
TARİHİN SONUNDAN SONRA
-Dünya Düzeni, Çok Kutupluluk ve Türkiye-

V arşova Paktı’nın ve SSCB’nin dağılmasından sonra Batı’nın dünya egemenliğine yaklaştığı tek kutuplu bir dünya ortaya 
çıkmıştır. Bu da küreselleşmenin bir dünya ideolojisine dönüşmesinin başlangıcı olmuştur. Fukuyama, “Tarihin Sonu” te-

ziyle, Batı’nın diğer ülkeler üzerindeki kati zaferini ilan etmiştir. Gerçek hâkimiyet, ABD ve müttefiklerinin tekeline gimiştir.

Soğuk Savaş sonrasında kurulan düzen, bir merkezi küresel iktidar, bir de çevredeki diğer tüm ülkeler olmak üzere 
tek kutuplu bir dünya olarak tasarlanmıştı. “Yeni Dünya Düzeni” olarak adlandırılan bu düzen Doğu blokunun tasfiyesinin 
tamamlandığı 1991 yılında ABD Başkanı W. Bush tarafından o ünlü nutkuyla dünyaya deklare edilmişti.

Bush söz konusu konuşmasında özet olarak, “Siz ey tüm insanlık, gözünüz aydın olsun, artık hepimiz tek bir “dünya 
toplumu”yuz. Sistemimizin adı liberalizmdir. Bunun üç sacayağı vardır, bunlar: siyasi yapılarda demokrasi, sosyal hayatta 
insan hakları, ekonomide serbest piyasadır. Artık bundan sonra mutlu bir yaşam için herkes bu ilkelere uyacaktır. Uymada 
zorlananlara hep birlikte yardım edeceğiz.” Bu gelinen nokta aynı zamanda tarihin sonuydu. İnsanlık tarihi değişik aşa-
malardan geçerek hep bir hedefe doğru koşturmuştu ki bu hedef liberalizmdi. Artık kimse bundan farklı yeni bir sistem 
beklentisinde olmamalıydı.

Aslında ‘büyük yeni dünya düzeni’ ölü doğmuştu. Öngördüklerinden hiçbiri gerçekleşmedi. ABD’nin, dünyanın büyük 
kısmını fiili ve potansiyel savaş alanlarına çevirmesinde de görüldüğü üzere dünya, liberalizm söylemi ile asla bağdaştırıla-
mayacak gelişmeler yaşadı. Şimdilerde tek kutuplu yapı etkinliğini yitirmekte, artık kutupların ortadan kalktığı bir dünya 
düzeni ortaya çıkmaktadır. Farklı güç merkezleri oluşmaktadır. Çok kutupluluk ve onun beraberinde getirdiği jeopolitik 
anlayış, 21. yüzyıl stratejik düşüncesinin asıl meselesidir. Söz konusu olan çok kutupluluk, hâlen oluşum aşamasında olup, 
belirli bir istikamette ilerleyen, ancak henüz tamamlanmamış bir tasavvurdur.  

Mevcut dünya düzeninin temsilcisi olan ABD ve yedek parçası olan AB ve dünyanın değişik ülkelerindeki yandaş 
kesimler ciddi tökezlemeler yaşamaktadırlar. Mesela ABD hâlen birçok Ortadoğu ülkesiyle oldukça güçlü ilişkilere sahiptir. 
Ancak Ortadoğu’nun önemi göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki güç dengesinde kayda değer gelişmeler olduğu 
açıktır, dolayısıyla bu durumun küresel ölçekte ABD aleyhine sonuçlarının olduğunu/olacağını ve küresel sistemin her 
geçen gün daha da belirgin bir biçimde çok kutuplu bir dünyaya evrildiğini söylemek mümkündür.

Dünya düzeninin yapısını ve tabiatını değiştiren daha derindeki gelişmeler sürecinde engeller kadar fırsatlar da bu-
lunmaktadır. Mevcut durum karşısında Türkiye tarihsel misyonunu üstlenmek, gerektiği yerde herkesle iş birliği yapmanın 
yanında bağımsız bir özne olmak zorundadır. Bu tür büyük gelişmeler olmadan önce Türkiye’deki aydınlar ve kanaat üre-
tenlerin de bu konuda ikna edilmesi gerekeceği açıktır. Zira bu konuda Türkiye’nin önündeki en önemli engellerden birisi 
aydınlarının, dar bir mantığın kıskacında mahsur kalmış, dolayısıyla derin bir aşağılık kompleksi içinde olmalarıdır.  

Bununla birlikte hamleler yapan Türkiye, Soğuk Savaş ile iki kutuplu dünyanın müesses nizamının bir parçası olan 
NATO’nın üyesi ve Batı’nın stratejik yapısının bir parçası olarak kalmaya devam etmektedir. Yetmişinci yıldönümünü 
kutlayan NATO başlangıçta Sovyet yayılmacılığına karşı Atlantik’in iki yakasını korumak amacıyla kurulmasına rağmen, 
Sovyetler dağıldıktan sonra da varlığını devam ettirmiş ve kendisine yeni bir düşman belirlemiştir. Bu düşman hiç şüphe-
siz İslâmî hareketlerdir!

Soğuk Savaşın sona ermesiyle birlikte, hatta daha etkili bir biçimde 11 Eylül 2001 saldırılarının ardından ortaya çıkan 
jeopolitik eğilimler ‘liberal demokrasilerin insanlık tarihinin nihai noktası olduğu’na dair iddianın özellikle İslâm dünyasını 
yakından ilgilendirdiği açık. Çünkü bu iddia İslâm’ın 21. yüzyıla söz söyleyemeyeceği veya alternatif olamayacağı anlamına 
geliyordu. Müslümanlara önerilen, kamusal iddialarından uzaklaşmış ve sadece mistik bir tecrübe veya manevi bir tatmin 
vasıtası olarak kodlanmış bir din dilini benimsemeleridir. Günümüzün siyasi gerçekleri, özellikle Türkiye’nin geleceği açı-
sından küresel ufukta bir dizi yeni kararlar almaya işaret ediyor. İşte tam bu noktada Türkiye, küresel liberal ideoloji ile 
İslâmî değerleri arasındaki ihtilafı/çatışmayı her geçen gün daha derinden hissetmektedir. Bugün gelinen noktada şu soru 
gündeme alınmalıdır: Türkiye’nin, şekillenmekte olan çok kutuplu dünyadaki yeri neresi olmalıdır?

Uluslararası ilişkilere ve dünya düzenini etkileyen genel eğilimlere yakından bakıldığında Türkiye artık küresel iktidara 
itaat etme zorunluluğunu kırıp şartları gözeterek meseleleriyle ilgili kararları kendisi vermeye, bağımsız bir ülke olmaya 
çalışmaktadır. Artık ne Washington ne de Brüksel Türkiye’nin “çantada keklik” olduğunu düşünebilir ki, bu da Ankara’ya 
dış politikada yaratıcı faaliyetlerde bulunma konusunda daha geniş bir siyasi alan sağlamaktadır. Böylesi bir mücade-
leden sonra en iyisini ümit etmek mümkün olacaktır.  Süreç içinde bu durum, Türkiye’nin bölgesel ve küresel itibarını 
yükseltecektir.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle.
Umran 
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Metin ALPASLAN

Müslümanların başlarını iki ellerinin arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. İslâm 
coğrafyası neden kan revan içinde, sürekli bir çatışma ortamında acı çekiyor? 
Barış dini olan İslâm adına bu kadar terör örgütü nasıl kurulabiliyor? Batılı 
istihbarat teşkilatlarının aleti nasıl olunabiliyor? Akan kanı durdurmak ve 
gözyaşlarını dindirmek için ne yapmak gerekiyor? Müstekbirlerin zulmü altında 
inim inim inleyen Müslümanlar topraklarını daha güvenlikli hâle nasıl getirebilir?

Sadece Haklı Olmak Yetmiyor

Ü lkemiz belki de tarihi-
nin en hareketli günle-

rini yaşıyor. Stratejik bir 
kavşakta bulunan Türkiye, 
Suriye’de etkili iki küresel 
güç olan ABD ve Rusya 
ile iki mutabakat metni-
ne imza attı. Barış Pınarı 
Harekâtı ile aynı zamana 
denk gelen Trump’ın mek-
tubu, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dı-
şişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ankara ziyareti, 
PKK/YPG’nin Barış Pınarı Harekâtı bölgesinden 
çekilmesi için verilen 120 saatlik süre ve hemen 
ardından Soçi Zirvesi ve YPG’nin 150 saat içinde 
güvenli bölge dışına çekilmesi konusunda Rusya 
ile sağlanan mutabakat. 

Türkiye’nin ABD ve Rusya ile imzaladığı muta-
bakatlar ile Suriye sınırındaki denklemde yeni bir 
dönem başladı. Bu mutabakatlara temkinli olarak 
bakmak gerekiyor. Çünkü bu mutabakatlar nede-
niyle Barış Pınarı Harekâtı tamamlanamadı. PKK/
YPG yok olmadı, teslim alınamadı. Türkiye’nin 
İdlib’deki gibi burada da 12 kontrol noktası kur-
ma hedefi de gerçekleştirilemediği gibi arzu edi-
len güvenli bölge haritası da bu mutabakatlar ile 
hükmünü yitirdi. Hesapta 32 km derinlikli 480 
km’lik güvenli bölge kurulduktan sonra M-4 ka-
rayolunun altına inilecek ve 2 milyon sığınmacı 
tüm bu bölgelere taşınacaktı. Bu harita geçersiz 
kılındığına göre sığınmacılarla ilgili planlar da 
hayal oldu. Gelinen noktada, doğrudan TSK’nın 

kontrolündeki 120 kilo-
metrelik alanın daha fazla 
genişlemesi söz konusu 
olmayacaktır. 

ABD teröristleri belli 
bir bölgede toplayarak ver-
diği ağır silahlarla onları 
eğitmeye devam edecek, 
kendisine hizmet edecek 
bir Özel Kuvvetlere dö-

nüştürüp boş durmayacaktır. Dün de bugün de 
yarın da ABD, YPG’yi asla bırakmayacaktır. Rus 
askerler de PYD’li teröristler ile Suriye’nin muh-
telif bölgelerinde beraber fotoğraflanıyor, hiçbir 
çekince göstermeden Türkiye’nin gözünün içine 
baka baka karşılıklı bayrak değiş tokuşunda bu-
lunabiliyorlar. ABD Suriye’nin kuzeyini rejime ve 
Rus nüfuzuna adeta hediye ediyor, onun bırak-
tığı her boşluğu Rusya, ağır bir bedel ödemeden 
dolduruyor. Münbiç bir gün içinde ABD tarafın-
dan Rusya’ya teslim edildi. ABD’nin Suriye top-
raklarından -petrol bölgeleri hariç- çekilmesinin 
ardından Rusya’nın desteği ile Suriye rejimi PYD/
PKK’nın kontrolü altında bulunan bölgeleri geri 
aldı. Böylece Rusya Suriye’deki oyunun en büyük 
aktörü olarak, ABD güçleri ile karşı karşıya gelme-
den önemli bir kazanım elde etti.

Her iki küresel güç de YPG’nin korunmasın-
da anlaşmış görünüyor ve attıkları tüm adımlarda 
Türkiye’ye karşı geniş bir cephe oluşturma amaç-
ları var. Her ikisi de “Türkiye’nin güvenlik kay-
gılarını anlıyoruz” diyor ama her türlü melaneti 

Recep T. Erdoğan Donald Trump
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yapmaya devam ediyor. ABD bugüne kadar Suri-
ye konusuna Türkiye’ye verdiği sözlerin hiçbirini 
tutmadı. Rusya ise Suriye’de önceliği hep Şam re-
jimine verdi. Her ikisi de YPG’yi terör örgütü ola-
rak görmediklerini söylüyorlar.

ABD, Rusya, Suriye hepsi PKK/YPG/PYD/SDG 
ile anlaşıyor, kendi menfaatlerinin kesiştiği her 
noktada uzlaşabiliyorlar. Esas hedefleri Türkiye’yi 
zayıflatmaktır. Bu nedenle, sözde stratejik müt-
tefik ABD, Türkiye gibi bir ülkeyi bırakıp terör 
örgütü ile ve NATO’yu neredeyse taarruza davet 
ettiği ezeli rakibi Rusya ile NATO üyesi Türkiye’ye 
karşı iş birliği yapabilmektedir. Diğer taraftan Av-
rupa Birliği Türkiye’yi yaptırım 
uygulamakla tehdit ediyor. 
Türkiye kontrollerinden çıktığı 
için bölgede taşeronlara ihti-
yaç duyuyorlar. Bütün aktörler 
Türkiye karşısında birleşmek-
te tereddüt etmiyor, Türkiye 
üzerinde uluslararası bir baskı 
oluşturuyorlar. 

Türkiye Karşıtlığının Sebebi

Dünyanın düzen ve gidişa-
tını tek başına vereceği karar-
larla belirlemeyi amaçlayan kü-
resel güçler, dünya üzerindeki 
politik iktidarını yürütebilmek 
için bir yandan saldırı ve işgal-
lerini sürdürürken, diğer yan-
dan YPG ve DEAŞ gibi terör 
örgütler icat ettiler. Ekonomik 
yaptırımlar, siyasi baskılar olmak üzere sessiz ve 
derinden istihbarat operasyonları ile sömürü po-
litikalarına teslim olmayan ülkelerin içişlerine 
müdahale etmekte, şantaj ve tehditlerle birçok ül-
kenin yönetimlerini devirmekte ve rejimlerini yok 
etmektedirler. 

Bu emperyalist devletler, kendi aralarında bir 
güç mücadelesi içinde olsalar da,  İslâm ve Türki-
ye söz konusu olduğunda bir blok olarak birleşip 
güç birliği yapabilmektedirler. Türkiye karşıtı ta-
vırlarının sebebi ise, işgal ve sömürü politikalarını 
sorgulayan, suçlayan ve teslimiyetçiliği reddeden 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın politikalarıdır. 

ABD öncülüğündeki güç odaklarının gönül-
lü taşeronları olan S. Arabistan, Mısır ve Birleşik 
Arap Emirliği gibi kukla devletçikler Trump’ın 

Kudüs’ü İsrail’in başkenti ilan etmesi, terör ör-
gütleriyle iş birliği yaparak Ortadoğu’yu yeniden 
şekillendirmeye çalışması ve Golan Tepelerindeki 
İsrail işgalini meşrulaştırma gibi bir dizi ihanet gi-
rişimine karşı çıkamazken, Âlem-i İslâm’a sahip 
çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı düşman-
ca bir duruş sergilemektedirler. Mısır, Suudi ve 
BAE’de Türkiye karşıtlığı had safhadadır. Çünkü 
efendileri ABD, Akdeniz’de Türkiye’nin oyun kur-
masını, Müslüman ülkeleri yanına alıp emperya-
list hegemonyanın karşısına dikilmesini istemi-
yorlar. Rusya’nın da bu oyuna hiçbir zaman hayır 
demediğini görüyoruz.

