ABD, aldığı yenilgiyi 
üzerinden onlarca yıl geçmesi-
ne rağmen sindirememiştir. 11 
Eylül gibi yenilgi olarak algı-
lanabilecek bir olaydan sonra 
öz güvenini yine abartılı ölüm-
lerle sağlamaya çalışmaktadır. 
Ekran önünde dize gelen ABD, 
yine ekranlarda savaşı kazan-
maya çalışmaktadır.



46 Umran EYLÜL 2011

DOSYA

Münih (Munich); yönet-

menliğini Steven Spielberg’in 

üstlendiği filmde 1972 Münih 

Olimpiyat Oyunları’nda 11 

İsrailli sporcunun ölümüyle 

neticelenen saldırının sonrası 

anlatılmaktadır. Filistin Kurtuluş 

Örgütü’ne bağlı “Kara Eylül” adlı 

bir yapılanmanın üyeleri tarafın-

dan gerçekleştirilen kaçırma ve 

öldürme olayları sonrası İsrail, 

“Tanrının Gazabı” ismini verdi-

ği bir karşı saldırı operasyonu 

yürütür. 1972 ile 1992 yılları 

arasında gerçekleştirilen kanlı 

operasyonlarda, “Münih” eylem-

lerine katılanlardan kalanlar, 

fikri lider/mimar olarak düşünü-

len yahut alakasız olan birtakım 

Filistinliler acımasızca katledilir.

Münih saldırısının beyni 

olduğu düşünülen 11 

Filistinlinin izinin sürülüp 

öldürülmesi üzerine kurgu-

lanan yapımda, İsrail, önünde 

sonunda intikamını alır. İsrail’e 

karşı yapılan hiçbir şey, yapanın 

yanına kâr kalmaz fikri, film 

boyunca işlenmektedir. Yalnızca 

öldürme değil, bombalayarak, 

parçalayarak tedhiş oluşturma 

fikri ile İsrail üzerinde oluştu-

rulmak istenen zırhın kabukları 

sağlamlaştırılmaya çalışılır. Film, 

İsrail’den bağımsız düşünüle-

meyecek olan ABD için de bir 

gövde gösterisine dönüşür. Her 

ne kadar intikam timinin lide-

rinin iç huzursuzluğu işlenme-

ye çalışılsa da, kahramanımızın 

içi kan ağlayarak infazları nasıl 

gerçekleştirdiğine şahit oluruz. 

Etrafındaki gençlerle muhabbet 

eden profesörü, Filistinli olduğu 

için nasıl harcadıklarını görürüz. 

11 Eylül sonrası süreçte, kart-

ların nasıl oynanacağı hesapları 

yapılırken, film, dünyanın kala-

nına başlarına gelecekleri söyle-

meye çalışmaktadır.

Süreci Tanımlayan Filmler 

11 Eylül saldırıları ile birlikte 

yaşanan süreci tanımlamaya ve 

eylemin kesitlerini çözmeye, res-

metmeye dönük girişimler sine-

maya taşınır. Bu aşamada, Steven 

Spielberg’in yönettiği “Dünyalar 

Şavaşı”, düşman algısının nere-

den çıktığını ve nasıl birden ara-

larında gezinen insanların saldır-

gan olduğunu, sonrasında nasıl 

hâl olunacağını sembolik açıdan 

anlatması ile öne çıkar. “Uçuş 

93” filmi, saldırılar esnasında 

hedefine varamayan uçağın 

hikâyesi ile Amerikan duygusal-

lığına imkân tanımakla beraber, 

“Dünya Ticaret Merkezi” filmi 

ile Nicholas Cage, tüm Birleşik 

Devletler halkına ikiz kulelerin 

içerisinden adeta mendil tutar, 

duygusallıkta zirve yaşatır. 

Dünyalar Savaşı (War of The 

Worlds): H.G. Wells’in 1898 

yılında yayınladığı Dünyalar 

Savaşı isimli romanı, Marslıların 

İngiltere’yi istila etmesini konu 

alır. Kırk yıl sonra yönetmen 

Orson Welles, Dünyalar Savaşı 

romanından uyarladığı piyesi 

radyoda yayınlar. Yayın önce-

si ‘Bu bir oyundur’ anonsu 

yapılmasına rağmen binler-

ce Amerikalı, Marslıların isti-

lasına uğradıklarını düşünerek 

sığınaklara akın eder. Evet, 

bunlar aynen gerçekleşmiştir. 

Aynı romanı, Steven Spielberg, 

11 Eylül saldırılarından sonra 

günümüze uyarlamaya girişir.  

Spielberg, filmin zamanlaması-

nı soranlara şu yanıtı verir: ‘11 

Eylül’ün vahşetinin gölgesinde, 

hepimiz ortak geleceğimizle ilgi-

li ciddi endişeler duyuyoruz. Bu 

nedenle Dünyalar Savaşı’nın, 11 

Eylül’den sonrası çekilmesini 

istedim.’  

Ray Ferrier (Tom Cruise), 

eşinden yeni boşanmış bir liman 

işçisidir. Ray, hafta sonu için 

oğlu Robbie (Justin Chatwin) 

ve küçük kızı Rachel’i (Dakota 

Fanning) yanına almıştır.  Ancak 

aynı gün gökyüzü birden kararı-

verir. Elektrikli aletler nedensiz 

bir şekilde çalışmaz olur. Bir 

süre sonra yerin altından, kor-

kunç sesler çıkaran, üç bacaklı 

büyük makineler ortaya çıkar. 

Ateş ettikleri insanlar “puf” diye 

yok olur, geriye elbiseleri ve 

yarattıkları korku kalır yalnızca. 

“Koynumda akrep beslemi-

şim” kıvamında benzetmelere 

dönük olan filmde yıllardan beri 

ülkenin içinde olan makinelerin, 

günü gelince harekete geçmesi 
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ve düzeni yok etmeye dönük 

saldırıları işlenir. Bu saldırgan 

makinelere hiçbir silah işlemez, 

çözümü doğa kendisi bulur ve 

basit bir şekilde saldırgan uzaylı 

makineler bertaraf olur. 

11 Eylül öncesine kadar 

özgürlükler ülkesi Amerika’nın 

bağrında huzur içinde yaşayan 

Müslümanların, yedikleri kaba 

tükürmesi babından yaptıkları 

saldırı, filmde sembolik olarak 

işlenerek okyanus ardına mesaj-

lar gönderilir.

Uçuş 93 (United 93); 

Hollywood yapımcıları, 11 

Eylül saldırıları sonrası artırdık-

ları faşizan ve militarist dozu 

yüksek yapımlardan önce, yaşa-

nan sürecin fotoğrafını çekerek, 

yapacakları saldırıların haklı-

lığını peşinen ortaya koymaya 

çalışmışlardır. 2001’de gerçekle-

şen “11 Eylül” saldırılarına dört 

uçağın karıştığı bilinmektedir. 

Bunlardan ikisi kameralar önün-

de Dünya Ticaret Merkezi’ne sal-

dırırken, üçüncüsü Pentagon’a 

dalmıştır. Ama dördüncüsünden 

haber yoktur. Boş araziye düşen 

uçakla ilgili spekülâsyonlar 

uçuşmaktadır. Bu sorulara, 

susan kara kutuların yerine süb-

jektif ABD algısını, beyaz perde-

ye Paul Greengrass taşır. Uçuş 

93 filmi, yönetmeninden oyun-

cusuna, canlandırma tezi ile 

yaşanan süreci, kendi minvalleri 

doğrultusunda anlatmaya çalışır.

Yaşanmış bir olayın arkasın-

dan, bilinmeyenlerle dolu, sırlı 

süreç sonrası beyazperdeye akta-

rılan uçak kaçırma filmi, bildik 

yapımlarla paralellik arz etse de, 

sonuçta gerçekliği merak edilen 

bir olayın içeriğine dönük can-

landırma yapılması, filmin izle-

nirliğini artırır. 

Bir otel odasında, saldırı önce-

si dua eden eylemcilerle başlar 

film. Niyetlerindeki acımasızlığı 

gösteren işaretlerle doludur sah-

neler; yüzleri, hareketleri, amaç-

larının öldürücü olduğu imlenir. 

Büyük bir organizasyonun dört 

ayağından birine karşılık gelen 

eylemcilerin harekete geçmesi 

ve sonrası gerçekçi anlatılma-

ya çalışılmıştır. Oldukça yalın, 

sıradan insanların, olağanüstü 

durumlar karşısında nasıl bir 

ve bütün olduğunu anlatmaya 

çalışan yapım, 11 Eylül sonrası 

yayılan korku evrenini dağıt-

mayı hedefler. Siyasi bağlamdan 

azade çekildiği, kahramanlık 

edebiyatı yapılmadığı iddia edi-

len yapım, aslında sırf bu iddi-

asıyla siyasal karşılıklar bulur. 

Her ABD vatandaşı, ülkesinin 

sembolleri ve başkalarının can-

ları uğruna ölebilir mesajı fil-

min tamamına yayılır. İşte Uçuş 

93 ve kahraman yolcularının 

sabık Amerikan halkına, ülke 

düşmanlarına ve tüm dünya-

ya verdiği mesaj budur. Tüm 

bu dertlerine rağmen Uçuş 93’ü 

Amerikan Hava Kuvvetleri’nin 

düşürdüğü iddialarının ciddiye-

ti ortada iken yönetmen Oliver 

Stone’un, filminin politik olma-

dığını iddia etmesi komik olarak 

görünmektedir. Zira hiçbir film 

yalnızca bir film değildir!

Dünya Ticaret Merkezi  

(World Trade Center); Nixon, 

Katil Doğanlar ve JFK gibi 

Amerikan tarihinin kritik 

dönemlerine siyasal eleştiri-

ler gönderen yönetmen Oliver 

Stone’un, kendi ifadesiyle 11 

Eylül’e apolitik süzgeçten bak-

tığını iddia ettiği filmdir Dünya 

Ticaret Merkezi. Filmde, Polisler 

John McLoughlin (Nicolas Cage) 

ve Will Jimeno’nun (Michael 

Pena) ikiz kulelerin enkazında 

yaşadıkları saatler anlatılarak, 

o gün orada neler yaşandığı-

nın izleri izleyiciye ulaştırılmaya 

çalışılır.

Sıradan bir gün geçiren New 

York itfaiyecilerinin uçakların 

kulelere çarpması sonrası yaşa-

nılan süreci düşük oyunculuk 

performansıyla aktarılır; ger-

çekçiliği artırmak için yoğun 

çaba sarf edildiği dikkat çeker. 

Uzun sekanslar ve bol klostrofo-

bik ortamlarla izleyicinin ekran 

karşısında sıkılması, daralma-

sı ve bunalması hedeflenmiş-

tir. Karanlık, her an her türlü 

patlamanın, yıkımın olabilece-

ği, ölümün kol gezdiği kule-

lerin dehlizlerinde, iki masum 

Amerikalının yaşam mücadelesi, 

cesareti, azmi ve yaşama sevinci 

sıradan bir öykü olmaktan çıkıp, 

Amerika halklarının kurtuluş 

reçetesi olarak beyazperdeden 

izleyicilerin eline bırakılmakta-

dır.

Politik filmleriyle tanı-

nan yönetmenin, Hollywood 

starı Nicholas Cage’i sıradan 

bir karaktere, oyunculuğu ise 

mümkün mertebe doğala yakın 

sergilemesini sağlayarak aslın-

da başından sonuna politik bir 

girişimde bulunulur. Bilinçaltına 

direkt ve sade mesajlar gönderen 

yönetmenin pasifist gibi görü-

nen filmiyle, izleyicilerin bellek-

lerine dinamik birlik ve bera-
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berlik algısı zerk etmeye çalıştığı 

rahatlıkla söylenebilir.

Yeni Kötü Figürlü Gişe Filmleri

11 Eylül’le birlikte 

Hollywood’un “gişe filmi” ola-

rak tabir edilen, basit konulu, 

bol paralı popüler filmlerinde 

kullanılacak “düşman” algı-

sı, Almanlardan, Ruslardan 

ve Uzak Doğululardan sonra 

Müslümanlara açık olarak dönüş 

yapar. Pek çok yapımda, kötü 

figürü Araplarla yahut dönüşüm 

yapmış Müslümanlarla doldu-

rulmaya başlanır. Aşağıda zikre-

dilen filmlerin dışında pek çok 

birinci ve ikinci sınıf film göste-

rime girmiş, DVD piyasalarında 

bu algı ciddi rant yapmıştır.

Demir Adam (Iron Man): 

Filmin kahramanı Tony Stark 

(Robert Downey Jr.), Stark 

Industries’in kurucusudur ve 

aynı zamanda mucittir. Silah 

sanayisi ile meşguldür. Tony 

Stark, yeni geliştirdiği füze-

nin tatbikatı esnasında kaçırı-

lır. Saldırı esnasında zaten zayıf 

düşmüş olan kalbinin yanına 

şarapnel parçalarının saplanma-

sıyla hayatı tehlikeye giren Tony, 

kendisini esir alan terör grubu-

nun esrarengiz lideri Raza (Faran 

Tahir) tarafından, gelişmiş silah-

lar üretmeye zorlanır. Ancak 

en kötü anında bile zekâsını ve 

yaratıcılığını kullanarak kendi-

sini esaretten kurtaracak bir zırh 

imal etmeyi başaracaktır. Bu zırh 

onu demir adam’a ve böylece 

bir süper kahramana dönüştü-

recektir.

İşin ilginç yanı yıllar önce 

çizgi roman olarak yayınlanan 

Demir Adam’da Tony Stark’ı 

kaçıran grup Çinlilerdir. Demir 

Adam, Çinlilerin hakkından 

gelirken 11 Eylül sonrası çizgi 

filmin sinema versiyonunda düş-

man olarak Araplar seçilmiştir. 

Hatta yine hain ortağı sayesinde 

kimyasal silah edinen Araplara, 

canice eylemlerini gerçekleştir-

meden önce hadlerini de Demir 

Adam bildirir. Amerika’nın ve 

kalan dünyanın, Müslüman 

teröristlerin saldırıları ile her an 

tehdit edildiği fikri, bu filmler 

boyunca izleyicilerin bilinçaltına 

taşınmaya devam edilir. 

Akılalmaz  (Unthinkable); 

geçen yıl gösterime giren 

ve Gregor Jordan’ın yönet-

tiği film, tam anlamıyla kara 

bir Amerikan yapımıdır. Delta 

Force denen seçkin askeri birli-

ğin içinde bulunmuş, bomba 

uzmanı Steven Arthur Younger 

(Michael Sheen) Müslüman 

olmuş ve adını Yusuf Atta 

Muhammed olarak değiştir-

miştir. Müslüman olmakla da 

kalmayıp radikalleşmiş ve üç 

Amerikan şehrine nereden bul-

duğu belli olmayan üç nükleer 

bomba koyarak Amerika’yı 

tehdit eden bir teröriste 

dönüşmüştür. Kendi isteğiyle 

yakalanan Yusuf’u, işkencede 

kendini geliştirmiş olan Henry 

Herald ‘H’ Humphries (Samuel 

L. Jackson) ve FBI ajanı Helen 

Brody (Carrie-Anne Moss) sor-

gulamaya başlar. İşkencelerle 

dolu konuşmaların aynı anda 

zamanla yarışa dönmesi, filmin 

akıcılığını artıran unsurlardır.

Yusuf, yakalandıktan sonra 

Amerikan hükümetinden İslâm 

ülkelerine karşı duruşunu değiş-

tirmesini, diktatörleri destekle-

mekten vazgeçmesini, işgalle-

rin sonlandırılmasını, askeri ve 

finansal desteklerini kesmesini 

istemektedir. Bu beklentileri-

ni ve eleştirilerini dinlediğimiz 

Yusuf’a, insan haklarına hep say-

gılı olan gizli servis elamanları 

akıl almaz işkenceler yapmaya 

başlarlar. Bahane basittir, bir 

kişinin canına karşılık üç şehir 

kurtarılacaktır, yoksa Amerika 

işkence yapar mı hiç?

Her ne kadar Yusuf’a, 

Amerika’ya direkt eleştiri geliş-

tirmesine müsaade edilse de, 

şahsın milyonlarca kişinin canı-

na kastedecek bir terör eyle-

mine girişmiş olması sözünün 

ötesinde varolan korku parano-

yasına bir tuğla daha eklemek-

tedir. Filmin popüler paranoyayı 

Steven Spielberg, Dünyalar Savaşı’nı 11 Eylül sal-
dırılarından sonra günümüze uyarlamaya girişir.  
Spielberg, filmin zamanlamasını soranlara şu yanıtı 
verir: ‘11 Eylül’ün vahşetinin gölgesinde, hepimiz 
ortak geleceğimizle ilgili ciddi endişeler duyuyoruz. 
Bu nedenle Dünyalar Savaşı’nın, 11 Eylül’den sonrası 
çekilmesini istedim.’
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besleyen yanı, DVD piyasaların-

daki yoğun satışla ve popüler-

likle kendisini göstermektedir. 

Bu bağlamda Akılalmaz’ın sıra-

dan bir Holywood filmi olduğu 

rahatlıkla söylenebilir.

Amerikan Politikalarına Muhalif 
Filmler 

11 Eylül saldırılarına dönük, 

Amerikan politikalarına en ağır 

eleştiriler yine içeriden yapı-

lan yapımlarda ortaya çıkar. 

Bunlardan Amerikalı Stephen 

Gaghan’ın “Syriana”, Alman 

Wim Wenders’in “Bolluk Ülkesi”, 

İngiliz Michael Winterbottom’un 

“Guantanamo Yolu” ve Sean 

Penn’in “11’09’’01”  filmleri 

incelenmeye değerdir. Amerikan 

sinema kültüründe bu tip muha-

lif dilin beyazperdeye aktarıl-

ması, demokrasinin bir gereği 

olarak taşınırken, işin aslının 

kapitalist çarkın döngülerin-

den ibaret bir çıkar deviniminin 

sonucu olduğu unutulmamalı-

dır. Böyle muhalif diller ara ara 

olmasa, Hollywood’un kendini 

tekrarlaması da engellenemezdi 

ne de olsa.

Stephen Gaghan’ın yönetti-

ği Syriana, farklı senaryosu ve 

geliştirdiği özeleştiri nedeniyle 

uzun süre konuşulan bir yapım 

olmuştur. Kelime olarak Syriana, 

Washington’da Ortadoğu’yu 

yeniden şekillendirmek, inşa 

etmek için yapılan kurumsal 

çalışmaların ismidir aslında. 

2006 yılında gösterime giren 

filmde, Ali Ercivan’ın yerinde 

tespitiyle adeta yeniden “Babalar 

ve Oğulları”nın canlandırıldığı-

na şahitlik ederiz. Ortadoğu’da 

deneyimli bir ajan olan Bob 

Barnes (George Clooney), oğlu 

ile iletişim sorunları yaşamak-

la beraber her an harcanma 

endişesi ile yaşamaktadır. Masa 

başında emekliliğini bekleyen 

Barnes’a, Prens Nasır’a suikast 

düzenlemesi karşılığında terfi 

alarak emekli olma teklifi sunu-

lur. Pek çok yerde kullanıldığını 

düşünen ajan, kendisi dışında 

gerçekleştirilecek olan suikastı 

engellemeye çalışır.

Arap Prens Nasır Al-Subaai 

(Alexander Siddig), Basra 

Körfezi’nde, petrol ve doğalgaz 

zengini bir ülkenin tahta çık-

ması beklenen varisidir. Prens, 

demokrasi yanlısıdır ve kalkın-

ma endeksli düşünmektedir. 

İkiyüzlü, kapitalist, kukla babası 

ve müsrif, sorumsuz kardeşi ile 

fikirleri nedeni ile anlaşama-

maktadır. Prens Nasır, ülkesin-

deki doğalgaz çıkarma haklarını 

Teksaslı dev enerji şirketi olan 

Connex’ten alıp, Çinlilere verin-

ce enerji piyasaları allak bullak 

olur. Prens Nasır’ın ipi çeki-

lir. Öyle ki, Amerikan yönetimi 

çıkarlarına uymadığı için kal-

kınmadan yana, demokrat Prens 

Nasır’a değil, kardeşine destek 

verir ve uydudan yönlendirilen 

silahlarla, tek kalemde prensin 

ve ailesinin içinde bulunduğu 

araç füzeyle vurulur.

Prense danışmanlık yapan 

Bryan Woodman (Matt Damon) 

ise, yükselen bir enerji uzmanı-

dır. Oğlunu prensin bir dave-

tinde, havuzda yaşanan bir 

kazada kaybeder. Prens, duru-

mu hafifletmek babında kendi-

sine iş teklif edince, Woodman 

da kabul eder. Prens Nasır’ın 

açılımlarında ona destek olan 

Bryan Woodman, son anlarına 

da tanıklık eder. 

Başka bir tarafta ise Jimmy 

Pope (Chris Cooper), Connex 

adlı petrol şirketinin sahibi-

dir. Teksaslı petrol şirketi olan 

Killen’la içi karışık bir ortaklık 

yapar. Killen ve Connex ortak-

lığı Adalet Bakanlığı’nın dik-

katini çeker ve hukuk şirketi 

Sloan Whiting konuyu araştır-

makla görevlendirilir. Bennett 

Holiday (Jeffrey Wright), Sloan 

Whiting’de çalışan hırslı bir avu-

katı canlandırmaktadır. Kariyeri 

her geçen gün büyümesine kar-

şılık, alkolik babası ile sorunlar 

yaşayan ama onu da dışlaya-

mayan Holiday, Connex-Killen 

birleşmesindeki politik organi-

zasyonları araştırmakla başka bir 

çatışmanın öznesi olur. 

Tüm bu karakterlerin ötesin-

de Pakistanlı genç Wasim Ahmed 

Khan (Mazhar Munir), hemen 

her şeyin kesiştiği noktada yer 

alır. Wasim, iyi niyetli ve gariban 

babası ile bir çalışma kampında 

zor şartlarda yaşamaktadır. Ağır 

iş yükünün altında ezilen baba 
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figürünün yanında, dini terbi-

yeden de geçmekte olan genç 

Wasim, Amerikan gemisine karşı 

düzenlenecek eylemin ortasında 

yer alır. Yönetmen, gencin bir 

tekne ile yaptığı intihar eyle-

mini gösterirken, onu eleştir-

mez, anlamaya çalışır. Film, bu 

duruşu ile farklılaşır. Yalnızca 

bundan dolayı değil, 11 Eylül 

sonrası, Amerikan dış politika-

sının katmerleşerek büyüttüğü 

sorunların lokalde nelere karşı-

lık geldiğini anlatmaya çalışır. 

Suikastlar, uluslar arası anlaş-

malar, silah transferleri, darbeler 

Amerika’nın bilinçli yürüttüğü 

politikalar kahramanların karak-

terleri paralelinde ilerlemektedir. 

Yalnızca ABD değil, Batı ülkele-

rinin de Prens üzerinden sürece 

nasıl ikiyüzlü ve şahsiyetsiz yak-

laştığı da ayan beyan ilan edilir. 

ABD ve Batı’nın insan ve insan 

hakları merkezli politika yürüt-

mediği, demokrasinin umur-

larında bile olmadığı, çıkarları 

doğrultusunda her türlü adam-

la çalışacağını, her türlü kirli 

işe gireceğini, her türlü infazı 

gerçekleştirebileceğini anlatan 

Syriana, içerden söylenmiş bir 

“söz” olmasından dolayı da ayrı 

bir öneme haiz bulunmaktadır.

Bolluk Ülkesi (The Land Of 

Plenty); Kısıtlı bütçesine rağ-

men oldukça incelikli, zarif, 

derin mesajlarla yüklü bir yapım 

olan Bolluk Ülkesi, Alman 

Sineması’nın önemli isimlerin-

den Wim Wenders’in bir eseri-

dir.

“Açlığın Başkenti” adın-

da Amerika’daki evsizler der-

neğinde çalışan Lana (Michelle 

Williams), son on yılını Afrika ve 

Avrupa’da geçirmiş, Filistin’den 

henüz Los Angeles’a dönmüş, 

duyarlı bir Hıristiyandır ve idea-

list duruşundan vazgeçmemiştir. 

Kahramanımızın tek akrabası, 

Vietnam gazisi olan dayısı Çavuş 

Paul’dür (John Diehl). Paul, 

ülkesi ve bayrağı için çarpış-

mış, vatansever bir gazidir. Yıllar 

önce Long Thanh’ta yaşanan 

çatışmada vurulmuş, daha sonra 

da yaşadığı dioksin zehirlenme-

si nedeniyle geçirdiği psikolojik 

rahatsızlıklar her geçen sene art-

maktadır. 

Lana ile dayısı Paul, 

Amerika’ya göç etmiş evsiz bir 

Arap’ın rastgele vuruluşuna 

tanıklık etmeleri üzerine olayı 

araştırmaya çalışmaları farklı 

fikirlerini ortaya çıkaracak ve 

bu vesile ile seyirlik diyaloglar 

ortaya çıkacaktır. Bir sahnede 

Lana, 11 Eylül saldırıları esna-

sında bulunduğu Ortadoğu’da, 

insanların sokaklarda sevinç 

naraları attığına şahit olduğu-

nu söylemesi üzerine Paul, “İşte 

teröristler!” demesine karşılık, 

“hayır dayı, onlar normal halk-

tı.” demesi hem Paul’de hem de 

izleyen Amerikalılarda sarsıcı bir 

etki yapar. Yine bir sahnede, 11 

Eylül’den söz eden Lana: “Ölen 

3000 kişinin, kendileri için 

başkalarının ölmesini istediğini 

sanmıyorum” demesi, izleyen-

lerin kafasında soru işaretlerine 

neden olur. Öyle değil mi ki, 

ölen binlerce kişinin intikamını 

vazife edinen oğul Bush, yüz 

binlerce kişinin kanına girmedi 

mi? Bu çarpıcı cümle, sinema 

salonundan sokaklara, bloglar-

dan sözlüklere pek çok yerde 

yankılanıp durmaktadır şimdi.

 Guantanamo  Yolu (The 

Road To Guantanamo): 

İngiliz sinemasının en verim-

li yönetmenlerinden biri olan 

Michael Winterbottom’un Mat 

Whitecross’la birlikte çektikle-

ri film, Şefik, Ruhel ve Münir 

adlı üç Pakistan asıllı İngiliz 

vatandaşının Pakistan’da baş-

layıp Guantanamo’da devam 

eden yolculuklarını anlatır. 

Üç arkadaş, 28 Eylül 2001’de 

İngiltere’nin Tipton kentinden 

Pakistan’a, yine kendileri gibi 

İngiliz vatandaşı olan arkadaş-

ları Asıf’ın düğününe katılmak 

için yola çıkarlar. Pakistan’da 

kaldıkları süre zarfında yanla-

rına Şefik’in kuzeni Zahid de 

katılır. Burada Binuri Camii’nde 

kalırlar ve vaazlardan, gösteri-

lerden etkilenerek yardımlara 

katılmak amacıyla Afganistan’a 

giderler. Önce, Karaçi’ye geçip 

buradan da Afganistan sınırı-

nı aşarak Kandahar’a, ardından 

da 16 Ekim 2001 tarihinde 

Kabil’e ulaşırlar. Bu arada, 11 

Eylül saldırılarının üzerinden 
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bir aydan fazla zaman geçmiş 

ve ABD Afganistan’ı kendine 

hedef seçip bombalamaya baş-

lamıştır bile. Beş genç bura-

da kaldıkları iki buçuk hafta 

içerinde bir şey yapamadıkları 

gibi sulardan kaynaklanan has-

talıklarla baş edemeyeceklerini 

anlayınca dönmeye karar verir-

ler. Kendilerini Afganistan’a 

getiren aracıya ulaşıp tekrar 

dönerken, arkadaşları Münir’i 

bombardıman esnasında kay-

bederler ve Kunduz yakınla-

rında Kuzey ittifakı güçlerince 

yakalanıp Mezar-ı Şerif’e, ora-

dan da konteynırlarla Şibirgan 

Cezaevi’ne nakledilirler. Hani 

tutsakların havasızlıktan çıldır-

dığı, susuzluktan birbirlerinin 

terlerini yaladıkları, daha sonra 

“hava delikleri” bahanesiyle açı-

lan ateşlerle onlarcasının can 

verdiği ve çok azı sağ kurtulan 

o konteynırlardan kahramanları-

mız sağ çıkmayı başararak tıklım 

tıklım dolu olan cezaevine yer-

leştirilirler.

30 Ekim 2001 günü Şibirgan 

cezaevine gelen Amerikalıların 

tespiti ile Şefik, Ruhel ve Asıf 

seçilip Kandahar Havaalanı’na 

götürülürler. Zahid, buradaki 

cezaevinde bırakılır. İki hafta 

boyunca tutuldukları havaala-

nında türlü işkencelere maruz 

kalan gençler, 13 Haziran 

2002’de Guantanamo Üssü’ne 

götürülürler. 

Guantanamo Üssü, renklerin, 

tellerin, saç tıraşlarının, yiyecek-

lerin, gözlüklerin, müziklerin, 

cinselliğin sistematik bir şekil-

de aşağılama aracı olarak kul-

lanıldığı bir yerdir. Modern bir 

hapishane, işkence ve gözlem 

evidir adeta. Bu üste beş yüz 

civarında tutsağın üzerinden bir 

dinin, medeniyetin ve halkla-

rın aşağılandığına tanıklık ede-

riz. Film, bu perspektifi abartıya 

kaçmadan oldukça soğukkanlı 

bir tavırla anlatır. X-Ray ve Delta 

kampları son derece gerçekçi 

ifade edilmekle birlikte senar-

yonun birebir olayın mağdurları 

tarafından oluşturulması dünya 

medyasına ikiyüzlülükle tanıtı-

lan bu kampların kirli çamaşır-

larını adeta faş eder.

Kampta yaşanan günlük olay-

lar, acil müdahale timleri, izolas-

yon hücreleri, sorgular, işkence 

teknikleri filmin bu bölümün-

de yaygın bir şekilde işlenir. 

Hiçbir şekilde yargı sürecinden 

geçmeyen bu insanların geçir-

diği zihinsel değişim ve dönü-

şümlerin işaretlerine de rastla-

mak mümkündür. Örneğin üç 

gençten biri olan Şefik Resul’ün 

İngiltere’de “dolandırıcılık, hile, 

düzeni bozma, çalıntı eşya taka-

sı” gibi adi suçlar işlemesi, buna 

karşın kampta, kendi deyimiyle 

“daha iyi bir Müslüman” olmak 

için çalışması da gözlerden kaç-

maz. Zaten bu gençlerden iki-

sinin serbest kalmalarındaki en 

önemli neden, saldırı zaman-

larında İngiltere’de adi suçlar-

dan dolayı polis gözetimi altında 

olmalarıdır. 7 Mart 2004 tarihi-

ne gelindiğinde Şefik, Ruhel ve 

Asıf hiçbir neden gösterilmek-

sizin, yargılanmaksızın serbest 

bırakılırlar.

Guantanamo Yolu, bu tip 

göndermelerle kahramanlarının 

el-Kaide’yle yahut herhangi bir 

cemaatle hatta dinle bir alakaları 

olmadığı, yalnızca düğün mak-

sadıyla çıktıkları yolda yardım 

için gittikleri Afganistan’da yaka-

landıkları ve suçsuz oldukları 

vurgusu üzerinde durur. Zaten 

filmin sonunda Asıf’ın Temmuz 

2005’te, Şefik ve Ruhel’in de 

katıldıkları düğün görüntüleri-

nin gösterilmesiyle, başlangıç 

sekansına gönderme yapılarak 

her şeyin bir “düğün”e gitmek-

le başladığı anlatılmaya çalışılır. 

Yani, eğer savaşmak için gittiler-

se, el- Kaide’ye veya başka bir 

örgüte üye iseler bu insanlık dışı 

Yıllar önce çizgi roman olarak yayınlanan Demir 
Adam’da Tony Stark’ı kaçıran grup Çinlilerdir. Demir 
Adam, Çinlilerin hakkından gelirken 11 Eylül sonrası 
çizgi filmin sinema versiyonunda düşman olarak 
Araplar seçilmiştir. Hatta yine hain ortağı sayesinde 
kimyasal silah edinen Araplara, canice eylemlerini 
gerçekleştirmeden önce hadlerini de Demir Adam 
bildirir. Amerika’nın ve kalan dünyanın, Müslüman 
teröristlerin saldırıları ile her an tehdit edildiği fikri, 
bu filmler boyunca izleyicilerin bilinçaltına taşınma-
ya devam edilir.
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muameleler, hak ihlalleri, teca-

vüzler mazur mu görülmelidir? 

Film bu soruya sağlıklı bir cevap 

veremez.

Ruhel Ahmed, kendisiyle 

yapılan röportajlarda içerisinde 

15 yaşındaki çocuktan 70 yaşın-

da tek gözü görmeyen ihtiyara 

kadar yüzlerce kişinin bulun-

duğu Guantanamo Üssü’nde 

kendileri gibi İngiliz vatandaşı 

olmayan Araplara yapılanların 

“inanılır gibi olmadığını” söylese 

de bu vurguyu filmde güçlü ola-

rak göremeyiz.

Filmin yönetmeni Michael 

Winterbottom,  bu çalışmasıy-

la, Michael Moore’un ardından, 

façası iyice bozulan Amerika’nın 

ahlaksızlığını deşifre etmiş oldu. 

Bu filmle birlikte Amerika’nın 

Guantanamo’da yaptıkları sır 

olmaktan çıktı, geniş çevrelerce 

görünme imkânı buldu. 

Bütün bu eleştirilerin ötesin-

de Asıf, Şefik ve Münir’in bu 

projeye katılmaları ve tanıtımı 

için ülke ülke dolaşarak yaşadık-

larını kitlelerle paylaşmaları çok 

önemli. Guantanamo Yolu’nda, 

yaşananların yeniden canlandı-

rılması, arşiv görüntüler ve genç-

lerle yapılan röportajlar filme 

belgesel-drama tadı vermekle 

birlikte hareketli kamera çekim-

leri yapıma dirilik kazandıran 

önemli unsurlar olarak dikkat 

çekiyor. Guantanamo Yolu, 11 

Eylül sonrası yaşanan sürecin 

sonuçlarından birine ışık tutma 

açısından tarihi bir öneme sahip 

olmaktadır.

11’09’’01: Film yapımcısı 

Alain Brigand, dünyanın deği-

şik bölgelerinden 11 yönet-

menden, 11 Eylül saldırılarına 

ilişkin kısa filmler yapılmasını 

ister. İran, Mısır, Fransa, Bosna 

Hersek, Burkina Faso, İngiltere, 

Meksika, İsrail, Hindistan, ABD 

ve Japonya’dan yönetmenler 

projelerini sunarlar ve bu yapım-

lar toplanarak 11’09’’01 adı ile 

2003 yılında gösterime girer.

Tüm bu filmlerin içerisin-

de, özellikle bir tanesi var ki, 

izlendiği her yerde derin kra-

terler oluşturdu ve çok tartı-

şıldı. Bu yapım, Hollywood’un 

doksanını geçmiş, şimdilerde 

sahnedeki 60. yılını kutlamaya 

hazırlanan usta oyuncusu Ernest 

Borgnine’nin tek başına oynadığı 

ve Sean Penn’in senaryosunu 

yazıp yönettiği “11’09’’01” adlı 

kısa filmdir. Yapım, 11 Eylül 

sürecine ilişkin on yılın en çar-

pıcı yapımı olmakla kalmayıp, 

halen Amerikan halkının ve 

hükümetlerinin sindiremediği 

koca bir lokma olarak boğazları-

na oturmuş bulunmaktadır.