YPG/PKK Kullanışlı Bir Aparat

Şurası açıkça ortaya çıktı 
ki YPG/PKK, bir gün ABD’nin 
kucağında, bir gün Rusya’nın, 
diğer bir gün Esed’in kucağın-
da maşa olarak kullanılıyor. 
Kürtleri temsil etmeleri asla 
mümkün olmayan bir örgütün 
Kürtler adına böyle bir taşeron-
luk görevine soyunması kabul 
edilebilir bir durum değildir. 
Tarihi açıdan bakıldığında 
Kürtlerin anlaşmaya çalıştıkları 
rejimler tarafından zulümlere 
maruz kaldıklarını, sırtlarından 
bıçaklandıklarını, ihanetler ile 
dolu bir tarihe sahip oldukla-
rını yanlış hesapların kurbanı 
olduklarını görürüz. 

Trump’ın başkanlık stan-
dartlarına uymayan çirkin mektubunda bir böl-
ge lideri olarak tanımladığı terörist Mazlum 
Kobani’yi, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşka-
nı ile eşit bir konuma koyması ve kendisine bir 
meşruiyet bahşetmesi ve “YPG/PKK benim için 
Türkiye’den daha önemlidir” küstahlığını göster-
mesi, Kürt kartını bir manivela gibi kullanarak 
bölgede hâkimiyetini artırıp daha fazla söz sahibi 
olmak içindir. 

Türkiye’nin Kürt kartını bu emperyalistlerin 
elinden alması gerekmektedir. Kürt meselesini 
çözmüş ve Kürtleri yanına almış olan bir Türkiye, 
gerek bölgesel planda gerekse de uluslararası are-
nada daha etkili olma hedefini gerçekleştirecektir. 
Suriye’nin kuzeyini ve Kuzey Irak’ı kontrol altına 

Emperyalist devletler, 
kendi aralarında bir güç 
mücadelesi içinde olsalar 
da,  İslâm ve Türkiye söz 
konusu olduğunda bir 
blok olarak birleşip güç 
birliği yapabilmektedir-
ler. Türkiye karşıtı tavır-
larının sebebi ise, işgal 
ve sömürü politikalarını 
sorgulayan, suçlayan 
ve teslimiyetçiliği red-
deden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın politikaları-
dır.
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alan, güçlü bir bölgesel devlet hâline gelecektir. 
Türkiye’de yüzyıllarca birlikte yaşayan farklı un-
surları bir arada tutan harç İslâm’dır. Türkler ve 
Kürtler ile diğer etnik unsurları bir arada tutabi-
leceğimiz tek kapsayıcı unsur olan İslâm kardeş-
liği bu problemin ilacıdır. Olaya sadece güvenlik 
açısından yaklaşmak konuyu bugüne kadar çöz-
memiştir. Olaya kültürel ve sosyolojik boyutuyla 
bakmak gerekmektedir.

Türkiye’nin Bu Çemberden Çıkması Gerekiyor

Türkiye çok büyük bir mücadelenin merke-
zinde yer alan bir ülke olup küresel güçlerin ilgi 
ve etki alanı içindedir. Büyük Ortadoğu Projesi 
(BOP) ve Ilımlı İslâm’ın uygulanmaya konmak is-
tendiği bir zemin üzerinde duruyor. BOP’un ama-
cı; Ortadoğu’nun parçalanması, Irak ve Suriye’nin 
bölünmesi, yeni devletçikler oluşması, petrol ve 
doğalgaz kaynaklarının ele geçirilmesi, devletlerin 
emperyalist devletlerin kontrolünde ve yanında 
yer almasıydı. ABD dışişleri eski bakanı Kissin-
ger 2014’te, Amerikan NBR Radyosuna verdiği 
ropörtajda ‘1919-1920’de kurulan ulusal sınırlar 
yıkılmalıdır.’ diye konuşmuştu. ABD dışişleri eski 
bakanı Condoleezza Rice, daha Ulusal Güvenlik 
Danışmanı iken 7 Ağustos 2003’te BOP kapsa-
mında, 22 ülkenin rejimi ile sınırlarının değişece-
ğini belirtmişti.

Birinci Dünya Savaşı sırasında, Sykes-Picot 
Antlaşmasıyla Osmanlı’yı parçalayan ve toprakla-
rını paylaşan Batılı sömürgeci emperyalist devlet-
lerin, o gizli planı farklı şekilde bugün de sürdür-
mekte olduklarına şahit oluyoruz. Tıpkı Filistin’de 
Yahudilere toprak vermeyerek İsrail devletinin 
kuruluşunu engelleyen Sultan Abdülhamit’i hal 
ettikleri gibi bugün de önlerinde engel olarak 

gördükleri direnç noktalarını yok etmek istiyorlar. 
Türkiye gibi ülkelerin küresel güçlerin çıkarları 
bakımından ufalanması gerektiğini düşünüyorlar. 
Diyorlar ki: “Küreselleşmenin istediğimiz şekilde 
olabilmesi için ekonomik ve siyasi parçalar ufak 
olmalıdır.” Başka bir ifadeyle; bize direnilmesin 
ki, kolay paylaşılabilelim. Onun için Türkiye’nin 
nefesini daraltacak, Türkiye’yi sürekli bir kriz or-
tamında tutacak kavgaların devamını istiyorlar. 

Ülkesini terk eden Suriyelilerin yüzde 55’ini 
barındıran, her bir Suriyeli için ayda 200 dolar 
harcayan, Suriye içinde de rejime karşı kurdu-
ğu Millî Suriye Ordusu’nun binlerce mensubuna 
ayda 400 dolar maaş veren, içeride ve dışarıda 
teröristlere karşı devamlı harekât düzenleyen ül-
kemiz, bu düşük yoğunluklu savaşa çok büyük 
paralar harcamaktadır. Bu da açığın vergilerle ka-
patılmasına yol açıyor. 2020 yılı bütçesinde 600 
milyar liralık vergi gelirlerinin 785 milyar liraya 
çıkarılması hedefleniyor. Borç ve faiz sarmalına 
mahkûm edilmiş bir Türkiye, el kapısında para 
dilenecek hâldedir. Gittikçe artan sorunlu krediler 
endişeleri büyütüyor. Tüketici hayat pahalılığın-
da kıvranıyor. Enflasyonla yüksek seyreden faiz-
ler reel sektörün belini kırıyor. Ekonomiye ilişkin 
endişelerin, sosyal ve siyasi dengeleri etkileme ih-
timali artıyor. 

Haksız yere işinden olanlar, işten atılanlar, iş 
bulamayan sayıları giderek artıp milyonları bulan 
işsizler ordusu. Genç işsiz oranı yüzde yirmi beşi 
de geçmiş, ülke diplomalı işsizlerle doludur. Ta-
rımda kendine yetmezliği nedeniyle gıda ithalat-
çısı bir ülke durumuna düşmüştür. Enerji açığı ve 
krize sürüklenen ekonomisi zafiyet alametleridir. 
Siyasi ve ahlaki çürüme devlet ve toplum hayatı-
mızı bir kanser gibi sarmıştır. Yozlaşma kültürü 
başta gençlik olmak üzere her alanda kök salmış-
tır. Rüşvet, yolsuzluk, vurgun, talan ve kanunsuz-
luklar Türkiye’nin gündeminden hiç düşmemiştir. 
İnsanların karnı doymazsa, yüzü gülmezse, yarını 
güven içinde olmazsa, adalete güvenini yitirmiş-
se, inandığı gibi yaşayamıyorsa, o ülkede ne birlik 
olur ne dirlik olur ne dini dava kalır, ne de milli 
dava.

Güç Meselesi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine 
göre, Doğu Akdeniz’in “Levant” adı verilen bö-
lümünde yaklaşık 3.5 trilyon metreküp doğalgaz 
ve 1.7 milyar varil civarında petrol rezervi var. 

Türkiye’de yüzyıllarca birlikte yaşayan 
farklı unsurları bir arada tutan harç 
İslâm’dır. Türkler ve Kürtler ile diğer 
etnik unsurları bir arada tutabilece-
ğimiz tek kapsayıcı unsur olan İslâm 
kardeşliği bu problemin ilacıdır. Olaya 
sadece güvenlik açısından yaklaşmak 
konuyu bugüne kadar çözmemiştir. 
Olaya kültürel ve sosyolojik boyutuyla 
bakmak gerekmektedir.
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ABD, AB ülkeleri, İsrail, darbeci Sisi, Kıbrıs Rum 
Kesimi, Yunanistan, küresel emperyalist petrol şir-
ketleri hep beraber bölgeye çullanmış vaziyettedir. 
Bölge ülkelerinin başına neler getirdiler bir bakın: 
Suriye, Yemen ve Libya’yı “iç savaşa” mahkûm 
ettiler. Irak’ta, İran’da, Lübnan’da ayaklanmalar 
var. Türkiye’yi terör ile uğraştırıyorlar. Bölgedeki 
zengin enerji kaynakları üzerindeki sömürü pro-
jelerini gerçekleştirmek için “Parçala, böl ve yut” 
politikalarıyla bölgeyi istikrarsızlaştırıp iç savaş-
lara sürüklüyorlar. Kukla yönetimler, işbirlikçi 
diktatörler kendi saltanatlarını koruyabilmek için 
teslimiyetçi bir ruh içinde emperyalistlerin değir-
menine su taşımakta, ülkelerinin sömürülmesine 
göz yummaktadırlar. Bu ahmak diktatörler ve yö-
netimler sayesinde İsrail, tarihinin en konforlu ve 
cüretkâr dönemini yaşamakta, her gün Filistinli 
müslüman katletmeye devam etmektedir. 

Türkiye, bütün bu gerçekleri nazarı dikkate 
alarak yeni politikalar üretmeli ve yeni hamleler 
başlatmalıdır. Türkiye, artık ABD ile Rusya ara-
sındaki gelgitlerden sıyrılıp yeni bir yol haritası 
çizmek durumundadır. Önce bu oyun kurgusuna 
hayır demesi gerekiyor. Bir planınız yoksa başka-
larının planının parçası olursunuz.

Amerika’nın binlerce kilometre ötelerden ge-
lip bu topraklarla alakalı bir antlaşmanın altına 
imza atabilmesi sahip olduğu güçle izah edilebilir. 
Unutulmaması gereken husus, bu güç mücadele-
sinin hiçbir zaman sona ermeyeceğidir!

Müslümanların başlarını iki ellerinin arasına 
alıp düşünmeleri gerekiyor. İslâm coğrafyası ne-
den kan revan içinde, sürekli bir çatışma orta-
mında acı çekiyor? Barış dini olan İslâm adına bu 
kadar terör örgütü nasıl kurulabiliyor? Batılı istih-
barat teşkilatlarının aleti nasıl olunabiliyor? Akan 
kanı durdurmak ve gözyaşlarını dindirmek için 
ne yapmak gerekiyor? Müstekbirlerin zulmü al-
tında inim inim inleyen Müslümanlar topraklarını 
daha güvenlikli hâle nasıl getirebilir? Bu insanlar 
niçin yaşadıkları ülkeleri terk edip ölüm pahasına 
Batılı emperyalistlerin ülkelerine mülteci olarak 
akın ediyorlar? Alçaklığın, vahşetin, rezilliğin her 
türlüsünü yaşayan İslâm dünyasının uyanması 
için ne yapmak gerekiyor? Kur’ân’ın güçlü ışığına 
rağmen bu ümmet zilletten niçin kurtulamıyor? 

Rahmetli Muhammed Ebu Zehra’nın 60 küsur 
yıl önce yayınlamış olduğu “İslâm Birliği” kitabın-
daki şu cümleler sanki bugünleri görüyormuş gibi 
yazılmıştır; 

“Müslümanların yapması gereken; tüm in-
sanlığın iyiliği adına insanlar üzerindeki şahitlik 
görevini yerine getirmek üzere din kardeşleriyle 
bir araya gelmektir. Müslümanlar gerçek bir bir-
lik oluşturmazlarsa İslâm düşmanları tarafından 
paramparça edilirler. Gerçek bir birlik tesis ede-
mezlerse, hiçbir şeye güç yetiremeyen, kendisine 
en ufak bir faydası olmayan, sadece başkalarının 
kullandığı birer araç hâline gelmiş, toprağı, suyu 
ve tüm zenginlikleri düşmanlarının eline geçmiş 
kokuşmuş cesetlere dönüşmeleri kaçınılmazdır!” 

Ümmetin bugünkü durumu, Allah’ın cömert-
çe verdiği nimetlerini har vurup, harman savurup, 
hesapsız kitapsız bir şekilde israf ederek yaşama-
nın, gücümüzü kendi ellerimizle şeytana teslim 
etmenin sonucudur. Büyük şeytan öncülüğündeki 
güç odaklarının kuşatması altındaki İslâm coğraf-
yası, iliklerine kadar sömürüldüğü gibi bu coğraf-
yada kan, gözyaşı ve işgaller bir insanlık faciası 
olarak yaşanmaya devam etmektedir.

Genel olarak Müslümanlar; ülke ve dünya 
meselelerine vahyin ölçüleri içinde nasıl yaklaşıl-
ması gerektiğinin bilgi ve bilincinden yoksun bu-
lunmaktadırlar. Kendilerini sağcı, muhafazakâr, 
milliyetçi, devleti kutsal sayan, iktidardan yana 
statükocu kimliklerle ifade etmekte, sorgulama-
dan, tezat ve aykırılıkları görmeden, kendilerin-
den birileri hükümet oldu diye sistemi korumakta 
ve sistemin standartları içinde ehlileşmiş bulun-
maktadırlar. Müslümanlar, içerisinde yaşadıkları 
sistemi İslâm toplumuna dönüştürmeyi başaramı-
yor, taklide dayalı bir kültürle, zihinsel/kültürel/
sosyal/siyasal bir dönüşüm, yenilenme ve değişim 
gerçekleştiremiyorlar. Doksan sene zorla beyinle-
rimize zerk ettikleri pagan tapınma ritüellerinin 
yeniden hortlatılması kültürel caydırıcı gücün he-
nüz elde edilemediğini göstermektedir. 17 yıllık 
bir hükümet sonucunda okullardaki 10 Kasım tö-
renlerinde çocukların Atatürk’e secde ettirilmesi 
bunun en bariz ve trajik örneğidir.

Bir ülkenin kültürü, sanatı, sineması, mima-
risi, müziği, eğitim sistemi, insan kalitesi, sosyal 
sermayesi, tarihi birikimi, kültürel zenginliği, bi-
lim ve teknoloji kapasitesi ve kendini anlatabilme 
yeteneği toplumları etkileme gücünü göstermek-
tedir. Bu unsurları bir araya getirebilen bir ülke, 
insanlar için cazibe merkezi olabilir. Takip edilen, 
konuşulan, saygı duyulan bir ülke hâline gelir. 
İşte Türkiye bu role namzettir. Ancak, öncelikle 
Türkiye’nin kendiyle hesaplaşması ve geçmişiyle 
yeniden yüzleşmesi gerekmektedir. 
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Abdulkadir KARAMAN

Öncü müminler topluluğu olmak, önce kendimizin değişmesini, sonra 
toplum olarak ve düzen olarak Türkiye’nin değişmesini gerektirir. Biz 
kendimizi nefislerimizdekini Rabbimizin ahlak öğütleriyle değiştirirsek; 
toplum olarak, insanlık olarak, değişimin de kapılarını aralamış oluruz.

Yeni Bir Medeniyet Atılımının 
Kavşağındaki Türkiye

Son yirmi yılda çıkarılan esaslı engel ve komp-
lolara karşın Türkiye’nin tarih sayfalarından 

çıkarak tekrar dünyada yükselen bir dev mi, ola-
cağı korkusu emperyalist batıyı ve iş birlikçilerini 
sarmış görünüyor. Her fırsatta Türkiye’nin bütün 
haklı argümanlarına rağmen kendi kurucu ilke-
lerini çiğnemek pahasına Türkiye’yi sınırlamaya 
ve dizginlemeye çalışıyorlar. Çünkü uyuyan bir 
devin uyanmasından korkuyorlar. Bunun aynı 
zamanda yeni bir dünya düzeni ve medeniyet 
hamlesinin öncüsü olmasından çekiniyorlar. Ta-
rih ve sosyoloji Türkiye’de olanların gerçekten 
bir uyanış ve atılım hamlesinin işaretleri olabile-
ceğini gösteriyor. O zaman kendimize dönelim. 
Bu uyanış atılımında, değişim ve ıslahın analizini 
yaparak, hedefleri üzerinde tefekkür etmeliyiz. 
Türkiye’nin Suriye harekâtlarıyla başlayan, gerek 
Batı gerekse İslâm âleminin dikkatini çeken ilke-
li siyaseti ve yükselişi, yeni bir dünya düzeni ve 
medeniyet atılımının öncüsü olmasının işaretleri 
midir? Bu atılım ve uyanışın kalıcı bir şekilde in-
sanlık ve ümmetin yeni bir medeniyet hamlesine 
dönüşmesi için neler yapılmalı?

Amerikalı muhalif yazarlardan Noam 
Chomsky, Türkçeye Amerikan Rüyası İçin Ağıt 
adıyla çevrilen kitabında Batı düzen ve medeniye-
tinin günümüzde en güçlü temsilcisi ve lideri olan 
ABD’nin gidişine dair 10 ilkenin topluma dikte 
edildiğini tespit eder:
1.  Demokrasiyi kısıtla! 
2.  İdeolojiyi şekillendir! 
3. Ekonomiyi para ve finansın çıkarına baştan 

yarat! 
4.  Halkın ve fakir kesimini yük gibi görüp sırtın-

dan at! 

5.  Halkın dayanışmasını örgütlenmesini kır! 
6.  Ekonomiyi denetleyenleri emrinde tut! 
7. Halkın özgür seçimi yerine zenginlerin seçim 

mühendisliğiyle seçim yap! 
8. Ayak takımı görülen sendika ve işçileri perişan 

et! 
9. Rıza üret, kimse karşı gelmesin! 
10.Halkı kutuplaştır, enerjilerini birbirini yemek-

te kullansınlar!

Noam Chomsky kitabını; “Amerikan toplumu 
için tasvir ettiğimiz eğilimler tersine çevrilmez-
se korkunç derecede çirkin bir toplum oluşacak. 
Adam Smith’in kötülük şiarına dayalı bir toplum: 
Bize hep başkasına hiç” diyerek bitirir. Aslında 
bu, Batı medeniyetinin ne kendi halklarına ne de 
insanlığa vereceği bir şey kalmadığının itirafıdır ! 
(Enbiyâ, 11)

Türkiye ve Yeni Medeniyet Atılımı

Önce şunu soralım: Türkiye, dünyaya ve üm-
mete yeni bir medeniyet atılımında öncülük ede-
bilir mi? Bu soruya kısaca verilecek cevap; “Evet, 
edebilir”dir. Tarihi birikimi ve geçmiş tecrübesi 
ve daha da önemlisi tarihin akışı bu yöndedir. 
Tarih, Batının aleyhine, Asya’nın lehine dönmek-
tedir. Ekonomik alanda hissedilen bu yükseliş, 
Türkiye’nin katkısıyla İslâm topluluğunun deste-
ğiyle medeniyet alanında da bir yükselişe dönü-
şebilir. Ancak Kur’ân’da Rabbimizin buyurduğu 
gibi: “Herhangi bir toplum tutumunu değiştirme-
dikçe Allah onun durumunu değiştirmez” (Ra’d, 
11). Kendimizden başlayacak bu değişimin ön-
cülleri ve hedefleri ne olmalıdır? İkinci olarak so-
rulacak soru budur!
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İnsanlığın ve ümmetin ıslahının öncüsü olmak 
amellerin en büyüğüdür. Kur’ân’da karşılığı cen-
net olan bu salih amelin içeriği ve hedefi Beled su-
resinde zikredilmiştir. Daha vahyin başlangıç yıl-
larında: Beled suresi 12-17. ayetleriyle insanlığın 
önüne aşılması güç, ancak bizleri insanlığın zirve 
geçidine (akabe) çıkaracak olan üç hedef ortaya 
koymuştur.

1. İnsanların Özgürlüğü: İktidarı, gücü doğ-
ru kullanmak, kimseyi köleleştirmemek, köleliği 
kaldırmak.

2. Yoksulluğu ve Açlığı Kaldırmak: Serveti 
gösteriş, itibar ve günah için boşa harcamayıp is-
raf etmemek, kendisi açlık içinde olsa bile yoksu-
la, yetime ve sürünenlere harcamak. Servetlerden 
yoksula bir lütuf olarak değil hak olarak hakkını 
vermek.

3. (Öncü) Müminler Toplumu Olmak: İman 
edenlerden, sabrı (direnci) ve merhameti öğütle-
yenlerden (merhameti yayanlardan) olmak. 

“Sarp yokuşun (akabe) ne olduğunu bilir 
misin?

Özgürlüğü zincirlenenin bağını çözmektir.
Veya bir kıtlık gününde yakınında olan bir ye-

timi veya açlıktan kıvranan yoksulu doyurmaktır.” 
(Beled 12-15)

Bu hedefler, yeni bir medeniyet hamlesi için 
olmazsa olmaz hedeflerdir. Noam Chomsky’nin 
ifade ettiği; Amerikan toplumunun dolayısıyla 
Batının gidişinin tam aksine hedeflerdir bunlar. 
İnsanlığın asgari medeniyet hedefleridir.

Öncü müminler topluluğu olmak, önce ken-
dimizin değişmesini, sonra toplum olarak ve dü-
zen olarak Türkiye’nin değişmesini gerektirir. Biz 
kendimizi nefislerimizdekini Rabbimizin ahlak 
öğütleriyle değiştirirsek; toplum olarak, insanlık 
olarak, değişimin de kapılarını aralamış oluruz.

Yeni Medeniyet Atılımının Öncülleri

Bizi ve evreni yaratan Allah’a iman eden insan-
lar olarak, medeniyet anlayışımızın sadece Müslü-
manların değil evrensel insanlığın arayış ve sorun-
larına da cevap olacak bir tasavvur olması gerekir. 
Beled suresi 12-17. ayetlerde müminlikten önce 
insanları özgürlüğe kavuşturmak ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılması sıralaması yapılmıştır. Aslın-
da bu sıralama tesadüf olmayıp, insanlığın sorun-
larının da müminlerin ıslah programının öncelik-
leri arasında yer alması gerektiğini gösterir.1

1 Bazı âlimler, iman etmenin diğerlerinden (boynu kurtarmak ve 

Öncelikle yeni bir medeniyet atılımının sağ-
lam bir temele bilgi ve hakikat kaynağına ihtiyacı 
vardır. Medeniyet anlayışımız; insanı ve evreni en 
iyi bilen, yaratan Rabbimizin insanlığı yalnız ve 
çözümsüz bırakmadığı, bizleri elçileri aracılığıyla, 
vahyiyle, aydınlatacağı ve yol göstereceği inancına 
dayanır. Medeniyet tasavvurumuzun temelinde 
bu yol gösterici ilahi vahiy ile insana verilen akıl 
ve sağlam duyularımız vardır.

Medeniyetimiz; bilgi kaynağı olarak vahiy ile 
objektif akıl ve sağlam duyularımıza dayanan de-
ney ve gözlem yoluyla elde ettiğimiz ilme dayanır. 
İnsan idrakinin ötesinde olan bilgi vahiyle, şeha-
det âleminin bilgisi akıl ve hissi selimle bilinir. 
(Fussilet, 53) 

Vahyin tartışmasız, güvenilir, değişmemiş asli 
kaynağı Kur’ân’dır. Kur’ân, aynı zamanda vah-
yin hayata tatbiki olan Resûlüllah’ın sünnetinin 
de asli kaynağıdır. Bizim değerler sistemimizin 
de ana kaynağı ilahi vahye dayanır. (Zuhrûf, 44; 
Ahzâb, 21)

Akıl ve duyu araçlarımızla elde ettiğimiz bilgi, 
medeniyetimizin yitik malı olup, medeniyetimiz 
açısından vahiyle elde edilen bilgi gibi değerli 
ve vazgeçilmezdir. Esasen akıl ve sağlam duyu-
larımız ilahi vahyi anlamamızın da vazgeçilmez 
araçlarıdır.

İnsanlık ve medeniyetimiz, bu iki ana bilgi 
kaynağı üzerinde yükselerek, asırlar boyu İslâm 

yoksulları yedirmek) önce gelmesi gerektiğine işaret etmişlerdir. 
Ancak vahyin sıralaması isabetlidir. İnsanları özgürleştirmeden, 
karınlarını doyurup açlıktan kurtarmadan kâmil bir mümin hâline 
getiremezsiniz. İnsanları özgürleştirmek boyunları boyunduruk-
lardan kurtarmak; İslâm’ı anlamalarının ve yaşamalarının öncelikli 
şartıdır. İnsanlar özgür iradeleriyle İslâm’ı seçmeliler. İman etmeyi 
akabenin üçüncü sırasında zikretmenin ikinci bir işareti de insanların 
kölelikten açlıktan ve yoksulluktan kurtulmasının bütün insanlığın 
ortak sorumluluğunda olduğunun belirtilmesi olarak görebiliriz. 
Önce insan olarak görevlerimiz, sonra mümin olarak görevlerimiz. 
Peygamberimiz’in cahiliye döneminde kız çocuklarını ölümden 
kurtardığı için sevap var mı? sorusuna verdiği cevap: - ‘’Allah seni bu 
sayede İslâm’la tanıştırdı.” olmuştur. Başka bir ifadeyle önce ahlak 
ve vicdan, sonra iman. Yukarıda akabeyi geçmenin iki şartı aslında 
insanoğlunu vicdanlı olmaya davettir. Bakara suresinin hemen başın-
da belirttiği gibi, “Bu kitap muttakiler için bir hidayet rehberidir.” 
Muttaki; takva sahibi, vicdanlı sorumluluk sahibi olanlara rehberlik 
eden Kuran bu ayette de imandan önce takva sahibi olmayı yani vic-
dani sorumluluk sahibi olmayı öneriyor. Bu iki geçit (insanları özgür-
leştirme ile açlık ve yoksulluktan kurtarma), insan kardeşlerimize 
karşı öncelikli sorumluluğumuz, iman etmenin ve öncü müminlerden 
olmanın da ilk safhası olarak işaret edilmiştir.
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coğrafyası üzerinde tecrübe edilen milli ve ev-
rensel irfan ile zenginleşerek, yeniden insanlık 
âleminin umudu hâline gelecektir. Batı medeni-
yetinin, hedonizmi ve maddeyi esas alan, insan 
ve evrenin yaratıcısını ve yol göstericiliğini inkâr 
eden, insanlığı umutsuzluk ve çıkmaza sürükle-
yen ilkelerini de ıslah edecektir.

Medeniyet anlayışımız; doğaya hâkim olur-
ken, aynı zamanda onunla uyumlu yaşamaktır. 
Medeniyet sadece doğaya hâkim olmak yanında 
insanın kendi nefsine de hâkim olmasıdır. Mede-
niyet, insanın içindeki şeytanı kontrol edemiyorsa 
ilkelleşir ve vahşileşir. İnsanın vicdani ve ahlaki 
gelişmesini de amaçlamayan bir medeniyet anla-
yışı, ilk planda toplumu maddi ve teknik seviye 
bakımından yükseltse de sonunda yıkımın, çözül-
menin ve savaşın sebebi olur. İlahi ilkelere dayalı 
ahlak, insanın ve toplumun medenileşmesinin en 
önemli ayaklarından biridir. Bir toplum kendinde 
olanı değiştirmedikçe, medeni ve gelişmiş uygar-
lık kuramaz. Medenilik ve gelişmişlik açısından 
sorunlarınız varsa, öncelikle bireysel ve toplumsal 
ahlak ortamını değiştirmeniz gerekir. Ahlak, cin-
sel alanın dar kalıplarından öte ekonomik, sosyal, 
siyasal ve bilimsel alanı da olan külli bir disiplin 
ve yaşam tarzıdır. Ahlak ve irfan; temel ilkeler 
üzerinde her çağda ve her alanda üretilen iyi ve 
güzel değerlerin yarışıdır.

Yeni bir medeniyet anlayışı, yeniden sağlam 
bilgi kaynakları üzerinde, bilgi ve teknolojiyle, 
manevi değerleri geliştirip, yenilerini üreterek, 
milletimizin yeniden örnek ve öncü bir toplum 
olmasını sağlayacaktır. Geri kalmışlığın ana sebe-
bi; motivasyon yetersizliği ve yapılacak işlerin sı-
rasını bilmemektir. Yaşanmış ve kadim medeniyet 
birikimimiz ve tarihi rolümüz motivasyonumuzu 
sağlayacaktır. Ezber ve taklidi eğitim yerine, iyi 
doğru ve yetenekleri ortaya çıkaran araştırıcı ve 
geliştirici eğitim ise; işlerin sırasında yapılmasına 
aracı olacak, üretici ve itici rol oynayacak, ilerle-
memizin anahtarı olacaktır.