Filmde, yaşlı bir adamı görü-

rüz. Evinde her şey gölgede, 

karanlıktadır ve renklerde gri 

ton hâkimdir. Yaşlı adam evinin 

içinde, hayatta olmayan karısının 

hayalleriyle, solgun çiçekleriyle, 

sürekli tekrar eden, umutsuzluk 

döngüsünde yaşayıp durmakta-

dır. Birden gölgeli, güneş görme-

yen evine yukardan başlayarak 

bir ışık huzmesi girmeye başlar; 

o esnada ikiz kuleler yıkılmakta-

dır ve güneş huzmeleri ağır ağır 

odaya süzülür. Kuleler yıkılınca 

eve mutlak güneş girer, çiçekler 

birden canlanır ve yaşlı ada-

mın yüzü gülmeye başlar. Sean 

Penn, kısa filmiyle muazzam bir 

tespit yapar, emperyalizm devri-

lince Amerika’nın kanlı tarihiyle 

dolu karanlık dönemi son bulur. 

Kendi halkına karanlık günler 

yaşatan, yükselen kapitalizmin 

ve emperyalizmin sembolü yok 

olunca her şey başkalaşır Penn’e 

göre. 11 Eylül saldırılarına iliş-

kin en ağır sorgulama bizzat 

bir Amerikalı tarafından yapı-

lır. Amerikan kamuoyu tarafın-

dan topa tutulan film için, İkiz 

Kuleler’e üçüncü uçağın Sean 

Penn’in görüntüleriyle girdiğini 

söylemeleri de yapımın, kamuo-

yunda ne düzeyde bir rahatsızlık 

oluşturduğunu da göstermekte-

dir. 

Eziklik Psikolojinin 
Yönlendirmesiyle Yapılan Filmler 

11 Eylül saldırıları dünya-

nın değişik yerlerinde yaşayan 

Müslümanların bir kısmında da 

“biz aslında Amerika’ya saldı-

ranlardan değiliz. Biz şöyle hoş 

görülü, böyle iyi Müslümanlarız” 

kabilinden birtakım liberal poli-

tik çıkışlarla sinemaya taşınır. 

Bu durumu, bazılarında “hedef 

gösterme” şeklinde, bazılarında 

eziklik psikolojisi içinde kendini 

ifade etme biçiminde ve yaşanan-

lardan kendine pay çıkararak, 
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suçluluk hissetme şeklinde cere-

yan ettiğini belirtebiliriz. Dünya 

çapında karşılık bulan filmler-

den “Kandahar”, “Aşk Ayetleri” 

ve Türkiye’den “Kelebek” filmle-

ri bu bağlamda değerlendirmeye 

müsait çalışmalardır.

Kandahar (Safar-e 

Ghandehar): Afgan asıllı kadın 

gazeteci Nafas (Nilüfer Pazira), 

Kanada’da yaşamaktadır. Nafas, 

birgün Afganistan’daki kız kar-

deşinden Taliban’ın baskısından 

söz eden mektup alır. Kardeşi, 

tahammülünün kalmadığını 

yazmakta ve milenyumun son 

güneş tutulmasından önce 

intihar edeceğini iletmektedir. 

Mektubu alan Nafas, kardeşini 

bulup onu ülke dışına kaçırmak 

için Kandahar’a doğru zorlu bir 

yolculuğa çıkar. Afgan aileye 

dâhil olan Nafas, Khak (Sadou 

Teymouri) adlı çocuğun mih-

mandarlığında yolculuğa çıkar. 

Seferin ilerleyen zamanlarında, 

Doktor Sahid’in (Hassan Tantai) 

desteğiyle Kandahar’a ulaşmaya 

çalışan Nafas, son olarak da tek 

kollu bir adamın rehberliğine 

sığınır. 

Bir burkanın arkasından, 

Afgan kadınlarının acınası halle-

ri ekrana yansır. Bakımsız, kirli 

ve yoz Taliban üyelerinin acıma-

sız tutumları ve baskıları gözü-

müze sokulur adeta. Yönetmen, 

bir muhbir edasıyla, Afganistan’ı 

batıya şikâyet eder. Görün hali-

mizi, dercesine çırpınan film,  

11 Eylül’den önce gösterime 

girdiği halde çok fazla gün-

dem olmaz. Saldırılardan sonra 

yapıma, yoğun teveccüh olmuş, 

pek çok ülkede gösterimleri 

yapılmıştır. Film, 2001 Cannes 

Film Festivali Yarışmalı Bölümü 

Resmi Seçimi ve Ecumenical 

Ödülü ile Selanik Film Festivali 

Film Eleştirmenleri Ödülü alır. 

Ayrıca, Makhmalbaf, bu filmle, 

2001 yılında Unesco’nun ver-

diği Federico Fellini Ödülünü 

kazanır. Acınası halini anlat, 

seni o hale getirenler yahut göz 

yumanlar seni ödüllendirsin. Bir 

film için ilginç/acı bir son.

Aşk Ayetleri (Ayat Ayat 

Cinta/Verses Of Love): Henüz 

bıyıkları terlemekte olan 

Endonezyalı Fahri Abdullah 

Sıddık (Fedy Nuril), Mısır 

el-Ezher Üniversitesi’nde oku-

maktadır. Öğrenci evinde yaşa-

yan Fahri’nin Hıristiyan kom-

şusu Maria (Carissa Putri) ona 

âşıktır. Sınıf arkadaşı, aynı 

zamanda hocasının kızı olan 

Noura (Zaskia Adya Mecca) da 

Fahri’ye tutkundur. Bunların 

dışında üvey babasından sürek-

li dayak yiyen mahalle arka-

daşı Nurul (Melanie Putria) 

da onu sever. En son olarak 

Almanya’dan gelen Alman-Türk 

kökenli Ayşe (Rianti Cartwright) 

de Fahri’ye ilgi duymaktadır. 

Bu kadar alâkanın ortasında 

Fahri, Ayşe’yi seçer ve evlenirler. 

Nurul’un Fahri’ye iftira atma-

sı sonucu, kahramanımız hapse 

girer. Buradan sonrası Yusuf kıs-

sası örnekliğinden devam eder. 

Fahri’nin iftiraya uğradığına 

şahitlik edecek olan Maria, kaza 

geçirir ve aynı zamanda kah-

ramanımızın aşkından yatakla-

ra düşer. Burada Ayşe devreye 

girer ve “Hz. Aişe” örnekliğin-

den hareketle eşinin ikinci evli-

lik yapmasını ister. Çok evliliğin 

çok da kötü olmadığı, son dere-

ce insani bir durum olduğunu 

anlatmaya çalışan film mahke-

me, işkence ve aklanma süreçle-

riyle ilerler.

Film, selamlaşmaların, dua-

ların, temennilerin bol olduğu, 

güler yüzlü bir yapım. Öğrenci 

evi kompozisyonu çok güzel. 

Oyuncular çok sempatik. Aynı 

zamanda bir filmde peçeli bir 

bayan görmek de oldukça ente-

resan. Yalnız, filmin İslâm karşıt-

lığına örnek bir misilleme olarak 

sunulması, yapımın zaaflı nok-

tası. Endonezya Devlet Başkanı 

Susilo Bambang Yudhoyono’nun 

diplomatlar ve büyükelçilerle 

birlikte izlediği Aşk Ayetleri ile 

ilgili olarak: “Birkaç kez gözyaş-

larımı silmek zorunda kaldım. 

Filmin mesajı insanı can evin-

den vuruyor” diyor. Başkan’ın 

sözcüsü, filmin, İslâm’ı eleştiren 

“Fitne” filmine alternatif olduğu-

nu da söylüyor.

Bu mevzuda kritik sahne, 

metroda geçmektedir. Amerikalı 

turistlere yer veren modern, 
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anlayışlı ve hoşgörülü bir 

Mısırlının karşısında, kâfire yer 

vermekle suçlayan gerici, yobaz 

bir başka Mısırlı görürüz. Fahri, 

araya girerek orta yolu işaret 

eder, ehl-i kitaba dönük mesaj-

lar verir. Turistlerin daha sonra 

Fahri ile uzun uzun hoşgörü 

üzerine konuştuklarını ve yap-

tıkları araştırmaya yazılarıy-

la dâhil olmasını istediklerini 

görürüz. Siyah-beyaz derecede 

Müslümanlar arasında farklar 

olduğunu anlatmaya çalışan 

filmde tek bir siyasal gönder-

me bulunmaz. Mısır zindanla-

rında türlü işkencelerden geçen, 

ağzı burnu dağıtılan Fahri’nin, 

Hüsnü Mübarek posteri altında 

yargılanırken oluşturduğu hâle 

yalnızca sabırdır, adalete güve-

ni tamdır. İşkencelere tek bir 

eleştiri gönderimi dahi olmaz; 

ne de olsa yalnızca bir ritüeldir 

Mısır’da işkence! Bu görüntüler-

den Mısır’dan tepki gelmeme-

si, filme dönük eleştirilerde de 

gönderme yapılmaması oldukça 

şaşırtıcıdır. Yudhoyono, bu sah-

neleri yabancı diplomatlara nasıl 

izah etmiştir acaba, diye düşün-

meden edemeyiz.

Yıllar önce bir gazetede 

Kabil’den çekildiği not düşü-

len bir fotoğraf yayınlanmıştı. 

Fotoğrafta, bir Afgan, elinde gül 

ile poz vermişti. Resmin altı-

na düşülen notta, Afganların 

ellerine çiçek almalarının ne 

kadar şaşırtıcı olduğu söyleni-

yordu. Sanki Müslümanlar âşık 

olamazlar, sevemezler, eşlerine 

çiçek veremezler, hayatın farklı 

renklerini göremezler gibi bir 

algı peydah olmuş durumda 

Avrupa’da ve Amerika’da. Aşk 

Ayetleri de; biz aslında işi gücü 

cihad olan insanlar değiliz. Biz, 

sakallı, çirkin, sarıklı yaratıklar 

değiliz. Sevmesini, âşık olmasını 

çok iyi biliriz. Hem de aşkın 

katmerlisini yaşarız da haberi-

niz olmaz. Yabancılara karşı ne 

kadar merhametli olduğumuzu 

sorun, göreceksiniz. Öyle den-

diği kadar kötü değiliz, kabilin-

den yapılmış, “Müslümanların 

Titanic’i” kıvamında, refleksif bir 

çalışma olduğu söylenebilir.

Kelebek: Türk-Amerikan 

ortak yapımı olan Kelebek filmi, 

içinde direkt ikiz kulelere saldırı 

anının canlandırıldığı ilk yapım-

dır. Senaristliğini STV’nin “Şubat 

Soğuğu” isimli dizisinin de 

yazarı olan Mahmut Bengi’nin 

yaptığı film, el-Kaide’ye sert ve 

acımasız eleştirileri ile yaptığı 

tipik Amerikan propagandasıyla 

dikkat çekmektedir. 

Filmin senaryosunun, adın-

dan da anlaşılacağı gibi yönet-

menliğini Eric Bress ile J. Mackye 

Gruber’in yaptığı 2004 yılında 

gösterime giren  “Kelebek Etkisi” 

(The Butterfly Effect) filminden 

ilham alındığını söylemek yanlış 

olmaz. Yalnızca bu film değil, 

Peter Howitt’in yönettiği, 1998 

yılında beyazperdeye aktarılan 

“Raslantının Böylesi” (Sliding 

Doors) isimli yapımın olduk-

ça ciddi etkileri görünmektedir. 

Gwyneth Paltrow’un başrolünü 

oynadığı filmde, metroya bin-

mekle binmemek arasında kalan 

kahramanın her iki durumda da 

yaşayacakları anlatılır. Bir eyle-

min olumlu/olumsuz sonuçları 

iki paralelde işlenir.

Kelebek de, 11 Eylül sal-

dırıları sonrası öğretmen Yusuf 

Kutlu (Caner Cindoruk), trav-

ma geçirir. Rahatsızlığın nedeni 

2006 yılında Afganistan’a öğret-

men olarak gidecek iken vazgeç-

miş olmasında yatar. Tahayyül 

eder Yusuf, Afganistan’a gider, 

cahil halkı aydınlatır, el-Kaide 

gibi yobaz örgütlenmelere kaya-

cak olan insanları Fennin/bili-

min ışığına çeker ve Amerika’ya 

okumaya gönderir. Tipik cum-

huriyet öğretmenleri gibi bir 

refleks ve beklenti sunar. Ama 

Yusuf Hoca Afganistan’a gitme-

diği için aydınlanamayan örüm-

cek kafalı gençler, el-Kaide’ye 

kayar ve böylesi bir eylem olur. 

Ona göre tüm sorumluluk o 

cahilleri aydınlatmayan kendi-

lerindedir. Ghassan Massoud’un 

canlandırdığı şahıs, vicdan aza-

bını temsil eder ve Yusuf’u hiç 

bırakmaz. Çünkü o, radikal 

İslâm’ın kol gezdiği Afganistan’a, 

Kelebek, genel olarak, Mevlana ve Şems sosu ile ser-
vis edilen düpedüz bir Amerikan propagandasıdır. 
Amerikan yapımlarının bile tenezzül etmeyeceği 
bir bayağılıkta hazırlanmış senaryosu ile bir yerlere 
yaranma çabası göze batan vasat ve güdümlü bir 
yapım olarak dikkat çekmektedir.
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ılımlı İslâm’ı götürmeye tered-

düt etmiş başarısız bir hizmet 

ehlidir. 11 Eylül öncesi Kenya 

ve Tanzanya’daki ABD büyü-

kelçiliklerine yapılan saldırıla-

rı duyan Yusuf, hüngür hün-

gür oradaki insanlar için ağlar; 

Fethullah Gülen’in İsrail’de ölen 

çocuklar için ağladığı zamanlara 

götürür sahneler. Yusuf Hoca ve 

arkadaşları, Amerika’nın son 60 

yıldır dünyada işlenen cinayet-

lerin yarıdan fazlasını yaptığını 

unutur ne hikmetse. Hatta film 

boyu yaşanan uçakların attığı 

bombalara ilişkin, tek bir eleştiri 

yer almaz yapımda. Okutulan 

öğrencilerin Avrupa’ya bile 

değil işgalci Amerika’ya gön-

derilmesi pes dedirtir. El-Kaide 

Örgütü’nün saldırıları yüzün-

den hizmetin işlerinin aksadı-

ğını düşünmesi genel olarak 

eleştirinin merkezine oturur. 

El-Kaide’nin, Afganistan halkıy-

la bir ilgisi olmadığı, bu kişilerin 

her türlü belayı hak ettiği iddia-

ları, yapımın içler acısı durumu-

nu gösterir.

Çirkin el-Kaide üyelerinin 

arasına dalan Yusuf’un “Allah, 

Üsame’nin belasını versin” 

demesi, yapımın, Amerikan 

filmlerinde dahi olmayan kaba 

propaganda tarafının altını çizer. 

Yusuf’un sağduyusu gibi yanın-

da beliren mistik figürün, kule-

lere saldırı görüntüsü sonrası 

durmadan “Allah bizi affetsin” 

demesi de acınası bir sahnedir. 

Oğlu Afganistan’da, Amerikan 

saldırılarında ölen annenin, 

“Oğlum bir hiç uğruna öldü. 

Onu Üsame öldürdü.” demesi 

bir halkın işgale direnişine yapı-

lan aleni bir hakarettir ve hedef 

saptırmadır. Film, düpedüz 

Afgan halkını aşağılamaktadır.

Kelebek, genel olarak, 

Mevlana ve Şems sosu ile servis 

edilen düpedüz bir Amerikan 

propagandasıdır. Amerikan 

yapımlarının bile tenezzül etme-

yeceği bir bayağılıkta hazırlan-

mış senaryosu ile bir yerlere 

yaranma çabası göze batan vasat 

ve güdümlü bir yapım olarak 

dikkat çekmektedir.

Sonuç

Konvansiyonel medyanın 

çok ötesinde kitlesel medyanın 

ekseninde sürdürülen politik 

harekâtın temelinde en güçlü 

veri olarak sinema yer alıyor. 

11 Eylül saldırıları gibi, küresel 

çapta askeri ve politik sonuç-

lar doğuran bir eylemin, sinema 

dünyasında da büyük karşılıklar 

bulması şaşırtıcı değil.

11 Eylül saldırıları ve sonra-

sında yaşananların belgesel film 

alanında da önemli karşılıklar 

gördüğünü kayıt düşmek gerek-

lidir. Michael Moore’un, Fransız 

yönetmen François Traffaut’tan 

ilhamla çektiği Fahrenheight 

9/11, Dylan Avery’nin “Loose 

Change”i, Zeitgist’in “11 Eylül” 

belgeselleri çok kıymetli çalış-

malardır ve bunların dışında 

avangard belgesel çalışmalarının 

da olduğunu unutmamak gere-

kir. Yalnızca belgesel değil, 11 

Eylül’ün çizgi film, animasyon 

ve reklam alanlarında da ne tür 

karşılıklar gördüğü de inceleme-

lere konu olmalı ve bu alanda 

tam anlamıyla bir literatür, tez 

ve doktora çalışmaları yapılması 

gerekmektedir.

Unutulmamalıdır ki, asıl 

sözü söyleyecek olanlar henüz 

konuşmadı. 11 Eylül günü, o 

binada can veren kurbanlar-

la birlikte, Irak ve Afganistan 

olmak üzere dünyanın güneyin-

de can veren yüz binler, yurtları-

nı terk etmek zorunda kalanlar, 

Ebu Gureyb’de ve Guantanamo 

denen insanlığın en garip işken-

ce üstlerinde yatanlar, bir ülke 

nüfusuna denk düşen yetimler 

henüz ses vermediler yeryüzü-

ne, sustular hep. Onlar ya da 

onlar adına söz söyleme hakkını 

kendinde görenler önümüzdeki 

on yıllarda elbette karşılık vere-

cek, yaşananları dünyaya anlat-

maya çalışacaklardır.

Yaratılan sanal dünyasında, 

gerçekten çok uzakta, kahra-

manlık destanları ve özgürlük 

hülyaları altında cam bir fanusta 

yaşayan Amerikan halkının kon-

forunu bozacak, varolan zulüm 

düzeninin ifşa edecek yapımla-

rın ne kadar hayati öneme haiz 

oldukları ortadadır.
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Mustafa TEK‹N

Mehmet Âkif’in
Doğu ve Batı Algısı1

M illetlerin düşünsel anlamda en canlı 

ve dinamik olduğu dönemler, 

aynı zamanda buhranla-

rın da yoğun olduğu zaman dili-

midir. Bu durum, o dönemdeki 

fikir, ekol ve aktivitelerin bazan 

sistematik bir biçimde formüle 

edilmesini de zorlaştırır. Hele 

kişiler özelinde böyle bir çalış-

ma yapılacaksa daha dikkatli 

olmak, birçok faktörleri dik-

kate almak bir zorunluluk ola-

rak ortaya çıkmaktadır. Daha 

çok soyut ve yatay okumalarla 

ele alınan şahsiyetler, sağlıklı bir 

şekilde tasvir edilememektedir.

Mehmet Âkif Ersoy söz konusu 

olduğunda, yukarıda belirtilen hassa-

siyetlerin önemle altını çizmek gerekmek-

tedir. Çünkü “Mehmet Âkif” dediğimizde, “Osman-

lı”, “Cumhuriyet”, “Kurtuluş Savaşı”, “Çanakkale”, 

“İslâmcılık”, “Batı” gibi kelimeler bize bakıye kal-

maktadır. Dolayısıyla 1873-1936 yılları arasında 

yaşayan Mehmet Âkif, Osmanlı ve Cumhuriyet 

dönemlerinin en önemli olaylarına şahitlik etmiş, 

Hakka’l-Yakin yaşamıştır. Oldukça çalkantılı ve buh-

ranlı olan bu dönemde, Âkif’in düşünsel ve aktivite 

olarak önerdiklerini çözümlemek ciddi bir özeni 

gerektirmektedir. Belirttiğimiz üzere çok faktörlü 

bir çözümleme, sağlıklı anlamayı da beraberinde 

getirecektir.

Bu makalede biz, Âkif’in “Doğu” ve “Batı” algı-

layışını tartışmaya çalışacağız. Fakat esas-

ta temel ilgimiz Batı üzerinde odak-

lanacaktır. Çünkü Âkif’in yaşa-

dığı dönem, Batı ile temasın 

Osmanlı’daki düşünce hareket-

lerini etkilediği, hatta kimi yer-

lerde belirlediği bir dönemdir. 

Dolayısıyla Batı etkisi, Batı’ya 

bakış daha çok öne çıkmakta-

dır. Burada şu hususu da yeri 

gelmişken belirtmeliyiz. Batı 

dünyası ile ilişkiler; Âkif’den 

sonra uzun yıllar geçmiş olma-

sına rağmen bugün bile sorun-

ludur. Dolayısıyla halledilmiş, 

çözümlenmiş bir Batı’ya yaklaşım 

çerçevesinden Âkif’e bakıyor değiliz. 

Ancak konjonktürel durumlar, sosyal alanda 

ve anlayıştaki değişimleri dikkate alarak yapılacak 

çözümleme belki daha sağlıklı olacaktır.

Bu durumda makaledeki temel sorunsalımız 

“Batı” olmaktadır. Ancak “Batı”, soyut bir şekilde ve 

genel bir problematik olarak değil, Âkif’in konumu, 

önerileri ve tartışmaları çerçevesinde ele alınacaktır. 

Tezimiz ise, Âkif’in Doğu ve Batı algılayışının ideo-

lojik tavırlardan uzak, konjonktürel sıkıntılarla bağ-

lantılı, yaşanan sorunlara işlevsel çözümler getirdiği 

şeklindedir ki, blok olarak doğuculuk ya da batıcılık 

tavrından oldukça mesafeli ve reaksiyoner değildir. 

Bu tezimizi makale boyunca sınamak ve Âkif’in doğu 
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ve batı algılayışını farklı konular üzerinden bağlantı-

larıyla birlikte tartışmak istiyoruz. Bu bağlamda önce 

kavramsal bir çerçeve ve tarihsel arkaplana baktıktan 

sonra, esas tartışmamıza geçeceğiz.

Kavramsal Çerçeve: Mehmet Âkif, Doğu ve Batı 

Mehmet Âkif’in doğduğu yıl olan 1873, Tanzi-

mat sonrası ve I. Meşrutiyet öncesi 

bir döneme denk gelmektedir. 

Bu dönem, aynı zamanda Batı 

ile temasın giderek derinleşip 

yoğunlaştığı bir zaman aralı-

ğıdır. Âkif, babasından iyi bir 

din eğitimi aldığı gibi, farklı 

yerlerden Arapça, Farsça ve 

Fransızcayı öğrenmiştir.2 Bu 

dilleri tercüme yapacak kadar 

iyi bilmektedir. Âkif, 1893 

yılında yeni açılan Halkalı 

Baytar Mektebi’nin ilk mezu-

nu ve birincisi olarak diploma 

alacaktır. Daha sonra mezun 

olduğu okula 1906’da “Resmi 

Yazışma Usulü” dersi hoca-

lığıyla başlamış; 1908’den 

sonra ise Edebiyat Fakültesi 

ile Daru’l-Hilâfe Medresesi’nde 

Osmanlı Edebiyatı müderrisli-

ğinde bulunmuştur. Mütareke 

yıllarında, İslâm’ı doğru olarak 

halka öğretmek, yanlış bilgile-

ri gidermek ve İslâm ahlakını 

korumak için Şeyhulİslâm’a 

bağlı olarak kurulmuş bir 

İslâm Danışma, Tebliğ ve 

İrşad ilim heyeti olan Daru’l-

Hikmeti’l-İslâmiyye’de üye ve 

genel sekreter olarak çalıştı. 

Bu arada Şam, Medine, Beyrut, 

Kahire ve Berlin’e ziyaretlerde 

bulunmuştur.3 

Mehmet Âkif, hiç şüphesiz kuvvetli bir şahsiyet-

tir. Âkif’in yetiştiği ev ortamı, çevresi ve hayatında 

Doğu ve Batı algısıyla bağlantılı olarak şahsiyetini 

besleyen en önemli kaynak Kur’ân’lı bir evde büyü-

mesidir. İkincisi, Fatih Merkez Okulu’ndaki Türkçe 

öğretmeni Kadri beydir ki, Abdülhamid döneminin 

hürriyetçi şahsiyetlerinden biri olan bu zat, Mehmet 

Âkif’in şahsiyetini yoğuran önemli öğretmenlerden 

birisidir. Yine bir başka kişi, Rıfat Hüsameddin Paşa, 

mikrop kültürünü Paris’te Pasteur’ün kendisinden 

almış, eli O’nun eline değmiş ve bu yeni bilimi Mül-

kiye Baytar Mektebi’ne getirmiş bir hocadır.4 Bunlara 

ek olarak Mehmet Âkif’in topluma 

reel ve gözlemci bakış açısıy-

la projeksiyon geliştirdiğini5, 

dolayısıyla da toplumla bir-

likte, onun içinde bulunmuş 

bir insan olduğunu6 söyleye-

biliriz. Bu sebepten olsa gerek, 

Âkif’in eserlerinde dönemin 

olaylarını, toplumun mevcut 

sorun ve açmazlarını, hayatın 

çeşitli yüzlerini bütün çıplak-

lığıyla görmek mümkündür. 

Zaten eserine “Safahat” adını 

vermesi de bunu göstermek-

tedir.7

Mehmet Âkif, “Doğu” 

kavramının ifşa etmesi müm-

kün içeriklerine zaten vakıf-

tır. Nitekim O, Kur’ân ve din 

merkezli bir eğitimle yetişmiş-

tir, içinde bulunduğu çevre 

ve toplum gibi ilişkiler ağı 

içerisinde yaşamaktadır. Diğer 

yandan O’nun Şam, Kahire, 

Beyrut gibi mekanları ziyareti, 

doğuya ait algılarını pekişti-

ren temaslar olmuştur. Burada 

önemli olan Mehmet Âkif’in 

Batı ile temas noktalarını sağ-

layan unsurların neler oldu-

ğudur. Bu bağlamda Mehmet 

Âkif’in Batı ile temasını sağ-

layan ilk nokta onun Hal-

kalı Baytar Mektebi’nde okumasıdır. İkinci nokta, 

Fransızcadır. Üçüncü nokta ise, Almanya’ya gitme 

fırsatı bulmasıdır ki, Âkif bu ziyaretten iyi intibalarla 

dönmüştür.8 

Mehmet Âkif’in Baytar Mektebi’nde okuması-

nın Batı’yı algılama tarzıyla yakından ilintisi vardır. 

Medeniyet konusunun tar-
tışılmasını modern zaman-
larda anlamlı kılan nokta, 
Batı medeniyetinin son bir-
kaç yüzyıldır dünyaya yaptığı 
önerilerdir. Son birkaç yüzyıl-
dır  “medeniyet” kavramıyla 
özelde Batı medeniyeti anla-
şılmıştır. Âkif’in de tartıştığı 
ve problem ettiği şey aynıdır. 
Âkif’e göre Batı medeniye-
ti, ilim, çalışma, ilerleme vb. 
ile ulaştığı seviye ve sonuç-
tur. Fakat medeniyetin öteki 
yüzü saldırı ve sömürüdür. Bu 
açıdan Âkif, ilim, fen, terakki 
bakımından Batı medeniyeti-
ne olumlu yaklaşırken, bizzat 
Osmanlı’ya Batı’nın yaptığı sal-
dırılara şahitlik etmiş biri ola-
rak onu eleştirir. Bu yaklaşımı, 
medeniyeti soyut değil, somut 
olarak “Batı” ile ilişkileri içinde 
ele aldığını göstermektedir.
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Çünkü bilhassa fen, gözlem ve deneylere dayanması 

boyutuyla bu okul O’na, dünyaya daha reel ve siste-

matik bakma alışkanlığı kazandırmış olmalıdır. Top-

lumu dışsal ve içsel boyutlarıyla gözlemek Âkif’in 

temel özelliklerinden birisidir. Safahat aslında bu 

niteliği çok güzel yansıtmaktadır. Fransızca, Âkif’in 

Batı’ya açılan kanallarından birisini oluşturmuştur. 

Eşref Edip’in bildirdiğine göre O, genellikle cebinde 

Fransızca bir eser bulundurur, fırsat buldukça okur, 

birçok Fransızca şiiri ezbere bilirdi. Kütüphanesinde 

Fransızca eserleri satır satır çizerek dikkatle okudu-

ğu bilinmektedir.9 Fransızca, o dönemde en revaç-

taki dil olarak, batı ile temasın önemli imkanıydı. 

Bu çerçevede Batı’da yapılan birçok kitabı okumak 

mümkün hale geliyordu. Bunların dışında Âkif’in 

Osmanlı yönetiminin görevlendirmesiyle gittiği ve 

uzun süreli Berlin ziyareti, belki O’na somut Batı 

algısını kazandıran ve batı ile doğu arasında kıyasla-

ma yapma imkanı veren önemli bir temastır.

Peki Âkif Doğu ve Batı kavramlarını hangi çer-

çevede algılamaktadır? Genel olarak söylemek gere-

kirse, Âkif’in algılayışında Doğu ve Batı, tabii ki bir 

yöne değil farklı kültür ve medeniyet dairelerine işa-

ret etmektedir. Dolayısıyla Doğu ile Batı arasındaki 

farklılık, paradigmal düzeyde imlenmektedir. Somut 

olarak Batı dünyası ilerlemeci, Hıristiyan ve yeni bir 

medeniyeti inşa etmiş; Doğu dünyası ise müslüman, 

kazanımlarını kaybetmiş ve atalet içindedir. Her ne 

kadar Doğu, kavram olarak Japonya’ya kadar daya-

nan Asya coğrafyasını kapsıyorsa da, Âkif’in Doğu 

blokundaki en temel sorunu müslüman dünyadır.

Osmanlı’da Düşünce Evreni ve Mehmet Âkif

Hiç şüphesiz Mehmet Âkif’in içinde yaşadığı 

dönemin özellikleri, fikir akımları ve devletin duru-

mu, Âkif’in Doğu ve Batı algısına yaklaşımlar açısın-

dan önem taşımaktadır. Bu bağlamda biz öncelikle 

kısa bir tarihsel panaroma çizmek istiyoruz. 

Osmanlı Devleti, 1700’lerden itibaren giderek güç 

kaybetmiş ve bu O’nun Batı ile ilişkisinin mahiyetini 

değiştirmiştir. Bu mahiyet değişikliği, hiç şüphesiz 

Rönesans, Reform’dan başlayarak Aydınlanma’ya 

kadar gelen süreçte Batı’nın bilim, fen vb. alanlarda 

yaptığı atılımlarla da paralel olarak elde ettiği güçtü. 

Trenlerin gündelik kullanıma sokulması, birçok 

makinanın icadı, tıp, kimya ve fizik alanındaki 

gelişmeler ile bunların insan hayatında tuttuğu yer, 

özelde Osmanlı’nın tabii ki dikkatini çekmektey-

di. 1800’ler civarında III. Selim, II. Mahmut gibi 

padişahlarla birlikte Batı ile olan temasın gündelik 

yaşama doğru da ilerlediği gözlemlenmiştir. Bunun 

en somut neticesi 1839 yılında yayımlanan Tanzimat 

Fermanı olmuştur. Özellikle ulemanın etkinliğinin 

azalması ile ortaya çıkan aydınlar, Batı ülkelerini 

ziyaret etmeye ve Fransızca öğrenmeye başlamışlar-

dır. Batı ile temasın ortaya çıkardığı en önemli sonuç 

ise, Osmanlı aydınlarının dönerek kendi üzerine 

yeniden düşünmeleridir. 

Bu temas ve düşüncelerin Osmanlı toplumunda 

ortaya çıkardığı ve bugüne kadar da hâlâ sorul-

maya devam eden soru, “İslâm dünyası niçin geri 

kaldı?” şeklindedir. İşte bugüne de yansımaları olan 

Osmanlı’da düşünce evreni bu soruya verilen cevap-

lar ve öneriler etrafında oluşmaya başlamıştır. Hiç 

şüphesiz Osmanlı-Batı temasına kadar Osmanlı’nın 

kendine özgü bir düşünce evreni vardı. Ancak bil-

hassa Tanzimat’tan Osmanlı’da düşünce evrenini 

anlamlı kılan ana unsur, yukarıdaki soruya verilen 

cevaplarda “din”in konumlandırıldığı yerdi. Çünkü 

gözlerin dikildiği Batı’da Aydınlanma, kilise ve dine 

karşı mücadele ile öne çıkmaktaydı ve bu bağlamda 

“geri”lik, “ileri”lik antagonizmasında dine yüklenen 

işlev önem kazanmaktaydı. 

Osmanlı’da düşünce evreninin oluşumu ve onla-

rın Batı sorununa yaklaşımlarında altının çizilmesi 

gereken bir nokta da devletin konumudur. Karlofça 

Antlaşması’ndan sonra gittikçe toprak kayıpları art-

mıştır. Balkanlar’dan Kafkasya ve Ortadoğu’ya kadar 

birçok cephede savaşlar kaybedilmiş, Osmanlı içinde 

yaşayan tebalar bağımsızlık talep etmek üzere isyan-

lara başlamışlardı. Böyle bir ortamda Osmanlı aydın-

larının odaklandığı sorunlardan en önemlisi devle-

tin nasıl kurtarılacağıdır? Dolayısıyla Osmanlı’nın 

düşünce evreninin Batı’ya yaklaşımlarında pratik 

olarak böyle bir endişenin varlığı ortak noktadır.

Bu çerçevede Osmanlı’da üç ana düşünsel kate-

gorinin öne çıktığını görmekteyiz. Bunlardan ilki 

batıcılardır ki, devletin kurtulması ve ilerlemenin 

sağlanabilmesi için toplumun içerik ve form ola-

rak batılılaşması ve/veya modernleşmesi gerektiğini 

savunmaktaydılar. Dolayısıyla bunlar pur bir batılı-

laşmayı istemekteydiler. Buna göre din de, Osmanlı 
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toplumunu geri bıraktıran bir unsurdu ve ilerlemek 

için bu noktada dini argümanlar değil, batılı argü-

manlar ve öneriler takip edilmeliydi. İkinci kategori 

Türkçülerdir ki, onlar da temelde modernleşmeyi 

savunmakla birlikte, Osmanlı toplumunun gelenek, 

din ve yapısının bu değişimde dikkate alınmasını 

savunmaktaydılar ve bu yaklaşım dine işlevsel bir 

rol yüklemekteydi. Üçüncü kategori ise, İslâmcıların 

yaklaşımıydı. İslâmcılar temelde modern bir hareket 

olmakla ve o dönemde ilerlemeyi savunmakla birlik-

te, İslâm’ın sosyal, ekonomik, siyasal vb. boyutlarıyla 

bütünsel bir proje olduğunu düşünmekteydiler. Bu 

bağlamda Batı’ya kimi zaman eleştiriler getirmekle 

birlikte, içinde bulunulan durumdan kurtulmada 

Batı’nın katkılarını dile getirmekteydiler.  

Böyle düşünsel bir manzara içerisinde Âkif’in 

durduğu yer gerçekten önemlidir. Mehmet Âkif, 

Safahat’ında işlediği temel tezlere göre üçüncü kate-

gori olan İslâmcılığa daha yakın durmaktadır. Bunu 

ayrıca aldığı eğitim, İslâm ve batı ilişkisinde aldığı 

tavır, hayatı, yaşadığı olaylara bakarak doğrulamak 

mümkündür. Her ne kadar Âkif’in ne tam doğulu ne 

de tam batılı olduğu şeklindeki eleştiriler çok farklı 

çevreler tarafından yapılmışsa da10, son kertede gele-

nek ve batılılaşmayı değil İslâm’ı merkeze almıştır. 