Tarihi yorumlara ve çatışmalara takılmadan, 
“Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandık-
ları da kaybettikleri de kendilerine aittir.” diyerek 
(Bakara, 134,141), İslâm topluluğunun birliğini 
esas alıp, Müslüman toplumların hedefini gelece-
ğe, enerjisini bireyi ve insanlığı maddi ve manevi 
yönden geliştirip harcamaya yönlendirmenin de 
acil ve hayati bir görev olduğunu idrak etmeli-
yiz. Ümmetin üzerinde tam olarak ittifak ettiği 
yegâne metin olan Kur’âni bilgi sayesinde, ortak 

paydamız vahiy üzerinde, ayet sayısınca uzlaşma 

ve birlik sağlanacaktır. Çoğunlukla eski gelenekler 

ve siyasi, sosyal ekonomik çatışmalardan meyda-

na gelen mezhebi anlayış ve farklılıklar ise ilim 

erbabının ve tarihçilerin ilmi tartışmalarında ve 

akademik çalışmalarında kalacak, ümmetin parça-

lanması ve çatışması ortadan kalkacaktır. İlkel ve 

istismarcı liderlerin, eskimiş cemaatlerin ve hura-

felerin otoritesi yerine vahyin otoritesi kurulacak, 

milleti ve ümmeti bölen liderler ve yapılar tasfiye 

olacaktır (En’âm,159; Mü’minûn, 53; Rum, 32). 

Kur’âni bilgi üzerine yeni bir dil ve medeniyet 

üretimi, bizi geçmiş kültürümüzün geçmişte kal-

mış, eskimiş ve çürümüş tarihi rivayet, yorum ve 

yüklerinden bizi kurtaracağı gibi vahiyle insanlığa 

bırakılan alanlarda, asrımızın ileri bilgi seviyesine 

uygun olarak, yeni kurumlar kurulmasına, yeni 

değer ve gelenekler üretilmesine, yeni düzenle-

meler yapılmasına da imkân tanıyacaktır. Eskiyen 

geçmişte kalmıştır. Şimdi yeni bir şeyler söylemek 

zamanıdır.

Medeniyet ilmi bilgi ve değer birikimi yanın-

da, yetenekli ve ehil insanlar sayesinde yükselir. 

Bu sebeple ehil ve yetenekli insanlara fırsat eşit-

liği sağlayacak, onların toplumda ehliyetleri kar-

şılığında yer almalarını sağlayıp, önlerini açacak, 

emanetlerin ehline verilmesini sağlayacak bir 

toplumsal siyaset araçları ve mekanizmaları tesis 

etmenin de hayati önemi vardır (Nisâ, 58). Eko-

nomik, siyasi, akademik, toplumsal her alanda 

yükselmenin yegâne şartının ehliyet olmasını sağ-

lamak, yeteneklerden insanlığın ve milletimizin 

azami yararını sağlamak bütün sosyal ve siyasal 

politikaların hedefi olmalıdır.

Bilgi ve ehliyetin yanında adalet de devletin 

temeli olmalıdır. Herkese gücüne, akrabalığına 

ve zenginliğine bakılmaksızın hak ettiği karşılığı 

vermenin adı olan adalet, medeniyetin olmazsa 

olmaz şartlarından biridir. (Nisâ, 58)

Sonuç olarak batının yıkılan paradigmalarının 

ve kötü gidişinin ardından, Türkiyeli Müslüman-

lar olarak zihnen ve fikren yeni bir medeniyet 

hamlesinin öncüllerini hayata geçirebilirsek in-

sanlığa, ümmete öncülük edebilir, yeni bir dün-

yanın kurulmasına vesile olabiliriz. Rabbimiz ve 

tarihin akışı (Âl-i İmrân, 140) bize bu görevi ve 

misyonu veriyor.



11

 Umran • Aralık 2019

  İRAN’DA NELER OLUYOR?

Mehmet BEYHAN

ABD’nin geniş bir coğrafyada yürüttüğü bir bölge politikasının İran’a yansımaları 
vardır. Lübnan’da, Irak’ta ve İran’da kitlesel çapta gösteriler başlamadan yaklaşık 
üç ay önce şunlara dikkat çekmiştik: “ABD’nin bölgeye ilişkin politikalarını 
derinlemesine incelediğimizde anlıyoruz ki, ABD’nin kafasında sadece Suriye 
stratejisi yok, geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgesel bir stratejisi vardır.

İran’da Neler Oluyor?

S iyasal ve sosyal hadise-
leri tıpkı “geçmiş-şim-

diki ve gelecek zaman” 
olarak öğretilen dil kural-
larına benzetirim. Onun 
için hep vurgulandığı gibi 
günümüzdeki olayları ve 
gelecekte nelerin bizi bek-
lediğini doğru yorumla-
yabilmek için mutlaka iyi 
bir tarih bilgisine sahip olmak gerekir. Tarih, zan-
nedildiği gibi sadece geçmiş bir zamanda olmuş 
bitmiş olayların bilgisi değildir, aksine etkileri 
itibariyle hâlâ devam etmektedir. Taha Akyol’un 
bir yazısında belirttiği gibi “Tarih akan bir nehir 
gibidir” (Hürriyet)

İki kutuplu dünya sisteminin sürdüğü bir 
dönemde 1979 yılının Şubat ayında dünyanın 
en problemli bölgelerinin birinde “İslâm Devri-
mi” diye ilk defa siyasal bir hareket ortaya çıktı. 
Stratejik dengeye dayalı uluslararası bir sistemin 
hüküm sürdüğü bir dönemde, “İran İslâm Dev-
rimi de nerden çıktı?” şeklinde homurdanmalara 
neden oldu.

İran İslâm Devrimi, gerçekleştikten sonra o dö-
neme ait yazılmış metinleri okuduğumuzda dün-
yanın İran İslâm Devrimi’ni şaşkınlıkla karşıladık-
larını anlıyoruz. Çünkü İran İslâm Devrimi’nin 
monarşi sisteminin devrilmesi dışında kendisin-
den daha önce yapılmış hiçbir devrime benzemi-
yordu. Ne 1789 Fransız Devrimi’ne ne 1917 Rus 
Bolşevik Devrimi’ne ne de 1949 Çin Devrimi’ne 
benziyordu.

Öne Çıkan Devrimler

Hafızaları tazelemek 
için yukarıda ismini verdi-
ğimiz devrimlere kısaca bir 
göz atalım: Dünyanın eski 
monarşilerinden biri olan 
Fransa Krallığına karşı, 
yoksul halkın ayaklanması 
sonucunda ortaya çıkmış 

ve 1789 yılında tarihe meşhur “Fransız Devrimi” 
olarak geçmişti.  Devrilen Krallıktan sonra kuru-
lan Cumhuriyet önce Avrupa kıtasında daha son-
ra tüm dünyada etkisi uzun süren sonuçlar ortaya 
çıkartmıştır. İmparatorlukların dağılması, ulus 
devlet anlayışı ve laikliğin yaygınlaşması Fran-
sız Devrimi’nden sonra ortaya çıkmıştır. Fransız 
Devrimi’nin birçok özelliğine dikkat çekilebilir 
ama bizim en çok dikkatimizi çeken iki husus 
olmuştur. Bunların ilki, bu hareketlerin pozitivist 
bir özelliğe sahip olması, ikincisi, yoksul halk kit-
lesine dayanmasıydı.

Rusya tarihinde önemli bir yere sahip olan 
Romanov hanedanı, işçi sınıfının ayaklanması 
neticesinde 1917’de meşhur Bolşevik Devrimi 
ile yıkılmıştı. Bolşevik Devrimi dünya siyasetinin 
seyrini değiştirmiş ve birçok sosyalist devletin ku-
rulmasına neden olmuştu. Böylece Dünya Doğu 
ve Batı kutupları arasında çekişmelere sahne ol-
muş, milyonlarca insan bu çekişmelerin ekono-
mik, kültürel ve siyasi kurbanı olmuştu. Özetle, 
Bolşevik Devrimi de pozitivist bir anlayışa ve yok-
sul halk kitlesine dayanıyordu.
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Sun Yat Sen tarafından 1911’de devrilen Man-
çu hanedanının yerine Çin Cumhuriyeti kurul-
muştu. Çin uzmanlarının yazdıklarına göre, 1949 
Çin Komünist Devrimi’ne kadar Çin siyasi tari-
hinin inişli-çıkışlı olduğu söylenir. Mao’nun ön-
derliğinde gerçekleşen Çin Devrimi felsefi olarak 
Bolşevik Devrimi’ne benzese de sosyalist devlet 
yönetim anlayışının Lenin ve Stalin’den farklıydı. 
Ancak Çin Devrimi de pozitivist ve yoksul köylü-
lere dayanıyordu.

İran İslâm Devrimi’ne Giden Süreç

Şimdi 1979 İran İslâm Devrimi’ne kısaca ba-
kalım. İran İslâm Devrimi’nin lideri Ayetullah 
Humeyni’nin mücadelesi 1960’lı yıllara dayanı-
yordu. Şah yönetimine karşı amansız mücadeleye 
girişen Humeyni birçok suikast girişimlerine ma-
ruz kalmıştı. Şah yönetiminin mahkemelerinde 
yargılanan Humeyni idam cezasına çarptırılmış 
ancak aşırı tepkiler üzerine idam etmekten vaz ge-
çilip sürgüne gönderilmişti.

İran Devrimi üzerine yapılmış çalışmalardan 
anlıyoruz ki, Şah’ın ABD ile olan sıkı ilişkileri ne-
deniyle aşırı özgüven sahibi olmasına neden ol-
muş, her bakımdan kokuşmuş rejime olan halkın 
eleştirilerine gözlerini ve kulaklarını kapatmıştı.

22 Mart 1963’te Kum’da Ayetullah Humeyni’nin 
medrese öğrencilerine yaptığı konuşmanın dev-
rime giden süreçte önemli bir dönüm noktası ol-
duğu söylenir. O konuşmada Şah’ın 1960’ta baş-
lattığı reform ve uygulamaların “İslâmî kuralları 
çiğnediğini halka hizmet etme gibi bir derdinin 
olmadığı” vurgulanmıştı. Aynı gece SAVAK ajanları 
ani baskın yaparak yüzlerce öğrenciyi öldürmüş ve 
yaralamıştı. Ayetullah Humeyni de öğrencileriyle 
birlikte tutuklanıp hapse atıldı. Ancak ileri gelen 
mollaların devreye girmesiyle yaklaşık bir ay tu-
tuklu kaldıktan sonra Humeyni serbest bırakıldı.

Aynı yılın 3 Haziran’ın da Hz. Hüseyin’i anma 
ve Aşura törenlerinde, Şah’ın “zavallı ve lanet-
li olduğunu” söylemiş ve 5 Haziran’da tekrar 

tutuklandı. Bunun üzerine Tahran’da törenlere ka-
tılan yüzbinlerce insan tutuklamayı protesto eder, 
Şah yönetimi protestocuların üzerine ateş açtırır ve 
birçok insan yaşamını yitirir. Devam eden gösteri-
ler Şiraz, Kaşhan ve Meşhed gibi büyük kentlere 
sıçradı.

Gösterilerin biri diğerini takip eder ok yaydan 
fırlamıştır artık. Göstericilerin elindeki broşürlerin 
üzerinde şöyle yazılmıştı: “Şah’ın kokuşmuş reji-
mine karşı cihat ilan edilmiştir.” Şah’a karşı yö-
nelen öfke seli toplumun her kesiminden destek 
alarak gönüllü bir koalisyona dönüşmüştü.

Gösteriler tüm İran’ı sarınca Şah, Ayetullah 
Humeyni’yi serbest bırakmak zorunda kaldı. An-
cak İran Meclisi’nde 200 milyon dolarlık askeri 
krediye karşılık, İran’da bulunan ABD askeri per-
soneli ve danışmanlarına diplomatik ve huku-
ki dokunulmazlık sağlandı. Ayetullah Humeyni 
bunu İran halkının bağımsızlığına ve onuruna vu-
rulmuş bir darbe olarak nitelendirdi. 1964 yılında 
Türkiye’de Bursa’da bir yıl sürgün kalan Ayetullah 
Humeyni, sonra Irak’a Necef’e oradan tekrar İran’a 
döneceği Fransa’ya gitti.

1977 yılı İran ekonomik, sosyal ve siyasi so-
runların doruk noktasına ulaşmıştı. Ekonomik 
durgunluk, yüksek enflasyon, ulaşım ve alt yapı 
sorunları halkı canından bezdirmişti. “Bu yüzden 
1977 yılında ulemanın ve aydınların çağrıları-
na eşlik eden ilk grup belirmişti. Esnafın kepenk 
kapatma eylemine girişmesi ve gösterilerde ön 
sıralarda yer alması devrimci hareketin şehirler-
de ivme kazanmasını ve sürdürülmesini sağladı.” 
(Ünal Gündoğan)

8 Eylül 1978 tarihinde halk Lale Meydanında 
toplandı. Şah’ın emri üzerine halkın üzerine he-
likopter, tank ve tüfeklerle ateş açıldı, rakamlar 
muhtelif olsa da bin kişiden fazla insanın öldüğü 
söylenir.