 
Âkif’in Batı’ya Yaklaşımındaki Temel Kodlar                              

 Mehmet Âkif’in Batı algılayışındaki saikler önem-

lidir. Her şeyden önce Osmanlı’nın “geri”lemesi, 

ilmin, çalışkanlığın yerini atalete bırakması, Âkif’in 

içindeki en önemli sızılardır. Bu bakımdan bu gibi 

nitelikler Âkif’in Batı algısında ciddi bir paya sahip-

tirler. Biz bu kodları maddeler halinde kısaca tartış-

mak istiyoruz. 

1- Atalet ve Çalışma:

Mehmet Âkif, Doğu ve Batı’ya iki farklı görüntü-

nün eşlik ettiğini net bir şekilde anlatmaktadır. O’na 

göre, Osmanlı, geçmişte çok taktire şayan bir şekilde 

çalışmış, ancak zamanla kendisine yapışan atalete 

teslim olmuştur. 

“Ecdadını zannetme, asırlarca uyurdu;

Nerden bulacaktın o zaman eldeki yurdu?

Üç kıtada yer yer kanayan izleri şahit

Dinlenmedi bir gün o büyük nesl-i mücahit

Âlemde tevekkül demek olsaydı atâlet

Miras-ı Diyanetle yaşar mıydı bu millet.”11

Bu mısralarda dikkati çeken bir diğer husus da, 

ataletin “tevekkül” gibi dini kavramlara referansla 

meşrulaştırılmasına Âkif’in karşı çıkışıdır. Nitekim 

Âkif’in “Mahalle Kahvesi” şiiri, doğu dünyasının 

azim ve cehdden mesafeli bir hayat yaşadığına işaret 

etmektedir. 

“Mahalle kahvesi” Osmanlılar bilir ne demek? 

Tasavvur etme sakın “görmedim nedir” diyecek

Dilenci şekline girmiş bu sinsi caniler

Bu, gündüzün bile yol vermeyen haramiler

Adımda bir dikilir, azminin gelir önüne...

Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe.”12

Âkif, ecdadın üretim kurumlarının birer kahve-

haneye çevrilmesinin karşısındadır. 

“Fakat biz onlara ait ne varsa elde, yazık,

Birer birer yıkarak kahvehâneler yaptık!

Bütün heyakil-i sanat yetiştiren şarkın,

Zemin-i feyzi nasıl şure-zara döndü bakın!”13

Köse İmam ile hasbihal’in de ise tek çarenin 

milleti uyandırmak ve atalete son vermek olduğunu 

ifade eder.

“Dinledin, gördün a oğlum, ne bozuk terbiyemiz!

Ne yapıp yapmalı, insanlığı öğretmeliyiz.

Şu bizim halkı uyandırmadadır varsa felah;

Hangi bir millete baksan uyanık... Çünkü 

sabah!”14

Âkif’in Doğu tasviri ise oldukça canlıdır.

“Harab iller; serilmiş hanümanlar; başsız ümmet-

ler;

Yıkılmış köprüler; çölmüş kanallar; yolcusuz 

yollar;

Buruşmuş çehreler; tersiz alınlar; işlemez kollar;

Bükülmüş beller;/incelmiş boyunlar; kaynamaz 

kanlar;

Düşünmez başlar; aldırmaz yürekler; paslı vic-

danlar;

Tegallüpler, esaretler; tahakkümler, mezelletler;

Riyalar; türlü iğrenç ibtilalar; türlü illetler;

Örümcek bağlamış tütmez ocaklar; yanmış 

ormanlar;

Ekinsiz tarlalar; ot basmış evler; küflü harmanlar;

Cemaatsiz imamlar; kirli yüzler; secdesiz başlar;

’Gaza’ namıyla dindaş öldüren biçare dindaşlar;
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ıpıssız âşiyanlar; kimsesiz köyler; çökük damlar;

Emek mahrumu günler; fikr-i ferda bilmez 

akşamlar!”15

Âkif çalışmayı Batı’ya referansla vurgularken, 

Doğu ile Batı arasında bir karşılaştırma da yapmak-

tadır. 

“Bakın mücahid olan garb’a şimdi bir kerre:

Havaya hükmediyor kani olmuyor da yere.

Dönün de âtıl olan şark’ı seyredin: Ne geri!

Yakında kalmayacak belki yeryüzünde yeri!

Nedir şu bir sürü fenler, nedir bu 

sanatlar?

Nedir bu ilme tecelli eden 

hakikatler?”16

Bir başka yazısında Mehmet 

Âkif, Batı’nın tüm yönleriyle 

kabul edilecek bir medeniyet 

olmadığını, ancak çalışmaları-

nın onları bir medeniyet sevi-

yesine yükselttiğini belirtmek-

tedir.17 Dolayısıyla Mehmet 

Âkif’in Batı’ya olumlu olarak 

yaklaştığı temel unsurlardan 

birisi sa’y ve gayrettir. Doğu 

dünyasında gördüğü atalet, 

O’nda temel eleştiri noktala-

rından birisidir.

2- Din Anlayışının 
Yozlaşması: 

Âkif gerek Batı anlayışında 

gerekse çok farklı konulara 

bakışında, Batıcıların aksine 

dini reddeden bir yaklaşım 

içinde değildir. “Aydınların 

Batı’daki din anlayışını bize de taşımaları, onları, 

kurtuluşun ancak dini dışlamak veya fonksiyonlarını 

sınırlandırmak suretiyle mümkün olabileceği kanaa-

tine götürmüştür. Çünkü din, onlara göre, bugünkü 

halimizin asıl sorumlusu, bilim ve teknolojinin 

dolayısıyla ‘terakki’nin düşmanıdır.”18 Materyalizmin 

etki alanını oldukça genişlettiği böyle bir ortamda, 

Osmanlı’nın içinde de batılılaşma adına dine karşı 

söylemler geliştirilmiştir. Âkif’in bunlara itirazı var-

dır. Bir yerde O, 

“Beşeriyet yeni bir din tanıyıp ilhadı,

Beşerin hafızasından silinir Hakkın adı.”19

derken, bir başka yerde dinin terakkiye engel 

olduğu fikrine itiraz eder.

“Bir de din kaydını kaldırmalı, zira o belâ.

Bütün esbâb-ı terakkimize engel hâlâ!”20

Âkif’e göre Hıristiyanlık terakkiye mani oldu-

ğundan, Batı Hıristiyanlığa veda ederek ilerlemiştir; 

Biz ise müslümanlığa veda ederek gerilemişizdir.21 

Tabii ki burada birkaç hususun üzerinde durma-

lıyız. Öncelikle Âkif Batı’nın temel bir kavramı 

olan “terakki” ile “İslâm” arasında 

bir tezat görmediği gibi, tam 

tersine bir uyumluluk ilişkisi 

kurmaktadır. Bunun da öte-

sinde din merkeze alınmak-

tadır. Nitekim Âkif bir başka 

yerde dini, toplumsal ve tarih-

sel süreçlerin derununa yer-

leştirmektedir.

“Lakin ister misin, oğlum 

müteselli olmak;

İctimâi bütün âmillere 

kudretlere bak.

Bunların her birinin kuv-

veti, maziye inen,

Kökü mikdarı olur; çünkü 

bu âmillerden,

En derin köklüsü en sağla-

mı, en hakimidir.

Şimdi, sen bizdeki kudret-

leri eşsen bir bir, 

Göreceksin ki: bu millette 

fazilet en uzun,

En derin köklere yaslan-

mada; hem sonra onun,

Bir mübarek suyu var, hiç kurumaz: Din-i 

Mübin.”22

Mehmet Âkif’in İslâm’a bağlanarak milletin yük-

seleceğine olan inancı, Batı’ya bakışının da temelini 

oluşturmaktadır. O’na göre, Batı, düzenli işleri, çalış-

kanlığı, bilime hakimiyeti ile bir seviye tutturmuştur. 

Aslında bunların özü İslâm’da olduğu için, yaşanan 

müslümanlıktaki yozlaşma, Âkif’in bu bağlamda 

Batı’ya yaptığı referansları çok iyi anlatmaktadır. 

Milletin gelişmemesinin, kötüye gitmesinin acısını 

Âkif, bir yandan Osmanlı’nın 
ihtişamlı günlerine vurgu 
yaparken, diğer yandan eski 
ihtişamlı günlerin bir an önce 
yakalanması için heyecanlı bir 
uğraş içindedir. Ayrıca İslâm 
dünyasının bu ataletine de 
son derece kızmaktadır. Hele 
“geri”lik ile “İslâm” arasın-
da kurulan ilişkilere verdiği 
cevaplarda, İslâm’ın bu geri 
kalmışlığın müsebbibi sayılma-
sına tahammül edemiyordu. 
Bu bağlamda “İslâm”, Âkif’in 
genel hayat algısı ve dünyaya 
bakışında merkezi bir rol oyna-
maktadır.
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içinde duyan Âkif’in bakışında Batı, belki bu boyut-

larıyla müslümanların kendi prensiplerini hatırlama-

sına katkıda bulunacaktır. 

Nitekim Âkif, konformist bir yaklaşımla içine 

doğduğu dinin tarihsel şartlarını bir veri olarak 

almak yerine, yaygın yanlışları tashih etmeye uğraş-

mıştır.23 O, öncelikle İslâm’ın asli şekline döndürül-

mesi için hurafelerden temizlenmesini, göreneklerin 

ve geleneklerin dini tahrip eden hakimiyetinin sona 

erdirilmesini istemektedir. Çünkü O’na göre, göre-

nek Batı’nın fikirlerini, eserlerini düşman saymakta; 

yenilik adına vahiy inse kabul etmemektedir.24

Mehmet Âkif, İslâm anlayışıyla Batı’nın dinamik-

liği arasında önemli paralellikler kurmaktadır. Bu 

bağlamda O, 

“Ölüler dini değil, sen de bilirsin ki bu din,

Diri doğmuş duracak dipdiri kaldıkça zemin.”25

demektedir. Dolayısıyla Gökalp’in tabiriyle dinli 

bir hayat ve hayatlı bir din istemektedir.26 Bu açıdan 

da İslâm’ı modern zamanlarda yeniden yaşanabilir 

kılacak bir inşanın temelleri atılmalıdır O’na göre. 

Nitekim Âkif’in,

“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alarak ilhamı

Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı.”27

ifadesi, aslında İslâm-Batı ilişkisinin nasıl 

kurulacağının kodlarını vermektedir; Hiçbir 

zaman içinde yaşanılan bugünden bigane yaşa-

mamak, ancak diğer tüm birikim ve donanımları 

kendimiz için nasıl açılım imkanı haline dönüş-

türeceğimizin tartışmasını yapmak. Onunla ilgili 

olarak anlatılan şu olay Âkif’in Batı’ya yaklaşı-

mının ipuçlarını bizlere vermektedir: Mehmet 

Âkif’e Avrupa gezisi dönüşünde, “Üstad! Batı’yı 

nasıl buldunuz?” meâlinde bir soru sorulur. 

Âkif’in cevabı bugün bile bir motto olarak söy-

lenmektedir: “Dinleri işimiz, işleri de dinimiz 

gibi.”
3- ‹lim: 

Hakikaten yaşadığı dönemin bir aydını olan 

Mehmet Âkif, sorunların kökeninden, onlara geliş-

tirilecek çözümlere kadar ciddi bir vukufiyet sahi-

bidir. Bu bağlamda Osmanlı’nın zayıflamasının 

temelinde “ilmin kayboluşunu ve donukluğunu 

görmekte; bu durum Batı’ya olumlu yaklaşımında 

önemli bir saik olarak ortaya çıkmaktadır. Öncelikle 

“Âkif, iki kudret diye adlandırdığı marifet ve fazilet 

teziyle Müslüman şark dünyasının bu iki güçten de 

mahrum olduğunu ve dolayısıyla bu iki şeye ihtiyaç 

duyduğunu çeşitli biçimlerde dile getirmiştir.”28 Âkif, 

Batı’daki gelişmeleri ya da Batı’nın oluşumunu ilim 

ve fenne bağlarken, neredeyse bunu zamanın ruhu 

ilan etmektedir:

“Hülasa milletin efradı bilgiden mahrum

Unutmayın şunu lâkin: “Zaman zaman-ı Ulûm!”29

Diğer bir tasviri ise, İslâm dünyasının bilgi mah-

rumiyetini dile getirmektedir: 

“Bu ilimsiz hocalardan bu beyinsizlerden

Çekecek memleketin hali ne olmaz? Düşünün!

Sayısız medrese var gerçi Buhara’da bugün...

Okunandan ne haber? Onpara etmez fenler,

Ne bu dünyada soran var, ne de ukbada geçer.”30

Âkif, bir kere Batı’dan ilim tahsilini son derece 

önemsemektedir. O’nun,

“Ulema var ki: Huzurunda bugün Garp eğilir.

Hele hayran kalır insan yetişen gençlere de:

Bunların birçoğu tahsil eder İngiltere’de.”31

sözü bunu gayet güzel anlatmaktadır. Diğer 

yandan Âkif, Batı’yı ilim ve değerler ekseninde 

ikiye ayırmakta; değerlerine eleştiriler getirirken 

ilmi boyutunun ihmal edilmemesine dikkat çek-

mektedir: 

“Fransızın nesi var? Fuhşu, bir de ilhadı;

Kapıştı bunları yirminci asrın evlâdı!

Ya Alman’ın nesi var zevki okşayan? Birası;

Unuttu ayranı, matuha döndü kahrolası!

Heriflerin hani dünya kadar bedayii var:

Ulumu var, edebiyatı var, sanayi var.

Giden birer avuç olsun getirse memlekete;

Döner muhitimiz elbet muhit-i marifete.”32

Bu sebeple biz Âkif’i büyük bir içtenlikle bu ilmi 

Batı’dan Osmanlı’ya taşıyacak muhataplara seslen-

diğini görmekteyiz. Âkif burada, Batı ile müslüman 

dünya arasındaki üç yüz yıllık farkı özellikle vurgu-

lamaktadır:

“Bu cihetten, hani, hiç yılmasın oğlum gözünüz.

Sade Garb’ın yalnız ilmine dönsün yüzünüz.

O çocuklarla beraber gece gündüz didinin
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Giden üç yüz senelik ilmi tez elden edinin!

Fen diyarında sızan nâ-mütenâhi pınarı

Hem için, hem getirin yurda o nâfi suları.

Aynı membaları ihya için artık burada

Kafanız işlesin oğlum kanal olsun arada.”33

4- Terakki ‹lerleme):

Terakki yani ilerleme, modern zamanların en 

merkezi kavramlarından birisidir. Kavramın bu mer-

kezilik durumu, Osmanlı toplumunda da geçerli 

olmuştur. Bu sebeple Âkif de dahil olmak üzere, 

Osmanlı’nın farklı düşünce evreninden aydınlar, 

ilerleme fikrine olumlu olarak bakmışlardır. Zira 

ilerleme, Osmanlı’nın kurtuluşu ve Batı dünyası 

gibi kalkınmasının manivelası şeklinde algılanmıştır. 

Doğrusu Âkif de, Batı’nın genel manzarası ve bulun-

duğu konumu ilim, çalışma ile birlikte ilerleme fik-

rine bağlamaktadır. Batı ilerlemiştir ve aslında Âkif, 

Batı ile Doğu’yu bu bağlamda kıyaslarken kendi 

üzerimize düşündürtmek istemektedir:

“Bir olay mekteb-i âli denen yerler var.

Sorunuz bunlara millet ne verir? Milyonlar

Şu ne? Mülkiye. Bu?? Tıbbıye. Bu? Bahriyye, o 

da ne?

O mu baytar. Bu ziraat. Şu? Mühendishane...

Çok güzel hiçbiri hakkında sözüm yok; yalnız

Ne yetştirdi ki şunlar acaba? Anlatınız.

İşiniz düştü mü tersaneye yahut denize

Mutlaka âdetimizdir koşarın İngiliz’e.

Bir yıkık köprü için Belçika’dan kalfa gelir

Hekimin hazıkı bilmem nereden celb edilir.

Meselâ bütçe hesâbâtını yoktur çıkaran

Hadi maliyeye gelsin bakalım Mösyö Löran.

Hani tezgahlarımız nerde? Sanayi nerde?

Ya Brüksel’de, Ya Berlin’de, Ya Mançester’de!”34

Âkif, dinin ilerlemeye engel olduğu şeklindeki 

batıcılara ait söylemi de temel bir problem olarak 

tartışmaktadır:

“Bir de din kaydını kaldırmalı, zira o belâ.

Bütün esbâb-ı terakkimize engel hâlâ!”35

Fakat O, görüleceği üzere bu söylemi tama-

men reddetmektedir. Ona göre, bu tür söylemleri 

dile getirenlerin, her şeyden evvel din anlayışları 

son derece yanlıştır. Âkif’in şiirlerinde İslâm’ın Hz. 

Peygamber (S.A.V.) ve daha sonraki ilk dönemlerin-

de de büyük bir terakki yaşanmış; birçok başarılar 

da bu sayede elde edilmiştir. Bu durum Âkif’e göre, 

terakki üzerinden bir atılımı gerekli kılmakta; aynı 

zamanda terakkiyi İslâm’ın özünden çıkararak onun 

meşruiyetine işaret etmektedir. Şu mısraları oldukça 

aydınlatıcıdır:

“Mütefekkirleriniz dini hiç anlamamış;

Ruh-i İslâm’ı telekkileri gayet yanlış.

Sanıyorlar ki: Terakkiye tahammül edemez;

Asrın Asar-ı kemaliyle tekamül edemez. 

Bilmiyorlar ki; ulumun ezeli dayesidir, 

Beşerin bir gün olup yükselecek payesidir.

Mündemiz sine-i safında bütün insanlık...

Bunu teslim eder insafı olanlar azıcık.

Müslüman unsuru gayet mütedenni, doğru

Şu kadar var ki değildir bu onun mahzuru.

”Müslümanlık” denilen ruh-i İlahi, arasak, 

Müslümanız diyen insan yığınından ne uzak!

Dini tetkik edeceksek, dönelim haydi geri;

Alalım neşet-i İslâm’a yakın bir devri:

O ne dehşetli terakki,; o ne müthiş sürat!

Öyle bir harika gösterdi mi insaniyyet.”36

5- Medeniyet: 

Medeniyet konusunun tartışılmasını modern 

zamanlarda anlamlı kılan nokta, Batı medeniyetinin 

son birkaç yüzyıldır dünyaya yaptığı önerilerdir. 

Son birkaç yüzyıldır  “medeniyet” kavramıyla özelde 

Batı medeniyeti anlaşılmıştır. Âkif’in de tartıştığı ve 

problem ettiği şey aynıdır. Âkif’e göre Batı mede-

niyeti, ilim, çalışma, ilerleme vb. ile ulaştığı seviye 

ve sonuçtur. Fakat medeniyetin öteki yüzü saldırı 

ve sömürüdür. Bu açıdan Âkif, ilim, fen, terakki 

bakımından Batı medeniyetine olumlu yaklaşırken, 

bizzat Osmanlı’ya Batı’nın yaptığı saldırılara şahitlik 

etmiş biri olarak onu eleştirir. Bu yaklaşımı, medeni-

yeti soyut değil, somut olarak “Batı” ile ilişkileri için-

de ele aldığını göstermektedir. Âkif, Doğuyu yeniden 

inşanın yolunu Batı’dan alınacak olanlara bağlarken 

şöyle demektedir: 

“Mütefekkir geçinenler ne diyor sizde bakın:

Medeniyette teâlisi umumen Şark’ın, 

Yalnız bir yolu takip ederek kabildir;
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Başka yollarda selamet gözeten gafildir.

Bakarak hangi zeminden yürümüş Avrupalı, 

Aynı izden sağa yahut sola hiç sapmamalı.

Garbın efkarını mal etmeli Şark’ın beyni;

Duygular çıkmalı hep aynı kalıptan; yani:

İçtimai, edebi, hasılı her meselede,

Garbı taklid edemezsek ne desek beyhude.”37

Öte yandan, Batı medeniyetine geliştirdiği eleşti-

rileri, Onun vahşet ve insanlık dışı boyutunu imle-

mektedir. Bu bağlamda O, 

“Azıcık kurcala toprakları, 

seyret ne çıkar:

Dipçik altında ezilmiş, 

paralanmış kafalar!

Bereden reng-i hüviyetleri 

uçmuş yüzler!

Kim billir hangi şenaatle 

oyulmuş gözler!

Medeniyet denilen vahşete 

lanet ederler.”38

derken, bu vahşeti vur-

gulamakta; Osmanlı’nın 

parçalanmasını da aşağıdaki 

satırlarda Batı medeniye-

tinin hırs ve stratejilerine 

bağlamaktadır: 

“Artık ey milleti merhume, 

sabah oldu uyan!

Sana az geldi ezanlar, diye 

ötsün mü bu çan?

Ne araplık, ne de Türklük 

kalacak aç gözünü!

Dinle peygamber-i zişanın 

ilahi sözünü.

Türk arapsız yaşamaz. Kim 

ki yaşar der delidir

Arabın, Türk ise hem sağ gözü hem  sağ elidir.

Veriniz başbaşa; zira sonu hüsran-ı mübin

Ne hükümet kalıyor ortada, billahi ne din!

Medeniyet size çoktan beridir diş biliyor;

Evvelâ parçalamak, sonra da yutmak diliyor.

Arnavutlar size ibret olcakken hala,

Ne bu şuride siyaset, ne bu fasid dava?”39

Görüleceği üzere Âkif, medeniyetin bir sömür-

gecilik siyasetinin meşrulaştırıcısı olmasına izin ver-

memektedir.40 Âkif’in eleştirdiği medeniyet anlayışı, 

gerçekte İslâm’ın tarif ettiği dürüst ve ahlaki düze-

nin dışına çıkan yaşam biçimiydi.41 Aslında Âkif’in 

medeniyet özelinde Batı’ya yaklaşımı burada gizlidir. 

O, medeniyeti “İslâm” merkezli olarak sınamakta, 

medeniyetin gar-ı ahlâkiliğe referans olmasına karşı 

çıkarken, onu fen ve teknoloji içerikleriyle ele alın-

dığında olumlamakta ve din ile parallelliğine dikkat 

çekmektedir.

“Süveyş’i yardı herif...Akdeniz’le Şapdenizi

Bitişti. Öyle ya, bizler de kendi 

fikrimizi

Çıkarmış olsak eğer, 

şimdi, kuvveden fiile

Kucaklaşı medeniyetle din 

tamamıyla.”42

Âkif’in Batı’yı Algılayışının 
Temel Çerçevesi

Aslında Âkif’in Doğu ve 

Batı algısını anlayabilmek için, 

o dönemin şartlarını iyi anla-

mak gerektiği gibi, İslâmcılık 

düşüncesiyle Âkif’in şahsi-

yetini de ciddi olarak tanı-

mak zarureti bulunmaktadır. 

Öncelikle ortada şöyle bir 

manzaranın olduğunu söy-

leyebiliriz. Savaş meydanla-

rındaki yenilgilerin ardından 

Batı’yı fark eden ve giderek 

Batı’yı daha fazla ciddiye 

alan ve ilişki kuran Osmanlı 

Devleti, kurtuluş için muhtelif 

yollar aramıştır. Askeri alan-

daki yenilikler, sosyal alanlara 

doğru yayılmış, Batı ile etkileşimin dozu artmıştır. 

Batıcılar, Türkçüler ve İslâmcıların Batı algılayışları, 

batılılaşma ve modernleşme bağlamında nispeten 

birbirinden farklı olsa da, netice itibarıyla Batı’nın 

gelişmişliğinin, teknolojinin, ilmin alınması konu-

sunda tüm düşünsel yapılar aynı şeyi önermektedir-

ler. Böyle bir ortamda Âkif, Batı’dan alınması gereken 

şeyler olduğunu düşünmektedir. 

Mehmet Âkif’in Batı algılayışını netleştirebilmek 

için, kendisinin merkeze koyduğu hassasiyetleri iyi 

Âkif’in Batı’ya yaklaşımında 
ikili tavrının altını çizebiliriz. 
Mehmet Âkif, Batı’nın dona-
nımı, gelişimi ve mirasını ikiye 
ayırmaktadır. Bunlar, ilim ve 
gelişme boyutuyla değer boyu-
tudur. Genel olarak maarif ala-
nında Batı’ya müsbet baktığı; 
sömürge, ırk ve din ayrımcılığı, 
Doğu’nun dertlerine ilgisizlik 
ve bölücülük boyutlarıyla da 
Batı’yı eleştirdiği görülmekte-
dir. Müsbet boyutuyla Batı’nın 
takip edilmesi, Âkif için bir 
zorunluluk olarak ortaya 
çıkarken, diğer boyutu uzak-
laşılması gereken özellikler arz 
etmektedir.
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tanımak gerekmektedir. O, genelde Doğu dünya-

sının özelde Osmanlı’nın bir şey üretememesi, her 

bakımdan çok kötü şartlar altında bulunmasından 

son derece rahatsızlık duymaktadır. Dolayısıyla Âkif, 

bir yandan Osmanlı’nın ihtişamlı günlerine vurgu 

yaparken, diğer yandan eski ihtişamlı günlerin bir an 

önce yakalanması için heyecanlı bir uğraş içindedir. 

Ayrıca İslâm dünyasının bu ataletine de son derece 

kızmaktadır. Hele “geri”lik ile “İslâm” arasında kuru-

lan ilişkilere verdiği cevaplarda, İslâm’ın bu geri kal-

mışlığın müsebbibi sayılmasına tahammül edemiyor-

du. Bu bağlamda “İslâm”, Âkif’in genel hayat algısı 

ve dünyaya bakışında merkezi bir rol oynamaktadır.

Batı dünyasının her alanda ortaya koyduğu geliş-

meler, dünyada büyük bir hayranlığa sebep olmuş, 

ancak Batı’dan nelerin alınacağı tartışma konusu 

olmuştur. Bu ilişkiler ağı içerisinde Âkif, Batı’yı hem 

yeryüzüne hem gökyüzüne hükmeden bir medeni-

yet olarak görmüştür.43 Ancak hemen belirtilmelidir 

ki, Âkif’in Batı’sı pürüzsüz, tamamen pozitif, bütün 

boyutlarıyla taklit edilmesi gereken bir Batı değildir. 

Batıcılar, ülkenin kurtuluşunu, dinin yoğunluğunu 

azaltmak ve Batı’yı form ve içeriğiyle içselleştirmeye 

bağlarlarken, daha homojen bir Batı düşünmekte-

dirler. Âkif, hiçbir şekilde İslâm’ı batıcılığa feda eden 

bir yaklaşım içinde değildir. Bu bağlamda, Âkif’in 

daha çok İslâm ile Batı değerleri arasındaki ilişkileri 

tartıştığı; aslında Batı’nın gelişimini sağlayan temel 

öncüllerin İslâm’da bulunduğu argümanını öne sür-

düğü görülmektedir. Mehmet Âkif, 

“Bunu benden duyunuz... Ben ki evet Arnavudum

Başka bir şey diyemem; işte perişan yurdum.”44

derken, Batı’dan alınacaklar konusunda “vatan” 

hassasiyetinden hareket ettiği ortadadır. Mehmet 

Âkif’in bu konudaki reel yaklaşımını anlamak önem-

lidir. Nitekin O’nun şu ifadeleri bu hususu çok 

iyi anlatmaktadır: “Avrupalıların ilimleri irfanla-

rı, medeniyetteki, sanayideki terakkileri inkar olu-

nur şey değildir. Ancak insaniyetlerini, insanlara 

karşı olan muamelelerini kendilerinin maddiyattaki 

bu terakkileriyle ölçmek katiyyen doğru değildir. 

Heriflerin ilimlerini, fenlerini almalı; fakat kendileri-

ne asla inanmamalı, asla kapılmamalıdır.”45 

Buradan yola çıkarak Âkif’in Batı’ya yaklaşımında 

ikili tavrının altını çizebiliriz. Mehmet Âkif, Batı’nın 

donanımı, gelişimi ve mirasını ikiye ayırmaktadır. 

Bunlar, ilim ve gelişme boyutuyla değer boyutudur. 

“Akif, Sebilürreşat dergisinin 567. sayısında garp-

lılaşmak hakkında bahsederken, kendi aramızda 

da büyük bir samimiyetle batılılaşmayı isteyenlerin 

maalesef bulunduğunu belirttikten sonra, Batı’nın 

tekniğini almak zorunda olduğumuz, ancak ictima-

iyyat ve ahlâk anlayışını aldığımızda varlığımızın 

yıkılacağı, akidelerimize bundan sonra daha kuvvetli 

sarılmamız gerektiğini anlatmaktadır.”46 Genel olarak 

maarif alanında Batı’ya müsbet baktığı; sömürge, ırk 

ve din ayrımcılığı, Doğu’nın dertlerine ilgisizlik ve 

bölücülük boyutlarıyla da Batı’yı eleştirdiği47 görül-

mektedir. Müsbet boyutuyla Batı’nın takip edilmesi, 

Âkif için bir zorunluluk olarak ortaya çıkarken, 

diğer boyutu uzaklaşılması gereken özellikler arz 

etmektedir. Nitekim Âkif’in gerek İstiklâl Marşı’nda, 

“Medeniyet ! dediğin tek dişi kalmış canavar” der-

ken, gerekse, 

“İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir, gitti.

İşte İran’ı da taksim ediyorlar şimdi.

Bu da gayetle tabii, koşanındır meydan;

Yaşamak hakkını kuvvetliye vermiş Yaradan.

Müslüman, fırka belasıyla zebun bir kavmi,

Medeni Avrupa üç lokma edip yutmaz mı?”48

mısralarında “medeniyet” kelimesine Batı’nın 

maddi ve teknik sahadaki terakkisini değil, manevi 

sahadaki faziletsizlikler anlamını yüklemektedir.49 

Hatta Âkif bir yazısında, Batı medeniyetinin bir an 

önce yıkılması temennisinde bulunmaktadır.50 Bu, 

Âkif’in Batı’ya yaklaşımında değerleri merkeze aldı-

ğını göstermektedir. 

Âsım, Âkif’in Batı’ya yaklaşımında nasıl bir proto-

tip çizdiğinin ipuçlarını vermektedir. Âkif’in büyük 

ölçüde realist ve hatta pratik İslâmcılığın unsurları 

görülmektedir.51 Âsım, diğerlerini unutmayan ama 

ülkesindeki kötü manzarayı yok etmek için ilim 

ve fazilet yolunda soluksuz çalışan bir tiptir. Âkif, 

“İnsan” şiirinin felsefesinde ortaya koyduğu gibi 

çalışkan, dinamik, yaratıcı, atılımcı, ilim, marifet, 

fazilet sahibi, Garb’ı, Şark’ı bilen, kendisini yenileye-

bilen bir insan arzulamaktadır.52 Tüm bunların neti-

cesinde Âkif’in salt Doğu ya da salt Batı’ya öykünen 

bir yapıya sahip olmadığı görülmektedir. Hakikaten 

Âkif’in  zaman zaman tenkitlere uğrayan bir tarafı 

da, O’nun ne tam doğulu, ne de tam batılı oluşudur. 

Böylece Âkif, aşırı doğucu ve aşırı batıcılar tarafından 
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da itham edilmiştir. O, ister adına Avrupa-Asya, ister 

doğu-batı  densin, her iki dünyanın da mevcut bir 

senteze muhtaç olduğunu muhakkak olarak gör-

mekteydi.53 Dolayısıyla O, önce “iyi” ve “kötü”leri 

topluma reel bakışla tespit etmekte; sonra “iyi”den 

milliyetine ve medeniyetine bakmadan yararlanma 

yolunu tercih etmektedir.

Sonuç Yerine

Modern zamanlarda ve özellikle son birkaç yüz-

yıldan bu yana dünya ölçeğinde yaşanan gelişmeler, 

batı ile ilişkileri ve ona yaklaşımları bir problematik 

haline getirmiştir. Hiç şüphesiz bu problem bugün 

bile hâlâ devam etmektedir. Batı’nın ulaştığı noktayla 

diğer milletlerin üzerinde büyüleyici bir etki bırak-

tığını kabul etmeliyiz. Hele Mehmet Âkif’in yaşadığı 

dönemde bu etki çok daha fazla idi. Artık batı, İslâm 

dünyasının tam ortasındaki en önemli gündemi 

olmuştur. Böyle bir zaman diliminde Âkif, Batı’ya 

öykünen ve sorgusuz hayranlığa varan tavırlar için-

de olmamış, tam tersine hem eğitimi hem de temel 

yönelimine uygun olarak “kendi” değerlerini merke-

ze almıştır. Bu durum özelde O’nun Batı’ya bakışında 

seçmeci ve sentezci tavrını ortaya çıkarmıştır. Nite-

kim gerek Âkif’in öğrendiği diller ve okuduğu kitap-

lar, gerekse mezun olduğu yüksek okul ve gündelik 

hayatındaki yönelimleri,  O’nun sınırları, ufukları ve 

imkanlarına dair bir fikir vermektedir. Âkif’in açıkça 

ülkesi ve toplumu için duyduğu endişeleri arkapla-

nında muhafaza ederek, Batı’dan nasıl yararlanılacağı 

sorusu üzerinde yoğunlaşmıştır. Şüphesiz bugünkü 

gelinen noktadan Âkif’e bakarak, onu yargılamak 

kolaycı bir yaklaşım olur. Bu sebeple onu zamanın 

şartları içinde değerlendirmek gerekmektedir. 

Kanaatimizce İslâm ve batı ilişkisine dair Âkif’in 

motto haline gelmiş ve bugün de hâlâ geçerliliğini 

koruduğunu düşündüğüm

“Doğrudan doğruya Kur’ân’dan alarak ilhamı

 Asrın idrakine söyletmeliyiz İslâm’ı”54

şeklindeki mısraları, “Batı”, “din”, “gelenek”, 

“tarih”, “birikim” anahtar kelimeleri etrafında 

Batı ile nasıl bir ilişki kurulacağına dair ipuçları-

nı vermektedir.  
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KRİTİK

Mehmed Kürşad ATALAR

Şerh ve Haşiye Edebiyatı ile 

Nereye Kadar

S on asırda Müslüman düşün-

cesini tasnif etmeye çalıştı-

ğımızda, karşımıza üç ana 

grubun çıktığını görürüz. Bunları, 

kabaca, gelenekçiler, modernistler 

ve İslâmcılar olarak ayrıştırmamız 

mümkündür. Bazı alt kategoriler 

(örneğin ‘yeni gelenekçiler’ veya 

‘radikal’ İslâmcılar) olmakla birlik-

te, düşünce dünyamızın bu üç grup 

tarafından belirlendiğini söyleye-

biliriz. Son asırda Müslümanların 

yoğun olarak tartıştığı kavramla-

ra baktığımızda ise, modernite-

gelenek ikileminin etkilemediği 

bir alanın neredeyse bulunmadığı-

nı gözlemleriz. Gelenekçiler, tipik 

tavırları gereği, Müslümanların 

uzun asırlar içerisinde ürettikleri 

‘miras’ı neredeyse ‘din’ yerine koya-

rak ‘korumacı’ bir yaklaşımı savu-

nurken, modernistler, bu ‘miras’ın 

geçerliliğini yitirdiğini, ‘yeni’ (yani 

‘çağdaş’) kavramların içselleştirilme-

si gerektiğini öne sürmüşlerdir. Bu 

iki yaklaşımın dışında, İslâmcılar, 

hem geleneğe hem de moderniteye 

karşı ‘eleştirel’ bir tavır sergilemeye 

çalışmışlar ve ‘öze dönüş’ü öne-

ren yeni bir yaklaşımı önermişler-

dir. Naçizane kanaatime göre, bu 

grupların içerisinde,‘düşünce dün-

yasına katkı’ açısından bakıldığın-

da İslâmcıların yeri ‘müstesna’dır. 

Çünkü modernistlerin tezleri, özü 

itibarıyla, Müslüman aklının ve vic-

danının kabul edemeyeceği unsur-

lar içermektedir. Gelenekçiler ise, 

“yeni bir şey söylemedikleri” için, 

yeni ‘sorunları’ çözemezler. Geriye 

İslâmcılar kalmaktadır ki, bu nok-

tada bu grubun düşünsel gelişim 

seyrine ilişkin bazı analizler yapma-

mız gerekiyor.

‹ki Kültürel Yapıyı Eleştirmek

Bana göre, bu üç grubun içinde 

‘işi zor’ olan İslâmcılardır. Çünkü 

modernistler, hakim Batılı kavram-

ların savunuculuğunu yapıyorlar ki, 

on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl 

şartlarında bu savunuyu yapmanın 

kolaylığı ortadadır. Gelenekçiler ise, 

nispeten ‘zor’ bir dönemi yaşıyorlar, 

fakat onların ‘kolaylığı’ da tezlerini 

yüzyılların mirası üzerine oturtma-

larıdır. Burada ‘malzeme’ hazırdır; 

yeni bir üretime gerek yoktur. Fakat 

İslâmcılar, hem modernitenin kav-

ramlarına karşı çıkmak, hem de 

gelenek eleştirisi yapmak gibi ‘zorlu’ 

bir göreve taliptirler. Dolayısıyla da, 

bu zorlu görevi başarmak da kolay 

olmamaktadır. 

Yirminci yüzyılda ‘öze dönüş’ü 

öneren Müslüman Düşüncesi’nin 

gelişim seyrine baktığımızda, 

Afgani-Abduh ikilisinin ‘primitif’ 

sayılabilecek önerilerinin zaman 

içerisinde gelişme istidadı gösterdi-

ğini ve Mevdudi-Kutup döneminde 

belirgin bir ‘karakter’e kavuştuğunu 

söyleyebiliriz. Ancak bu ‘karakter’i 

belirleyen anlayışın kamil anlamda 

bir ‘okul’ hüviyetine büründüğü-

nü söylemek zordur. Şeriati’nin bu 

noktada yaptığı bazı ‘yan katkıları’ 

bir tarafa bırakacak olursak, henüz 

Mevdudi-Kutup düşüncesinin aşıla-

madığını söyleyebiliriz. Bu düşün-

cenin özellikle ‘modernite’ye yöne-

lik tezleri henüz ‘derinlik’ mahiye-

ti kazanamamıştır; dolayısıyla da 

‘geleneğe’ yönelik eleştirisinde de 

bazı ‘eksiklikler’ mevcuttur. 

İşte bu durum, son yıllarda yaşa-

nan fikri ve ameli ‘savrulmalar’ın 

da asli nedenini oluşturmaktadır. 

Bu düşünce, evet, gelişme istidadı 

göstermektedir, fakat ‘okullaşma’yı 

henüz sağlayamadığı için, tarih 

içerisinde okullaşmış yaklaşımlara 

(yani modernite ve geleneğe) karşı 

‘güçlü’ argümanlar ortaya koyama-

maktadır. Varolan boşluğu da, doğal 
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olarak ya ‘gelenek’ ya da ‘modernite’ 

doldurmaktadır.

Bunun tipik göstergelerinden 

birini, ‘yeni gelenekçiler’ olarak 

tanımlayabileceğimiz kimi zevatın, 

son yıllarda propagandasını yaptığı 

(ve bazı milliyetçi-muhafazakâr 

çevrelerden de destek aldığı) 

“İslâmcılığın ‘modern’ ve ‘türe-

di’ bir anlayış olduğu” yönün-

deki tezlerinde görebiliyoruz. 

Bu anlayışa göre, İslâmcılık, 

modernitenin asli kavramla-

rından etkilenmiş bir akımdır; 

dolayısıyla da tezleri ‘orijinal’ 

değil, eklektiktir. ‘Etki’nin 

düzeyi konusunun aşırı abar-

tıldığı bu yaklaşım burada 

dursa, bir ölçüde makul kabul 

edilebilir; ancak gelenekçiler, 

tezlerini daha da ileriye götü-

rüp, moderniteye karşı İslâm’ı 

değil, ‘geleneği’ önermekte-

dirler. Seyyid Hüseyin Nasr’ın 

‘küresel’ ölçekli söyleminin 

Türkiye’deki uzantıları ise, bu 

ülkenin insanlarına bu gelene-

ğin ‘özel’ bir bölümünü tavsiye 

etmektedirler ki, burası evlere 

şenliktir! Buna göre, ‘miras’ın 

(veya ‘türas’ın) Osmanlı döne-

mine ait kısmı, Oryantalist 

yaklaşım tarafından bile bile 

göz ardı edilmiştir; bu ülkenin 

insanına düşen de bu mirası 

yeniden diriltmek, hatta anla-

yışını bu miras üzerine oturt-

maktır. 

Gelenekçi Refleksin Arkaplanı

Kanımca, gelenekçi yaklaşımın 

en büyük yanlışı, ‘modern’ olana 

karşı geliştirdikleri refleksten kay-

naklanmaktadır. Buna ‘usul’ yerine 

‘refleks’ diyorum; çünkü bu tav-

rın biraz ‘korkular’la, biraz ‘aşağılık 

kompleksi’ ile, biraz da ‘siyasi bilinç 

eksikliği’ ile alakalı olduğunu düşü-

nüyorum. ‘Korumacılık’ tavrı da 

onlarda bu yüzden gelişiyor. Hatta 

giderek bu, bir ‘muhafazakarlığa’ ve 

kimi zaman da ‘milliyetçiğe’ dönü-

şüyor. Mesela gelenekçilerde niçin 

doğru dürüst bir ‘siyasi bilinç’ veya 

bir ‘siyasi dava’ yok? Madem Batılı 

sömürgeciler Müslümanları (‘fikri’ 

değil), askeri ve teknolojik planda 

mağlup etmişler ve İslâm dünyasına 

o şekilde girebilmişlerdir; onlara 

karşı geliştirilecek yaklaşımın teme-

linde öncelikle ‘siyasal’ (veya ‘tekno-

lojik’) unsur yer almalı değil midir? 

Gelenekçilerin söyleminde niçin 

‘fundamentalizm’e yönelik eleştiri 

önemli bir yer tutuyor? Bu, onların 

genel yaklaşımıyla çelişki arz etmi-

yor mu? Eğer ‘siyasal olan’ bu 

denli önemli ve belirleyici değil-

se, Müslüman dünyasının çökü-

şünün temelinde ‘öz’den kopuş 

olduğunu söyleyen (ve dolayısıy-

la ‘ilm’i öneren) İslâmcılar (veya 

‘fundamentalistler’) neden kıya-

sıya eleştiriliyor? Bu ve benzeri 

sorulara, ancak gelenekçilerin 

‘takıntıları’ ile cevap verilebilir 

diye düşünüyorum. Gerçekten 

gelenekçiler, modern olana karşı 

bir ‘kompleks’ sahibidirler ve 

onları bu tepkiselliğe sürükle-

yen, modernizm karşısında-

ki ‘mağlubiyet’leridir. Onlar, 

modernizme (yani Batılı sömür-

gecilere) karşı savaşmışlar ve bu 

savaşı kaybetmişlerdir. Bunu 

kabul edip, nedenleri üzerine 

düşüneceklerine, amiyane tabir-

le, hâlâ, “kuyruğu dik tutmaya” 

çalışmaktadırlar! Modernizmle 

böyle mücadele edilmez. Bu 

‘deve kuşu’nun taktiğidir; kafa-

nızı yere gömerek hiçbir netice 

elde edemezsiniz!

Gelenekçilerin üzerine tit-

rediği ‘miras’a gelince, burada 

elbette bir ‘ayrıştırma’ yapmak 

gerekir. Yani geleneğin ‘iyisi’ 

alınmalı, ‘kötüsü’ bırakılma-

lıdır. Bu nasıl yapılır? Elbette 

bir ‘usul’ çerçevesinde yapılır. 

Seyyid Hüseyin Nasr’ın yaptığı gibi, 

‘total’ bir kabul asla doğru değil-

dir. Bunun ilkelerinin de öncelikle 

Kur’ân’dan, daha sonra onun pra-

tize edilmiş biçimi olan Sünnet’ten 

çıkarılması gerekir. Aksi takdirde, 

‘çer-çöp’ ne varsa meşrulaştırılır 

ki, bunu bir Müslüman’ın önce-

İslâmcılığın ‘modern’ ve ‘türe-
di’ bir anlayış olduğu” yönün-
deki tezlere göre, İslâmcılık, 
modernitenin asli kavramla-
rından etkilenmiş bir akımdır; 
dolayısıyla da tezleri ‘orijinal’ 
değil, eklektiktir. ‘Etki’nin 
düzeyi konusunun aşırı abar-
tıldığı bu yaklaşım burada 
dursa, bir ölçüde makul kabul 
edilebilir; ancak gelenekçiler, 
tezlerini daha da ileriye götü-
rüp, moderniteye karşı İslâm’ı 
değil, ‘geleneği’ önermekte-
dirler. Seyyid Hüseyin Nasr’ın 
‘küresel’ ölçekli söyleminin 
Türkiye’deki uzantıları ise, bu 
ülkenin insanlarına bu gelene-
ğin ‘özel’ bir bölümünü tavsiye 
etmektedirler ki, burası evlere 
şenliktir! Buna göre, ‘miras’ın 
(veya ‘türas’ın) Osmanlı döne-
mine ait kısmı, Oryantalist yak-
laşım tarafından bile bile göz 
ardı edilmiştir; bu ülkenin insa-
nına düşen de bu mirası yeni-
den diriltmek, hatta anlayışını 
bu miras üzerine oturtmaktır.
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likle itikadi açıdan kabul etmesi 

mümkün değildir. Örneğin Nasr’ın 

‘gelenek sevici’ yaklaşımı, birçok 

Müslüman’a göre ‘kabul edilemez’ 

görüşleri bulunan ‘üç Müslüman 

bilge’nin meşrulaştırılması sonucu-

nu doğurur ki, böylesi bir ‘gele-

nekçiliğin’ Müslüman vicdanından 

onay alması mümkün değildir. 

Nitekim Gazali, Nasr’ın sevimli-

leştirmeye çalıştığı bu ‘bilge’lerin 

ikisinin (İbni Sina ve Farabi) ‘kafir 

sayılması gerektiği’ni söylemekte-

dir. Bu gelenekçilere göre Gazali de 

‘büyük’ bir alimdir, ‘üç Müslüman 

bilge’ de. İyi ama, bu yaklaşım, hep-

sini aynı kefeye koyarak Gazali’ye 

haksızlık yapmış olmuyor mu? Bari, 

Gazali’nin bu sözüne ‘itiraz’ etsey-

diniz de, ‘tutarsızlığa’  düşmesey-

diniz? İşte çer-çöp ne varsa meşru-

laştıran ‘toptancı’ gelenekçilik, bu 

kadar zayıf bir temele dayanmak-

tadır. Peki, ‘perakendeci’ gelenek-

çilik olur mu? Biraz zor görünüyor, 

çünkü bu, gelenekçiliğin kendi-

siyle çelişmesi olur. Gelenekçilerin 

‘süreklilik’ vurgusu, ‘üretilmiş 

olan’a (bir biçimde) saygıyı da bera-

berinde getirir. Üretilmiş olanın 

(yani ‘miras’ın) eleştirisi, o yüzden 

gelenekçilerde genellikle görülen 

bir şey değildir. ‘Zamana dayanık-

lılık’ gibi (görünürde) sağlam bir 

kulpa yapıştıkları zannından yola 

çıkan gelenekçiler, ‘heva’nın veya 

‘şirk’in de ‘zamana dayanıklı’ bir 

şey olduğunu herhalde bilmiyorlar! 

O yüzden, gelenekçilerin dayandık-

ları bu temel, ‘örümceğin ağı’ndan 

daha da zayıftır ama ne hikmetse, 

hemen her gelenekçide, tarih içeri-

sinde üretilmiş olana karşı böylesi 

‘garip’ bir hürmet gösterme tavrı 

vardır. Ve giderek bu tavır, maalesef 

kimi zaman “atalarından gördük-

lerini doğru kabul etme”ye doğru 

da evrilmektedir. İşte ‘milliyetçilik’ 

dediğim şey de bu noktada zuhur 

etmektedir.

Gelenekçilerin son dönemde 

geliştirdikleri söylemde “Müslüman 

Türk’ün, ‘miras’ına sahip çıkma-

sı gerektiği” yönündeki ifadeler 

dikkatinizi çekmiyor mu? Benim 

çekiyor ve bunun, zihin yapısının 

kaçınılmaz sonucu olduğunu düşü-

nüyorum. Bunu bazıları, ‘mem-

leketseverlik’ olarak görebilirler, 

ama bu da sonuçta aynı kapıya 

çıkar. Çünkü böylesi bir bakışa-

çısı, ‘memleket’in ürettiği şeylere 

karşı ‘eleştirel’ yaklaşamaz. Bunun 

yerine ‘muhafazakârca’ bir yaklaşım 

gelişir. Peki bir Müslüman, üstelik, 

‘ilim tahsil etmiş’ biri, nasıl olur 

da böylesine fahiş bir hata yapabi-

lir? Bence bunun nedeni, temelde 

‘siyasi bilinç’ eksikliğidir. Daha doğ-

rusu, bazı ‘temel’ kavramlara yöne-

lik yanlış algılardır. Örneğin ‘ilm’ 

kavramı, bu zihniyette başka bir 

yerde durur. Burada ilim “Allah’tan 

hakkıyla korkanlar”ın sahip olduğu 

bilgi değil, bir nevi ‘malumat’tır. 

Yani kişiyi ‘takva’ya götüren bilgi 

değil, ‘zerzevat’ kabilinden malu-

mattır. Aynı şekilde, bu kişi, ‘devlet’ 

ve ‘iktidar’ gibi temel siyasi kav-

ramlar konusunda da doğru bilgi 

sahibi değildir. Bu gibi kişilerde, 

siyasal kavramlar, tabiri caizse ‘şerli’ 

kavramlardır ve Şeytan’ın şerrinden 

nasıl Allah’a sığınmak gerekiyorsa, 

bu kavramlardan da öylece uzak 

durmak gerekir! Gelenekçilerin 

‘İslâmcılık’ (veya ‘fundamentalizm’) 

eleştirisini biraz da bu zaviyeden 

okumak gerekir.

Peki ya bu zevatın son zaman-

larda gündeme getirdiği ‘haşiye’ ve 

‘şerh’ edebiyatına ne demeli?! Buna 

göre, “hem psikolojik hem de fiili 

olarak şerh ve haşiyelere dönmeden 

İslâmi ilimlerle irtibata geçmek” 

mümkün değildir! Yani şimdi bir 

Müslüman Kur’ân’ı anlayabilmek 

için önce orijinal eserlerin “suyu-

nun suyunun suyu”nu mu okumalı? 

Bize tavsiye edilen bu mudur? Yani 

bizler şimdi, Kutub’u, Mevdudi’yi 

bırakalım da Kutuz Hoca’yı mı oku-

yalım? Bu kadarına da pes doğrusu? 

Bu, tipik ‘medrese’ tedrisatını öner-

mekten başka nedir ki? Bu gelenek-

çiler hiç düşünmüyorlar mı, med-

rese tedrisatı derde deva olsaydı (ve 

‘süreklilik’ eğer zorunlu olarak daha 

iyiyi getirseydi) en azından son iki 

yüzyıllık yenilmişliğimiz bir ‘olgu’ 

olur muydu?

‹limlerin Gelişmesi ve Gerilemesi

Aslında burada gelenekçilerin 

‘süreklilik’ kavramına yükledikle-

ri anlamları da tartışmamız gerek-

mektedir. Bu anlayışa göre, şerh ve 

haşiyeler, bizim orijinal ve kurucu 

eserlerle bağlantı kurmamızı sağla-

maktadırlar. Hatta bunlar olmadan 

orijinal eserleri okumak ‘zararlı’ bile 

olabilir! Bunlar, öyle iddia edildiği 

gibi ilimde bir ‘gerileme’yi değil, 

bilakis kristalizasyonu temsil eder-

ler. Yani ilk 4-5 asırdan sonraki 

tarihsel dönemi ‘ölü devir’ veya 

‘kayıp halka’ olarak resmetmek yan-

lıştır. Bu dönemden sonra da ‘çok 

büyük’ alimler yetişmiştir ve hatta 

bu dönemden sonra şerh ve haşiye 

yazmak en ‘yararlı’ ilmi faaliyettir. 

Kanımca, bu yaklaşımda ciddi bir 

‘sosyolojik’ değerlendirme hatası’ 

vardır. Burada, bir toplum analizi 

yoktur. En azından İbni Haldun’un 

sorduğu: “ilimler ne zaman gelişir?” 

tarzı bir soruya verilecek bir cevap 

yoktur. Eğer bu soru ‘anlamlı’ ise, 

o zaman ‘süreklilik’ yerine ‘dönem-

sel’ bir tarih yaklaşımının benim-

senmesi gerektiği ortaya çıkar. 

Gelenekçiler hem modernitenin 

birçok kavramına (bu arada özellik-



69Umran EYLÜL 2011

■ Şerh ve Haşiye

le ‘ilerleme’ kavramına) ciddi itiraz-

lar yöneltirler, ama ‘ilmin gelişme-

si’ bahsinde, nedense, ‘sürekliliğin’ 

önemini (ihtiyatsız şekilde!) vurgu-

larlar. Halbuki tarihsel gözlemleri-

miz, bize, ilmin belirli dönemler-

de ‘geliştiğini’, belirli dönemlerde 

de gerilediğini söyleyebileceğimizi 

göstermektedir. Hatta sosyolojik 

ve siyasal altyapının değişmesi ile 

birlikte, ‘kavramlar’ dahi değişmek-

tedir. Nitekim Müslüman dünya-

sında yirminci yüzyılda ‘cahiliye’ 

kavramının ‘özel’ bir vurguya sahip 

olmasının veya Edille-i Erbaa’nın 

yerine “Kur’ân ve Sünnet” klişe-

sinin gelişmesinin ardında böyle 

bir neden vardır. Siyasal iktidarlar 

yitirilince, toplumsal yapı da değiş-

miştir; dolayısıyla ‘yeni’ toplumu 

yeniden tanımlama ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Kutub’u yeni bir ‘cahiliye’ 

toplumu tanımı yapmaya iten ana 

saik budur. Benzer bir saik de, yir-

minci yüzyılda ‘icma’ ve ‘kıyas’ı bir 

anlamda ‘gereksiz’ kılmış ve Edille-i 

Erbaa’dan geriye (zorunlu olarak) 

sadece Kur’ân ve Sünnet kalmıştır! 

Dolayısıyla, tarih içerisinde ilim-

lerin gelişmesi veya gerilemesi bir 

‘olgu’dur. Bunu ‘inkar’ tavrı, olsa 

olsa gelenekçi bir ‘zorlama’ olur. 

Fakat burada daha derinlikli bir 

bakışla, gelenekçilerin görmek iste-

mediği bazı sonuçlara ulaşmak da 

mümkün olabilir. Örneğin, bunu, 

‘kader’ olgusuyla veya toplumla-

rın “doğup, gelişip, zeval bulduğu” 

teziyle bağlantılandırmak müm-

kündür. Toplumun üyelerinin sa’yi 

gereği, toplumlar belirli dönem-

lerde gelişir, büyür ve medeniyet 

kurarlar. Yine toplumun üyelerinin 

‘çalışmayı’ bırakması sonucu, top-

lumlar bir sürece sonra izmihlale 

uğrarlar. Bu, en azından bizim tarih 

gözlemlerimizle uyumlu bir teori-

dir. Fakat burada durmayıp biraz 

daha ilerlediğimizde daha incelikli 

bir noktayı yakalama imkânına da 

kavuşabiliriz ki o da şudur: ‘kurucu’ 

ideolojilerin kurduğu toplumsal ve 

siyasal yapılar bir süre sonra yıkıl-

mışlardır, ama ‘düşünce’nin zirve 

noktasını yakalamasının ardından 

gelen şerh ve haşiye dönemlerinde, 

‘bürokratik’, ‘askeri’ veya ‘tekno-

lojik’ açıdan daha gelişmiş yapı-

lar kurulmuştur. Yunan düşünce-

si ile Roma İmparatorluğu yahut 

da ilk dönem Müslüman düşün-

cesi ile Osmanlı İmparatorluğu’nu 

buna örnek olarak gösterebiliriz. 

Roma ve Osmanlı dönemlerinde, 

neredeyse hiçbir ‘orijinal’ düşün-

ce yoktur; ama (görece) en ‘güçlü’ 

devletleri de bunlar kurmuştur. Bu 

nasıl olmuştur? Gelenekçiler bunu, 

Osmanlı (veya Roma) dönemlerin-

de üretilen bilgiyi yücelterek açık-

lamaya çalışırlar. Halbûki burada 

olan, (altyapı şartları değişmemek 

kaydıyla) ‘üretilmiş’ bilginin ‘pratize 

edilmesi’nden ibarettir. Bence bilgi 

üretmek, üretilmiş bilginin (şerh-

ler ve haşiyelerle tavzihi sayesinde) 

pratize edilmesinden daha zor bir 

süreçtir. Burada bir nevi ‘plan’ var-

dır; geriye sadece bu ‘plan’ı pratiğe 

dökecek bir ‘usta’ bulmak kalmak-

tadır. Usta ihtiyacını karşılamak, 

plan ihtiyacını karşılamaktan her 

zaman daha kolaydır. Zira planı 

ortaya çıkaracak mimarı yetiştir-

mek için en azından uzun yıllar 

tedrisat vermek gerekir, fakat ‘usta’ 

gecekondu deneyimini bile kulla-

narak, planı bir şekilde uygulamaya 

koyabilir. 

Fakat altyapı şartları değiştiğin-

de ne olur? Çok başka bir şey 

olur. İslâm dünyasında on doku-

zuncu ve özellikle de yirminci yüz-

yıllar, böylesi dönemlere tekabül 

ederler. Dolayısıyla, bu dönem-

de ‘düşünce’nin de ‘fetvalar’ın da 

‘mahiyeti’ değişmiştir. İşte bu farkı 

‘gelenekçiler’ görememektedir. 

Burada ‘yeni’ bir düşünüşe ihtiyaç 

vardır. Eskinin alet-edevatı artık 

(eskisi kadar) işlevsel değildir. 

Meseleye bu açıdan baktığımız-

da, gelenekçilerin Osmanlı döne-

minden de, Cumhuriyet Türkiye’si 

döneminden de ‘büyük alimler’ bul-

maya çalışmasının beyhude bir uğraş 

olduğu söylenebilir. Artık gelenekle 

(Osmanlı döneminde olduğu gibi) 

ite-kaka bile bir yerlere varmak 

mümkün değildir. Modernite ile 

mücadele de gelenek ile verilemez. 

Burada ‘yeni’ bir yaklaşım gereklidir. 

Bu, elbette geleneğin toptan red-

dini beraberinde getirmez. Bilakis 

ondan ‘yararlanmak’ da lazımdır. 

Fakat geleneği ‘yüceltme’ yaklaşımı, 

(çözüm olmayı bırakın), ancak ayak 

bağı olur. Burada yapılması gereken, 

öncelikle İslâmi ilimleri (tabii ki 

Kur’ân ve sahih Sünnet’i temel ala-

rak) belirli bir ‘usul’ çerçevesinde iyi 

bilmek, ardından da modernitenin 

kavramlarına aynı yetkinlikle nüfuz 

etmek ve ‘karşılaştırmalı’ bir ana-

liz yaparak, modernitenin küfr-şirk 

unsuru içeren kavramlarını deşifre 

edip, nötr ve ‘kabul edilebilecek’ 

alanlarını belirlemektir. Yani bir ‘tas-

nif’ çabasıdır. Bunun tabiri caizse  

‘prototip’ini, zamanında Gazali gös-

termiştir. Bugün yapılması gereken 

de, benzeri bir şeydir. Ancak burada 

‘malumat’ın önemini vurgulama-

mız gerekiyor. Zira ‘doğru’ anlayış 

ve ‘bilinç’ doğru bir şekilde bunun 

üzerine bina edilebilir. Aksi takdir-

de bilinç yerine ‘yobazlık’ gelişir. 

Müslümanların, artık, ‘ilm’ düzey-

lerini yükseltmeleri gerekmektedir. 

Düşüncenin okullaşması, (ve tabii ki 

sahici bir toplumsallaşma ve siyasal-

laşmayı gerçaekleştirebilmemiz için) 

başka çıkar yolumuz da yoktur.
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Üzerine

B ilginin kaynağı ve değe-

ri kadar, anlaşılması ve 

aktarılması da önem taşır. 

Bilginin anlaşılması ve aktarılma-

sı, hem bir metodoloji olarak hem 

de dünyaya bakış ve perspektif 

olarak tarih boyunca toplumların 

ilmi/bilimsel gelenekleri içerisinde 

izlenebilir. Öte yandan tarih, fark-

lı toplumların farklı zamanlarda 

ilmi/bilimsel sıçrayışları, atılımları 

ve kırılma noktalarına da şahitlik 

etmektedir. Sıçrayışlar, atılımlar 

ve kırılma noktaları nihayetin-

de olumlu ya da olumsuz ilmi/

bilimsel bir seyir ya da düşünsel 

krizler ortaya çıkarabilirler. Bu 

anlamda bilgi, belki kümülatif 

olarak tarihsel süreç içerisinde bir 

artışın konusu olsa da, bu bilgi-

nin krizden çıkmada yeterli olup 

olmayacağı, değeri ciddi önem 

taşımaktadır. Bilginin kaynağı ve 

değerinin bir kabul alması, onun 

anlaşılması ve doğru bir şekilde 

aktarımını garanti etmediği gibi, 

düşülen krizlerden çıkmak için de 

yeterli olmayabilir. 

Müslümanların ve özelde 

Türkiye’nin tarihsel tecrübesi de 

bu anlamda incelenmeye değer 

nitelikler barındırmaktadır. Tabii 

ki bu süreç içerisinde de sıçrayış-

lar, atılımlar, kırılma noktaları ve 

düşünsel krizler yaşanmıştır ve 

yaşanmaya devam etmektedir. Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’in irtihalinden 

sonra coğrafi genişlemelere para-

lel olarak kültürel karşılaşmalar 

başlamış, bu süreçle birlikte İslâm 

dünyası ciddi sıçrayışlar ve atılım-

lar göstermiştir. İslâm dünyasının 

daha sonraki döneme bakiyeler 

bıraktığı sosyal olaylar ve kuru-

cu metinler daha çok bu süreçte 

ortaya çıkmıştır. Bu metinlerden 

birçoğu, bugün klasik hale gelmiş 

ve ilim dünyasının zorunlu uğrak 

noktaları olarak referans eserler 

olma özelliklerini korumuşlardır. 

Kurucu Metinler Üzerine Yazılan 
Metinler

Bunlarla birlikte şerh ve 

haşiyeler dediğimiz, bu kurucu 

metinler üzerine yazılan metin-

ler de bulunmaktadır. Bu yazıda 

İsmail Kara’nın Dergâh yayınla-

rından çıkan İlim Bilmez Tarih 

Hatırlamaz-Şerh ve Haşiye 

Meselesine Dair Birkaç Not isim-

li kitabından hareketle, şerh ve 

haşiyeler üzerine bir kritik yap-

mak istiyoruz. Kara, bu kitabında 

baştan başa bir şerh ve haşiye 

savunusu yapmaktadır. Bu bağ-

lamda kitabın şerh ve haşiyeleri 

kritik etmediği söylenebilir. Bu 

kitabı yazmasındaki temel saik-

lerden birisini de “Türkiye’de ve 

İslâm dünyasında şerh ve haşiye 

literatürü hakkında XIX. ve XX. 

yüzyılda teşekkül etmiş bir kısım 

katı denilebilecek birçok hüküm, 

hayli menfi tasvirler ve ziyadesiyle 

ironik ifadeler bulunmasına rağ-

men bu meseleye tahsis edilmiş 

sorgulayıcı ve kuşatıcı akademik 

herhangi bir araştırmanın, kayda 

değer metodolojik bir metnin 

olmayışı”1(s. 5) şeklinde belirt-

mektedir.

Kara, kitabının girişinde şerh 

ve haşiyelerin nmüslümanların 

birikim ve ilim dünyası içerisinde 

durduğu yer ve anlamını belirtme-

ye çalışmaktadır. Kara’nın temelde 

şu hususları problem olarak orta-

ya koyduğu dikkati çekmektedir. 

Buna göre; şerh ve haşiyeler bir 
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tekrardan ibaret değildirler. Yine 

çoğunlukla iddia edildiği üzere, 

bir ilmi donukluğun yansıması 

olarak görülmemelidirler. Kara, 

kitabı boyunca bu tezleri işler-

ken, bilhassa ilim tarihini (Fıkıh, 

Kelam vb. farklı ilim dalları açısın-

dan) dönemlendirme örneklerine 

dikkat çekmekte; İslâm dünyası-

nın düşünsel durgunluğu ile şerh 

ve haşiye yazımı arasında kurulan 

paralellikleri eleştirmektedir. Bu 

bağlamda “Gazali’den sonra 

İslâm düşüncesinin durduğu 

ve atalete savrulduğu”, “şerh 

ve haşiyelerle birlikte İslâm 

dünyasının düşünsel anlam-

da kendisini yenileyemediği 

ve tekrar ettiği” gibi iddialara 

pek sıcak bakmamaktadır. 

Kara, şerh ve haşiyeler-

le ilgili olarak dile getirilen 

bu eleştirileri iki temel sebe-

be bağlamaktadır. Birincisi; 

yükselen Batı dünyası ve 

değerleri. Ona göre, asırlara 

hükmederek gelen meşru ve 

başarılı bir telif tarzı ve yay-

gın ilmi faaliyet türü (şerh ve 

haşiyeler M.T.) XIX. ve XX. 

yüzyılda hantal, gayr-ı meşru, 

güven telkin etmeyen, gelişi-

güzel ve zayıf bir alan haline 

getirilmiştir. Kara, bu süreçte 

Batı Avrupa’daki bilim anla-

yışının gelişmesi, bilgi-güç 

ilişkisi, ilerleme, hümanizm, akıl-

cılık, bireycilik temayüllerinin 

güçlenmesine paralel bizde çöküş 

ve gerileme edebiyatının (s. 5) 

belirleyici olduğu kanaatindedir. 

İkincisi ise, müsteşriklerin kuv-

vetli etkileri, hatta operasyonları. 

Kara’ya göre, müsteşrikler siyasi-

akademik operasyonlarla şerh ve 

haşiye literatürünü sıradan bir 

alan haline getirmişlerdir. (s. 16) 

Dolayısıyla Kara’ya göre, aslın-

da şerh ve haşiyeleri Müslüman 

zihninde problemli hale getiren 

süreç kabaca modernizm olarak 

okunabilir. 

Şerh ve haşiyelerin sadece 

İslâm geleneğine has olmadığını 

hatırlatan (s. 15) Kara, genelde 

İslâm dünyası özelde Osmanlı’da 

ilim geleneği içerisinde onların 

nerede durduklarını anlatmakta-

dır. Ona göre, şerh ve haşiyeler 

genel olarak bir zihniyeti, duruşu, 

dünyaya bakışı ve yaşam tarzını 

da ele vermektedir. Bu bağlamda 

şerh ve haşiyeler hoca-talebe iliş-

kisi ve ilim geleneğini yansıtmak-

tadır. (s. 16) Hoca-talebe arasında 

saygı ve hiyerarşiye dayalı bir iliş-

ki ve ilim talebinin bir göstergesi 

olarak ortaya çıkar. Diğer yan-

dan, kadim dünyada direkt metin 

olmamanın ürünlerinden birisi de 

şerh ve haşiyelerdir. Bu, talebe-

nin metinle muhataplık açısın-

dan hem zihinsel hem de manevi 

kapasite bakımından yeterliliğini 

de sorunsallaştıran bir durumdur. 

(s. 20) Bir başka deyişle, talebe 

şerh ve haşiyeleri okuyarak ve 

hocadan uzun bir süre ders oku-

yarak hem zihni kapasite hem 

de manevi bir görüş açısından 

yeterli hale gelmektedir Kara’ya 

göre. Bunların dışında, şerh ve 

haşiyelerin orijinal metni birisinin 

anlayabilmesi için açma (s. 28), 

öğrencinin gelişimi ve aktif 

katılımı (s. 32) ilme, hocaya 

ve metne karşı ahlak ve âdabı 

beslediğini (s. 52) vurgula-

maktadır. 

Peki şerh ve haşiyelerin 

konumu gerçekten nedir? 

Tarih boyunca nasıl bir işlev 

görmüştür? Gerçekten şerh 

ve haşiyeleri bugün açısından 

problemli hale getiren oryan-

talist bir zihin midir? Şerh ve 

haşiyelerin bugün için anlam 

ve değeri nedir? Kara’nın tez-

lerini betimledikten sonra, 

bu sorular etrafında bir analiz 

yapabiliriz. Öncelikle şerh ve 

haşiyelerin bizim açımızdan 

“ne”liğine dair birkaç müla-

hazada bulunalım. Şerh ve 

haşiyelerin, ana metni açıcı, 

geliştirici, talebe için öğreti-

ci olduğu doğrudur. Bilhassa 

klasik hoca-talebe ilişkisinin 

devamında oldukça fonksiyonel 

olduğunu da burada eklemek 

gerekir. Hatta kimi zaman bazı 

şerh ve haşiyelerin ana metni göl-

gede bırakacak orijinallikler taşı-

dığı da bir başka vakıadır. Bu 

anlamda yazılan her bir şerh ve 

haşiyenin yeni bir metin oldu-

ğu bile iddia edilebilir. Ne var 

ki, şerh ve haşiyelere dair iki 

boyutu burada hatırlamanın tam 

zamanıdır. Birincisi; şerh ve haşi-

Şerh ve haşiyeler, yazılmış bir 
metni esas alarak onun üzerin-
den ve ne olursa olsun onun 
sınırlarında konuşan metin-
lerdir. Bunun da bir müddet 
sonra çağına yeterlilik soru-
nunu gündeme getireceği 
ve artık tekrarlara döneceği 
muhakkaktır. Oryantalistlerin 
iddialarından bağımsız olarak 
da düşündüğümüzde, İslâm 
dünyasında şerh ve haşiyelerin 
fikri atalet ve düşünsel dur-
gunluğu beslemesinde önemli 
bir etken olarak görünmesi 
söz konusudur.
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yeler, yazılmış bir metni esas ala-

rak onun üzerinden ve ne olursa 

olsun onun sınırlarında konuşan 

metinlerdir. Bunun da bir müddet 

sonra çağına yeterlilik sorunu-

nu gündeme getireceği ve artık 

tekrarlara döneceği muhakkak-

tır. Oryantalistlerin iddialarından 

bağımsız olarak da düşündüğü-

müzde, İslâm dünyasında şerh ve 

haşiyelerin fikri atalet ve düşünsel 

durgunluğu beslemesinde önemli 

bir etken olarak görünmesi söz 

konusudur. Tam da bu noktada 

ilim dünyası içinde ortaya çıkan 

metinleri üç ayrı kategoride ele 

almanın mümkün olduğunu söy-

leyebiliriz. 