Ülke çapında düzenlenen gösterilerde Aye-
tullah Humeyni’nin geri dönüşü çok daha güçlü 
şekilde talep edilir. Halk artık monarşinin sona er-
mesini ve Cumhuriyetin derhal kurulmasını talep 
eder. “ABD devreye girerek Şah’ı reform yapma-
ya ikna ederek Şahpur Bahtiyar’ı Başbakan tayin 
eder.” (Tom Jo Heil) ABD’nin bu amacının altında 
Ayetullah Humeyni’nin gelişini engelleme stratejisi 
yatıyordu. Ancak halk “Bahtiyarı tanımayacakları-
nı açıkladılar.” (Ervand Abrahamian)

Bu bahsi daha fazla uzatmadan toparlarsak, 1 
Şubat 1979 yılında Ayetullah Humeyni Paris’ten 
Tahran’a döndü. “İlk icraatı Bahtiyar Hükümetini 
lağvederek, İslâmî bir hükümet kurması için Meh-
di Bazargan’a görev verdi. Böylelikle çok kısa süre 

İran İslâm Devrimi iki kutuplu dünya 
koşullarında kokuşmuş Şah rejimine 
karşı alternatif bir umut oldu. Ancak 
ne acıdır ki geldiğimiz sonuç itibariyle 
dünyaya örnek göstereceğimiz alter-
natif bir sistem kuramadı, sadece İran 
halkını değil bütün İslâm ümmetini 
büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.
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içerisinde Ayetullah Humeyni taraftarları ülkenin 
tüm cadde ve sokaklarında kontrolü ele geçirmeye 
muvaffak oldular.” (Ünal Gündoğan)

Görüldüğü gibi İran İslâm Devrimi’ni diğer üç 
devrimden ayıran en önemli özelliği devrimin ana 
düşüncesinin pozitivizm değil, dini inanç oldu-
ğuydu. Ulema ve aydınların başını çektiği, yoksul-
ların da içinde olduğu ama ağırlıklı olarak esnaf 
hareketine dayanıyordu. Pozitivizmin hüküm sür-
düğü bir dünya sisteminde “Bu çağda İslâm devlet 
mi olur?” anlayışını yerle bir ettiği için bütün Müs-
lümanların gönlünde inanılmaz heyecan fırtınaları 
oluşturmuştu.

İran İslâm Devrimi, başlangıçta ümmetçi bir 
söylem geliştirdi. ABD ve İsrail’i açıktan eleştiri-
yordu. Ne yazık ki, devrimin 41. yılına yaklaştığı-
mız bu günlerde başlangıçtaki ümmet anlayışı ye-
rine Fars milliyetçiliği ve mezhepçi anlayışın ağır 
bastığını görüyoruz. Suudi Arabistan ile giriştiği 
rekabette Yemen’in perişan edilmesinde, Suriye’de 
kitlesel katliamların gerçekleşmesinde büyük ve-
bal aldı. İran İslâm Devrimi iki kutuplu dünya ko-
şullarında kokuşmuş Şah rejimine karşı alternatif 
bir umut oldu. Ancak ne acıdır ki geldiğimiz so-
nuç itibariyle dünyaya örnek göstereceğimiz alter-
natif bir sistem kuramadı, sadece İran halkını değil 
bütün İslâm ümmetini büyük bir hayal kırıklığına 
uğrattı.

İran’daki Gösteriler

Son günlerde İran’da olup biten gösterileri ba-
zılarının söylediği gibi sadece “ekonomik kriz ve 
siyasi baskılarla” değerlendiremeyiz. Ekonomik 
kriz ve siyasi baskılar sadece birer sonuçtur. Asıl 
üzerinde durulması gereken husus bu sonuçları 
oluşturan sebeplerdir. Bu bağlamda son günlerde 
İran’da giderek şiddeti artan kitlesel gösterileri 
oluşturan nedenlere baktığımızda yukarıda vurgu-
ladığımız iç sebepler olduğu gibi, ABD’nin uygula-
dığı ambargonun da neden olduğu dış sebeplerin 
de rol oynadığını görürüz.

Müslümanların yaşadığı coğrafyaları yakın-
dan takip eden ve İran’dan daha yeni gelen Mü-
fit Yüksel’e İran’daki gelişmeleri sordum. Özetle: 
“Rüşvetten, adam kayırmacılığından, baskılardan 
halkın çok şikâyet ettiğini.” söyledi. Fas’ta tanış-
tığım İranlı bir profesöre İran’ı sorduğumda Müfit 
beyin aktardığı şikâyetlere benzer eleştirileri şöyle 
dile getirmişti “Şah’ın tacı gitti, mollaların sarı-
ğı geldi ama İranlılar için hiçbir şey değişmedi.” 
Kokuşmuş Şah rejimini eleştirerek devrim yapan 
mevcut iktidarın bugün aynı eleştirilere muhatap 
olması çok üzücü bir durum. Ayrıca İran’ın millî 

gelirlerinin neredeyse hepsini silaha harcadığını 
çarpıcı bir örnekle eleştirmişti: “Bir gövde düşü-
nünki yediğiniz-içtiğiniz her şey sadece bir kolun 
uzamasına yarıyor, diğer uzuvlar hiç gelişmiyor.” 
Bunun üzerine Profesöre şunu sordum: “İran’ın 
yıllarca ‘Büyük şeytan’ dediği ABD bugün dese ki 
’İran vatandaşlarına vizeleri kaldırıyorum’ durum 
ne olur?” Hiç tereddüt etmeden: “İran’da kimse 
kalmaz!’’ demişti. O zaman İranlı yetkililerin sü-
rekli “dış güçlerin İran’ı işgal etmek istiyorlar!” 
tekrarının bir anlamı var mıdır? Zira işgal edilen 
topraklar kurtarılır ama işgal edilen zihinlerin kur-
tarılması o kadar kolay olmayacaktır!

Bir devletin dış politikasının belirlenmesi o 
devletin sahip olduğu anlayışı yansıtır. Dolaysıyla 
İran’ın dış politikasını belirleyen unsurların başın-
da Fars milliyetçiliği ve Şii mezhepçiliği gelmek-
tedir. Bunun en somut örneği İran’ın Yemen’de, 
Suriye’de yürüttüğü vekâlet savaşıdır. Bize göre, 
İran’ın izlediği yanlış dış politika neticesinde mad-
di olarak fakirleşti, manevi olarak ta mezhep temel-
li katliam yapmış bir ülke olarak tarihe geçecek.

Yukarıda anlattıklarımız İran’ın izlediği dış po-
litikanın sonucuydu. Bir de ABD’nin geniş bir coğ-
rafyada yürüttüğü bölge politikasının İran’a yansı-
maları vardır. Lübnan’da, Irak’ta ve İran’da kitlesel 
çapta gösteriler başlamadan yaklaşık üç ay önce 
şunlara dikkat çekmiştik: “ABD’nin bölgeye ilişkin 
politikalarını derinlemesine incelediğimizde an-
lıyoruz ki, ABD’nin kafasında sadece Suriye stra-
tejisi yok, geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgesel 
bir stratejisi vardır. Emekli olan Cumhuriyetçi bir 
senatör, Fox TV’de şöyle demişti: “ABD’nin geniş 
menfaatleri ve İsrail’in güvenliği için Afganistan’ı 
Akdeniz’e bağlayacak hattın bizim kontörlümüzde 
olması lazım.” Eğer ABD Afganistan’dan Akdeniz’e 
uzanan hattı kontrol altına almayı başarırsa kendi-
sine rakip olarak gördüğü Çin’i Batıdan, Rusya’yı 
Doğudan kuşatmış olacaktır.

 Afganistan’ı Akdeniz’e bağlayan coğrafyaya 
baktığımızda, Afganistan, İran, Suriye’yi görürüz. 
Bu bağlamda bu ülkeleri bir zincirin halkalarına 
benzetirsek arada bir tek İran halkasında ABD’nin 
askeri üsleri olmadığını fark eder, meselenin cid-
diyetini daha iyi kavramış oluruz.’’(Milat, 11 Eylül 
219.)

Emekli senatörün söyledikleriyle Pompeo’nun 
göstericilere dizdiği övgüleri birlikte düşündüğü-
müzde “İran’da neler oluyor?” sorumuzun ceva-
bında, eksik kalan İran halkasını tamamlamaya 
çalıştıkları çok açıktır.
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Burhanettin CAN

Bizim inançlarımızla, değer sistemimizle ve kültür medeniyet kodlarımızla 
bağdaşmayan yasa ve sözleşmelerin yapacağı tahribat çok yüksek olacak 
ve gelecek nesiller çok ağır bedeller ödeyecektir. İstanbul Sözleşmesi ve onu 
referans alan tüm yasalar feshedilmelidir. Bu noktada yapılan adaletsizliğin 
hesabı, ahirette mutlaka verilecek, hesabı sorulacaktır. Bu asla unutulmamalıdır.

Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-7

2011 İstanbul Sözleşmesi ve
Onu Referans Alan Tüm Yasalar Fesh Edilmelidir!

Giriş

6284 Sayılı Aileyi Ko-
ruma(!) Yasası, 5237 sayılı 
Türk Ceza Kanunu ve 4721 
Türk Medeni Kanunu, 
Toplumsal Cinsiyet Eşitli-
ği Projesi ve 2011 İstanbul 
Sözleşmesi referans alına-
rak hazırlanmıştır. Tüm bu 
yasa ve uygulama yönetmeliklerinde kullanılan 
dil, kavramlara yüklenen anlamlar, kavramlara 
yapılan vurgular ve şiddet kavramına çizilen çer-
çeve, bir psikolojik savaş mantığının ürünü olup 
aile yapımıza, toplumsal yapımıza, kültür ve me-
deniyet kodlarımızla ahlak sistemimize her yönde 
açılmış bir savaş ilanıdır.

Bizim inançlarımızla, değer sistemimizle ve 
kültür medeniyet kodlarımızla bağdaşmayan 
yasa ve sözleşmelerin yapacağı tahribat çok yük-
sek olacak ve gelecek nesiller çok ağır bedeller 
ödeyecektir.

Nitekim Kamu Deneticileri Kurumu (KDK) 
Başdeneticisi Şeref Malkoç’un, 17.11.2019 tarih-
li Türkiye gazetesine İstanbul Sözleşmesi ile ilgili 
verdiği röportajda yaptığı tespit, çok önemli ve 
yerinde olup verdiğimiz mücadelenin ne kadar 
haklı ve gerçekçi olduğunu teyit etmektedir(Şeref 
Malkoç’u bu tutum ve tavrından dolayı kutluyor 
ve kendisine başarılar diliyoruz):

“İstanbul Sözleşmesi konusunda bize müra-
caat geldiği takdirde incelemeye alırız. Resen 

incelemeye yetkimiz yok 
ama vatandaş istediğin-
de müdahil olabiliyoruz. 
Çok konuşuldu ama bize 
başvuru gelmedi. Bir deği-
şiklik yapılması gerekirse 
partilere ve TBMM’ye öne-
ride bulunabiliriz. İstanbul 
Sözleşmesi netice itibarıyla 
bir sözleşmedir. Burada ki 

problem sözleşme imzalanırken veya bununla il-
gili yasa düzenlenirken toplumda yeterince tartı-
şılmamasıdır. Meclisin gündemine geldi ve geçti. 
O dönem TBMM’de bile yeterince konuşulmadı. 
Aileyi, çoluk çocuğu yani milyonları etkiliyor. 
Bulgaristan, Macaristan gibi ülkeler imzalamadı. 
İyice tartışıp mahkemelere bile gittiler. Biz bunla-
rı yapmadığımız için acıları ve sıkıntıları ortaya 
çıkınca konuşur olduk. Sağlıklı bir tartışma or-
tamı da halen yok. ‘Uluslararası bir sözleşmedir 
tartışılamaz’ deniliyor. Tamam da bu toplumun 
yararına mı, değil mi? Bunu irdelememiz lazım. 
Evet, yeniden ele alınması gerekir mi? Gerekir… 
50-100 şikâyet geldiği takdirde gerekli çalıştay-
ları yaparız. Bu konuda ciddi bir raporlama bile 
yok. Sözlü kültüre sahibiz ama bunu yazıya aktar-
mamız lazım.”

Bu nedenle 2011 İstanbul Sözleşmesi ve 6284 
Sayılı Yasa feshedilmelidir.

Bu yazıda, bu konu ele alınmaktadır.
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İstanbul Sözleşmesinin Amacı:
“… Bir Avrupa Yaratmak”

Hukuk; toplumun benimseyip içselleştirdiği 
bir değer sistemi, bir kimlik ve bir kültür ve me-
deniyetin, sağlıklı sıhhatli yaşanabilir olması için 
ferdin kendisi, yaratıcısı, ailesi, komşusu, akraba-
sı, toplumu, devleti ve diğer toplumlarla, insanlık 
âlemiyle olan ilişkilerini, toplumsal kimliğe, değer 
sistemine ve kültür ve medeniyet kodlarına göre 
düzenleyen, güçle donanmış bir kurallar, kaide-
ler ve normlar bütünüdür.

Bu şekilde yapılanan bir hukuk sistemi, top-
lumun kimliğini, değer sistemini, kültür ve me-
deniyet kodlarını kuvvetlendirir; hukuk sistemine 
olan toplumsal güveni sağlar. Bu ilişki, hukuk sis-
temi ile ahlak sisteminin birbirini desteklemesini 
ve kuvvetlendirmesini temin eder. Değer sistemi, 
ahlak sistemi ve hukuk sisteminin bütünleş-
mesi, birbirine destek olması, suç ve ceza oran-
larının azalmasına sebebiyet verir; fert ve toplum 
korunur. Kendisi ile ailesi ile akrabası ile komşusu 
ile toplumu ile devleti ile gelecek nesillerle ve geç-
miş nesillerle barışık şahsiyetli bir insan unsuru 
ortaya çıkar. Aksi durum ferdi, toplumsal ve sis-
temsel bunalımdır ve krizdir.

“Kanunlaştırma hareketleri”, her ülke ve 
millet için gereklidir, hatta zorunludur. Önemli 
olan, kanunlaştırmanın nasıl, hangi temel unsur-
lara, hangi değer sistemine, kültür ve medeniyet 
kodlarına göre yapılacağı ve nasıl bir dil ve kav-
ramlar kullanılacağıdır.

Bugüne kadarki uygulamalardan, tecrübeler-
den “Kanunlaştırmaların 3 farklı şekilde yapıldığı” 
görülmektedir:

“1- Islah/ Rehabilitasyon: Var olan hukuk ku-
rallarının yeniden tanzimi ve yeni ihtiyaçları kar-
şılar hale getirilmesi.

2- Resepsiyon: Yabancı bir hukuk sistemi-
nin ülke hukuk sistemi olarak kabul edilmesi ve 
düzenlenmesi.

3- Ekspansiyon: Sömürgeci devletlerin kendi 
hukuklarını, sömürgelerine, gerektiğinde zor kul-
lanarak taşımaları.”(1)

Resepsiyon, devlete hâkim olan gücün, genel-
likle halka rağmen gerçekleştirdiği bir olgudur. 
Lozan sonrası Cumhuriyet döneminin başlangı-
cında tüm yasaların Avrupa’nın değişik ülkele-
rinden ithal edilmesi, bunun güzel bir örneğidir. 
Bu konuda Mahmut Esat Bozkurt’un ve Mustafa 
Kemal’in yaptığı konuşmalar, konunun daha iyi 
anlaşılmasını sağlayacaktır:

“M. Esat Bozkurt: “Lozan muahedesiyle yük-
lendiğimiz işi, elden geldiği kadar çabuk başarmak 
lazımdı. Birinci Dünya savaşı içinde İstanbul’da 
İzhar-ı Kavanın Komisyonları adı ile bir sıra ko-
misyonlar kurulmuş ve işe başlamıştı. 1924 yılın-
da bunların çalışma verimi gözden geçirildi…

Burada şu soru karşısındayız: Komisyonlar bu 
biçim kanun taslaklarını niçin ve neden yaptılar?

İşin bu yönünü bilmek, konumuzu kavramak 
için çok faydalıdır.

Komisyonlar şu kanaatte idiler: “Her milletin 
kanunu kendi ihtiyaçlarına göre yapılır. Bizim 
kanunlarımız bize göre yapılmalıdır.”

Bunun bir batıla olduğunu göstermek zor bir 
şey değildir.

Türk ihtilalinin komedya ile oyalanmağa vakti 
yoktu. Türk milletinin taliinde gereken kat’i kararı 
almak zorunda idi ve bu karar şu olacaktı:

Türk ulusunun, medeni milletler ailesinden 
bir üye olmasına ve mutlaka olması lazım geldi-
ğine göre, kayıtsız şartsız bu milletlerin hak sis-
temlerini benimsemesi lazımdı. Tıpkı bir kulübe, 
bir partiye intisap edecek kimsenin, kulüp ve parti 
nizam ve usulünü aynen kabul etmesi gibi, medeni 
kamuya girmek davasını güden bir devletin de, 
bu kamunun icaplarını kendine mal etmesi zo-
runluluğu vardır.” (1,2)

Mustafa Kemal:
“Sayın Arkadaşlar!
“Türk ihtilalinin kararı, batı medeniyetini ka-

yıtsız şartsız kendisine mal etmek, benimsemek-
tir. Bu karar o kadar kesin bir azme dayanmak-
tadır ki, önüne çıkacaklar, demirle, ateşle yok 
edilmeye mahkûmdurlar. Bu prensip bakımından, 
kanunlarımızı oldukları gibi batıdan almak zo-
rundayız. Böylelikle, Türk ulusunun iradesine 
uygun harekette bulunmuş olacağız. Keyif ve is-
teklerimize göre değil, milletimizin dileklerine 
göre iş başarmağa borçluyuz. Şimdiye kadar geçen 
hizmetlerinize teşekkür eder ve komisyonların va-
zifelerine son veririm.”(1)

Görülebileceği gibi bütün değişiklikler “halka 
rağmen halk için” yapılmıştır(!)

7 Mayıs 2004 yılında Uluslararası sözleşme-
lerin iç hukuktan üstün olduğu ve bağlayıcılığı 
kabul edilmiştir. Dolayısıyla Osmanlıdaki Tan-
zimat ve Islahat fermanlarını, Mustafa Kemal ile 
Mahmut Esat Bozkurt’un yukarıdaki ifadelerini 
ve Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan icraatları 
göz önüne aldığımızda, son “İki yüz yıllık süreçte 
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hem resepsiyon hem de rehabilitasyon yapılmış-
tır.” (1) diyebiliriz.

Özelde Türkiye, genelde İslam dünyası olmak 
üzere yapılan resepsiyon ve resepsiyon destekli 
rehabilitasyon hareketleri, kanunların/yasaların/
hukukun diline yansımış, kullanılan kavramlar 
buna uygun seçilerek ithal edilmiştir(1,3).

Genel olarak, hukuk sistemi ve hukuk sis-
teminde kullanılan dil ve kavramlar üzerinden 
toplumsal bir değişim ve dönüşüm stratejisi 
öngörülmektedir(1,4):

“Hukukçu Nur Centel: Yasalarda kullanılan 
kavramlar, yasa koyucunun ilgili suç bakımından 
hangi hukuki değeri korumak istediği hakkında 
fikir verme ve uygulamayı yönlendirme işlevini 
görmektedir; bu nedenle dikkatli seçilmeleri gere-
kir.” (4)

“Hukukçu Kadir Gündoğan: Türkiye 
Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasında yapılan dev-
rimlerden belki de en önemlisi, “hukuk devrimi”dir. 
Türkiye’de, toplumu ve sosyal düzeni modernleştir-
me istem ve çabalarını hukuka yansıtması hukuku 
geleneksel toplumdan modern topluma geçişte 
bir araç olarak kullanma girişimleri Tanzimat 
fermanı ile birlikte başlamış, Cumhuriyet devrim-
leri ile doruğa ulaşmıştır. 1923’te başlayan, özel-
likle 1926 yılı ve sonrasında yoğunlaşarak Laik 
Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini atan ve “Türk 
Hukuk Devrimi” olarak da isimlendirilen hukuk 
reformları Türk toplumunun modernleşmesinde 
önemli rol oynamıştır. Türk Ceza Kanunu da hu-
kuk devriminin en önemli yapıtaşlarından biri-
dir.” (5)

AB uyum yasaları ile gelinen nokta, süre-
cin devamından başka bir şey değildir. Avrupa 
Birliği’nin genişlemeden sorumlu komiserlerin-
den Olli Rehn’in 2009 yılında kullandığı aşağıda-
ki ifadeler bunu teyit etmektedir:

“Üye ülkelerde olduğu şekilde, aday ülkelerde 
de lezbiyen, gay, eşcinsel ve transseksüel hakları 
örgütlerinin varlık ve faaliyetlerinin, güvence al-
tına alınmasının takipçisiyiz. Türkiye’nin bu ko-
nuda gerekli adımları atmasını bekliyoruz.” (6).

İstanbul Sözleşmesinin muhtevası incelen-
diğinde, oluşturulacak birimler göz önüne alın-
dığında sürecin, çok daha ileriye taşınması ve 
AB’nin Türkiye’ye müdahale etmesi söz konusu 
olacaktır. Çünkü sözleşmenin amacı, bunu ge-
rektirmektedir. Sözleşmenin amacı, Sözleşmenin 
giriş kısmında; “...Kadına karşı şiddet ve aile içi 
şiddetten arınmış bir Avrupa yaratmak” olarak 
ifade edilmiştir.

Avrupa/Batı Kültür ve Medeniyet Kodlarına 
göre hazırlanmış bir yasanın/ sözleşmenin, İslam 
Kültür ve Medeniyet kodlarına göre şekillenmiş 
bir topluma, bir millete ve bir ülkeye uygulanma-
sı, kendi kendini sömürgeleştirmekten başka 
bir şey değildir.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi ile Türkiye, AB’nin Gözetimi ve 
Denetimi Altına Sokulmuştur

2011 İstanbul Sözleşmesi, muhtevasından do-
layı gizli bir sömürgeleştirme metnidir. Çünkü 
Sözleşmeyi İmzalayanlar, İstanbul Sözleşmesinin 
9. Bölümünde yer alan üye ülkelerin izlenmesi ve 
denetlenmesine ilişkin “özel bir İzleme ve de-
netleme biriminin(GREVIO)” varlığını kabul et-
mektedirler (Madde 66). Sözleşmenin 66’dan 70’e 
kadar olan maddeleri GREVIO’nun çalışma esas-
larını yetkilerini ve sorumluluklarını tanımlamak-
tadır. GREVIO izlenecek tüm ülkeleri belli bir 
soru formuna uygun olarak izleme ve denetleme 
hakkına sahiptir. Sözleşmeyi imzalayanlar, elde 
ettikleri sonuçları, GREVIO’nun hazırladığı bir 
soru formunu referans alarak Avrupa Konseyi Ge-
nel Sekreterine rapor etmek zorundadırlar (Mad-
de 68). GREVIO’nun hazırlayacağı anketlere ve 
“GREVIO’dan gelecek bütün bilgi taleplerine taraf-
lar cevap” vermek zorundadırlar. GREVIO, Söz-
leşmenin uygulamasına ilişkin bilgileri, “…sivil 
toplum kuruluşlarından ve sivil toplumdan da” 
edinme hakkına sahiptir. Bu yolla GREVIO ilgili 
ülkenin sivil toplum örgütleri ile ilişki kurma hak-
kını elde etmiş olmaktadır. Ayrıca GREVIO, “…
Diğer uluslararası belgeler uyarınca oluşturulmuş 
kuruluşlardan olduğu kadar Avrupa Konseyi İnsan 
Hakları Komiserinden, Parlamenter Asamblesin-
den ve Avrupa Konseyinin bu konuda özelleşmiş 
birimlerinden bu Sözleşmenin uygulamaları hak-
kında bilgi edinebilir.” “Taraflardan GREVIO’ya 
gelen bilgiler yetersiz ise ulusal makamların iş-
birliği ve bağımsız ulusal uzmanların yardımıy-
la, ülke ziyaretleri düzenleyebilir.” “GREVIO’nun 
vardığı sonuçların uygulanması için alınması ge-
reken tedbirlere ilişkin tavsiyeler; gerekirse bun-
ların uygulaması hakkındaki bilgilerin sunulması 
için üye ülkeler ziyaret edilebilir”. “GREVIO’ya, 
Sözleşmenin geniş çapta veya defalarca ihlalinin 
önlemesi veya sınırlanması amacıyla derhal mü-
dahale gerektiren sorunların bulunduğunu gös-
teren güvenilir bilgiler ulaştığında, ...taraflarca 
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alınan tedbirlere ilişkin özel bir raporun acilen 
sunulmasını talep edebilir.” “GREVIO, söz ko-
nusu Tarafın verdiği bilgileri ve kendisine ula-
şan diğer güvenilir bilgileri göz önüne alarak, 
bir veya daha fazla üyesini, bir soruşturma ya-
pıp acilen GREVIO’ya rapor etmek üzere tayin 
edebilir.” “Söz konusu edilen soruşturmanın bul-
guları incelendikten sonra GREVIO bu bulguları, 
kendi yorum ve tavsiyelerini ekleyerek söz konu-
su Tarafa, durum gerektiriyorsa Taraflar Komite-
sine ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine” 
iletir(Madde 68). GREVIO, “Avrupa Konseyi Par-
lamenter Asamblesini, bu Sözleşmenin uygula-
malarını düzenli aralıklarla 
değerlendirmeye davet etmek” 
zorundadır (Madde 70).

Madde 66’dan 70 kadar 
olan maddelerden alıntıladığı-
mız yukarıdaki ifadeler, hedef 
ülkenin bağımsız bir ülke olup 
olmadığının sorgulanmasını 
gerektirmektedir. Dahası hedef 
ülkelerdeki STK’larla hukuki 
güvence altında ilişki kurmak, 
kurabilmek, gelecekte iş bir-
likçi STK’ların varlığını ortaya 
çıkarabilecektir.

İstanbul Sözleşmesi, AB ta-
rafından batılı olmayan ülke-
lerin kendi kendilerini asimile 
etme, sömürgeleştirme aracı 
olarak kullanılmaktadır. Ni-
tekim Sözleşmenin 12. ve 42. 
Maddelerinde, Batının öngör-
düğü kültürel normlar hariç, 
diğer milletlerin kabul ettiği, 
benimsediği, asırların birikimi 
olarak meydana gelen, zenginleşen kültür, din, 
adet, gelenek ve törenin “kökünün kazınması” 
taraflardan istenmektedir:

“İstanbul Sözleşmesi Madde 12–1- Taraflar… 
kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişe-
leşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törelerin, 
geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün 
kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sos-
yal ve kültürel davranış kalıplarının değiştiril-
mesine yardımcı olacak tedbirleri alacaklardır.”

“Madde 12-5--Taraflar kültür, töre, din, ge-
lenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu 
Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet ey-
lemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin 
edeceklerdir.”

“İstanbul Sözleşmesi Madde 42–1- Taraflar bu 
Sözleşme kapsamında kalan şiddet eylemlerinin 
gerçekleştirilmesinden sonra başlatılan ceza da-
valarında kültür, töre, din, gelenek veya sözde 
“namus”un gerekçe olarak öne sürülmesinin 
önlenmesini temin etmek üzere, gerekli yasal 
veya diğer tedbirleri alacaklardır.”

2011 İstanbul Sözleşmesi, “kadınların ve er-
keklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine 
dayalı ön yargıların, törelerin, geleneklerin ve 
diğer uygulamaların kökünün kazınması”, “ka-
dınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış 
kalıplarının değiştirilmesi” ifadelerinde yer alan 

farklı kültür, din, adet, gelenek, 
töre ve namus gibi kavramların 
“kökünü kazımak” istemek-
le, bir asimilasyon hareketi 
amaçladığı anlaşılmaktadır.

AB’nin niyeti, bu ve buna 
benzer sözleşmelerle muha-
tap ülkeleri, kültürel olarak 
çözerek asimile etmektir. “Ka-
dına karşı şiddet” ve “aile içi 
şiddet” kavramları, bu amacı 
gizlemek için kalkan olarak 
kullanılmıştır/kullanılmakta-
dır. İstanbul Sözleşmesinde 
“Kadına karşı şiddet” ve “aile 
içi şiddet” ve benzer kavram-
sallaştırmalarla ve bu kav-
ramsallaştırmalara yüklenen 
anlamlarla diğer milletler, 
dinlerinden koparılarak, Ate-
izme, Deizme ve Agnostisiz-
me yönlendirme yapılarak 
kültür ve medeniyetleri tah-

rip edilerek bir asimilasyon gerçekleştirilmek 
istenmektedir.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi Her Türlü
Cinsel Sapkınlığa Serbestiyet Tanımaktadır

İstanbul Sözleşmesinin dördüncü maddesin-
de yer alan “cinsel yönelim” kavramsallaştırılması 
ile her türlü cinsel sapkınlık, yasal koruma altına 
alınmıştır (Madde 4 – 3). Gelecek nesiller için en 
büyük tehlikelerden biri, bu cinsel sapkınlıkların 
yaygınlaşması olacaktır.