Birinciler, Ana orijinal kurucu 

metinlerdir. Bu metinler, artık bir 

klasik haline gelmiş, ilgili olduğu 

ilim dalında olmazsa olmaz bir 

düşünde, ideoloji, yaşam tarzının 

ana nirengi noktalarını oluştur-

maktadırlar. İkincileri de, kuru-

cu metinler olarak tavsif etmek 

mümkündür. Bunlar, özellikle 

toplumların yaşadığı düşünsel 

kriz zamanlarında, o toplumlara 

düşünsel anlamda sıçrayış yaptıra-

cak, yeni bir menfez açacak ve ana 

paradigmaya bağlı olarak çağın 

sorunlarına yetecek metinlerdir. 

Hiç şüphesiz toplumlar ilmi ve 

düşünsel anlamda atılım yaptık-

ları, öncü roller oynadıkları ve 

metinler oluşturdukları gibi tekra-

ra düşüp atalete sürüklenebilirler. 

Hatta İbn Haldun’un zaviyesinden 

bu durum (ki İbn Haldun genel 

olarak toplumların yükselme ve 

çöküş dönemi üzerinden konu-

şur) kaçınılmaz bir durumdur. 

Atalet ve fikri durgunluğun bu 

kurucu metinlerle aşılması müm-

kündür. Ancak fikri durumun 

öngörülerle zamanında farkına 

varılıp üretim yapılması hayati 

derecede önem taşır. Üçüncüsü 

ise, ilk iki kategorideki metinleri 

açmakla, ona bazı şeyler ekle-

mekle birlikte, o metinleri takip 

eden ve son kertede düşünsel 

atılım anlamında o metnin sınırla-

rını aşamayan metinler gelir. Hiç 

şüphesiz bu üçüncü kategori de, 

ilim dünyası açısından bir katkı-

dır ve tarih boyunca gördüğü bir 

işlev vardır. Fakat yaptığı açılım-

lar, yeni soru(n)ları yakalayabil-

mesi ve onlara cevap üretilmesi 

için yeterli olmaz. Bunun bilhassa 

bir toplumun maddi ve medeni-

yet açısından inkişafının doruk 

noktasına çıktığı bir dönemde 

baş göstermesi çok muhtemeldir. 

Çünkü sorunların yoğun olduğu 

zaman kurucu metin olmaya aday 

düşünsel arayışlar da bir şekilde 

kendisini gösterir. 

Perspektif  Sorunu 

İlim ve kültür dünyası açısın-

dan İslâm tarihini dönemlendir-

mek gerekirse, bunun ilerlemeci 

bir tarih perspektifinden okun-

masının sorunlu olduğunu söy-

lemek mümkündür. Bu anlamda 

düşünsel inkişafların ve krizle-

rin birbirinden farklı zamanlarda 

ortaya çıktığı izlenebilir. Bu seyir 

içerisinde hem orijinal kurucu 

metinlerin, hem kurucu metin-

lerin, hem de şerh ve haşiyele-

rin bulunduğu bir gerçektir. Hz. 

Peygamber (s.a.v.)’in irtihalinin 

ardından başlayan kültürel ve ilmi 

inkişaf bu bağlamda zikre değer-

dir. Ancak daha sonraki süreçte 

farklı dönemlerde atılımlar, açı-

lımlar ve düşünsel durgunluk-

lar yaşanmıştır. Osmanlı’da ise, 

düşünsel kriz tüm boyutlarıyla 

görünür oluncaya kadar şerh ve 

haşiyelerin artık çağa yetemedi-

ğinin farkına varılamamıştır; bu 

anlamda Osmanlı kendisini yeni-

leyememiştir. Kara, “asırlara hük-

mederek gelen meşru ve başarılı 

bir telif tarzı” (s. 5) dediği şerh ve 

haşiyeler, işin doğrusu Batı kül-

türünün, kavramlarının, dünya 

görüşünün meydan okumalarına 

cevap üretebilme fonksiyonlarını 

adım adım yitirmişlerdir. Hiç şüp-

hesiz şerh ve haşiyelerin gördüğü 

fonksiyonlar vardı. Ama mikro 

Şerh ve haşiyeler, Batı kültürünün, kavramlarının, 
dünya görüşünün meydan okumalarına cevap üre-
tebilme fonksiyonlarını adım adım yitirmişlerdir. Hiç 
şüphesiz şerh ve haşiyelerin gördüğü fonksiyonlar 
vardı. Ama mikro ölçekte Osmanlı, orta ölçekte 
İslâm dünyası ve makro ölçekte dünyaya yeni bir 
perspektif sunma, global soru(n)ları ihata etme ve 
cevap üretme anlamında bugüne yeterli olduğunu 
söylemek zordur. Tabi ki şerh ve haşiyeler, bir dünya 
görüşü sunma anlamında önemli bir tutamak nok-
tasıdır. Ancak bugün dünyaya yeni öneriler sunan 
kurucu metinlere ihtiyaç bulunmaktadır.
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ölçekte Osmanlı, orta ölçekte 

İslâm dünyası ve makro ölçek-

te dünyaya yeni bir perspektif 

sunma, global soru(n)ları ihata 

etme ve cevap üretme anlamında 

bugüne yeterli olduğunu söyle-

mek zordur. Tabi ki şerh ve haşi-

yeler, bir dünya görüşü sunma 

anlamında önemli bir tutamak 

noktasıdır. Ancak bugün dünya-

ya yeni öneriler sunan kurucu 

metinlere ihtiyaç bulunmaktadır.

Kara’nın aslında şerh ve haşi-

yelerin bugün için değer ve anla-

mı üzerine sorgusu önemlidir. O, 

“şerh ve haşiye meselesiyle irtibat-

lı olan asıl iş, içinde yaşadığımız 

şartlarda İslâmi ilimlerin, bilginin, 

ürünün, eğitim-öğretim tarzları-

mızın, bunların üzerinde işleyen 

müslümanca tasavvur dünyasının 

ve nihayet müslümanca yaşam 

biçiminin nasıl ve hangi istikame-

te devam edeceği; doğru, yeterli 

ve yerinde devam edip etmeyeceği 

ve nihayet tarihi ve aktüel prob-

lemlerimize cevap üretip ürete-

meyeceğidir” (s. 7) derken bunu 

dile getirmektedir. Doğrusu şerh 

ve haşiyeler, devamlılık, gelenek 

ve bir dünya görüşü kazandırmak 

bağlamında önemli olmakla bir-

likte, aktüel problemlere ihatalı 

bir çözüm üretme şansını yitirmiş 

gibi görünmektedir. Bu, aktüel 

problemlere çözüm sadedinde 

şerh ve haşiyelerden hiç yararlan-

mayacağı anlamına gelmemelidir. 

Ancak şerh ve haşiye geleneği 

uzun zamandır bir kopuşa uğra-

mıştır. İslâm dünyası, son birkaç 

yüz yıldır tefsirden fıkıha, tarihten 

siyasete kadar Batı düşüncesi ve 

değerlerinin dünyaya önerdikle-

ri ile hesaplaşmış, yüzleşmiş ve 

cevap üretme anlamında onları 

ihata edebilmiş değildir. Bunu bir 

gerilik psikozu ya da Kara’nın 

ifadesiyle “çöküş edebiyatı”ndan 

bağımsız olarak ifade edebilmek 

gerekir. Tabii ki bu reel durum, 

bizim paradigmamızdan en ufak 

bir şüphe bile duymayı gerekti-

recek bir durum değildir. Bugün 

liberal ve postmodern kültür ve 

yaşam tarzı, global ölçekte kendi-

sini dayatırken, özelde Türkiye’nin 

genelde İslâm dünyasının içinde 

bulunduğu düşünsel krizden çık-

manın yolu, Batı’nın meydan oku-

malarına (ki Fukuyama Tarihin 

Sonu’nda bu meydan okumayı 

çok net yapmaktadır) karşı, cevap 

üretmek, karşılaşmak, yüzleşmek; 

insanlığın düşünsel krizden mül-

hem tüm soru(n)larına farklı ilim 

geleneklerinin içerisinden ihata-

lı çözümler üretmektir. Bundan 

dolayı kurucu metinlere olan ihti-

yaç daha fazladır. 

Kara’nın şerh ve haşiyelerle 

problemli hale gelen zihin yapısı 

ile “kaynaklara dönüş” (s. 82) söy-

lemi arasında paralellikler kurması 

üzerinde durmalıyız. Kaynaklara 

dönüş söylemini, arada kaynak-

lara giden bir geleneği yok say-

dığı için problemli gören Kara, 

aslında bu noktada kısmen hak-

lıdır. Çünkü devasa bir ilim gele-

neği ve birikimini (tüm kurucu 

olan ve olmayan metinler) atla-

mak, asıl metne (özelde Kur’an ve 

Sünnet) yaklaşımları da kurgusal 

ve kırılgan hale getirebilir. Ancak 

tüm tarihsel ilmi birikimlerin asıl 

metinlerle kontrol edilmemesi de, 

gelenek ve tarihi tortuları kar-

şımıza birer kurucu metin ola-

rak çıkarabilir. Dolayısıyla burada 

denklemin sağlıklı kurulmasına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

Tam da bu noktada İsmail 

Kara’nın bir genel perspektif 

ve mantalitesine dikkat çekme-

nin zamanıdır. Kara, çalışmaları, 

fikirleri ve yönelimleri itibarıyla 

milliyetçilik ile yerlilik arasında 

bir hatta durmaktadır. Bu duruş, 

Osmanlı’dan itibaren varolan 

birikimlere sahip çıkmak adına 

önemli bir hassasiyet olmakla bir-

likte, tarihsel ve ilmi birikimlere 

eleştirel yaklaşıma karşı mesafeli 

bir yaklaşımı beraberinde getir-

mektedir. Bu bağlamda Kara’nın 

şerh ve haşiye muârızlarında 

“insaflı” yaklaşımlar beklediği 

gibi, kendisinin de şerh ve haşi-

yelere daha eleştirel yaklaşması 

söz konusu olabilir. Hiç şüphe-

siz yerli bir çizgi ve hassasiyet 

kesinlikle yakalanmalıdır. Fakat 

kendimizden mesafe alarak biri-

kimlere yaklaşım, geleceğin yeni-

den inşasında ve düşünsel krizin 

aşılmasında gösterilmesi gereken 

tavırlardan birisidir. 

Oryantalistlerin Müslüman 

dünyasının ilim ve kültür alanın-

daki devasa metinleri işlevsizleş-

tirme, onlardan şüpheye düşürme 

gibi faaliyetler içinde oldukları 

doğrudur. Fakat şerh ve haşiye 

üzerine geliştirilen tüm eleştirel 

kritikleri bir oryantalist operasyo-

nu ya da oyunu olarak görmek de 

pek doğru olmasa gerektir. Ziya 

Paşa’nın deyişiyle, “Batı’da kaşa-

neler, bizde viraneler” gören bir 

zihin yapısı elbette problemlidir. 

Ancak şerh ve haşiyeler de dâhil 

geçmişin kritik edilmesi kanaa-

timizce önemli bir iş olacaktır. 

Bu kritik, bir karalama ve yok 

etme değil, günümüzde kurucu 

metinler inşa etme bağlamında 

yapılırsa, o zaman fonksiyonlarını 

icra edecektir.     

Dipnotlar
1  Metin içinde belirtilen sayfa numaraları, 

İsmail Kara’nın belirtilen eserine refe-

ransta bulunmaktadır.
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Metin Önal MENGÜŞOĞLU

KUR’ÂN İNKILÂBI

YAKLAŞIYOR MU?

T ürkiye’nin, nüfusu 

en kalabalık ve siyasi 

nüfuzu giderek yük-

selen meşhur Hocaefendi’ye 

bağlı camiası üzerine, bağlıla-

rın yurt içi ve yurt dışındaki 

ev ve kurumlarında gerçekleş-

tirilmiş Hakan Yavuz imzalı bir 

tez okumuştum. Amerikan Utah 

Üniversitesi’ndeki Türkiyeli 

öğretim görevlisi, koloniza-

tör dervişler adını taktığı kişi-

ler hakkında şöyle bir sonuca 

ulaşmıştı. Bu kesim Kur’ân’dan 

ziyade Hocaefendi’nin kitapla-

rını, pek az bir kısmı da Said 

Nursi’nin eserlerini okuyormuş. 

Hatta öyle ki birçok yerde tek 

bir Kur’ân nüshasına bile rastla-

madığını hayretle zikrediyordu. 

Bizim yakin müşahedelerimiz 

de aynı istikametteydi. Kur’ân 

hakkında onların en fazla söy-

ledikleri şuydu: Said Nursi ve 

Hocaefendi’nin eserleri zaten 

Kur’ân’dan hareketle yazıldıkla-

rına göre, ayrıca Kur’ân okuma-

ya ne gerek vardı? Kur’ân’ı onlar-

dan daha iyi anlamak mümkün 

müydü? 

Sayıları biraz daha az ama 

ahali üzerinde hayli etkin olan 

daha başka birçok grupçuktan 

da haberliyiz. Onlar biraz daha 

(entelektüel anlamda) aşağı taba-

kayı hedef kitlesi yaparak, sıra-

dan insanların Kur’ân ile teması-

nı kesmek maksadıyla türlü bari-

katlar kurmaktaydılar. Kur’ân’ı 

herkes anlayamaz. Yanlış okursa-

nız ağzınız gözünüz eğrilir. İyisi 

mi siz hocaefendilerin söyleyip 

anlattıklarıyla iktifa edin. Çünkü 

Kur’ân muazzam bir sırlar kita-

bıdır. Arapça bilmeyen onu eline 

almasın. Meal okursanız sapıtır-

sınız, gibi akla hayale gelmeyen 

bin bir türlü  vehimler ulu orta 

tekrarlanırdı. 

Güneş Balçıkla Sıvanmıyor 

Benzer iddia ve kanaatleri 

sürdürenler yok mu? Elbette hâlâ 

ve yeteri miktarda vardır. Lakin 

her geçen gün biraz daha anlaşıl-

maktadır ki Kur’ân’a dair ortaya 

konulan bu ve benzeri engeller 

giderek azalmaktadır. Bir kere 

kırk yıl evvel elinize alacağınız 

Kur’ân meal ve tefsiri bir ya da 

ikiyi geçmezken bugün, tercüme 

ve telif toplam sayı üç yüzlere 

yaklaşmıştır. Her ne kadar gele-

neksel muhafazakâr korku, bu 

sayı artışını enflasyonla açıklaya-

rak görmezden gelip, görünmez 

kılmaya çalışsa da güneş balçıkla 

sıvanmıyor. Ve biliniyor ki bunca 

sayıya ulaşmış eserlerin o mik-

tarda da okuyucusu ve takipçisi 

oluşmuştur. 

Bir yıl kadar evvel kimi 

arkadaşlar, kalabalık kitleyi 

peşinden sürükleyen malum 

Hocaefendi’ye bağlı kesimle-

rin, artık ev ve kurumlarında 

meal de okumaya başladıkları-

nı söyleyince sevinmiştim. İyi 

bir başlangıç olabilirdi; Kur’ân’a 

dönüşün bereketi sayabilirdik 

bunu. Bu Ramazan ayından iti-

baren Zaman gazetesinin Kitap 

eki, Kur’ân meali konusunu 

kapak yapınca daha da umut-

landım. En son Zaman gaze-

tesinde Ahmet Kurucan imzalı 
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■ Kur’ân İnkılâbı Yaklaşıyor mu?

“Kur’ân ve Kur’ânileşme” yazısı 

ise, konuyla yakından ilgilen-

meliyiz diye düşündürdü beni. 

Erken heyecanlanan birisi deği-

lim. Ayranı üfleyerek içmeyi de 

bilirim. Bu yeni tutum değişimi 

acaba bir nevi rol çalma ola-

bilir miydi? Çünkü Kur’ân, 

Allah’a şükür ki artık 

Müslüman âleminde yükse-

len değerdir. İki yüz yıldan 

bu yana Kur’ân’a dönüş, 

kaynaklara dönüş diyerek 

çırpınan Müslüman dün-

yanın yenilikçi mümessil-

lerinin, Mehmed Akif’lerin 

hayali gerçekleşiyordu. 

Hâlâ şerh ve haşiyeden 

medet uman gelenekçiler, 

bu gelişmelerden çılgına 

dönseler de sonuç değiş-

miyordu. Ancak acaba bu 

yükselen değeri fark eden 

birileri, Kur’ân söylemini 

de tekellerine kıstırmak mı 

istiyorlardı? Sorun burada 

yatmaktaydı.   

Gazetedeki bahsi geçen 

yazıda Seyyid Kutup ve 

onun Kur’ân’da Edebi Tasvir 

adlı eserinin Hocaefendi 

tarafından taltif edildiğine 

de değinilmekteydi. Oysa 

biliyoruz ki bu eser ta alt-

mışlı yıllarda yayınlanmıştı. 

O tarihlerde benzer çevre-

ler Seyyid Kutub’a adeta 

bir müsteşrik hatta reformist 

gözüyle bakmaktaydılar. O yıl-

larda Türkiyeli kanaat önderle-

ri Müslüman gençlerin Seyyid 

Kutup yerine Cemil Meriç ve 

Nurettin Topçu’yu okumaları 

gerektiğini söylüyorlardı. Çok 

fazla aforizmacı dil kullanma-

yıp daha hafif eleştirenlerin 

bahaneleri de tuhaftı; Mısır ile 

Türkiye’nin şartları farklı imiş. 

Biz Türkiyeli olduğumuza göre 

Türk yazarları okumalıymışız. O 

tarihlerde mesela Said Nursi’nin 

ne kadar Türk olduğunu da 

henüz bilmiyorduk.  

Medyada ilk meşhur oldu-

ğu yıllarda Yaşar Nuri böyle bir 

dil kullanıyor ve rol çalmanın 

özgün örneklerini sergiliyordu. 

Güya Türkiye’de, Kur’ân diyen 

ilk kendisiymiş, kendisinden 

önce kimse bu konuya dik-

kat çekmiyormuş falan. Oysa 

Mehmed Said Çekmegil’in elli-

li yıllardan itibaren kaleme 

aldığı eserlere, ben altmış-

lı yıllarda bizzat okuyucu 

olmuş ve Kur’ân vurgusu-

na yakından tanıklık etmiş-

tim. Kimin meseleyi önce 

kavradığı ve dile getirdiği 

filan önemli değildir elbette; 

ancak böylesi kibirlenme-

lerin bir samimiyet testine 

ciddi ihtiyacı vardır. Çünkü 

şöhretli yazarın zikzakla-

rı şüpheleri  kışkırtmakta 

öyle mahir ki. “Kur’ân’da her 

derde derman” bulunduğu-

nu söylediği rivayet edilen 

Hocaefendi hakkında da 

inşallah yanılmış olmayız. 

Her Daim Kur’ân’a Sarılmak 

Hocaefendi’nin bağlı-

sı olduğunu aşikâr eden 

Ahmet Kurucan’ın ilginç iti-

rafları da var. Hayat boyu 

her Ramazan ayında Kur’ân’a 

yöneldiklerini, ay çıkınca ise 

işi savsakladıklarını, çalış-

malarının inkıtaa uğradığı-

nı söylüyor. Hocaefendi’nin 

bu yeni yönelimiyle birlikte 

artık Kur’ân’a yalnızca Ramazan 

ayında değil her daim sarılacak-

larını zikrediyor. Bu çok güzel 

bir gelişmedir. Bizim de umut-

larımıza umut katmıştır. Onları 

da aramızda görmekten büyük 

mutluluk duyacağımızı belirt-

mek isteriz. Demek ki artık kimi 

Zaman gazetesinin Kitap 
eki, Kur’ân meali konusunu 
kapak yapınca daha da umut-
landım. En son Zaman gaze-
tesinde Ahmet Kurucan imza-
lı “Kur’ân ve Kur’ânileşme” 
yazısı ise, konuyla yakından 
ilgilenmeliyiz diye düşündür-
dü beni. Erken heyecanlanan 
birisi değilim. Ayranı üfle-
yerek içmeyi de bilirim. Bu 
yeni tutum değişimi acaba bir 
nevi rol çalma olabilir miydi? 
Çünkü Kur’ân, Allah’a şükür 
ki artık Müslüman âleminde 
yükselen değerdir. İki yüz yıl-
dan bu yana Kur’ân’a dönüş, 
kaynaklara dönüş diyerek 
çırpınan Müslüman dünya-
nın yenilikçi mümessillerinin, 
Mehmed Akif’lerin hayali 
gerçekleşiyordu. Hala şerh 
ve haşiyeden medet uman 
gelenekçiler, bu gelişmeler-
den çılgına dönseler de sonuç 
değişmiyordu.
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şöhretli şarkıcılara gösterip biz-

den esirgedikleri muhabbeti, bizi 

de kucaklayarak, görmezden gel-

meyerek bize de sergileyecekler. 

Eğer sonuç sahiden böyle ger-

çekleşecekse buna ben artık bir 

Kur’ân inkılâbı derim. Kur’ân’ın 

bereketidir gerçekleşen. 

Peki, şimdiye kadar nere-

deydiniz; diye sormayalım mı? 

Eğer samimi iseniz insanla-

rı Kur’ânîleşmeye sizden daha 

evvel çağırmış bulunan kimseleri 

de hatırlayın, okuyun, okutun 

da görelim. Recep Aykan Kur’ân 

Fihristi yazmıştı görmüş müy-

dünüz? İlhami Güler ve Ömer 

Özsoy’un da benzer çalışmaları 

var. Hele ömrünü buna vakfet-

miş Mehmet Yaşar Soyalan arka-

daşımızın adını veyahut Kur’ân 

Meali Okuma Kılavuzu adlı  

önemli kitabını biliyor musu-

nuz; lütfen cevap verin. Bunca 

zaman Kur’ân’ı ve onun bağlıları 

olan bizi neden mehcur bıraktı-

nız, size bunu söylemeyeceğiz. 

Yeter ki umduğumuz, bekledi-

ğimiz kucaklaşma gerçekleşsin. 

Aksi takdirde bu yapılanların 

bir tür rol çalma olduğu husu-

sundaki şüphelerimiz çoğalır, 

yoğunlaşır; haksız mıyız? Mesela 

Hocaefendi’ye aidiyeti bahsi 

geçen yazıda zikredilen bir ifade-

deki marazi durum, şüphe husu-

sunda insan zihnini kışkırtıyor. 

Şöyle deniliyor, iyi niyetinden 

kuşku duymadığımız bir cüm-

lede: “Teveccühe teveccüh. Siz 

Kur’ân’da her derdime derman 

bulacağım inancıyla ona tevec-

cüh ederseniz, o da size kapıla-

rını açar. Böyle bir ön kabulün, 

böyle bir inancın olmadığı yerde 

Kur’ân çok kıskançtır, ‘kapılar 

sürmelidir beyhude yorulma’ der 

size.” 

Bu ifadelerin satır aralıkların-

da dikkatli okuyucuların gözün-

den kaçmayacağını umduğumuz 

yine ve hâlâ Kur’ân okuma konu-

sunda ihtiyati tedbirler, ihtiyati 

hacizler ve barikatlar konulmuş 

gibidir. Kur’ân’a teveccühün 

kapısı aralanır gibi gösterilerek, 

sanki tam aralanmışken insan-

ların suratına kapatılmaktadır. 

“Ön kabul ve inançla” Kur’ân’a 

yaklaşılmalıymış. Aksi halde bu 

“kıskanç” kitap, kendi hakika-

tini okuyucusundan saklarmış. 

Sahiden böyle midir? Peki, nere-

de kaldı insanları Kur’ân oku-

maya teşvik? Nedendir bir ön 

kabul ve inanç şartı? Bırakın 

insanlar Kur’ân’ı serbestçe oku-

sunlar. Onun, hakikatlerini giz-

leyen, sadece bazı din baronları 

yahut otoritelerine kendini açan, 

“kıskanç” bir kitap olmadığı-

nı görsünler. Onun net, berrak, 

beliğ, veciz, furkan yönünü tanı-

sın, mucizesine vakıf olsunlar. 

Bırakın önce okusun, anlasın 

sonra inansınlar. 

İşte üzülerek söylüyoruz ki 

Türkiyeli inanç erbabında umu-

miyetle gördüğümüz hazımsızlık 

ve rahatsızlığın en tipik örneği 

budur. İnsanlar önce inanacaklar, 

bir ön kabule sahip bulunacaklar 

ki sonra ancak Kur’ân hakikatle-

rini anlayabilsinler. Bu nasıl bir 

mantıktır? Öyleyse bu durum-

da bir ön kabulü bulunmayan, 

peşin bir inanç sahibi olmayan 

hiç kimseye, Kur’ân hiçbir şey 

söylemiyor mu? Neden öyleyse 

o mübarek davetkâr dili kullan-

maktadır? Neden öyleyse yal-

nızca bir kavmin, bir ümmetin, 

bir milletin, bir toplumun değil, 

bütün insanlığın din’inin kita-

bı olduğu iddiasındadır? Neden 

öyleyse kendisinden sonra artık 

vahiy gelmeyeceğini zikrederek 

istikbaldeki bütün toplumları 

kendisinin muhatabı saymak-

tadır? Kapıları bazılarına açık 

bazılarına ise kapalı bir kitap, 

nasıl Allah Kelamı olabilir? Bu 

durumda Kur’ân’a döndüğünüze 

dair samimiyetinize kimi inandı-

rabilirsiniz?

Son zamanlarda Akif muarızlarının başka kanallar-
dan hareketle onu garpçı, batı hayranı gibi gösterme 
çabalarında bile başlatılan Kur’ân’a dönüş cereyanı-
nın başarısı yatmaktadır sanki. Zira Akif’e doğrudan, 
neden Kur’ân’ı referans gösteriyorsun, diyerek karşı 
çıkamayanlar, bahaneler uydurup bazen onu batıcı 
bazen de aşırı giden üç beş mealcinin öncüsü şek-
linde göstererek, itibarsızlaştırmak istiyorlar. Esas 
tepkileri Akif’in kör gelenekçiliğe hatta doğrudan 
tasavvuf diyerek tekke ve zaviye meskenetine karşı 
çıkışınadır.
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■ Kur’ân İnkılâbı Yaklaşıyor mu?

Bahsi geçen yanılgı Türkiyeli 

hocaefendilerin sanki gene-

tik kodlarına işlenmiş gibidir. 

Çünkü geçmişte Yeni Şafak gaze-

tesi köşe yazarlarından bir başka 

hocaefendi de ne yazık benzer 

ifadeler kullanmıştı bir yazısın-

da. Namazda okunan surelerin 

anlamını bilmeyenlerin durumu 

sorulduğunda, anlamdan önce 

imanın geldiğine dair bir şeyler 

yazmış ve okuyucularını şaşırt-

mıştı. O da belki bir sürçü lisan-

la imanın anlamadan önceliğine 

işaret etmekteydi. İmanı tıpkı 

Hıristiyanlar gibi bilgi, bilinç ve 

anlam alanından salt duygu ala-

nına çeken bu algılayış biçimi, 

ancak insanı dogmatik bir kör 

kabule götürür. Hocaefendiler 

bunu bilmezler mi? Belki bilir-

ler. Lakin herkesin eline, imanını 

anlama hürriyetini verdiğinizde 

o vakit hocaefendilerin otoritesi, 

sultası sarsılmaz mı? Şuur altın-

da yatan böyle bir endişe varsa 

eğer Kur’ân inkılâbı bizim nesil-

lere uzak olsa gerektir.

Bütün bu marazi bakış, düşü-

nüş, anlayışların hâlâ yaygın 

biçimde yaşanıyor olmasına rağ-

men Müslüman dünyada özel-

likle son yüz yıldaki entelektüel 

çaba ve birikimlerin, Kur’ân’ı 

merkeze alarak ortaya konulan 

eserlerin, umutlarımızı beslediği 

inkâr götürmez. Kur’ân’a tevec-

cüh, din’in doğru anlaşılmasını 

ve imanların sıhhatini sağlıyor. 

Kuru ve geleneksel itikatları, 

sıradan bağımlılıkları, eldesiz 

aidiyetleri, bilinç düzlemine taşı-

yor. İnsanı şerh ve haşiyenin 

zebunu olmaktan kurtarıp bizzat 

orijinal vahyin muhatabı kılıyor. 

Allah ile kul arasında aracılık 

taslayanların işlevini sıfırlıyor. 

Kur’ân, hayatı, düşünceyi, inancı 

tashih ediyor. Birilerinin elinde 

yahut evlerin duvarında nesnel 

bir fetiş olmaktan çıkarılıp asli 

yerine konuluyor. İslâm, bize 

Allah’ın seçip gönderdiği hayat 

nizamının adıdır. O, Allah Elçisi 

vasıtasıyla bize ulaştı. Ancak 

Elçi aramızdan ayrıldı. Ve bize 

bir emanet bıraktı. Ona sarılır-

sak kurtulacağımızı müjdeledi. 

Oradaki siyasi, sosyal ve ferdi 

ilke ve prensipleri uygularsak 

huzur, saadet ve adalete erişe-

ceğimizi öğretti. Tevhidi öncele-

di ardından adaleti öğütledi ve 

Salih amel sahibi olmamız için 

de yol gösterici oldu. 

Kur’ân’ın dağıttığı şifa evvela 

cehalet yerine ilmi kaim kılar. 

Şirk yerine tevhidi, zulüm yerine 

ise adaleti sağlar. O’nun pren-

siplerini uygulayan toplum-

lar zulüm, fuhuş, fitne, fücur, 

vehim, heva, münker, nifak, 

cimrilik, haset, dedikodu ve 

kavim asabiyeti gibi marazlar-

dan arınır. Akleden, fikreden, 

zikreden, tedbirini alan, fıkhını 

geliştiren, feraset, basiret, rey ve 

hikmet sahibi bir kimse olur. 

Yani bütün bunları olmak için 

evvela Kur’ân okur, sonra onun 

öğretisine iman eder ardından da 

bu imanın gereği sayılan eylem-

lerini gerçekleştirir. 

Eğer bir rol kapma, birile-

rinin elinden Kur’ân’ı da alma 

gibi bir art niyetleri yoksa son 

zamanlarda kalabalık bağlıla-

rı bulunan grupların Kur’ân’a 

yönelişleri elbet sevindirici 

bir hadisedir. Zaman gazete-

sinin Ramazan ayındaki kitap 

ekini Kur’ân spotuyla yayınla-

mış bulunmasını elbette değerli 

görüyoruz. Merhum Mehmed 

Akif “Eğer çiğnenmemek isterse-

ler seylabı eyyama/ Rücu etsin-

ler Müslümanlar Sadr-ı İslâm’a” 

derken böylesi günlerin hayalini 

kurmaktaydı. Son zamanlarda 

Akif muarızlarının başka kanal-

lardan hareketle onu garpçı, batı 

hayranı gibi gösterme çabaların-

da bile başlatılan Kur’ân’a dönüş 

cereyanının başarısı yatmakta-

dır sanki. Zira Akif’e doğrudan, 

neden Kur’ân’ı referans gösteri-

yorsun, diyerek karşı çıkama-

yanlar, bahaneler uydurup bazen 

onu batıcı bazen de aşırı giden 

üç beş mealcinin öncüsü şeklin-

de göstererek, itibarsızlaştırmak 

istiyorlar. Esas tepkileri Akif’in 

kör gelenekçiliğe hatta doğru-

dan tasavvuf diyerek tekke ve 

zaviye meskenetine karşı çıkışı-

nadır. Ayrıca Akif Türk değildir 

fakat öyle bir davanın neferidir 

ki bütün kavmiyetçi temayül-

leri yerle bir etmektedir. Oysa 

gençliğimizde bize Türk yazar-

ları tavsiye edenler aynı zaman-

da bugün hala bir Türk Tipi 

Müslümanlık peşindeki gizli, 

sinsi ulusalcılardı belki de. Onlar 

Akif ve onun fikriyatını elbette 

sevmezler. 

Allah, nurunu tamamlaya-

caktır. Bu tamamlayış gökten 

zembille inen melekler vasıtasıy-

la değil, gönderdiği İlahî Rehberi 

hayat yolu edinen insanlar eliyle 

gerçekleşecektir. O ellerin sahip-

lerinden birisi olmaya kim var?
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ZAYIFLAR SAYESİNDE
YARDIM OLUNUYORUZ

K ur’ân-ı Kerim, öncelikle 

Allah’ı birleyip O’na her-

hangi bir varlığı, nesneyi, 

gücü ortak koşmamayı, sonra da 

ana-babaya ihsanı emreder. Ken-

dilerine iyi davranılıp gözetilmesi 

emredilenler listesi, ana-babanın 

ardından genellikle şöyle devam 

eder: akraba, yetim, yoksul, yol-

da kalmış, köle, esir.

“Allah’a ibadet edin ve O’na 

hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne-

babaya, yakın akrabaya, yetim-

lere, yoksullara, yakın komşuya, 

uzak komşuya, yanınızdaki arka-

daşa, yolda kalmışa ve elinizin al-

tındakilere güzellikle davranın.” 

(Nisa 4/36)

Yine Kur’ân-ı Kerim, gerek 

miras ve ganimetten ve gerekse 

sadaka, infak ve zekât’tan kendile-

rine pay/hak ayrılması gerekenler 

listesini benzer şekilde ‘ana-baba, 

akraba, yetim, yoksul ve yolda 

kalmışlar’ (İsra 17/23, 26; Bakara 

2/83, 215; Enfal 8/41; Haşr 59/7; 

Nisa 4/8) şeklinde sıralar ve şu za-

yıfl arı da ilave eder: fakir, âil, sâil, 

mahrûm, borçlu (Bakara 2/273, 

280, Tevbe 9/28; Zariyat 51/19; 

Mearic 70/25; Duhâ 93/8, 10). 

Bu bağlamda Kur’ân, 

inkârcıların belirgin özellikleri 

olan ‘yetimi itip kakma, yoksulu 

doyurmaya yanaşmama’ (Mâun 

107/1-3); ‘yoksulu yedirmeye de 

teşvik etmeme’ (Fecr 89/17-18) 

gibi nitelikleri yererken; ‘köle azat 

etme, açlık gününde yakını olan 

bir yetimi yahut yere serilmiş bir 

yoksulu doyurma’ (90/13-16) gibi 

mümin özelliklerini de över. Sev-

dikleri mallardan akraba, yetim, 

düşkün, yolda kalmış, yoksul, 

köle ve esirlere verenleri ise birr/

iyilik-erdem sahipleri (ebrâr) ola-

rak tebcil eder (Bakara 2/177; İn-

san 76/8).

‹slâm Zayıf ve Yoksulu 
Tercih Eder

Yüce Rabbimiz, Tevhid mü-

cadelesinin zorlu yıllarında kutlu 

Peygamberimiz (s.)’e, özellikle 

zayıf Müslümanları müşrik ekâbir 

takımına karşı tercih edip koru-

masını emretmiştir: 

“Sabah akşam Rablerine dua 

ederek onun rızasını kazanmaya 

çalışanlarla beraber sıkıntılara 

karşı dayan/diren. Dünya hayatı-

nın süslerine kapılıp da gözlerini 

onlardan ayırma.” (Kehf 18/28)

Peygamberimiz (s.)’in fakir ve 

kimsesiz müminlerle beraber otur-

ması, müstekbir taifesinin canını 

sıkıyordu. Onlara göre, toplumun 

alt tabakası ancak kendilerine 

denk olanlarla oturup kalkabilir-

lerdi. Bu sebeple, bazı konuları 

görüşmek üzere Rasûlülah (s.)’e 

geldiklerinde fakir Müslümanlarla 

kölelerin, en azından kendileri gi-

dene kadar dışarı çıkmalarını iste-

diler. Bunun üzerine bu âyet nâzil 

oldu.