İstanbul Sözleşmesinin dördüncü maddesi-
ne göre Kur’ân-ı Kerim’de var olan eşcinsellikle 

Değer sistemi, ahlak sis-
temi ve hukuk sisteminin 
bütünleşmesi, birbirine 
destek olması, suç ve ceza 
oranlarının azalmasına 
sebebiyet verir; fert ve 
toplum korunur. Kendisi 
ile ailesi ile akrabası ile 
komşusu ile toplumu ile 
devleti ile gelecek nesil-
lerle ve geçmiş nesiller-
le barışık şahsiyetli bir 
insan unsuru ortaya 
çıkar. Aksi durum ferdi, 
toplumsal ve sistemsel 
bunalımdır ve krizdir.
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ilgili tüm ayetler(6/86; 7/80-84; 11/70-89; 15/59-
77; 21/74-75; 26/160-175; 27/56-59; 29/25-35; 
37/133-138; 38/13; 50/13; 54/33-39) ve hadisler 
mülga edilmiş olmaktadır.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi, Zina ve Fuhşu Yasal Koruma 
Altına Alarak Yaygınlaşmasına İmkân Sağlamaktadır

İstanbul Sözleşmesinin 36. Maddesi, rıza te-
melli her türlü cinsel ilişkiye cevaz vererek zina ve 
fuhşu, suç olmakta çıkarmakta ve yaygınlaşmala-
rını yasal güvence altına almaktadır:

“Madde 36 – 1- Taraflar aşağıdaki kasten ger-
çekleştirilen eylemlerin cezalandırılmasını sağ-
lamak üzere gerekli yasal veya diğer tedbirleri 
alacaklardır:

a- başka bir insanla, rızası olmaksızın, her-
hangi bir vücut parçasını veya cismi kullanarak, 
cinsel nitelikli bir vajinal, anal veya oral penetras-
yon gerçekleştirmek;

b- bir insanla, rızası olmaksızın, cinsel nitelik-
li diğer eylemlere girişmek;

c- Başka bir insanın, rızası olmaksızın, üçün-
cü bir insanla cinsel nitelikli eylemlere girmesine 
neden olmak.

2- Rıza, mevcut koşullar bağlamında değer-
lendirilmek üzere, şahsın özgür iradesi sonucun-
da gönüllü olarak verilmelidir.

3- Taraflar 1. fıkrada yer alan hükümlerin aynı 
zamanda iç hukukta kabul edilmiş olan, eski veya 
mevcut eşlere veya birlikte yaşayan bireylere kar-
şı gerçekleştirilmiş eylemler için de geçerli olma-
sının temin edilmesi için gerekli yasal veya diğer 
tedbirleri alacaklardır.”

Sözleşmenin 36. 46. ve 59. maddelerinde 
“birlikte yaşanan birey”(partner) kavramsallaş-
tırılması ile “nikahsız birliktelikler”/“metres ha-
yatı yaşamak” hem aile olarak kabul edilmekte, 
hem de zina/fuhuş meşrulaştırılmaktadır:

“Madde 46 – a -suçun, iç hukukun kabul et-
tiği eski veya mevcut bir eşe veya birlikte yaşa-
nan bireye karşı, aile fertlerinden biri tarafından, 
mağdurla birlikte ikamet eden biri tarafından veya 
yetkisini suiistimal eden biri tarafından işlendiği 
hallerde;”

Madde 59 –1- Taraflar, ikametgâh durumu iç 
hukuk tarafından tanınan eş veya birlikte yaşa-
nan bireye bağlı olan mağdurlara, evliliğin veya 
ilişkinin bozulması durumunda…

2- Taraflar ikametgâh durumu iç hukuk tara-
fından tanınan eş veya birlikte yaşanan bireye 
bağlı olan mağdurların ikametgâh nedeniyle…

Böylece aile kavramı, fuhuş hayatı ile iç içe 
geçirilerek kutsiyeti tahrip edilmektedir. Bu mad-
delere göre nikâhsız birlikteliklere/hayat tarzla-
rına karşı en basit ahlakı bir müeyyidenin dahi 
uygulanması suçtur. Çünkü sözel ve psikolojik 
şiddet tanımları ile ahlakı müeyyide uygulanması 
imkânsızlaştırılmıştır.

İstanbul Sözleşmesinin 36. maddesine göre 
Kur’ân-ı Kerim’de var olan zina ilgili tüm ayetler 
(4/15, 25; 17/32; 24/2-9; 25/68; 33/30; 60/12; 
65/1) ve hadisler mülga edilmiş olmaktadır.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

İstanbul Sözleşmesi Aile İçi İhtilafların Çözümünde 
Mahremiyeti Yıkmakta ve Ailelerin Arabuluculuk 

Yapmasına Karşı Çıkmaktadır

İnsan genetiğinde, insan üzerinde birbirine zıt 
istikamette etki eden iki ana mekanizma vardır: 
1- Fıtrat(İyilik Cephesi), 2- Heva(Kötülük Cep-
hesi). Fıtrat, insanı hep iyiye, güzele, hakka sevk 
etmek isterken; heva ise daima kötüye, çirkine ve 
batıla sevk etmek ister. Bu duruma, insan üzerinde 
melekle şeytanın savaşı denebilir. Bugünkü teknik 
tabirleri kullanırsak insan üzerinde virüslerle anti 
virüslerin savaşı vardır. O nedenle aile hayatında 
zaman zaman değişik nedenlerle istenmeyen du-
rumlar meydana gelebilir. Genel olarak da ilk or-
taya çıkan durum, aile fertlerinin birbirlerine ba-
ğırıp çağırmasıdır. Süreç iyi yönetilebilirse bunlar 
geçici durumlardır. Fakat polise telefon edildikten 
sonra geçici hal olma ihtimali olan bu durumun, 
sürekli bir hal alma ihtimali artmaktadır. Belli bir 
seviyenin altında kaldığı sürece beşeri bir durum 
olarak değerlendirilmesi gereken bu olgu, İstan-
bul Sözleşmesine göre suçtur. Bazen aile bireyle-
ri bu süreci iyi yönetemeye bilir. Bizim Kültür ve 
medeniyet kodlarımıza göre kadın ve erkeğin aile 

Şekil 1: Cinsel Yönelimin Kapsadığı Tüm Cinsel Sapkınlıklar.
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tarafları, hakem heyeti oluşturarak sürece müda-
hil olmak ve sorunu çözmeye çalışmak isterler ve 
de zorundadırlar:

“Karı ile kocanın aralarının açılmasından kor-
karsanız, bu durumda erkeğin ailesinden bir ha-
kem, kadının da ailesinden bir hakem gönderin. 
İki taraf (arayı) düzeltmek isterlerse, Allah da 
aralarında başarı sağlar…”(4 Nisâ 35).

İstanbul Sözleşmesinin 48. Maddesi, bu tür 
hakemlik müessesinin sürece müdahil olmasına 
karşı olup taraf ülkelerin böyle bir yaklaşımı en-
gelleyecek tedbirleri almasını istemektedir:

“Madde 48 – 1- Taraflar bu Sözleşme kapsa-
mında yer alan her türlü şiddet olayıyla ilgili ola-
rak, arabuluculuk ve uzlaştırma da dâhil olmak 
üzere, zorunlu anlaşmazlık giderme alternatif 
süreçlerini yasaklamak üzere gerekli yasal veya 
diğer tedbirleri alacaklardır.”

Ayrıca İstanbul Sözleşmesine göre mağdur, 
bir kez şikâyet yapmış ise şikâyetini geri çekme 
hakkına sahip değildir. Kendileri şikâyetlerini geri 
çekse bile açılan dava, bu istekten bağımsız olarak 
devam ettirilecektir:

“Madde 55 –1- Taraflar, … mağdurun ifadesi-
ne veya şikâyetine bağlı olmaksızın ve Mağdurun 
ifadesini veya şikâyetini geri çekmesi durumun-
da dahi devam edebilmesini temin edeceklerdir.”

İstanbul Sözleşmesi aile içinde barışı değil 
savaşı isteyen bir mekanizma inşa etmektedir.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

Delil/Belge Aramayan 6284 Sayılı Yasa Heva 
Cephesinin Önünü Açarak İblise Hizmet Etmektedir

Hukukun temel mantığında, iddia sahibinin 
iddiasını ispatlamak mecburiyeti vardır. Suçlayan 
insan, suçlamaya ilişkin veya kendinin haklı oldu-
ğuna ilişkin bilgi ve belgeleri/delilleri ortaya koy-
mak zorundadır. Bu hukuk sistemlerinin olmazsa 
olmaz ilkesidir. Bu hukuk yasası ya da ilkesi, 6284 
sayılı aileyi koruma yasası(!) ve uygulama yönet-
meliği için geçerli değildir. Bu yasa ve uygulama 
yönetmeliğinde şikâyet edip mağdur olduğunu 
ifade edenlerin, iddiaları ile ilgili hiçbir delil veya 
belge sunma mecburiyeti bulunmamaktadır:

“(6284 Yasa) Madde 8 – (3) Koruyucu ted-
bir kararı verilebilmesi için, şiddetin uygulandı-
ğı hususunda delil veya belge aranmaz.” (Bak: 
6284 Sayılı Yasanın Uygulama Yönetmeliği Madde 
6–1,12-1 ve 30-3).

Bu maddelerde şikâyet edenin beyanı esas 
olup suçlananın hiçbir söz hakkı olmadığı 
görülmektedir.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

Sonuç Olarak: İstanbul Sözleşmesi ve
Onu Referans Alan Tüm Yasalar Feshedilmelidir!

Suçlanan dinlenmeden, ne tür bir şiddet uy-
gulandığı veya uygulanıp uygulanmadığı araştı-
rılmadan, iddia edenin iddialarının doğru olup 
olmadığı sorgulanmadan, süreci kimin başlattığı 
araştırılmadan “koruyucu tedbir”(!) adına ge-
nellikle babalar, evlerinden uzaklaştırılmaktadır. 
Evinden, bağından, bahçesinden koparılıp sür-
gün edilen/uzaklaştırılan insanların nerede, nasıl 
kalacağı, ne yiyip içeceği, buna imkânı olup olma-
dığı irdelenmemektedir. Nasıl bir psikoloji içine 
sokulduğu ya da sokulabileceği düşünülmemek-
tedir. Diğer taraftan fiziksel şiddet içermeyen bir 
vaka üzerinden evinden uzaklaştırmanın, çocuk-
lar, akrabalar ve komşular üzerindeki etkisinin ne 
olduğu, ne olabileceği göz önüne alınmamaktadır.

İstanbul Sözleşmesi ve bunu referans alan ya-
salar, uygulanmaya başlandıktan sonra elde edilen 
sonuçların, aşağıdaki sorular çerçevesinde, ger-
çekçi bir şekilde sorgulanması yapılmalıdır:

· Uygulanan şiddet türleri nelerdir ve bu şid-
det türlerinin eşik seviyeleri nedir?

· Yasa uygulanmaya başlandıktan sonra şid-
det artmış mıdır, azalmış mıdır?

· Cinayetler artmış mı azalmış mı? Cinayet 
işlenmesinde adamın karısını öldürmeye 
kalkmasında temel amiller nelerdir, bunu 
sorgulanması yapılmış mıdır?

· Boşanmalar artmış mı azalmış mı?
· Evlenme oranları artmış mı azalmış mı?
· Evliliğe olan ilgi de bir değişim var mı?
· Nikâhlı birlikteliklerde mi yoksa nikâhsız 

birlikteliklerde mi artış olmuştur, 
olmaktadır?

· Yasalardaki bu zaafları, istismar eden bir 
şebeke var mı yok mu?

TUİK verilerine göre İstanbul Sözleşmesi ve 
Sözleşmeyi referans alan yasalar uygulamaya so-
kulduktan sonra aile yapısında iyileşme değil kö-
tüleşme olmuştur.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.



20

 Umran • Aralık 2019

G Ü N D E M   ORTADOĞU’DAN

Her türlü sorunun çözümü için nirengi nok-
ta, hak ve adalet olmalıdır (57 Hadid 25; 38 
Sâd 26). Allah’a ve ahiret gününe iman edenle-
rin, nefsi davranmaması, kin ve nefretle hareket 
etmemesi, adil davranmaları imanın bir gereğidir 
(5 Mâide 8).

Bir kadının kendisine şiddet uygulandı ihba-
rını yapmasının ardından babalar dinlenmeden, 
sorgulanmadan, iddianın doğru olup olmadığı 
araştırılmadan, babaların polis zoruyla evlerin-
den, bağlarından, bahçelerinden alınıp sürgüne 
gönderilmesi, bize Kur’ân’daki Hz. Davud’un 
“İki Davalı Kardeş Kıssasını” hatırlatmaktadır 
(38 Sâd 18-29). Umarız ki Türkiye’yi yöneten-
lerde bunu bu dünyada hatırlarlar; öteki dün-
yada nasıl olsa kendilerine hatırlatılacak ve de 
hatırlayacaklardır.

Hz. Davud ibadetle meşgul olduğu bir anda, 
güvenlik duvarlarını aşarak odasına kardeş oldu-
ğunu söyleyen iki yabancı girmiştir. Kardeşlerden 
birinin 99 koyunu diğerinin ise tek bir koyunu 
vardır. 99 koyunu olan, kardeşinin tek koyununu 
alıp kendi koyunlarına katmak istemektedir. Böy-
le yapmakla da kardeşine iyilik yaptığını belirt-
mekte, kardeşinin daha kârlı olacağını iddia edip 
kardeşini etkilemektedir. Tıpkı İstanbul Sözleş-
mesinin ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesinin 
bu ülke için çok iyi olduğunun söylenmesi gibi.

Hz. Davud, tek koyunu olan kardeşi dinledik-
ten sonra kararını hemen vermiştir:

“(Davud) Dedi ki: “Andolsun senin koyunu-
nu, kendi koyunlarına (katmak) istemekle sana 
zulmetmiştir. Doğrusu, (emek ve mali güçlerini) 
birleştirip katanlardan(ortak) çoğu, birbirlerine 
karşı tecavüz ederler; ancak iman edip de salih 
amellerde bulunanlar başka. Onlar da ne kadar 
azdır.” (38 Sâd 24).

Hz. Davud, dava edeni dinlemiş, fakat dava 
edileni dinlemeden, kardeşinin söylediklerinin 
doğru olup olmadığını sorgulamadan hemen yu-
karıdaki kararı vermiştir.

Aile ilgili T.C. hukuk sisteminde de, İstanbul 
Sözleşmesi ve Toplumsal cinsiyet eşitliği kü-
resel projesini referans alan yasalara göre bir 
kadın(pratikteki durum) kocasının kendisine 
şiddet uyguladığı ihbarını yaptığı takdirde, ka-
dının söylediklerinin doğru olup olmadığı erkeğe 
sorulmadan, araştırma yapılmadan erkek evin-
den alınıp sürgüne gönderilmektedir. T.C. yargı 
sistemi, Hz. Davud gibi tek yanlı bir dinleme ya-
parak kararını vermekle Hz. Davud’un düştüğü 
hataya düşmektedir.