Sa‘d b. Ebî Vakkâs (r.a.) anla-

tıyor: Altı kişi Rasûlüllah (s.)’le 
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birlikte oturuyorduk. Bunu gören 

müşrikler Hz. Peygamber (s.)’e:

-‘Şunları yanından defet! Bize 

karşı saygısızlık etmeye kalkma-

sınlar’, dediler.

Orada Abdullah b. Mes’ûd, 

Hüzeyl kabilesinden biri, Bilâl 

ve adlarını vermeyeceğim iki kişi 

daha vardı. Müşriklerin bu teklifi  

üzerine, Rasûlüllah’ın kalbinden 

(kendisine kırılmayacağımızdan 

emin olduğu için) bizleri oradan 

uzaklaştırma düşüncesi geçti. Bu-

nun üzerine Allah Teâlâ şu âyeti 

indirdi:

“Sabah akşam Rablerinin 

rızâsını dileyerek ona yalvaran-

ları huzurundan kovma!”(En‘âm 

6/52)1

Yine birgün Ebû Süfyân, ara-

larında Selmân-ı Fârisî, Suheyb-i 

Rûmî ve Bilâl-i Habeşî’nin de 

(r.anhüm) bulunduğu bir grup 

müslümanın yanından geçti. Onu 

gören bu müslümanlar:

-‘Allah’ın kılıcı Allah düşmanı-

nı haklamadı’, dediler. Bunu du-

yan Ebû Bekir (r.a.):

-‘Bu sözü Kureyş’in büyüğüne 

ve efendisine mi söylüyorsunuz?’ 

dedi. 

Sonra Hz. Peygamber (s.)’in 

yanına gelerek bu olayı anlattı. O 

zaman Rasûlüllah (s.) şöyle buyur-

du:

-“Ey Ebû Bekir! Bu sözünle 

belki de onları gücendirdin. Eğer 

onları gücendirdiysen, Rabbini de 

gücendirdin demektir.”

Hz. Ebû Bekir (r.a.) hemen o 

yoksul müslümanların yanına ge-

lerek:

-‘Kardeşlerim! Yoksa sizleri gü-

cendirdim mi?’ diye sordu. Onlar:

-‘Hayır sana gücenmedik. Al-

lah seni bağışlasın, kardeş!’ dedi-

ler.2

Bu olay ve iki âyet-i kerime 

üzerinde, nüzul sebebi ile birlikte 

iyi düşünmek ve günümüz dünya-

sına dersler çıkarmak gerekir. Gi-

derek dünyaya meyleden ve dün-

yevileşen Müslümanların zayıfl arı 

ve toplumun alt tabakasında yer 

alanları değil de üst katmanlarda 

yer alanları önceler hale gelmesi, 

bu âyetlerde ihtar edilen hayat il-

kesini bugünün dünyasında daha 

bir anlamlı ve önemli hale getir-

miştir.

Zayıflar Sayesinde Yardım 
Olunuyoruz

Allah Rasûlü (s.), kesin bir dil-

le, zayıfl ar ve fakirler sayesinde 

ilahi yardıma nail olduğumuzu 

söyler:

“Fakirleri kollayıp gözetiniz. 

Aranızdaki zayıfl ar sayesinde 

Allah’dan yardım görüp ve rızık-

landığınızdan şüpheniz olmasın.”3 

“Allah bu ümmete, aralarında-

ki zayıfl arın duası, ibadeti ve ihlâsı 

sebebiyle yardım etmektedir.”4

Zayıfl arın duası makbul du-

alardandır. Rasûlüllah (s.): “Saçı 

başı dağınık, eli yüzü tozlu, kapı-

lardan kovulmuş öyleleri vardır ki, 

bu şöyle olacak diye yemin etseler, 

Allah onların dediğini yapar.”5 bu-

yurur.

Sonunda Cennet’i hak eden-

ler de, dünya hayatında zayıf ve 

yoksul olanlardır; zorbalar ve ki-

birliler değil. Bir hadiste; cennet 

ile cehennemin şöyle konuştukları 

beyan edilir. Cehennem:

-‘Bende zorbalar ve kibirliler 

var’, der. Cennet ise:

-‘Bende yalnız zayıfl ar ve yok-

sullar var’, cevabını verir.6

Benzer bir hadis-i şerif ise şöy-

ledir: “Size cennetlikleri bildire-

yim mi? Onlar hem zayıf oldukları 

hem de halk tarafından zayıf gö-

rüldükleri için kimsenin önemse-

mediği ve fakat şöyle olacak diye 

yemin etseler, isteklerini Allah’ın 

gerçekleştireceği kimselerdir. Size 

cehennemliklerin kimler olduğunu 

söyleyeyim mi? Katı kalbli, kaba, 

cimri ve kurularak yürüyen kibirli 

kimselerdir.”7

Başka bir hadis-i şerifte de şöy-

le buyrulur: “Cennetin kapısında 

durup baktım. Bir de gördüm ki, 

içeri girenlerin çoğu yoksullardı. 

Zenginler ise hesap görmek için 

alıkonulmuştu...”8

Evet, zenginlerin ve varlıklı-

ların hesabını verecekleri şeyler, 

yoksullara göre elbette çok ola-

caktır. Zenginlik, bu dünyada çok 

arzulanan bir şey olsa da Hesap 

Günü hesabını vermenin zor ola-

cağı açıktır.

 

Önemsenmeyen Önemliler

İnsanları genellikle dış görü-

nüşleriyle değerlendirmek, kadim 

bir yanılsamadır. Görünüş ve gös-

terişin öne çıktığı modern çağda 

ise, bu büsbütün böyledir. Oysa 

görünüş bizi aldatmamalıdır.

Birgün Hz. Peygamber’in ya-

nından bir adam geçer. Rasûl-ü 

Ekrem (s.) yanında oturan kimse-

ye:

-“Şu adam hakkında ne der-

sin?” diye sorar. O da:

-‘Bu zât ileri gelen hatırlı ki-

şilerden biridir. Vallahi böyle bir 

adam bir kıza tâlip olsa evlendi-

rilmeye, birine aracılık yapsa sözü 

dinlenmeye lâyıktır’, diye cevap 

verir.

Allah Rasûlü bir şey söylemez. 

Sonra oradan biri daha geçer. Pey-

gamber (s.) yine yanında oturana:

-“Ya bu adam hakkında ne der-

sin?” diye sorar. Bu defa o zât:

-‘Yâ Rasûlallah! Bu adam fakir 

müslümanlardan biridir. Bir kıza 

talip olsa istediği kız verilmez. Bi-

rine aracılık etse ricası kabul edil-

mez. Konuşmaya kalksa sözü din-

lenmez’, der.
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Bunun üzerine Rasûlüllah (s.) 

şöyle buyurur:

-“Bu sonuncu adam, öteki gibi 

dünya dolusu adamdan daha ha-

yırlıdır.”9

Bu dünyada önemli görülen 

çoğu insanın Allah katında bir si-

nek kanadı kadar değeri olmaya-

caktır.

Rasûlüllah (s.)’in diliyle: “Kı-

yamet günü, dünyada büyük diye 

tanınan iriyarı bir adam çıkagelir. 

Halbuki onun Allah yanında sinek 

kanadı kadar bile değeri yoktur.”10

Esasen; bu dünyada zengin-

likleri, makam ve mevkileri ya da 

soy-sopları itibariyle kendilerine 

önem atfedilen ikiyüzlü ve inkârcı 

kimselerin Müslümanlar tarafın-

dan önemsenmemesi gerektiği 

Kur’ân’da daha açık ve kesin ola-

rak beyan buyrulur: “Onları gör-

düğün zaman iriyarı cüsseleri ho-

şuna gider. Konuşurlarsa sözlerini 

dinlersin. Onlar tıpkı elbise giy-

miş kütükler gibidir.” (Münâfi kûn 

63/4)

“Bu Kur’ân, Mekke ve Tâif gibi 

iki şehrin birinden bir büyük ada-

ma indirilmeli değil miydi?” (Zuh-

ruf 43/31) diyen inkârcı müşrik-

lerin ekabir tavrının altında da bu 

kadim hastalık yatmaktadır.

Önemsenmeyen Önemlilerden Biri: 
Ümmü Mihcen (r.anhâ)

Ebû Hüreyre (r.a.)’dan rivayet 

edildiğine göre: siyahi bir kadın 

sürekli olarak Mescid-i Nebevî’yi 

süpürür, tepeden tırnağa temizler-

di. Bir ara Rasûlullah (s.) o kadını 

göremeyince onun nerede olduğu-

nu sordu. ‘Öldü’, dediler. Hz. Pey-

gamber (s.): “Bana haber verseydi-

niz ya!” buyurdu. 

Rasûlüllah (s.) sözüne de-

vamla: “Bana mezarını gösterin” 

buyurdu. Mezarını gösterdiler. 

Rasûlüllah (s.) onun cenaze nama-

zını kıldıktan sonra şöyle buyur-

du: “Bu kabirler orada yatanlar 

için zifi rî karanlıktır. Üzerlerine 

kılacağım namaz sebebiyle Allah 

Teâlâ onların kabirlerini aydınla-

tır.”11

Hadiste bahsedilen kişi Ümmü 
Mihcen’di. Bazı rivayetler onun si-

yah bir genç olduğunu söyler. 

Ebu Hureyre (r.a.)’ın ifade-

sine göre ‘sahabeler onu önem-

sememişlerdi’. Acaba sahabenin 

bir bölümü neden onun değerini 

takdir edememişti? Rengi ya da 

yaptığı iş sebebiyle olabilir mi? 

Olabilir. İslâmiyet’in ırk, renk ve 

sosyal statü ayırımını iptal ettiğini 

çok iyi bilen sahabeden bir kısmı, 

bu temel ilkeyi ıskalamış olabilir. 

Cenazenin, iklim şartları sebebiy-

le acele kaldırılmış olması ve o 

esnada Rasûlüllah (s.)’i haberdar 

etmenin çok da gerekli olmadığı 

düşünülmüş olabilir. Ama Allah 

Rasûlü (s.) onların önemsemedi-

ği Ümmü Mihcen (r.anhâ)’yı ve 

onun ihlâsla yaptığı Mescidi sü-

pürme işini öylesine önemsemiş-

tir ki, kabri başında söylediği söz, 

kıyamete kadar tüm müminlere ve 

insanlığa ders olacak niteliktedir. 

Ayrıca, Ümmü Mihcen (r.anhâ) 

sayesinde o kabirde yatanlar ilahi 

nûrdan nasiplenmiştir. Allah bilir, 

onun Cennet’te elde edeceği mev-

ki de çoğu varlıklı beyaz deriliyi 

imrendirecektir.

Zayıfları Gözetmek

Allah Teâla’dan (c.c.); 

“Mü’minlere kol kanat ger.” (Hicr 

15/88) talimatını alan Peygambe-

rimiz, risaletinin ilk yıllarından 

başlayarak toplumun alt katman-

larında yer aldığı için sürekli ezi-

len, horlanan zayıfl arı (yetim, yok-

sul, fakir, köle, esir…) koruyup 

gözeterek ümmetine de bunu tav-

siye buyurmuştur.

Mekke’de inen Beled sûresinde 

(90/8-16); zayıfl arı gözetmek, ‘zor 
geçidi aşmak’ diye nitelenir:

“O (zor geçit/akabe) bir köle 

ve esir âzad etmek, yahut açlık 

gününde yakını olan bir yetimi, 

yahut toprağa serilmiş bir yoksu-

lu doyurmaktır.” 

Yüce Rabbimiz, zayıfl arı gözet-

me sadedinde, onlara en sevdiği 

mallardan vermeyi, “birr” sahibi 

olmanın yani erdemli, sadık ve 

muttaki bir mümin olmanın ameli 

şarları arasında sayar: “yakınları-

na, yetimlere, düşkünlere, yolcu-

lara, yoksullara ve kölelere sev-

diği mallardan vermek”. (Bakara 

2/177)

Kur’ân, yoksulu, yetimi ve esiri 

doyurmayı, cenneti hak eden ör-

nek müminlerin amelleri arasında 

sayar: “Kendileri, ona duydukları 

sevgiye rağmen yemeği, yoksu-

la, yetime ve esire yedirirler. ‘Biz 

sizi Allah rızası için doyuruyo-

ruz; sizden ne bir karşılık ne de 

bir teşekkür bekliyoruz. Biz, çe-

tin ve belâlı bir günde Rabbimiz’ 

(in azabını görmek)den korkarız’ 

(derler).” (İnsan 76/8-12)

Ve Rabbimiz, insanlardan, 

‘başkasına kulluk etmeyin, ana-

babaya, yakınlara, yetimlere, 

düşkünlere iyilik edin, insanlarla 

güzelce konuşun, namazı kılın, 

zekâtı verin’ (Bakara 2/83) diye 

söz almıştır. 

Yetimler

Kur’ân’da ‘Yetimler için adalet/

insafı ayakta tutalım diye’ bize 

okunup duran ayetler var (Nisa 

4/127).

Hz. Peygamber (s.)’e ilk inen 

âyetlerde, kendisinin de bir yetim 

olduğu hatırlatılarak yetimlere iyi 
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davranması emredilir: “Rabbin, 

seni bir yetim olarak bulup da 

seni barındırmadı mı?” “O halde 

yetime gelince; ona sakın kahret-

me/kötü davranma!” (Duha 93/6 

ve 9)

Mekke’de inen Mâun sûresinde 

(107/1-3); yetime kötü davranmak 

bir tür Din’i inkâr olarak nitelenir:

“Dini yalanlayanı gördün mü? 

Yetimi itip kakan, yoksulu doyur-

maya yanaşmayan işte odur.”

Aynı sûrenin devamında; ‘na-

maz kıldığı halde namazın gerek-

tirdiği şekilde davranmayan, yal-

nızca gösteriş yapan ve en küçük 

bir iyiliği dahi esirgeyen’ kimselere 

“yazıklar olsun!” denir. (Maun 

107/4-7) 

Keza, Fecr sûresinde de 

(89/17) ikiyüzlüler, “Siz yetime 

iyilik etmezsiniz” diye eleştirilir.

Mekke’de yetime iyi muamele 

teşvik edilirken, Medîne’de ye-

timlerin himayesi hakkında daha 

kesin emirler, daha net tedbirler 

içeren âyetler gelir ve yetimlere 

maddî yardım sistemleştirilir. 

1. Ganimetten pay: Savaş ga-

nimetlerinin beşte birinin(humus) 

nerelere harcanacağı belirlenir: 

‘Beşte bir; Allah’ın, 

Peygamber’in ve yakınlarının, ye-

timlerin, düşkünlerin ve yolcula-

rındır’. (Enfal 8/41)

2. Fethedilen yerlerden ge-
len pay: “…Allah, peygamber, ya-

kınlar, yetimler, yoksullar ve yolda 

kalmışlar içindir.” (Haşr 59/7)

3. Miras taksimlerinden ye-
time de pay: “Miras paylaşımın-

da yakınlar, yetimler ve düşkünler 

bulunursa, ondan, onlara da verin, 

güzel sözler söyleyin.” (Nisa 4/8)

4. Nafaka verilecekler: Hz. 

Peygamber (s.)’e bir soru üzerine 

gelen vahiy, nafaka verilecekler 

arasında yetimi de sayar: “On-

lar hangi şeyi nafaka olarak ve-

receklerini sana sorarlar. De ki: 

“Maldan vereceğiniz şey ananın, 

babanın, akrabanın, yetimlerin, 

yoksulların, yol oğlunun hakkıdır.” 

(Bakara 2/215)

Kur’ân, yetimin malının ko-

runmasını ve zamanı gelince ken-

disine eksiksiz verilmesini emre-

der. Hz. Mûsa (a.s.), yol arkadaşı-

nın (Hızır) bir kasabada, yıkılmak 

üzere olan bir duvarı doğrultarak 

yıkılmasını önlemesine şaşırır, o 

da: “Duvar, şehirdeki iki yetim er-

kek çocuğa aitti. Duvarın altında 

onların bir hazinesi vardı. Babaları 

da iyi bir kimseydi. Rabbin onların 

erginlik çağına ulaşmasını ve Rab-

binden bir rahmet olarak hazinele-

rini çıkarmalarını istedi...” (Kehf 

18/82) açıklamasını yapar. Burada 

Allah (c.c.), yetimler erginlik çağı-

na gelinceye kadar hazinenin mu-

hafazasını irade buyurmuştur. 

Kur’ân-ı Kerim, yetim malını 

haksızca yiyenleri şiddetle tehdit 

eder: “Yetimlerin mallarını hak-

sızca yiyenler, muhakkak karın-

larında sırf bir ateş yerler ve ya-

rın çılgın ateşe yaslanırlar.” (Nisa 

4/10)

Yetim malının en iyi şekilde 

korunması emri, Kur’ân’da iki 

kez tekrarlanır (En’am 6/152; İsra 

17/35):

“Yetimin malına, rüşdüne 

erinceye kadar, o en güzel olanın-

dan başka sûrette yaklaşmayın.”

Konuya dair diğer âyetlere de 

bakan müfessirler, “en güzel yak-

laşma” tabirini şu üç esasta an-

larlar: 1. koruma, 2. artırma, 3. 

zamanında teslim. Bu üç esası 

belirgin şekilde açıklayan âyetin 

meâli şöyledir:

“Yetimleri, nikâh çağına erme-

lerine kadar gözetip deneyin. O 

vakit, kendilerinde bir rüşd hisset-

tiniz mi, hemen mallarını kendile-

rine teslim edin. Büyüyecekler de 

ellerine alacaklar diye, o malları 

israfl a yemeye kalkmayın. İhtiya-

cı olmayan (zengin olan) tenezzül 

etmesin, muhtaç (fakir) olan da 

meşrû sûrette bir şey yesin, malla-

rını kendilerine teslim ettiğiniz za-

man da karşılarında şâhid bulun-

durun. Unutmayın ki, hesap soru-

cu olarak Allah yeter.” (Nisa 4/6)

Rivayete göre; yetim malı yi-

yenlerin ateş yedikleri ve çılgın 

ateşe gireceklerine dair âyet (Nisa 

4/10)  gelince, Müslümanlar ye-

timleri ailelerine dâhil etmekten 

korktular, mallarına bakmaktan 

çekindiler. Hemen durumu Hz. 

Peygamber (s.)’e sordular; bunun 

üzerine şu âyet  (Bakara 2/220) 

nâzil oldu:

“Sana yetimleri sorarlar, de ki: 

Onların işlerini düzeltmek hayırlı-

dır. Eğer onlarla bir arada yaşar-

sanız, artık onlar sizin kardeşle-

rinizdir. Allah düzeltenden bozanı 

ayırt etmesini bilir...”

Görüldüğü üzere âyet, yetim-

leri aileden ayırmayı onaylamıyor; 

aksine onların bedeni ve maddi 

olarak ıslah edilmesinin lüzumu-

na dikkat çekiyor ve onların aileye 

dâhil edilmesini tavsiye ediyor.12

Bu izahlara ilaveten, Hz. Pey-

gamber (s.)’in yetimleri gözetmeye 

dair bazı hadislerine yer verelim:

“Ben ve yetime bakan kimse 

cennette şöyle (iki parmağını gös-

terip) yan yanayız.”13

“Müslümanlar arasında en ha-

yırlı ev, içerisinde yetim olan ve ye-

time de iyi muamele yapılan evdir. 

En kötü ev de, içinde yetim bulu-

nup da ona kötü muamele yapılan 

evdir.”14

“Kim Müslümanlar arasından 

bir yetim alarak yiyecek ve içece-

ğine dâhil ederse, affedilmez bir 

günah (şirk) işlememişse, Allah 

onu mutlaka cennete koyacaktır.”15

“Dul ve yetimlerin ihtiyacına 
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koşan, Allah yolunda cihad eden-

lerle, gündüzün oruç tutup, geceyi 

ibadetle geçiren gibidir.”16

“Allahım! İki zayıfın; yetimle 

kadının hakkını yemekten herkesi 

şiddetle sakındırıyorum.”17

Yetimleri gözetmeyi böylesine 

teşvik eden Allah Rasûlü zaman 

zaman ashabına şöyle sorardı: 

“Bugün içinizden bir yetim 

başı okşayan, bir cenaze teşyi 

eden ve hasta ziyaret eden var 

mı?”18

Müslümanlarının gündem ve 

önceliklerinin neredeyse tamamen 

değiştiği günümüzde, öncelikli 

görevlerimizi bu hadis-i şerif ve 

elbette yukarıdaki ayetler ışığında 

yeniden düzenlemeli değil miyiz?

Unutmayalım ki, ilk nesillerin 

öncelikleri bunlardı. Abdullah b. 

Ömer (r.a.), sofrasında bir yetim 

bulunmaksızın ye mek yemezdi. 

Abdurrahman b. Ebzâ, Hz. Davud 

(a.s.)’ın şöyle dediğini anlatmıştır:                                                       

“Yetim için, şefkatli baba gibi 

ol; ve bil ki, ektiğin gibi, öylece bi-

çersin. Zenginlikten sonra fakirlik 

ne çirkin! Bundan daha fenası veya 

daha çirkini de hidâyetten sonra 

sapıklıktır…”19

Fakirler ve Miskinler

Kur’ân-ı Kerim’in gözetilmesi-

ni emrettiği zayıfl ar listesi, fakirler 
ve miskinlerle devam eder.

Rağıb el-İsfahani el-

Müfredât’ında, “Fakîr” (çğl. 

Fukarâ’) kelimesi hakkında şu 

açıklamayı yapar:

1) Biriktirilmiş bir serveti, ka-

zancı olmayan. “Sadakalar fakir-

ler, yoksullar, tahsildarlar, kalpleri 

ısındırılacaklar, köleler, borçlu-

lar, Allah yolundakiler, yolcular 

içindir.” (Tevbe 9/60. Bk: 2/273; 

22/28; 24/32) 

2) Muhtaç olan (insan). Misal: 

“Ey insanlar! Siz Allah’a muhtaç-

sınız (fakîr). Allah ise, ihtiyacı 

olmayan (Ğanî) ve hamde lâyık 

olandır.” (Fâtır 35/15) 

3) Rasûlüllah’ın, “Neredeyse 

fakirlik bir küfür olacaktı.” sözün-

de kastedilen aşırı hırstır ve “Asıl 

zenginlik gönül zenginliğidir.”20 

sözünde kastedilen durumun zıd-

dını ifade eder. ‘Kim kanaati kay-

betmişse, mal ona hiçbir fayda ver-

mez’ sözüyle kastedilen de budur. 

4) Allah’a olan muhtaçlık. Hz. 

Musa’nın, ‘Rabbim, bana bahşede-

ceğin her hayra muhtacım/fakirim’  

(Kasas 28/24) sözünde geçen fa-

kirlik bu manadadır.

“Fakir” kelimesi, lügatte “bel 

kemiği kırık”21 anlamına gelir ki, 

bu manadaki vurgu etkileyicidir.

İşte Kur’ân, sadakaların/

zekâtın, bel kemiği kırık mana-

sındaki gerçek fakire verilmesini 

emreder.

“Sadakalar, kendilerini Allah 

yoluna adayan fakirler (fukarâ’) 

içindir. Bunlar yeryüzünde dolaş-

mazlar. Hâllerini bilmeyen biri, 

iffet ve hayâlarından dolayı on-

ları zengin zanneder. Sen onları 

yüzlerine bakınca tanırsın. Onlar 

yüzsüzlük edip insanlardan bir şey 

istemezler.” (Bakara 2/273)

Aynı mana şu hadis-i şerifte de 

yer alır: “Kapı kapı dolaşıp bir iki 

lokma, bir iki hurma ile savuştu-

rulan kimse yoksul değildir. Asıl 

yoksul, kendisine yetecek malı bu-

lunmayan, muhtaç olduğu bilinip 

de kendisine sadaka verilmeyen ve 

kimseden bir şey dilenmeyen kim-

sedir.”22

Rasûlüllah (s.), ziyafetlere de 

zenginlerden ziyade böylesi fakir-

lerin çağrılmasını tavsiye buyurur:

“Zenginlerin dâvet edilip fakir-

lerin çağırılmadığı düğün yemeği 

ne fena bir yemektir!”23

“Miskîn” (çğl. Mesâkîn) ise: 

‘hiçbir şeyi olmayan kimse’ de-

mektir; “fakir”den daha beliğdir; 

‘çok fakir’ demektir.24 Kur’ân’ın, 

iyilik edilmesi ve gözetilmesi ge-

rekenler listesinde “fakir” katego-

risinden çok, bunun daha alt ka-

tegorisi olan “miskin”e yer veriyor 

olması anlamlıdır. “Allah’a şirk 

koşmayın. Anne-babaya, yakın ak-

rabaya, yetimlere, miskinlere, ya-

kın arkadaşa, yolda kalmışa ihsan 

edin...” (Nisa 4/36) “Yalnız O’na 

kulluk edin, ana-babaya ihsan 

edin… Akrabaya, miskine, yolcu-

ya hakkını verin.” (İsra 17/23, 26) 

Keza, zekât ve infakın verilecekleri 

yerler sayılırken “mesâkîn/miskin-

ler” daha çok zikredilir:

“De ki: İnfak edeceğiniz mal; 

ana-babanın, akrabanın, yetimle-

rin, miskinlerin, yolda kalanların 

hakkıdır.” (Bakara 2/215. Ayrı-

ca bk: 2/83, 177; 4/8, 36; 8/41; 

9/60; 17/26; 30/38; 59/7; 76/8; 

90/16…)

İlk nesiller, yetim ve yoksullara 

sahip çıkmakta çok duyarlı idiler. 

Hz. Hasan’ın şöyle dediği aktarılır:

“Müslümanların öyle bir dev-

rinde bulunmuştum ki, (o zaman) 

onlar şöyle derdi:

-Ey hane halkım! Ey hane 

halkım! Yetiminize bakın (hiz met 

edin).

-Ey hane halkım! Ey hane hal-

kım! Fakirinize bakın. Fakirinize 

ba kın.

-Ey hane halkım! Ey hane hal-

kım! Komşunuza bakın, komşunu-

za ba kın, (ikram edin, gözetin).

Hayırlılarınız çabuk alındı (öl-

dürüldü). Siz ise, her gün aşağı 

düşü yorsunuz, dereceniz düşü-

yor.”25

Yol Oğlu: Yolda-Sokakta Kalmışlar

Kur’ân’ın, gözetilmesi gereken-

ler listesinde sıkça yer alan “ibn 
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sebîl” kavramı; kelime anlamı iti-

bariyle “yolun oğlu” demektir; bu 

ise yolculuk veya herhangi bir se-

beple evinden uzakta olan, yolda 

ve sokakta kalan ve özellikle bu 

durumdan dolayı geçim için yeter-

li imkâna sahip olmayan kimseleri 

kapsar.26 Evi-barkı olmayıp yardı-

ma muhtaç olan mülteciler de bu 

gruba girebilir.

“Akrabaya, yoksula, yolda 

kalmışa hakkını ver” (Rum 30/38) 

diyen Rabbimiz, ganimetin beşte 

birini, ‘Allah, Peygamber ve ya-

kınları, yetimler, yoksullar ve yol-

da kalmışlara’ (Enfal 8/41; Haşr 

59/7) has kılmıştır.

Birr/takva/sıdk sahibi olma-

nın ameli şartlarından birinin 

de, ‘yakınlarına, yetimlere, yok-

sullara, yolculara, dilenenlere ve 

kölelere sevdiği maldan vermek’ 

(Bakara 2/177) olduğu daha önce 

zikredilmişti.

‘Âil: Muhtaç/Fakir

“(Rabbin) Seni fakir/ihtiyaç 

içinde (âilen) bulup da zengin et-

medi mi?” (Duhâ 93/8) 

Rağıb el-İsfahani, El-

Müfedât’ta (‘A-Ye-Le maddesinde) 

bu âyet hakkında şu açıklamayı 

yapar: Yani, (Rabbin) “Nefsindeki 

fakirliği izale edip sana en büyük 

zenginliği yani Allah Rasûlü’nün 

‘Gerçek zenginlik, nefi s/gönül zen-

ginliğidir (yani kanaatkâr olmak-

tır).’ sözünde kastedilen zengin-

liği verdi.” Şöyle denmiştir: “Mâ 

‘âle muktesidun: İktisat eden fakir/

muhtaç duruma düşmez.” 

Bir görüşe göre ise, âyet şu an-

lamdadır: “Seni Allah’ın rahmetine 

ve affına muhtaç bulup geçmiş ve 

gelecek günahlarını mağfi ret ede-

rek seni zengin etmedi mi?”27

‘Ayletün (İsmi faili: ‘âilün’): lügat-

te “fakir, muhtaç olmak’  demektir.

“Fakirlikten (‘ayleten) korkar-

sanız, Allah dilerse sizi zengin/

ğanî eder” (Tevbe 9/28). 

Rasûl-i Ekrem’ini fakir ve muh-

taç olmaktan kurtaran Rabbimiz, 

onun şahsında tüm müminlere 

ihtiyaç sahiplerini gözetmeyi tav-

siye buyurdu ve fakir de zengin de 

edenin Allah olduğunu ihtar etti. 

Sâil (‹steyen/Dilenen) ve Mahrûm 
(Yoksun)

Yüce Rabbimiz, yine Rasûl-i 

Ekrem’inin şahsında bütün bir in-

sanlığa hitaben şöyle buyurur:

“Dileneni/isteyeni (sâil’i) de 

azarlama.” (Duhâ 93/10)

Kur’ân, namazı devamlı ika-

me edip, zayıfl arı gözeten cennet-

lik müminleri; “malları üzerinde, 

(yardım) isteyen/sâil ve (ihtiyaç-

larından) yoksun/mahrûm için bir 

hak vardır” (Meâric 70/22-25; Za-

riyat 51/19) diye tarif eder. Onlar, 

kurban etlerinden de kanaatkâr’a 

ve isteyen’e (mu‘terr) yedirirler 

(Hacc 22/36).

Rağıb el-İsfahani, “Se-E-Le” 

fi ilinin, hem ‘bir bilgiyi istemek, 

talep etmek/sormak’, hem de ‘bir 

malı istemek’ anlamına geldiği-

ni beyan eder (Bk: Mümtahine 

60/10; Ahzab 33/53).28 Bu bağ-

lamda, bilinçli bir mümin, kendi-

sinden bir mal ya da bilgi isteyen/

sâil’i, Rasûlüllah’ın izinden gide-

rek azarlamaz, aksine ihtiyacını gi-

dermeye çalışır. Elbette esas olan, 

kimseden bir şey istemeyen iffetli 

fakiri arayıp bulmaktır.

“Mahrûm” ise; hayatın gü-

zel nimetlerinden yoksun olan ve 

temel ihtiyaçlarını karşılamakta 

dahi aciz kalan demektir (Meâric 

70/22-25; Zariyat 51/19; Vakıa 

56/63-67). Böyleleri maddi yardı-

ma elbet müstahaktır. 

Çalışmaktan aciz olan bir in-

sana yardım, sadece mal ile değil, 

fi ilen de olabilir.

Ebû Zer (r.a.)’ın haber verdiği-

ne göre, kendisi Rasûlüllah (s.)’e 

şöyle sordu:

-«Amellerin hangisi daha fazi-

letlidir?» Hz. Peygamber (s.):

-«Allah’a îman etmek ve onun 

yolunda cihad etmektir.» dedi. 

Ebû Zer sordu:

-«Kölelerin hangisini azad et-

mek daha faziletlidir?»

-«Kıymeti en yüksek olan ve 

sahipleri katında en iyi olandır.» 

dedi. Ebû Zer sordu:

-«(Bunlardan birini) yapamaz-

sam, (ne yapmamı) önerirsin?»

-«Malsız fakire yardım eder-

sin; yahut çalışamayan acize iş 

yaparsın.» dedi. Ebû Zer sordu:

-«(Bunu da) yapamazsam, 

(başka ne yapacağımı) bildirir mi-

sin?» Peygamber (s.) dedi ki:

-«İnsanlara kötülük etmeyi 

kaldırırsın; bu da kendin için ver-

diğin bir sadakadır.»29

Borçlu (Muğram/Ğârim)

“Sadakalar, Allah’tan bir farz 

olarak yalnızca fakirler, yoksul-

lar, (zekat) işinde görevli olanlar, 
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kalpleri ısındırılacaklar, köleler, 

borçlular, Allah yolundakiler yol-

da kalanlar içindir.” (Tevbe 9/60)

Buradaki borçlular(ğârimîn) 

terimini, ‘borcunu ödemekte zor-

lanan’ olarak anlamak daha doğ-

rudur. Bakara sûresinin 280. âyeti, 

hem bu manayı teyit hem de borç-

luya yardımı teşvik eder.

 “Eğer (borçlu) darlık içinde 

bulunuyorsa ona geniş bir zama-

na kadar mühlet (verin). Sadaka 

olarak bağışlamanız ise sizin için 

daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz.” 

Vakıa sûresinin 66. âyetindeki 

‘ğârim’ yani borçlu kelimesi yine 

böyle bir anlam taşıdığı gibi; Tûr 

52/40 ve Kalem 68/46’daki borç-

luluk, farklı manada olsa da bu 

anlamı işaret eder: “Yoksa sen, on-

lardan bir ücret istiyorsun da onlar 

ağır bir borç altına mı (mağremin 

müskalûn) giriyorlar?”

Rasûlüllah (s.) ödeme sıkıntısı 

çekenlerden alacaklarını bağışla-

yanları mağfi retle müjdeler:

 “Sizden önce bir adam he-

saba çekildi de, onun hayırlı bir 

şeyi bulunamadı. Ancak o adam, 

insanlara karışırdı (alış-veriş eder-

di) ve zen gin bir kimse idi. Çalış-

tırdığı hizmetçilerine, fakirlerden 

vazgeçmelerini, (alacaklarını ba-
ğışlamalarını) emrederdi. (Onun 

hakkında) Azîz ve Celîl olan Al-

lah (meleklerine) şöyle buyurdu: 

‘Biz o zengin kuldan, bağış etmeye 

daha lâyıkız; onu cezalandırma-

yın’.”30

Kendilerini Allah Yoluna 
Hasredenler

Kendilerini Allah yoluna ada-

yıp da mal-mülk biriktirme imkânı 

olmayan ve iffet ve hayâsından 

dolayı ihtiyacını belli etmeyen 

kimseler de, gözetilmesi gereken-

ler listesinde yer alır: “Sadakalar; 

kendilerini Allah yoluna adayan 

fakirler içindir (li’l-fukarâ’illezîne 

uhsirû fi  sebîlillâhi). Bunlar yer-

yüzünde dolaşmazlar. Hâllerini 

bilmeyen biri, iffet ve hayâlarından 

dolayı onları zengin zanneder. Sen 

onları yüzlerine bakınca tanırsın. 

Onlar yüzsüzlük edip insanlardan 

bir şey istemezler.” (Bakara 2/273)

Rasûlüllah’ın bir hadisinde 

belirttiği üzere bunlar; ‘kendisine 

yetecek malı bulunmayan, muhtaç 

olduğu bilinip de kendisine sadaka 

verilmeyen ve kimseden bir şey di-

lenmeyen kimse’lerdir.31

Tevbe/60. âyette de, sadakala-

rın verileceği kimseler şöyle sırala-

nır: ‘fakirler, yoksullar, tahsildar-

lar, kalpleri ısındırılacaklar, köle-

ler, borçlular, Allah yolundakiler 
(fi  sebîlillâh) ve yolcular.’ (Tevbe 

9/60)

Köle ve Esirler

“Birr”in yani iyilik ve erdem-

lilik sahibi olmanın; ancak ‘ya-

kınlara, yetimlere, düşkünlere, 

yolculara, yoksullara ve kölelere 

(boyunduruk altındakilere) sevdiği 

maldan vermek’le (Bakara 2/177) 

gerçekleşeceği daha önce zikredil-

mişti. Keza, “Akabe/sarp yokuş”u 

aşarak Ahiret’te “kitab”ı sağ elin-

den almayı hak etmenin de; ancak 

‘bir boynu çözmek (köleyi azad 

etmek) yahut açlık gününde yakı-

nı olan bir yetimi yahut yere seril-

miş bir yoksulu doyurmak” (Beled 

90/13-16) ile mümkün olabileceği 

hatırlatılmıştı.

İmdi, yukarıdaki ayetlerde ve 

aşağıda gelecek hadislerde geçtiği 

şekliyle bir kölelik kurumu ve uy-

gulaması bugün bulunmamakta-

dır. Öyleyse, Kur’ân ve Sünnet’teki 

“abd/köle” kavramı ve ‘kölelik’ 

hukuku nasıl anlaşılmalıdır? Bu 

konuda, önce üstad Muhammed 

Esed’in açıklamasını görelim:

Kur’ân’ın nüzûlü döneminde 

kölelik, bütün dünyada yerleşik 

bir kurum idi ve onun birdenbi-

re ilga edilmesi ekonomik olarak 

imkânsızdı. Bu zorluğu aşabilmek 

ve aynı zamanda köleliğin nihai 

olarak kaldırılmasını sağlamak 

amacıyla Enfal/67’de, artık yalnız-

ca haklı bir savaşta (cihad) alınan 

esirlerin köle olarak tutulabilecek-

leri emredilir. Ama bu yolla veya 

-bu âyetin nüzulünden önce- baş-

ka herhangi bir şekilde köle edi-

nilmiş kişiler için bile Kur’ân, kö-

leleri salıvermedeki büyük erdemi 

vurgular ve onu çeşitli günahlar 

için bir kefaret aracı kılar (mesela: 

4/92; 5/89; 58/3). Peygamberimiz 

de insanları kölelikten şartsız ola-

rak kurtarmanın Allah katında en 

makbul ibadet olduğunu söyler.

Yine Muhammed Esed, ilgili 

âyetlerde köleliği ifade sadedinde 

geçen “rakabe” (çğl: rikâb) teri-

minin, lafzî olarak kişinin ‘boynu-

nu’ ifade ettiğini ve aynı zamanda 

bir insanın bütün kişiliğini an-

lattığını söyler. Bu mülahaza ile, 

Bakara/177’deki “fi ’r-rikâb” ifa-

desinin ‘insanları zincirlerinden 

kurtarmak yolunda’ anlamına gel-

diğini belirterek, bunun da hem 

esirleri fi dye karşılığı bırakmayı 

hem de köleleri özgürlüklerine 

kavuşturmayı ifade ettiğini ekler. 

Yine ona göre, Beled/13’teki “fek-

kü rakabe” yani boynu çözmek 

deyimi de “insanoğlunu boyundu-

ruklarından kurtarmak” şeklinde 

anlaşılmalıdır. Boyunduruk/zincir 

terimi ise “kölelik” olarak tanım-

lanabilecek olan bütün tutsaklık 

ve sömürü -sosyal, ekonomik veya 

politik- biçimlerini kapsar.32

Kısaca bugün “köle azad et-

mek”; insanları her tür tutsaklık 

ve boyunduruktan kurtarmak de-

mektir.
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Ayrıca, Yüce Rabbimiz, 

Kur’ân-ı Mübîn’inde müminlere 

şu talimatı vermektedir:

“Yalnızca Allah’a kulluk edin 

ve ondan başka hiçbir şeyi ilah 

edinmeyin. Ana babaya, yakın ak-

rabaya, yetimlere, yoksullara, ya-

kın komşulara, uzak komşulara, 

yanınızdaki arkadaşa, yolda kal-

mışa, elinizin altındaki (köle, hiz-

metçi, işçi) lere ihsan/iyilik edin.” 

(Nisa 4/36)  

Peki, bu ve benzer âyetlerle 

hadislerde geçen “mâ meleket 
eymânüküm: elinizin altındaki-

ler” terimi, kölelik kurumunun 

geçerli olduğu dönemlerde “kö-

leliği” ifade ederken; günümüzde 

bunun ‘güçlülerin elleri altındaki 

zayıfl arı’ yani ‘birilerinin elleri al-

tında karın tokluğuna çalışmaya 

mahkûm olan işçileri, hizmetlileri, 

memurları ve benzerlerini’ kapsa-

dığını söyleyebilir miyiz? Herhalde 

evet.

Esirlere/tutsaklara gelince; 

bunlar savaş durumunda esir dü-

şenler olacağı gibi, günümüzün 

mahpusları, mahkûmları ve on-

ların çocukları da bu kategoriye 

girebilir.  

“Onlar mala olan sevgilerine 

rağmen yoksula, yetime ve esire 

yemek yedirirler.” (İnsan 76/8)

Köle ve esir terimlerinin an-

lamlarını böyle güncelledikten 

sonra, konuyla ilgili hadisleri gö-

rebiliriz:

Hz. Ali (r.a.)’dan den rivayet 

edildiğine göre dedi ki: Hz. Pey-

gamber (s.)’in son sözü şu olmuş-

tu:

“Namaza dikkat edin, nama-

za!... Sahip olduğunuz köleler 

hakkında Allah’tan korkun!”33 

Peygamberimiz (s.) köleleri 

dövmeyi ve onlara eziyet etmeyi 

yasaklamıştır. 

Ebû Mes’ud (r.a.)’dan: “Kendi 

kölemi dövüyordum. Arkamdan 

şöyle bir ses duydum:

-“Ey Ebû Mes’ud! Bil ki, senin 

köleye güç yetirmenden daha çok, 

Al lah’ın gücü sana yeter.”

Döndüm, bir de ne göreyim; o 

Rasûlüllah (s.)... Dedim ki:

-“Ya Rasûlallah! Artık bu köle, 

Allah rızası için hürdür.” Bunun 

üzerine şöyle buyurdular:

-“Eğer sen böyle yapmamış 

olaydın, sana Cehennem ateşi do-

kunurdu.”34

Hz. Peygamber, kölesini tokat-

layan yahut işlemediği bir suç için 

onu cezalandırıp dövene, işledi-

ği bu günaha karşılık olarak onu 

azad etmesini söylemiştir.35 Yine 

Rasûlüllah, kölelerin yeme ve giy-

me haklarına riayeti ve onları zor 

işlere koşmamayı emretmiştir.36

Allah Rasûlü’nün seçkin ashabı 

da bu konuda son derece titiz dav-

ranmışlardır.

Ebû Mahzûre anlatıyor: Hz. 

Ömer (r.a.)’ın yanında oturuyor-

dum. O sırada Safvan b. Ümeyye 

bir tepsi getirdi. Onu, bir örtü içe-

risinde birkaç ki şi taşıyordu. Tep-

siyi Hz. Ömer’in önüne koydular. 

Hz. Ömer çevresindeki insanların 

kölelerini ve fakir kimseleri de 

yemeğe çağırdı. Onlar gelip Hz. 

Ömer’le yemek yediler. Sonra bu 

manzara karşı sında Hz. Ömer 

(r.a.) şöyle dedi: “Allah, köleleri-

nin kendileriyle beraber yemesin-

den yüz çeviren toplumu kahret-

sin yahut onlara lanet etsin!”37

Peygamberimiz, bu dünyada 

aşağı görülen kölelerin ahirette iki 

kat mükafat alacağını müjdeledi.

“Kölenin iki kat mükâfatı var-

dır; Allah’ın hakkını ona ibadet 

etmekte yerine getirirse -yahut 

ibadetini güzel eylerse, dedi.- Bir 

de efendisinin hakkını öderse/dü-

rüst hareket ederse...”38

Yine kutlu Peygamberimiz (s.), 

köle ve cariyelere hitap etmenin 

edebini de ümmetine öğretti.

“Sizden hiçbiriniz, ‘kölem, ca-

riyem’, demesin. Hepiniz Allah’ın 

er kek kullarısınız ve sizin bütün 

kadınlarınız da Allah’ın dişi kul-

larıdır. İn san: ‘Oğlum, kızım, deli-

kanlım ve genç kızım’ desin.”39

“Sizden hiçbiriniz, asla ‘kö-

lem, cariyem’ demesin. Köleler de 

(size), asla ‘mürebbim, mürebbi-

yem’, demesin. (Sizden her biriniz 

köle sine): ‘Delikanlım, genç kızım’; 

(köleler de efendilerine): ‘Efendim, 

hanımefendim’ desin. Hepiniz kul-

larsınız; Rab ise, Aziz ve Celil olan 

Allah’tır.”40

El Altındakiler
(Hizmetçi, ‹şçi vb.)

İslâmiyet, köleliğin ortadan 

kalkmasını sağlayıcı her türlü ted-

biri aldığı gibi, onlara çok iyi dav-

ranılmasının her türlü zeminini de 

hazırladı. Aynı şekilde, güçlü ve 

varlıklı insanların ‘ellerinin altında 

bulunan’ hizmetlilere ve diğerleri-

ne merhametli ve adil davranma-

larını sağlayıcı kesin ve net ilkeler 

ortaya koydu. Bunun en güzel uy-

gulaması Rasûlüllah (s.)’in haya-

tında görüldü: 

 Enes (r.a.) anlatıyor: “Hz. 

Peygamber’in Medine’ye gelişlerin-

den vefatlarına kadar se ferinde ve 

hazarda, kendilerine hizmet ettim. 

Yaptığım herhangi bir iş ten dolayı 

bana: ‘Bunu, neden böyle yapma-

dın?’ Veya yapmadığım bir iş için 

de bana: ‘Bunu böyle yapmış ol-

saydın?’ demedi.” 41

Ümmü Seleme (r.anhâ) anlatı-

yor: Hz. Peygamber (s.)  kendi hiz-

metçisini yahut Ümmü Seleme’nin 

hizmetçisini çağırdı. Hizmetçi 

gecikti. Peygamber’in yüzünde 

öfke alâmeti be lirdi. Ümmü Sele-

me gidip kapı perdesinde durdu, 

hizmetçiyi oynarken gördü. Hz. 
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Peygamber’in elinde misvak vardı. 

Şöyle dedi:

-“Kıyamet günü kısas korkusu 

olmayaydı, bu ağaç dalı ile seni 

acıtacak şekilde döverdim.”42

Köle ve hizmetçilere; ‘yediği-

nizden yedirin ve giydiğiniz den 

giydirin’43 buyuran Rasûlüllah der 

ki:

“Sizin o kardeşleriniz sizin 

hizmetinizi gören kimselerdir. Al-

lah onları idareniz altına verdi. 

Kimin eli al tında bir kardeşi bulu-

nursa, yediğinden yedirsin, giydi-

ğinden giydirsin. Güç yetiremeye-

cekleri şeyi onlara yüklemeyiniz. 

Eğer onları güçlerinin üstünde 

görevlendirirseniz, onlara yardım 

ediniz.”44

Yine Rasûlüllah (s.) şöyle bu-

yurur: “Sizden birinize hizmet-

çisi, yemeğini getirdiği zaman, 

hizmetçisini de yemeğe oturtsun. 

Eğer oturmayı kabul etmezse, o 

yemekten ona da versin.”45

Yarım Hurma ile Ateş’ten 
Korunmak

Görüldüğü gibi, “zayıfl ar” 

kategorisine giren bütün insan 

gruplarının gözetilip korunması, 

İslâmiyet’in en temel sosyal adalet 

ilkesidir. Yukarıda da geçtiği üzere, 

ümmetine ve tüm insanlığa “fakir-

leri kollayıp gözetiniz” talimatını 

veren Peygamberimiz (s.), zayıfl ar 

sayesinde ve onların duası, ibadeti 

ve ihlâsı sebebiyle Allah’dan yar-

dım görüp rızıklandığımızı beyan 

buyurmuştur.

Hakikat şu ki, Kıyamet 

Günü’nde zenginlerin mal ve 

mülkleri de, idarecilerin makam 

ve mevkileri de bir işe yarama-

yacak, aksine sahiplerinin başına 

sıkıntı getirecektir. Sahip olunan 

maddi imkânların ve yetkilerin 

yerli yerince kullanılıp kullanıl-

maması, Hesap Günü’ndeki akıbe-

timizi belirleyecektir.

Rasûlüllah, bu dünyadaki 

zengin-fakir denkleminin Kıyamet 

Günü tepetaklak olacağını işaret 

eder:

“Varlıklılar kıyamet gününde 

yoksul kalacaktır. Ancak Allah’ın 

verdiği malı dört bir yana dağıtan 

ve o malla iyi işler yapanlar yoksul 

kalmayacaklardır.”46

Kıyamet Günü’de Cehennem 

ateşine sürüklenmekten kurtu-

lup Kitab’ı sağ elinden alanlardan 

(ashab-ı meymene) olabilmenin 

yolu; gerçek bir îman, sâlih bir 

amel, hakkı, sabrı, merhameti 

tavsiye ile birlikte açlık gününde 

yetimi, yoksulu doyurmak ve ge-

nel manada zayıfl arı gözetmekten 

geçiyor (Bk: Müddessir 74/42-44; 

Beled 90/13-17; 103/1/3).

Rasûlüllah (s): “Yarım hurma 

ile de olsa kendinizi ateşten koru-

yun”47 buyuruyor.

İmdi, Somali başta olmak üze-

re, insanlık ve ümmet ailesi için-

deki zayıfl ara sırf Allah için infakta 

bulunurken, böylece bizim onları 

açlıktan kurtardığımız zannına ka-

pılabiliriz. Aslında biz onları değil, 

onlar bizi kurtarıyorlar. Yaptıkları-

mız, son tahlilde ‘yarım hurma ile 

de olsa ateşten kurtulma’ çabasın-

dan ibarettir! Unutmayalım!
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A. Burak ALGÜN

Machiavelli ve Hükümdar

Hükümdar

Machiavelli, gerek yaşadığı çağ1, 

gerekse yaşadığı ülke2 itibariyle 

bir eser kaleme alma ihtiyacı duy-

muş ve bir hükümdarın; sorum-

luluklarını, yapması ve yapmama-

sı gerekenleri, nasıl görünmesi ve 

olması gerektiğini yirmi altı 

bölümlük ‘Hükümdar’ adlı 

kitabında toplayarak açıkla-

mıştır. Bu kitap, fikri içeri-

ğe sahip bir okuma metni 

olduğu kadar hiç şüphesiz 

bir kılavuz özelliği taşıyarak, 

Hükümdar-lar-’a yol göste-

recek mahiyetteki başucu 

kitabı olma özelliği de taşır. 

Machiavelli bu kitabı yazar-

ken teorik açıklamalar yap-

tığı kadar tecrübî örnekler 

de vermiş, böylelikle soyut 

açıklamaları somuta çevire-

rek siyasi fikirlerinin gerçek-

liğini ve uygulanabilirliğini 

kanıtlamaya çalışmış, hem 

de metnin bazı paragraflarını 

tartışma türü gibi yazarak 

ona yöneltilebilecek sorula-

rı3 da önlemiştir. Siyaset ile 

ahlakın arasına sert bentler 

çeken4 ve kafasında oluşturduğu 

Hükümdar karakterine tam anla-

mıyla çıkarcı bir tavırla yaklaşan 

Machiavelli, siyasette ahlakın hiçbir 

şekilde yeri olmadığını ‘Hükümdar’ 

eserinde sözleri ile gayet net ifade 

etmekle kalmamış, dönemin bazı 

çevrelerinden de tepkiler almıştır: 

 “Akıllı bir hükümdar, sözünü 

yerine getirdiği takdirde zarara 

uğrayacağını gördüğü zaman, asla 

bunu yerine getirmemelidir. Çünkü 

onu vaatte bulunmaya sevk eden 

nedenler artık mevcut değildir: 

kural işte budur. Bütün insanlar iyi 

olsalardı, bu iyi bir kural olmazdı 

şüphesiz, ama insanlar kötü olduk-

larına ve size verdikleri sözü kesin-

kes tutmayacaklarına göre, siz, 

kendi sözünüzü ne diye tutacaksı-

nız? Kaldı ki, bir hükümdarın, vaat 

etmiş olduğu her şeyi mazur göster-

mek için, meşru nedenler bulama-

ması mümkün müdür?” (Hükümdar, 

XVIII. Böl.) 

Gerek Hükümdar’da, gerekse 

diğer kitaplarında ahlakî değerleri 

büyük bir titizlikle siyasetten ayıkla-

yan Machiavelli, bunun asla 

alışkanlık haline getirilme-

mesi gerektiğini de söylemiş, 

böylelikle gündelik hayattaki 

ahlakî davranışları destekle-

yerek, Hükümdar’ın yalnız-

ca siyasette yalan söylemesi 

yahut sözünde durmaması 

gerektiğini dile getirmiştir. 

“Hükümdar, özel hayatında, 

tıpkı en hakir tebaası gibi 

evrensel ahlak kanunları-

na uymakla yükümlüdür.” 

(Fichte, Machiavelli)

Zaten Machiavelli’yi 

Machiavelli yapan da bu 

siyaset-ahlak düşünce-

si değil midir? Bu konuda 

ileri sürdüğü savunmalar her 

ne kadar ikna edici görü-

lüp kabul görür bir mahi-

yet taşısa da, Hükümdar’a 

yüklediği ve Hükümdar’ın sadece 

canını ve devletini düşünen çıkar-

cı bir kişi olması gerektiğini ileri 

süren Machiavelli’nin, ne derece 

muhafazakâr ve ne derece ahlakî 

değerlere sahip olduğu da düşün-
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dürücü bir durumdur. Biz de 

Machiavelli’nin bu düşüncelerinin 

Hükümdar’a kaydedilmiş uzantı-

larını inceleyip, onun kafasındaki 

Hükümdar portresini, dört bölüm-

de inceleyerek çizmeye çalışaca-

ğız. Ayrıca devletin de nasıl olması 

gerektiğine dair bölümleri mercek 

altına alarak Hükümdar ile olan 

bağlantılarını bulacağız.

Hükümdar ve Devlet5

İlk önce eserini Medici6 ailesin-

den gelen II. Muhteşem Lorenzo’ya 

ithaf eden ve takdim konuşması 

yapan Machiavelli, kitabına şu satır-

larla başlıyor: “İnsanları sultaları 

altında tutmuş ve tutmakta olan 

bütün devletler, bütün egemenlik-

ler, ya cumhuriyet, ya da hüküm-

darlıktırlar.” (Hükümdar, I. Bölüm) 

Devletleri ikiye ayıran Machiavelli, 

şu sözleri ile de hükümdarlıkla-

rı ikiye ayırarak doğrudan met-

nin içeriğiyle ilgilenmeye başlıyor: 

“Hükümdarlıklar, ya soydan gelme, 

ya da yeni kurulmuş olurlar.”

Devletlerin hükümdarlık olanla-

rıyla ilgilenip direkt olayın üzerine 

eğilen ve cumhuriyetlerden bah-

setmeyen, devletlerin nasıl kolay 

ele geçirilebileceği ve bu sırada ne 

tür güçlüklerle karşılaşılabileceği 

konusuna ise uzun yer ayıran Mac-

hiavelli, işin duygusal boyutlarıyla7 

ilgilenmeyip, analitik düşünen ve 

olaylara farklı boyutlardan bakabi-

len8 bir Hükümdar portresi çizmiş, 

bir başka eserinde ise siyasi anlam-

da çözüme odaklanıp kişisel tercih-

lerin bu işe karışmaması gerektiğini 

vurgulamıştır. 

“…özel işlerinde o (hükümdar), 

istediği kadar insaniyete inanabilir: 

yanılacak olursa, zarar kendi zara-

rıdır; ama böyle bir inanca dayana-

rak, bütün bir ulusu riske sokmaya 

kalkışmamalıdır, çünkü bu ulusun 

sırf o hükümdar hakkında insaniye-

te inanmıştı denilsin diye tehlikeye 

atılması doğru bir şey değildir…” 

(Fichte, Machiavelli) 

Özellikle ülkeyi elde tutmanın 

önemine eğilen Machiavelli, olduk-

ça etkili yöntemler kurgulayarak 

o çağlardaki örneklerle teorilerini 

güçlendirmiş9, böylelikle etkile-

yici bir düşünce ortaya koyabil-

meyi başarmıştır. Bunların ardın-

dan fethedilen ülkenin yönetimi 

ve hukuku hakkında bilgi verip, 

az önce zikrettiğimiz üzere de bol 

örneklerle, tıpkı IV. Bölüm10 gibi, 

zenginleştirip metnini ve fikrini 

sağlam dayanaklarla, bir başyapı-

ta dönüştürmüştür. Fethedilen bir 

devletin nasıl elde tutulabileceğine 

dair birçok tavsiyede bulunmuş şu 

sözleriyle de bu tavsiyelerden birini 

ifade edip örneklemiştir: 

“Romalılar, hâkimiyetleri aldık-

ları ülkelerde, yapılması gereken 

hiçbir şeyi asla ihmal etmemiş-

lerdir. Onlar, buralara koloniler 

gönderiyor, en zayıfları koruyor, 

ama bunların gücünü arttırmama-

ya da dikkat ediyorlardı: büyük-

lerin burunlarını sürtüyorlardı; 

yabancıların buralarda en küçük 

bir itibar kazanmalarına müsaade 

etmiyorlardı. Kanıt olarak bir tek 

örnek göstereceğim. Yunanistan’da 

yaptıklarına bakalım: Romalılar, 

burada Akhaialılar’la Aitolialılar’ı 

tuttular ve Makedonya krallığının 

gücünü kırdılar. Antiokhos’u ora-

dan kovdular; ama Akhaialılar’la 

Aitolialılar’dan gördükleri bazı hiz-

metler karşılığında, bu iki halkın 

kendilerini büsbütün büyütmelerine 

de izin vermediler; Philipos, bütün 

ricalarına rağmen, kendinden bir 

şeyler vermeden onların dostluğu-

nu elde edemedi ve bütün gücü-

ne rağmen, Antiokhos, bu bölge-

de küçücük bir devlete sahip olma 

iznini bile onlardan kopartamadı.” 

(Hükümdar, III. Bölüm) 

İşte bu ve bunun gibi örnek-

ler veren Machiavelli’nin “dev-

let” ve onu elde tutma kurallarını 

Hükümdar’da bahsettiği şekli ile şu 

şekilde özetleyebiliriz: devleti kor-

kulan değil sevilen yap, fethettiğin 

yerleri ya yerle bir et, ya sadakatine 

güvendiğin kişilerden oluşan bir 

hükümete devredip, salt vergi al ve 

onları kendi yasalarınca yaşamaya 

bırak. Ya halkını oraya yerleştir, 

ya git kendin yerleş, zira böyle 

yaparsan karışıklıkları büyümeden, 

iş işten geçmeden tespit edip bas-

tırabilir, bu sayede otoriteni elde 

tutmayı başarabilirsin.

Hükümdar ve Askeri Güç Yönetimi11

Machiavelli, devletin elde tutul-

masının en büyük çarelerinden biri-

ni, askeri kuvvetler olarak görüyor. 

Buna müteakip bu güçlerin aynı 

zamanda yasaların oluşturulmasına 

ve işlevselliği hakkındaki yararları-

na da şu sözlerle değiniyor:

“…İmdi, ister eski, ister yeni, 

ister karma olsun, her devletin esas 

temeli iyi yasalar ve iyi ordulardır. 

Fakat iyi silahlı güçlerin bulun-

madığı yerde iyi yasalar buluna-

mayacağı ve de, tersine, ancak iyi 

silahlı güçlerin bulunduğu yerde iyi 

yasalar bulunabileceği için, ben, 

burada, yalnızca silahlı güçlerden 

söz etmek istiyorum…” (Hükümdar, 

XII. Bölüm)

Bu sözlerin devamında ise 

asker çeşitlerinden bahsediyor. 

Machiavelli’ye göre asker dörde 

ayrılır: paralı asker, öz silahlı güçler, 

karma birlikler, yardımcı birlikler. 

Paralı askerleri, öyle sert bir dille 

eleştirir, hakkında öyle sertlikte ve 

keskinlikte sözler sarf eder ki insanı 
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düşünmekten alıkoyar12. Hiç şüp-

hesiz bunun altındaki sebep pek 

manidar olmakla beraber olduk-

ça da önemlidir. Zira Machiavelli, 

İtalya gibi bir devletin vatandaşı idi. 

O zamanlar büyük bir bölünmüş-

lük içerisinde olan İtalya, sayısız 

prensliğin yönetimindeydi. Gerek 

Mediciler’in gerekse Kilise’nin ikti-

dar kavgalarına ev sahipliği 

yapan bu ülkenin durumu 

Machiavelli’nin yazıların-

da da gerektiği yeri bulmuş, 

hatta paralı asker konusun-

da İtalya’dan örnekler vererek 

kendi ülkesini de bir anlamda 

eleştirmiştir:

“…Bunu kanıtlamanın zor 

bir şey olmadığını düşünüyo-

rum. Çünkü açıkça görüleceği 

gibi İtalya’nın bugünkü düş-

künlüğü, burada, uzun yıllar 

boyunca, paralı askerî birlik-

lere bel bağlanmış olmasın-

dandır. Gerçi, bunlar, başlan-

gıçta bazı kimselerce oldukça 

başarılı bir şekilde kullanıl-

dılar ve birbirlerine karşı 

savaştıkları sürece değerli 

savaşçılar görüntüsü verdiler, 

ama ortaya yabanı bir güç çıkar 

çıkmaz, gerçek değerlerini hemen 

belli ettiler. Nitekim Fransa kralı 

VIII. Charles’ın, İtalya’yı elde tebe-

şir fethedivermesi bu yüzdendir…” 

(Hükümdar, XII. Bölüm)

Paralı askerlerin ardından yar-

dımcı birlikleri ele alan Machiavelli, 

öncekini aratmayacak bir tepki 

koyuyor. Yardımcı güçlerin, her ne 

sonuç olursa olsun -galibiyet yahut 

mağlubiyet- zarar getireceğini gayet 

mantıki bir şekilde ifade ediyor:

“…Bu tür silahlı güçler kendi 

başlarına iyi olabilirler, ama onları 

yardıma çağıran için daima zarar 

vericidirler; çünkü yenildikleri tak-

dirde, onları çağıran da yenilmiş 

olur; galip geldikleri takdirde ise, 

çağıran onlara bağımlı duruma 

düşer…” (Hükümdar, XIII. Bölüm)

Yardımcı güçlerin bu tür zarar-

ları hakkında birkaç örnek veren 

Machiavelli yukarıda da bahsetti-

ğimiz gibi hipotezini doğrulama-

ya çalışıyor. Bu güçleri, salt kendi 

içinde değerlendirmeyerek, geniş 

bir perspektiften bakan düşünür; 

hemen öncesinde bahsettiği paralı 

askerler ile mukayese ederek, bu 

güçlerin ne derece zararlı olabilece-

ğini anlatıyor:

“…Şu halde, eğer yenilmek isti-

yorsanız, ücretli askerlerden çok 

daha tehlikeli olan yardımcı silah-

lı güçler kullanınız. Bu güçlerle, 

yenilgi sizi kapıda hazır bekliyor 

demektir: çünkü bunlar, tam bir bir-

lik halinde olup, tamamen sizden 

başka bir kişiye itaat edecek şekil-

de yetiştirilmişlerdir. Hâlbuki paralı 

askerlerin, galip geldikten sonra size 

karşı harekete geçebilmeleri ve size 

zarar verebilmeleri için, hem daha 

uzun bir zamana, hem de elverişli 

bir fırsata ihtiyaçları vardır: bunlar 

tek bir vücut teşkil etmezler; onları, 

siz bir araya getirmişsinizdir ve 

paralarını da siz ödemektesinizdir. 

Dolayısı ile başlarına getireceğiniz 

komutan kim olursa olsun, bunun, 

onları sizlere karşı kullanabilmesi 

için gereken otoriteyi hemen kulla-

nabilmesine imkân yoktur. Sözün 

kısası, ücretli askerlerin çeki-

nilmesi gereken yanı, korkak-

lıkları; yardımcı askerlerin ise, 

yiğitlikleridir…” (Hükümdar, 

XIII. Bölüm)

Böyle uzun bir söylevin 

ardından karma birliklere gelen 

Machiavelli, önceki nutukları-

nın aksine, pek üzerinde dur-

mayarak birkaç örnek veriyor 

ve yine mukayese yapmak ile 

yetiniyor: 

“...Gerçi, bu oluşum, tümüy-

le ücretlilerden, ya da yardım-

cılardan kurulu ordulardan çok 

daha iyidir ama sırf ulusal bir-

liklerden kurulu orduların da 

çok altındadır…” (Hükümdar, 

XIII. Bölüm)

İyi olanı sona saklayan 

Machiavelli, su götürmez 

bir şekilde favori olan öz güçle-

re, o kadar güveniyor olmalı ki, 

diğer uzun söylev ve örneklerinin 

aksine bu güce bir sayfayı geç-

meyecek şekilde birkaç örnek 

ve öğüt vermekle yetiniyor13.  

 

Hükümdarın orduya ilişkin 

görevlerini ele alan Machiavelli, 

hükümdara, belki de en faydalı 

olabilecek şey üzerinde durarak, 

bu kitabı gümüşten altına çeviren 

bir bölüm (Hükümdar, XIV. Bölüm) 

yazıyor. Fakat savaşı vahşet olarak 

gören çevrelerin aksine o,  başının 

tacı yapıp bir sanat şaheseri olarak 

addediyor14. Hükümdarın mesleği-

ni ve işini savaş sanatının gelişimi 

Sıradanlıktan kurtulup siya-
sete dinamizm kazandıran 
Makyavelizm, zamanın siya-
set anlayışının fazlasıyla dışına 
çıkarak, insanları çok farklı açı-
lardan bakmaya sevk ve teşvik 
etmiştir. Kimi çevrelerce yadır-
ganan, kimi çevrelerce ise övü-
len bu perspektif; gerek iddialı 
oluşuyla, gerek ise zamanın 
ahlak-siyaset anlayışına ters 
düşüşüyle, oldukça büyük bir 
tartışmanın fitilini ateşlemiştir.
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üzerine kurması gerektiğini de şu 

sözlerle ifade ediyor:

“Bir hükümdar için, savaş ve 

onunla ilgili kurum ve kurallar, 

bütün düşünce ve dikkatini üzerin-

de toplaması gereken tek konudur; 

ona en yakışan sanat budur: hükü-

met eden bir kişinin gerçek mesleği 

ancak bu olabilir…” (Hükümdar, 

XIV. Bölüm)

Bu bölümde de, önceki bölüm-

ler gibi bol örnekler verip, mantıklı 

açıklamalar yaparak, bir anlamda 

oluşabilecek tepkileri en aza indir-

meyi düşünüyor. Savaşa hazırlık 

amacıyla idman yapılmasına dik-

kat çeken düşünür, idmanı ikiye 

ayırıyor: Zihinsel İdman, Fiziksel 

İdman15. Fiziksel İdman’ın uygu-

lanışına örnek olarak: ava çıkmak, 

ordulara manevra yaptırmak, coğ-

rafyaları yerinde incelemek olarak 

sınıflandırıyor. Zihinsel İdman’a 

gelince; tarih okumak, ünlü şah-

siyetlerin yaptıklarını ve yapması 

gerekenleri analiz etmek, bir devlet 

adamı seçerek kendine örnek almak 

olarak sınıflandırıyor. 

Hükümdar ve Çevresi16

Önceki bölümlerini ikiye ayı-

ran -Devlet ve Asker- Machiavelli, 

bu kısmı da onların derlemesi ve 

uygulanışı hakkında ipuçları vere-

cek şekilde kaleme almıştır. Aynı 

zamanda diğer kısımlara oran-

la anlatacak çok şey olduğundan, 

biraz daha uzun tutmuştur. Kısmın 

ilk bölümüne (XV. Bölüm) değin-

mek genel perspektife daha uygun 

olduğundan, üzerinde inceleme 

yapmak daha mantıklıdır. Başlığı 

‘İnsanların ve özellikle hükümdar-

ların övülmesine ya da yerilmesine 

neden olan şeyler’ olan bölümde 

düşünür, daha çok hükümdarın 

kendi öz özelliklerinden yola çıka-

rak, bir anlamda diğer bölümlerin 

kullanma kılavuzunu ve başlıkların 

özetini oluşturmuş, böylelikle kıs-

mın daha rahat anlaşılmasına ola-

nak sağlamıştır. Konunun ele alın-

ması sırasında hükümdarın benli-

ğindeki duygulara, Machiavelli’nin 

kısma ilişkin düşüncelerini daha iyi 

anlamak için bir göz atalım:

“…Yani bunlardan bazısı cömert, 

bazısı cimri; bazısı iyiliksever, bazı-

sı açgözlü; bazısı zalim, bazısı mer-

hametli; bazısı sözüne güvenilmez, 

bazısı sözünün eri; bazısı efemine 

ve ödlek, bazısı azimkâr ve cesur; 

bazısı halim selim, bazısı kibirli; 

bazısı sefih, bazısı afif; bazısı açık 

sözlü, bazısı kurnaz; bazısı sert, 

bazısı uysal; bazısı dindar, bazı-

sı dinsiz, vs. olarak tanınmıştır…” 

(Hükümdar, XV. Bölüm)

Anlatılacak çok şey olmasına 

rağmen, hepsi uzun ve fazla sayı-

da olduğu için kısa bir özetlerini 

çıkarmak çok daha yararlı olacaktır. 

Buna göre hükümdar: nabza göre 

şerbet vererek paranın kontrolü-

nü sağlayacak; yerine göre affedi-

ci, yerine göre korkutucu olacak; 

verdiği sözlerin arkasında, çıkarları 

doğrultusunda durup durmayacak; 

kararsızlık, sebatsızlık ve kadınsılık 

gibi şeylerden kaçınarak hor görül-

memeye çalışacak; katiyen nefret 

kazanmayacak ve aksine sevgi ve 

saygı duyulan bir hükümdar ola-

cak; iyi bir ün kazanarak, güzel bir 

portre çizecek; sağ eli sayılabilecek 

olan bakanları seçerken ince eleyip 

sık dokuyacak.

Machiavelli’nin Yurdu: ‹talya17

Yukarıda da bahsettiğimiz üzere, 

İtalyalı olan Machiavelli; kitabın 

son üç bölümünü,18 doğrudan tanık 

olduğu iktidar mücadelesinin19 ve 

bilinçaltının da etkisiyle, İtalya’nın 

kurtuluşuna dair bir manifesto şek-

linde kaleme aldı. Bu bölümlerde, 

her ne kadar hükümdarlara fikir 

vermek adı altında kaleme almış 

olsa da, duyduğu elemin ve kurtu-

luşa çağrının izlerini gayet aşikâr bir 

şekilde görüyoruz:

“…Önümüzde duran bu fırsa-

tı kaçırmayalım. İtalya, uzun bir 

bekleyişten sonra, görsün artık kur-

tarıcısının ortaya çıktığını! Onun, 

yabancı istilalardan bunca acı çek-

miş bütün eyaletlerinde bu kurtarı-

cının nasıl bir aşk ve şevkle, nasıl 

bir intikam ateşiyle, nasıl bir sarsıl-

maz bağlılıkla, nasıl bir saygıyla ve 

sevinç gözyaşlarıyla karşılanacağı-

nı anlatacak kelime bulamıyorum. 

Hangi kapı kapalı kalabilir onun 

önünde? Hangi halk reddedebilir 

ona itaat etmeyi? Hangi kıskançlık 

Machiavelli, İtalya gibi bir devletin vatandaşı idi. 
O zamanlar büyük bir bölünmüşlük içerisinde olan 
İtalya, sayısız prensliğin yönetimindeydi. Gerek 
Mediciler’in gerekse Kilise’nin iktidar kavgalarına ev 
sahipliği yapan bu ülkenin durumu Machiavelli’nin 
yazılarında da gerektiği yeri bulmuş, hatta paralı 
asker konusunda İtalya’dan örnekler vererek kendi 
ülkesini de bir anlamda eleştirmiştir.
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karşı çıkabilir onun başarılarına? 

Hangi İtalyan, onu saygıyla bağrı-

na basmaz? Barbarların istibdadına 

karşı nefretle dolmayan yürek mi 

var…”

Sonuç

Machiavelli günümüz batısına 

egemen fikriyatıyla siyaset kav-

ramını, politika adında ikinci bir 

yol açarak çatallaştırmış, böylelikle 

devlet adamlarını ikileme sokarak 

ya öyle ya böyle dedirtmeye zorla-

mıştır. Devlet adamlarının seçim-

leri muhtelif olduğundan -genel 

olarak batı Makyavelizm’e, doğu 

ise geleneksel siyasete yönelmiş-

tir- bu durum, uluslararası arena-

daki siyaset/politika yapımcılarını 

farklı taktik-stratejiler oluşturmaya 

yöneltmiştir. Bunun sonucunda ise 

günümüz uluslararası karma strate-

jileri oluşmuştur. 

Bizim bünyesinde bulun-

duğumuz doğu toplumlarının 

ahlak-siyaset anlayışına ters düşen 

Makyavelizm, her ne kadar batı 

politika anlayışının can damarını 

oluştursa da, gerek örf, gelenek ve 

kültürümüze olan zıtlığıyla, gerek 

ise toplum-devlet düzenimizin 

ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde 

olmaması nedeniyle, ülkemizin geç-

miş ve günümüz devlet adamlarınca 

tercih edilmemiş, aynı şekilde doğu 

toplumlarında da rağbet görmemiş-

tir. 

Makyavelizm, batılı ülkelerin 

toplumsal ve devletsel kodlarına 

işlenmiş bir düşünce akımı olma-

sına karşın, biz İslâm coğrafyası-

nın; mert, cesur, açık sözlü, dürüst 

siyasetçi -büyüklerimizin tabiriyle 

devlet baba- anlayışının temellerini 

oluşturduğu toplumsal siyaset anla-

yışını kıramamıştır.  Bu kitap -ders 

kitaplarımızda kısaca değinilen- ve 

dayandığı fikriyat, kabul edilebilir 

bölümleri olmakla beraber, genel 

çerçevede İslâm coğrafyasında pasif 

kalmıştır. 

Bu pasifliğin tek bir sebebi olma-

makla beraber en büyük sebebi o 

günün toplumundaki izlenimlerini 

ve tarihsel süreçteki olayları dik-

kate alan Machiavelli’nin toplum-

ahlak faktörünü hesaba katmayarak 

yorumlamasıdır. 

Dipnotlar

1  Yaşadığı Rönesans dönemi ve bu dönemde yaşa-

nan düzen karmaşası, Hükümdar’ı kaleme 

almasındaki başlıca etkenlerdendi. 

2  Memleketi ve yaşadığı yer olan İtalya, tam 

anlamıyla bir kum havuzuydu ve bu havuz-

daki dükler, baronlar bazen de dışarıdaki 

yaramazlar sürekli olarak “büyük ağabey” 

olan Kiliseye baş kaldırıyor ve onu saf dışı 

bırakmaya çalışıyordu. Her ne kadar “büyük 

ağabey” yerini kaptırmasa da, bir türlü mer-

keziyete hâkim olamıyordu. Her ne kadar 

ülkede kültür ve sanat gelişmiş ve her ne 

kadar Rönesans bu ülkede ilk kıvılcımlarla 

ateşlenmiş olsa da; ülkenin siyasi geriliği bu 

vasıflarla tam bir zıtlık oluşturuyordu. Hatta 

bu durumu “Konuşmalar” kitabında şöyle 

açıklıyor: “Hiçbir zaman bütün İtalya’yı ele 

geçirecek kadar güçlü olmayan, ama bir baş-

kasının onu ele geçirmesini engelleyebilecek 

kadar da güçlü olan Kilise, bu ülkenin asla 

bir liderin yönetimi altında birliğe kavuş-

mayıp, daima bir sürü hükümdarlıklara ve 

senyörlüklere bölünmüş olarak kalmasının 

esas sebebidir…”(Konuşmalar, 1, 2.)  İşte 

bu durumdaki bir ülkenin vatandaşı olan 

Machiavelli, bu durumun tesiri ile böyle bir 

eseri kaleme almıştır.  

3  Machiavelli okuyucunun kafasında oluşan soru 

işaretlerini ve kendisine yöneltilebilecek soru-

ları da düşünerek, bazı paragrafları soru cevap 

şeklinde yazmıştır.

4   “…bir hükümdar, yalnız ve yalnız devletini 

korumayı düşünmelidir: bunu başardığı tak-

dirde, bu amaçla kullandığı bütün vasıtalar 

herkesçe makbul ve övülmeye değer buluna-

caktır…” (Hükümdar, XXVII. Böl.) cümlesi 

ile siyasette ahlakın yeri olmadığını belirten 

Machiavelli, siyasetteki her şeyin fırsatçılığa 

dayandığını ve bu yolda yapılan her işin 

mubah olduğunu açık bir şekilde dile geti-

riyor.

5  Hükümdar’ın I. Bölümü devlet tiplerini, II ile 

XI. Bölümler arası ise devletin nasıl elde edi-

lebileceğini, nasıl elde tutulabileceğini ve nasıl 

elden gidebileceğini anlatır. 

6  Cosimo De Medici’nin soyundan gelen, zaman 

zaman Floransa İtalya gibi devletlere hâkim 

olan ve üyelerinden bazılarının papalık göre-

vinde bulunduğu aileye verilen isim. 

7  Hiçbir zaman siyasette ahlaka yer vermeyen 

Machiavelli, aynı şekilde içten gelen duygusal-

lığa da yer vermeyen bir Hükümdar oluştur-

muş ve oldukça realist bir düşünce ile olaylara 

yaklaşmıştır. “…Buna göre, yeni hükümdarın, 

tebaasına zulmetmemesi genellikle mümkün 

değildir. O bunu, el altında tuttuğu silahlı güç-

lerle ve yeni fetihlerin yol açtığı daha bir sürü 

eziyetlerle yapar…” (Hükümdar, III. böl)  

8  “Başka bir hükümdarı güçlendiren bir hüküm-

dar, kendi sonunu hazırlar, çünkü bu güç 

ya hile ile ya da zor kullanılarak meydana 

getirilmiştir; imdi, bu iki neden de, güçlendi-

rilenin gözünde güçlendireni şüpheli kılar.” 

(Hükümdar, III. böl.)

9   “En iyi ve en etkili çarelerden biri, fatihin, fethet-

tiği yere bizzat gelip yerleşmesidir: hiçbir şey, 

mülkün sahipliğini bundan daha emin ve daha 

sürekli kılamaz. Nitekim Türk de Yunanistan’a 

karşı bu yolu seçmiştir; hiç şüphesiz, diğer 

bütün önlemlere rağmen, gelip oraya gelmekte 

kararlı olmasaydı, hiçbir zaman oraları avu-

cunda tutamazdı.” (Hükümdar, III. böl.)

10  Bölümün ismi dahi bir örneğin başlığını anla-

tıyor. “İskender’in fethettiği Dara’nın ülkesi, 

niçin fatihin ölümünden sonra haleflerine baş-

kaldırmadı.”  

11  XII-XIV. bölümler, askeri gücün kontrolünün 

nasıl olacağına ve asker seçimine ayrılmıştır. 

12  “İktidarının tek desteği paralı askerler olan bir 

hükümdar, asla güven ve huzur içinde olamaz; 

çünkü bu gibi birlikler, uyumsuz, haris, disip-

linsiz, dostlara karşı kabadayı, düşmanlara 

karşı ödlektirler; ne Tanrı’dan korkar, ne de 

insanlara karşı dürüst davranırlar. Hükümdar, 

ancak düşman saldırmadığı sürece, ayakta 

kalır; barış zamanında bu birlikler tarafın-

dan, savaşta ise düşman tarafından soyulur.” 

(Hükümdar XII. Bölüm)   

13  İşte bu güçlerle ilgili bir örnek: “Sonuç olarak 

derim ki kendi öz güçlerine sahip olmayan hiç-

bir hükümdar güvende olamaz.” (Hükümdar, 

XIII. Bölüm)

14  “Savaş sanatını hor görmek yıkılışa doğru atıl-

mış ilk adımdır, onu en iyi şekilde kullanmaksa 

iktidara yükselmenin yoludur.” (Hükümdar, 

XIV. Bölüm) 

15  “…O, bunu iki şekilde yapabilir: hem bede-

nine, hem de ruhuna idman yaptırarak…” 

(Hükümdar, XIV. Bölüm)

16  XV-XXIII. Bölümlerde Machiavelli, hüküm-

darın yardımcıları, yakın çevresi ve halkı 

ile arasındaki bağı inceleyerek, hükümdara 

tavsiyelerde bulunuyor. 

17  İtalyalı olan düşünür, kitabın bir kısmını 

ülkesinin kurtuluşu için, bir kılavuz, bir yol 

gösterici şeklinde yazmıştır. 

18  (Hükümdar, XXIV-XXVI böl.)

19  Yaşamış olduğu yıllarda yaşanan iktidar müca-

delesi, Machiavelli’yi de zarara uğratmıştı. 

Zira devletin üst kademelerinde görev yapan 

düşünür, Medicilerin iktidara gelmesiyle, her 

ne kadar yaranmaya da çalışsa bir komploya 

bulaştırıldı (1513). Bu nedenle siyasi sürgün 

yiyen bu adam, aslında kitabının bahsettiği-

miz bölümlerini, yaşadıklarının da tesiriyle 

yaptı.
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Güngör GÖÇER

MAVİ MARMARA’DA

GECEYARISI

G azze kuşatmasının 

temeli 1991’de başla-

sa da 2006 yılında Batı 

ve  İsrail tarafından terör örgü-

tü olarak ilan edilen Hamas’ın, 

beklentilerin eksine büyük bir 

seçim zaferi kazanması ile doğ-

rudan ilişkili olarak uygulanan 

ablukanın şekli ve şiddeti arttı-

rıldı. Hamas’ın seçim zaferinden 

sonra İsrail ve bazı bağışçı ülkeler 

Filistin Yönetimi ile olan ilişki-

lerini askıya aldılar ve ardında 

uluslararası mali boykot başladı. 

Bu gelişmelerden sonra Haziran 

2006’da Filistin-İsrail arasında 

tırmanan şiddet, iki İsrail askeri-

nin ölümü ve Onbaşı Gilat Şilat’ın 

kaçırılması İsrail’in uyguladığı 

devlet terörünün dozunun art-

masına ve içinde bulunduğumuz 

döneme kadar süren ambargonun 

başlamasına neden oldu. 

Bu arada İsrail “Yaz Yağmuru 

Operasyonu” olarak bilinen 

büyük bir askeri saldırı ile 

Müslümanların yaşadığı bölge-

de altyapı sistemi başta olmak 

üzere ev ve kamu binalarını tah-

rip ederek şiddeti gittikçe artan 

saldırılarda bulundu. Tüm bun-

ları yaparken İsrail’in güttüğü en 

önemli hedef halkı demokratik 

bir tercihle seçtiği Hamas’a karşı 

kışkırtmak ve yapılanların sorum-

lusunun Hamas dolaylı olarak da 

onu seçen halk olduğunu zihinle-

re kazımaktı. Ama İsrail şimdiye 

kadar bu amacında pekte başa-

rılı olamadı. Çünkü, yaşananlar 

Hamas’ı zayıflatmak yerine daha 

da güçlendirdi. 

Gazze’ye Yardım Düşüncesi

İsrail’in bölge halkını cezalan-

dırmak için başlattığı tecrit ve 

abluka karşısında vicdan sahi-

bi birçok aktivist Gazze halkına 

yardım etmek için birçok dene-

meler yaptı. Ama İsrail’e dünya 

devletlerinin verdiği kanun üstü 

devlet olma pozisyonu harcanan 

çabaların başarısızlıkla sonuçlan-

masındaki ana faktörlerden biri 

olarak ortaya çıktı. Daha önceki 

İsrail ablukasını delip Gazzelilere 

yardım etme denemelerinin başa-

rısızlığı vicdan sahibi insanla-

rın yeni bir çabaya girmelerini 

engellemedi ve sonunda Gazzeye 

Özgürlük adlı 8 gemiden oluşan 

bir filo oluşturularak yola çıktı. 

Ancak İsrail bu teşebbüsü ulus-

lararası sularda yaptığı baskınla 

durdurdu. Ancak bu kez dünya-

nın tepkisini çeken sert ve kanlı 

bir şekilde yaptı bunu. Toplam 

9 insanın ölümü ile sonuçlanan 

terör operasyonu yine uluslararası 

sularda yapılmıştı. Burası önemli, 

çünkü bir ülkenin karasularına 
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yapılan izinsiz giriş karşısında 

o devletin buna önlem almaya 

çalışması bir nebzede olsa anlaşı-

labilir. Ancak bu önlem tüm ulus-

lara açık bir ortamda yapılıyorsa 

bunu haklı ve mantıklı gösterebi-

lecek bir açıklama olamaz. Bunun 

Somali’deki korsanların yaptığı 

eylemlerden herhangi bir 

farkı yoktur. Ya da aynı şart-

larda bir operasyonu  İran 

bir İsrail gemisine yahut 

Batılı bir gemiye yapmış 

olsaydı başta ABD ve Avrupa 

ülkeleri olmak üzere dünya 

devletlerinin tepkisinin  çok 

farklı olacağını bütün dünya 

bilmektedir.

Uluslararası sularda bas-

kın yapılan Mavi Marmara 

adlı gemide birçok farklı mil-

let ve dinden insan bir arada 

ablukayı delme amacı ile bir 

araya gelmişti. Daha öncede 

sekiz kez bu amaçla adım 

atılmıştı ama bu içlerinde 

en geniş kapsamlı olanı idi. 

Burada sorulması gereken 

asıl soru, 32 farklı ülkeden 

500’ün üzerinde farklı din 

ve inançtan insanı hangi 

gerekçe bir araya getirerek 

böyle bir yolculuğa çıkmaya 

sevk etmiştir. Bu sorunun 

cevabı George Bisharat tara-

fından şu şekilde açıklanı-

yor: “İsrail Gazzeye ait suyu 

ve hava sahasını gözlemekte, 

Gazzenin kara sınırını düzenle-

mekte, Gazzelilerin Şerit’in yak-

laşık yüzde kırklık tarım alanını 

kapsayan “tampon bölge”ye gir-

mesine izin vermeyerek ulusla-

rarası hareketi kısıtlamaktadır ve 

Gazze Şeridi’nin elektrik, yakıt ve 

petrol ikmalini denetlemektedir. 

Bütün bu etmenler uzak fakat 

etkili kontrol anlamına gelmekte-

dir. Şu anda Gazzeli Filistinlilerin 

yüzde 77.2’si ya açlık çekiyor 

ya da açlığa yakınlar; bunlar-

dan yüzde 65’i onsekiz yaşından 

küçük çocuklar. UNICEF, Gazzeli 

çocukların yüzde 10’unun büyü-

mede duraklama gösterdiğini bil-

dirirken, Dünya Sağlık Örgütü 

de bir başka yüzde 10’un kronik 

beslenme yetersizliği çektiğini 

söylüyor.” İşte tüm bu tablo vic-

dan sahibi birçok siyasi aktivis-

tin insanlık adına bu yolculuğa 

çıkarak ablukayı delme amacında 

birleşmelerine neden olmuştur.    

Bu basit ve haklı gerekçelerle 

Gazzeye yardım için yola çıkan 

Özgürlük filosu içinde yer alan 

gemi İsrail’in düzenlediği askeri 

saldırı ile amacına ulaşamamış 

ancak dünyada İsrail ile ilgi-

li algıların değişmesi adına 

önemli bir başarı sağlamıştır. 

Çünkü, bu gemiye ve gemi-

deki insanlara yapılanlar bir 

dönem mağdur olarak kabul 

edilen bir milletin yaşadık-

larını unutarak  kendinden 

farklı olan insanlara yaptık-

larını gözler önüne seren bir 

turnusol kağıdı idi. Henri 

Siegman’ın ifadesiyle: “Bir 

buçuk milyon sivil, üç yıldan 

fazla zamandır bir açık ceza 

evinde insani olmayan koşul-

larda yaşamaya zorlanmakta, 

ancak Hitler yıllarından fark-

lı olarak onlar Yahudi değil, 

Filistinliler.” idi. 

Gemide Yaşananlar  

Mavi Marmara’da yaşanan-

lar gemide bulunan ve olaya 

doğrudan şahit olanlar tarafın-

dan yazıya dökülerek Mustafa 

Beyyumi’nin editörlüğünde 

2010 yılında Midnight on the 

Mavi Marmara adlı kitapta 

toplandı. Mavi Marmara’da 

Geceyarısı adıyla yayımlanan 

kitapta Gazzeye Yolculuk kitabı-

nın yazarı Sümeyye Ertekin de 

dahil olmak üzere pek çok  yaza-

rın yazısı var. Kitap saldırı sıra-

sında yaşananlar dışında Gazze 

özelinde Filistin sorunu ile ilgili 

Mavi Marmara’da yaşananlar 
gemide bulunan ve olaya doğ-
rudan şahit olanlar tarafın-
dan yazıya dökülerek Mustafa 
Beyyumi’nin editörlüğünde 
2010 yılında Midnight on the 
Mavi Marmara adlı kitapta 
toplandı. Mavi Marmara’da 
Geceyarısı adıyla yayımlanan 
kitapta Gazzeye Yolculuk kita-
bının yazarı Sümeyye Ertekin 
de dâhil olmak üzere pek çok 
yazarın yazısı var. Kitap saldı-
rı sırasında yaşananlar dışında 
Gazze özelinde Filistin sorunu 
ile ilgili olarak geniş bir bakış 
açısını bizlere sunuyor. Zaten 
kitabı piyasada bulunan ve 
çoğu menkıbevi nitelikte olan  
“piyasa işi” metalaşmış Mavi 
Marmara konulu kitaplardan 
farklı kılan da bu özelliği.
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olarak geniş bir bakış açısını biz-

lere sunuyor. Zaten kitabı piya-

sada bulunan ve çoğu menkıbevi 

nitelikte olan  “piyasa işi” metalaş-

mış Mavi Marmara konulu kitap-

lardan farklı kılan da bu özelliği. 

Niteliği, uluslar arası gelişmeleri, 

insaniliği, vicdanı ve aklı devre 

dışı bırakmayan kitap 2011 yılın-

da Avangart Yayınevi tarafından 

Türkçeye çevrilerek okuyuculara 

sunulan kitabın  Türkçe baskısı-

nın önsözü ambargoyu delmek 

için önemli bir çaba gösteren İHH 

Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım 

tarafından hazırlandı.

Kitap toplam altı bölüm-

den oluşmakta. İlk bölüm Mavi 

Marmara’ya yapılan saldırıya 

maruz kalan insanların neler 

yaşandığına dair anlatılardan 

oluşmakta. İkinci bölüm saldırı-

nın dünyada meydana getirdiği 

algı değişikliği ve bunun yansı-

malarının nasıl olduğunu ortaya 

koyuyor. Üçüncü bölüm ise sade-

ce ambargo, abluka gibi tek keli-

me ile geçiştirdiğimiz gerçeklerin 

neler olduğunu ortaya koyuyor. 

Bu kapsamda Gisha’dan (Filistinli 

Gazzelilerin hareket serbestliği 

amacı ile  2005 yılında kuru-

lan ve kâr amacı gütmeyen bir 

organizasyon) alınan ve Gazze’ye 

girişi yasak ve serbest olan mal-

lara ait liste oldukça etkileyici 

ve yaşananların sınırlarını algıla-

mamıza katkıda bulunacak cins-

ten. Dördüncü bölüm ise yaşanan 

sürece  İsrail’in içinden yapılan 

eleştirileri içermekte. Bu bölümde 

İlan Pappe ve Neve Gordon’un 

yazdıkları İsrail’in uyguladığı 

devlet terörünün o ülkenin bazı 

vatandaşları tarafından nasıl algı-

landığını göstermekte. Özellikle 

Neve Gordon, kendilerine karşı 

yapılan “Sadakat yoksa vatan-

daşlık da yok” propagandasına 

karşı “... aşağılama, ırkçılık ve 

ayrımcılık politikasını reddediyo-

rum. Ne yerleşimcilere ne de ev 

yıkımlarına sadığım. Muhaliflerin 

susturulmasına, çaresiz ve umut-

suzun baskı altında tutulmasına 

sadık olamam. Gazze’deki kuşat-

maya ve Kudüs’teki Filistinli saki-

lerin tahliyesine sadık değilim ve 

kesinlikle çocukların öldürülme-

sine sadık olmaya niyetli deği-

lim.” diyerek hislerini açıkça dev-

let terörü karşısında ortaya koyu-

yor. Beşinci bölüm ise İsrail’in 

yaptıklarını manipüle etmek için 

harcadığı çabaların ve bu kapsam-

da özellikle Hitlerin Yahudilere 

karşı uyguladığı şiddeti gündeme 

getirerek olayı bir nefsi müdafaa 

şekline sokma gayretlerinin artık 

pek te başarılı olmadığını gözler 

önüne seriyor. Kitabın altıncı ve 

son bölümü ise son yaşananların 

G. Afrika’nın mazlum halklarının 

kurtuluşu gibi topraksız ve koru-

masız Filistin halkı için başarıyla 

sonuçlanması ortak temennisi ile 

sonuçlanıyor.  

Mavi Marmara’da Geceyarısı 

özellikle olaya birinci elden şahit 

olanların anlatılarının bulun-

ması nedeniyle oldukça önem-

li. Çünkü İsrail baskın sonrası 

başlattığı hasbarasında (İbranice 

tanıtım, açıklama, aydınlatmak.) 

kendini teröre ve terörü destek-

leyenlere karşı korumaktan başka 

birşey yapmayan mazlum bir mil-

let olarak gösterme çabasına girdi. 

Bu kapsamda da gemiye gece bas-

kınını yapan tam teçhizatlı uzman 

bir askeri grubun nefsi müda-

faa sırasında istemeden de olsa 

ölümlere yol açtığını iddia etti. 

İşte bu iddialar karşısında baskın 

sırasında gemide bulunanların 

anlatıları ayrı bir öneme sahip. 

Çünkü bu anlatılar İsrail yalan-

larının ortaya çıkmasını ve tüm 

dünyanın bunu öğrenmesini sağ-

layacak. Gemide bulunan siviller, 

saldırıda bulunan komandoların 

“karşı karşıya geldikleri kendi-

leri kadar acımasız bir düşman 

değildi.” Çünkü ele geçirilen üç 

komandoya ilk yardım sağlandığı 

gibi sağ salim bir şekilde serbestte 

bırakılmaları sağlandı. Buna karşı 

İsrail askerleri dördü arkadan 

vurulmak üzere toplam 9 kişinin 

ölümüne neden olmuşlardı. Bu 

aslında İsrail’in yaptığı ne  ilk 

ne de son katliamdı. Daha önce-

de Filistin halkına Şatilla, Cenin, 

Dökme kurşun operasyonu ve 

daha birçok operasyon sırasında 

işkence, katliam ve baskılar uygu-

lamışlardı. Ama hiçbir zaman bu 

yaptıklarının hesabını vermediler. 

Başta ABD ve Avrupa devletleri 
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her zaman İsrail’i ve yaptıklarını 

çeşitli nedenlerle hoş gördüler. 

Çünkü, İsrail Filistinliler tarafın-

dan kışkırtılmışlardı. İşte bundan 

cesaret alan İsrail Gazze abluka-

sını “Gazzeli Filistinlileri diye-

te sokmak” (Ariel Şaron 2006) 

olarak ifade ederken Filistinlileri 

kışkırtmış olmuyorlar, bir anlamı 

ile terbiye ediyorlardı! 

Tamamen insani gayelerle 

mazlum bir millete yardım etmek 

amacıyla yola çıkan bir topluluğa 

İsrail Devleti’nin uyguladığı kor-

sanlık saldırısına muhatap olan 

Lubna Mesarva, saldırganlarının 

niyetlerinin hiç te anlattıkları 

gibi olmadığını göstermek için 

yaşadıklarını şu şekilde anlatı-

yor: “...Kan başlarından beden-

lerinin dışına doğru akıyordu. 

Kadınlardan biri ölenler arasında 

eşinin olduğunu gördü. Kadın, 

ölü bir halde yerde yatan eşi-

nin önüne yığıldı ve diğer kadın 

arkadaşları gelip onu alınca-

ya kadar ağlamaya devam etti. 

Marmara resepsiyonunda hopar-

lörü alıp İsrail’in tıbbi yardıma 

izin vermesi için çağrıda bulun-

maya başladığımda saat sabaha 

karşı 05:00’di. İsrail donanması 

bizler siviliz. Bize karşı şiddet 

kullanmayın. Yardıma ihtiyacımız 

var. İnsanlar ölüyor. Yaşlı adamı 

kurtarmak ümidiyle taleplerimi-

zi İngilizce ve İbranice olarak 

yinelemeye devam ettim... İsrail 

donanması geminin kontrolünü 

eline geçirmesine rağmen  yara-

lılara tıbbi yardım yapılmasına 

izin vermiyordu. İNSANLAR BU 

YÜZDEN ÖLDÜ.” 

Gemide bulunan kişilerin 

hepsi bu anlatıyı tekrarlayarak 

aslında İsrail’in gerçek niyetini 

ortaya koyuyorlar. Bu anlatılar 

olayın hiç te İsrail’in anlattığı 

gibi nefsi müdafaa olmadığının, 

tamamen planlı ve kasıtlı olarak 

gemidekileri öldürme amacını 

taşıdıklarının göstergesi idi. Buna 

karşı gemide bulunanların saldı-

rıyı yapan askerlere karşı şiddet 

kullanarak kendilerini savunma-

ya çalışmaları ve bu sırada asker-

lerden bazılarının ölmesi tam bir 

nefsi müdafaa olurdu. Ama bu 

insanlar amaçlarının şiddet olma-

dığını bunu yapmayarak göster-

diler. Bülent Yıldırım Türkiye’ye 

geri döndüğünde bazı aktivist-

lerin savunma amacıyla askerle-

rin silahlarını gasp etmiş olduk-

larını kabul etti. “Evet silahları 

aldık. Onlara ateş etmiş olsaydık 

bile bu meşru müdafaa olurdu. 

Gemideki arkadaşlarımıza şöyle 

dedik: Öleceğiz, şehit olacağız 

fakat asla... görüntülere silah kul-

lanan konumda düşmeyeceğiz. 

Bu kararla, arkadaşlarımız ölümü 

kabul ettiler ve biz onlardan 

aldığımız bütün silahları denize 

attık.”

Özgürlük filosu belki amacına 

ulaşamadı ama önemli bir başarı 

sağladı, bu da İsrail’in yaptık-

larına şimdiye kadar kör olan 

insanların ve devletlerin gözlerini 

açmak oldu. Bunun sonucunda 

birçok devlet İsrail’i ya kınadı ya 

da büyükelçilerini İsrail’den çekti 

ve BM İnsan Hakları Konseyi 

32’ye 3 İsrail’in baskınına karşı 

uluslararası soruşturma başlatma 

kararı aldı, birçok ünlü sanatçı 

İsrail’de yapacağı konserleri iptal 

etti, G. Afrika İşçi Sendikaları 

Federasyonu başta olmak üzere 

farklı ülkelerde işçi sendikaları 

İsrail gemilerini boşaltmayı red-

dettikleri gibi İsrail’e ait malı alıp 

satmayı reddederek bu kampan-

yayı herkesin desteklemesi için 

çağrıda bulundular.

İsrail’e yapılan protestolar 

içerisinde en sert tepkilerden 

biri İsrail’le oldukça iyi ilişkilere 

sahip Türkiye’den geldi. Türkiye 

özellikle ölen Türk vatandaşla-

rının da etkisi ile bu konuda 

sesi en gür çıkan dünya devlet-

lerinden biri oldu. Bu çerçevede 

TBMM “İsrail’le olan siyasi, askeri 

ve ekonomik ilişkilerini gözden 

geçirmek ve ulusal ve uluslararası 

yasal merciler aracılığıyla İsrail’e 

karşı adalet aramak” için oy bir-

liğine varırken büyükelçisini de 

geri çağırdı. Fakat tüm bu tepkile-

re rağmen Murat Dağlı’nın ifade-

siyle: “şu ana kadar hiçbir büyük 

askeri anlaşma feshedilmedi.” Bu 

önemli bir nokta, çünkü Türkiye 

Hindistan’la birlikte İsrail’den en 

çok askeri teknoloji alan ülkelerin 

başında geliyor! 

Tüm bu olumsuz sürece rağ-

men yaşanan gelişmeler gelecek 

için umut olduğunu da bizlere 

gösteriyor. Ama asıl ümit, bir mil-

letin yaptıklarını gözden geçir-

meye başlayan fertlerinin ortaya 

çıkmaya başlamasıdır. Çünkü, 

“Yakın bir zamanda bedeninde 

böylesi iğrenç insaniyetsizlikler 

tecrübe edilmiş bir halk, kendi 

bölgesel amaçlarının başka bir 

halk üzerinde uyguladığı ada-

letsizliği ve zulmü anlamak için 

ahlaki bir tahayyül geliştiremiyor-

sa geri kalan bizler için umut var 

mıdır?”      
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Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine
Korkut Tuna
İz Yayıncılık

 
Batılı Bilginin Eleştirisi Üzerine, bilimsellik ve toplumsallık kavramları ara-
sındaki ilişkiyi Batı metodoloji geleneği üzerinden yeniden okuyan, yorum-
layan, eleştiren ve aşmaya çalışan entelektüel bir çabanın ürünüdür. Türk 
sosyolog ve düşünür Korkut Tuna, artık klasikleşmiş olan bu eserinde bilme 
biçimlerinin Batılı tarzları üzerine vurgu yapmakta ve evrensellik iddiasında 
bulunan bu metodolojilerin aslında Batı’ya özgü bir nitelik taşıdığı fikrinden 
hareketle eleştirel ve nisbeten çoğulcu bir bilgi sosyolojisi modeli geliştir-
mektedir.

Melezliğe Övgü
Michel Bourse
Ayrıntı Yayınları

Temel amacı kimlik ideolojisine karşı mücadele etmek olan Melezliğe 
Övgü, öncelikle kültür kavramını da kapsayan eleştirel bir analize girişiyor. 
Ardından, kimlik taleplerinin ve milliyetçi hareketlerin çoğaldığı bir dönem-
de, kimlik stratejilerinin nasıl oluşabildiğini analiz ediyor. Eser, ideolojik 
kültürcülüğün eleştirisinin yanı sıra, kültürler arasındaki ilişkilerin yeniden 
sorunsallaştırılmasını gerçekleştirerek, kültürler arası yeni bir pedagojinin 
imkânlarını ve aşamalarını irdeliyor. Kimlikler içine kapanmanın yarattığı 
sorunların çözümüne katkıda bulunmaya çalışan bu deneme, seksenli 
yılların sonundan itibaren araştırma gruplarında sürdürülen çalışmaların, 
özellikle Romanya ve Makedonya eksenli etkinliklerin ürünlerini de sergi-
lemektedir. Makedonya’da çok-etnili bir üniversite kurma ve kültürler arası 
gerilimleri azaltma temel hedefinin de parçası olmuş bu eser, bugünün 
Türkiye’sindeki kültürler ve etnik yapılar arası ilişkilere ışık tutucu niteliktedir.

‹stanbul Nereye?
Müge Gürsoy Sökmen (Haz.)
Metis Yayınları

Sanayi sonrası kapitalizm diye adlandırabileceğimiz bu dönemde İstanbul’un 
dünya sahnesine yükselişini konu alıyor. Bir kültür, tarih ve çeşitlilikler 
kenti olarak yansıtılan İstanbul imgesine yeni yaklaşımlar ve çözümlemeler 
getirmeyi amaçlıyor. Akademik araştırmaların yanı sıra kültür alanında 
çalışan uygulamacıların da katkılarını içeren kitaptaki yazılar beş bölümde 
toplanıyor: Küreselleşmeye Giden Yollar; Miras ve Yenileme Tartışmaları; 
Medyatik Kent; Şehirde Sanat ve Bir Avrupa Başkenti mi? Kentsel dönüşüm-
den, mimarlık ve koruma’ya, sanat sergilerinden sinema ve edebiyata kadar 
uzanan araştırmalarla, Avrupa ile bütünleşme ve küreselleşmeye doğru 
atılan adımların İstanbul sokaklarına ve kentli yurttaşların yaşamlarına nasıl 
yansıdığı özgün bir tabloda bir araya getiriliyor.

Sufilerde Muhabbet Yolu
Hatice Çubukçu
İnsan Yayınları

Tasavvufî düşünceyi tanımanın yolu büyük oranda muhabbet kavramını 
bilmekten geçer. Tasavvufî düşüncede Allah bizzat sevilen ve sevendir, 
dosttur, kuluna şah damarından daha yakındır, kulunun gören gözü, işiten 
kulağıdır. O’na duyulan sevgi de bütün sevgiler içinde gerçek olan tek 
sevgidir. Kur’ân ve sünnet çizgisinde muhabbet anlayışını en iyi şekilde 
anlatabileceğimiz iki sûfî de hiç şüphesiz, Ebû Tâlib el-Mekkî ve İmam 
Gazzâlî’dir. 
Bu eserde, tasavvufun merkezindeki muhabbet kavramı, tasavvufun merkez 
şahsiyetlerinden Gazzâlî ve bir diğer büyük sûfî Ebû Tâlib el-Mekkî’nin bakış 
açısından hareketle ele alınmıştır.

Çin’in Sosyolojisi
Jean-Louis Rocca 
İletişim Yayınları

Çin’in Sosyolojisi günümüz 
Çin toplumunu genelgeçer 
kabullerin ötesine bakarak 
anlamak isteyenlere yönelik 
bir çalışma. Çin’in dinamikle-
rini çözmek için “kadim Çin” 
ya da “modernleşen Çin” gibi 
kalıplardan kurtulmak gerek-
tiğini vurgulayan Jean-Louis 
Rocca, Çin kültürünün kökle-
rinden yola çıkarak bireysel-
liğe, demokrasiye ve pazar 
ekonomisine doğru gerçekle-
şen evrimi inceliyor.
Kendisine özgü tarihsel 
arkaplanı ve özgün yapısıyla 
daima ilgi odağı olan Çin 
toplumunun gerçekliği, vahşi 
kapitalizmle Tanrı-devletin, 
bireyselcilikle kolektif kural-
lara itaatin, eşitsiz toplum-
sal tabakalaşmayla yaşam 
standartlarının olağanüstü 
yükselişinin, demokratikleşen 
bir toplumla  “yekpare” bir 
siyasal sistemin yan yana geli-
şinde gizli. Devlet ve pazar, 
birey ve toplum veya gele-
nek ve modernlik karşılaştır-
masına yönelik perspektifleri 
çoğaltmayı amaçlayan Rocca, 
Çin’in 21. yüzyılın ilk on yılı 
itibariyle bulunduğu nokta-
yı etnik azınlıklara, muhalif 
gruplara, kurumlara, ekono-
mik hareketliliğe, nüfus hare-
ketlerine ilişkin güncel bilgi-
lerle destekleyerek çarpıcı bir 
biçimde ortaya koyuyor.

Kitaplık
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