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

Ancak Hz. Davud hata yaptığını anlamış, he-
men secdeye kapanarak Allah’tan kendisini af 
etmesini, bağışlamasını istemiştir. Allah da onu 
bağışlamıştır. Bununla beraber Hz. Davud uya-
rılmış, hak, hukuk ve adalet konularında nasıl 
davranması gerektiği kendisine belirtilerek yol 
gösterilmiştir:

“Ey Davud, gerçek şu ki, biz seni yeryüzünde 
bir halife kıldık. Öyleyse insanlar arasında hak 
ile hükmet, istek ve tutkulara (hevaya) uyma; 
sonra seni Allah’ın yolundan saptırır. Şüphesiz 
Allah’ın yolundan sapanlar, hesap gününü unut-
malarından dolayı onlar için şiddetli bir azap var-
dır.” (38 Sâd 26).

Sâd Suresinin 26. ayetinde, sadece bir siyasal 
partinin, cemaatin, tarikatın, mezhebin, akra-
banın, sülalenin ya da bir dinin veya bir kavmin 
mensupları arasında “hak ile hükmedilmesi” is-
tenmemektedir; “insanlar arasında hak ile hük-
medilmesi” istenmektedir. Hak ile hükmedilmesi 
konusuna, ateistler de komünistler de dinliler de 
dinsizler de herkes dâhildir.

T.C. hukuk sistemi de kadın ve erkek deme-
den herkese karşı adaleti uygulamak zorundadır. 
Delilsiz ve belgesiz yargılama sistemi, adaleti 
değil adaletsizliği getirir.

ADALET YOKSA BARIŞ DA OLMAYACAKTIR.
O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-

rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.
Bu noktada yapılan adaletsizliğin hesabı, Ahi-

rette mutlaka verilecek, hesabı sorulacaktır. Bu 
asla unutulmamalıdır.

O nedenle;
“Ey iman edenler, adil şahitler olarak Allah 

için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan ki-
niniz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. 
O, takvaya daha yakındır. Allah’tan korkup-sakı-
nın. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan 
haberi olandır.” (5 Mâide 8).

O nedenle İstanbul Sözleşmesi ve onu refe-
rans alan tüm yasalar feshedilmelidir.

HENÜZ VAKİT VARKEN, YARIN ÇOK GEÇ 
OLABİLİR!
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Arap dünyasındaki gazetecilerin 
yazılarından seçtiğimiz yazıları her ay 
Ortadoğu’dan başlığıyla yayımlıyoruz. 

Burada yayımladığımız yazılarda ortaya 
konulan tüm analizlerin gerçek/doğru 

olduğu veya bunların tümüne katıldığımız 
söylenemez. Yazıları tercüme etme 

amacımız, olayların yorumlanmasında 
ortaya konulan bakış açısı farklılıklarını 

görünür kılarak meseleler karşısında 
yapılan analizlerin hangi argümanlardan 

hareketle yapıldığını okurlarımızın 
fark etmesini sağlamaktır. Yazıların/

yorumların bu perspektifle okunmasının 
Ortadoğu’daki dolayısıyla dünyadaki 
gelişmeleri kavrama sürecine önemli 
katkılarının olacağını düşünüyoruz. 

Yazılar Halil Çelik tarafından Türkçeye 
çevrilmiştir. (Umran)

Ş ii hilal dizilimindeki üç hal-
ka, gerginliği yüksek halkçı 

sarsıntılara maruz kalıyor. Halk 
ayaklanması enfeksiyonu Irak ve 
Lübnan’daki nüfuzunun ayakla-
rını salladıktan sonra İran’a geç-
ti. Suriye de ise savaşın depremi 
devam etmektedir. 

İran yönetiminin benzinin 
dağıtımı ve fiyatının yüzde 50 
oranında arttırılması kararını 
böylesine hassas bir zamanla-
mayla hangi gerekçeyle aldığı-
nı bilmiyorum. İran vatandaşı 
kendisini Amerikan ablukasının 
çekici ile başarısız ekonomi po-
litikaları orağı arasında bulu-
yor. Sonra ülke parlamento 

seçimlerine gidiyor ve böyle bir 

karar sadece şahinlerin ve aşırı-

lık yanlıların işine gelir. Daha da 

önemlisi İran parlamentosu va-

tandaşı hükümete karşı kışkır-

tacağından ve zaten enflasyon ve 

deflasyon sıkıntısı yaşayan eko-

nominin yükünü zorlaştıraca-

ğından hareketle bu tür önerileri 

geçmişte reddetmişti. 

İşin garibi genelde yürütme-

nin çıkardığı bu tür bir kararın 

alımına üç erkin de katılmış 

olması. Böyle bir karara yargı 

erkinin nasıl müdahale ettiğini 

bilmiyorum. Milletvekillerinin, 

siyasetçilerin ve dini mercilerin 

hükümetten bu karardan geri 

adım atması yönündeki talep-

lerine rağmen Yüksek Ekonomi 

Konseyi iptal etmek yerine kara-

rı uyguladı. 

İran’daki benzin fiyatları-

nı arttırma kararı Lübnan’da 

WhatsApp’a vergi getirilmesi 

kararına benziyor. Dolu barda-

ğı taşıran son damlaydı adeta. 

Öfkeli protestolar ülkenin farklı 

kentlerini sardı, ölümler, yara-

lanmalar, şiddet ve kargaşa ey-

lemleri oldu. İktidar kanadı ile 

güç merkezleri arasındaki açık 

ve aleni savaş tekrar yaşanırken 

ABD Başkanı Donald Trump 

uzaktan olan biteni izleyerek ve 

ayıplayarak alaycı şekilde “ben 

size yaptırımların etkisini gös-
tereceğini söylememiş miydim?” 
dedi.

Böyle bir kararın petrol de-
nizi üzerinde yüzen bir ülkenin 
hükümetinden gelmesi dehşet 
verici gerçekten. Sadece birkaç 
gün önce Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani İranlılara Huzistan’da 53 
milyar varil civarında bir kapa-
sitesi olan petrol yatağı bulun-
duğunu müjdelemişti. Bu da şu 
açık soruyu gündeme getiriyor: 
Bu yaşananların sebebi ne ve 
nehrin yanında oturan kişi nasıl 
olur da susuzluktan ve kuraklık-
tan kırılır? Söz gelimi İran’da na-
sıl petrol rafinerisi olmaz ve ni-
çin İran rafineri kurma gücünü 
genişletmez. Oysa abluka altında 
ve yaptırımlara rağmen nükleer, 
uzay ve gelişmiş füze program-
larını geliştirmekte başarılı oldu. 
İran devasa petrol stoklarını ne 
yapıyor ve üstelik şu an günlük 
yüz binlerce varil petrol ihraç 
ederken… 

Muhtemelen benzin krizi 
rejimin içerideki ve dışarıdaki 
düşmanlarına rejimle hesapla-
rı görmek için kullanılacak bir 
fırsat verecek. Karanlık odak-
lar rejimin ayaklarını yıkmak 
ve seçenekler dayatmak için bu 
pencereden girecek. Rejim bu 
seçeneklere karşı direndi ve ağır 
bedeller ödedi. Benzin krizinin 
İran’da ne zaman biteceğini bil-
miyoruz. Lübnan ve Irak’taki 
gelişmelerin ne yöne evrileceği 
hakkında bilgimiz yok ancak 
İran, müttefikleri ve “hilalinin” 
bugün daha iyi durumda olma-
dığı kesin. Bu eksenin istikrarı-
na ve bölgesel nüfuzuna yönelik 
en büyük tehdit hiç hesap edil-
meyen bir yerden yani içeriden 
gelmesidir. 

(Ürdün gazetesi Düstur, 19 
Kasım 2019)

Tehdit İran’a ve Şii Hilaline Gelince
Ureyb EL-RENTAVİ 

ORTADOĞU’DAN
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R usya’nın, Amerikan karar 
organlarının temsilcilerinin 

(dışişleri, savunma, içişleri, Ulu-
sal Güvenlik Konseyi ve istih-
barat) yayınladığı bildiride yer 
almasının net bir anlamı var. O 
da ABD’nin, Rusya’nın Libya’ya 
müdahalesine yönelik endişesini 
ve hatta bu müdahaleyi deforme 
etme ve bitirme kararlığını ifade 
ediyor. 

Libya’nın ABD’nin doğrudan 
nüfuz ve çıkar halkası içinde ol-
madığı doğru. Libya’nın ABD’ye 
petrol ihracatı geçen 40 yıl bo-
yunca büyük ölçüde gerilemişti. 
Bugün neredeyse sıfır noktasın-
da… Libya’nın da ABD ile hiç-
bir anlaşması bulunmuyor. ABD 
malları veya silahının önemli bir 
ithalatçısı değil. İlişkiler petrol 
arama ve çıkarma alanında çalı-
şan bazı Amerikan şirketleriyle 
sınırlı. Ancak Amerikan dış poli-
tikasında Libya’nın önemini art-
tıran üç etken bulunuyor. Bunlar

1- Libya, gerek Çin gerekse 
de Rusya projeleri olsun ABD’ye 
rakip herhangi bir stratejik proje 
için önemli ile ilave oluşturuyor. 

2- AB’nin ve önemli Avru-
pa başkentlerinin çıkarları bü-
yük ölçüde Libya ile bağlantı-
lı. Avrupa-ABD ittifakının ve 
ABD’nin yerine getirdiği destek 
ve korumanın Avrupa’nın çı-
karlarını sağlamak için olduğu 
malum. 

3- Libya’da başta DEAŞ ol-
mak üzere terör örgütlerinin faa-
liyetleri. Bu örgütlerle mücadele 
Amerikan dış politika hedefleri 
kapsamında aktif bir hedeftir. 

Geçen bir kaç yıl zarfında 
farklı bir eğilim alan ABD-Rusya 
kapışması dikkate alındığında 

Libya’nın önemli ve konumu 
ortaya çıkıyor. Washington 
Libya’nın ABD’ye ve Avrupa-
lı müttefiklerine rakip ve hatta 
düşman Rus yayılmacılığı ve et-
kisinin araçlarından biri hâline  
gelmesinden endişe ediyor. 

Moskova Yayılıyor, Washington Çekiliyor

Foreign Policy dergisinin 15 
Kasım’da “Irak Petrolünün Ge-
leceği Rusya” başlığıyla yayım-
ladığı rapor, Rus şirketlerinin 
Irak petrolünün çıkarılması ve 
taşınması operasyonlarında nasıl 
büyüdüğünü, Rus şirketlerinin 
Exxon Mobil ve Chevron gibi 
bazı Amerikan şirketlerini nasıl 
bitirdiğini, İran kapısından sı-
zan Irak’taki Rus nüfuzunun Rus 
Gazprom ve Rus Neft şirketle-
rinin petrol arama ve çıkarma 
kontratlarını kazanmasına nasıl 
zemin hazırladığını anlatıyor. 
Üstelik ABD’nin bu iki şirkete ve 
onlarla anlaşma yapanlara yöne-
lik yaptırımlarına rağmen… Bu 
durum Irak’taki Amerikan nüfu-
zunun yok olduğunun işareti. 

Araştırma raporu Irak ve 
Suriye petrolü üzerindeki Rus 
nüfuzunun ABD için sadece 
uzun vadeli ekonomik bir şok 
olmadığını, aynı zamanda siyasi 
bir şok olduğunu ve petrolü ele 
geçirenin bölgenin siyasi coğraf-
yasında uzun eli olacağını ifade 
ederek son buluyor. 

CNN internet sitesinin ra-
poru Washington’un dünyadaki 
aktif bölgelerden çekilmesini, 
Pekin ve Moskova’nın boşluk-
ları doldurmasını yorumlayarak 
ABD, Çin ve Rusya arasındaki 
kapışmayı, jeopolitik bir deprem 
olarak niteledi. 

Rusya ayrıca ABD’nin arka 
bahçesi olan Güney Amerika’da 
oynama başarısı gösterdi. Mos-
kova Venezuella’daki iç çe-
kişme hattına girdi ve Başkan 
Maduro’nun ABD destekli Juan 
Guida’ya karşı yerini sağla-
ma almasında başarılı oldu. 
Rusya Washington destek-
li Kolombiya’nın işgalini göz 
önüne alarak petrol zengini 
Venezuella’yla uçak ve top ihracı 
antlaşmaları yaptı. 

Çatışma İhtimalleri ve Gerginliğin 
Dinamikleri

Terazinin kefesinin Rusya 
lehine ağır bastığı bu kapışma 
gölgesinde Amerikan karar alma 
organlarının Libya’daki Rus ge-
nişlemesine yönelik endişesini 
anlamak mümkün. Belki de en 
önemli gösterge Irak’ta yaşanan-
lara benzer bir senaryo içinde bu 
genişlemenin en önemli sonucu 
Amerikan petrol şirketlerinin 
kovulması ve yerlerini Rus şir-
ketlerinin alması olabilir. 

Irak’taki Amerikan nüfuzu 
Washington’un ekonomik veya 
askeri olarak Moskova ile çatış-
maktan aciz olması sebebiyle 
gerilemedi. Amerikan dış politi-
kasındaki siyasi kafa karışıklığı 
ve ardından Irak’taki büyük İran 
nüfuzu Rusların Amerikan nüfuz 

Libya’da ABD-Rusya Çatışması mı?
Senusi BESİKERİ 
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bölgesine girme planının başa-

rılı olmasında katkıda bulundu. 

Amerikan endişesinin 

Trump’ın Kongredeki demok-

ratların baskısını kaldırmak 

amaçlı bir taktik değil de ciddi 

ve stratejik bir bakış açısından 

hareket ettiğini ve Libya’daki 

Rus planını boşa çıkarmak için 

böyle bir karar alındığını varsa-

yarsak Libya’daki çatışma sah-

nesi farklı olabilir. 

Washington’un savaş hattı-

na girmesi hâlinde Rusya Suri-

ye’deki gibi müdahale boyutu-

na varmayan sınırlı bir ölçüde 

Hafter’i askeri olarak desteğini 

sürdürebilir. Rusya’nın geniş 

kapsamlı ve uzun vadeli bir 

savaşa gireceğini düşünmüyo-

rum. Zira bu ülkede Rusya bü-

yük bir yere sahip değil, İran’ın 

Suriye’de Rus planını hayata 

geçirmek için yaptığı gibi mil-

yarlar harcayacak ve on bin-

lerce savaşçı sunacak bölgesel 

bir müttefiki yok. Washington 

Libya’daki Rus yayılmacılığıy-

la mücadelede ciddiyse BAE, 

Suudi Arabistan ve Mısır’ı, 

Suriye’de yaşananlara benzer 

bir senaryoyu hayata geçirmek 

için finans ve lojistik destek 

sunmaktan men edecektir. 

Ulusal Mutabakat hükümetine 

doğrudan destek, Hafter’e karşı 

Washington’daki önemli çevre-

lerden siyasi ve hukuki baskıla-

rın artmasıyla birlikte muhte-

mel sonuç savaşın durması ve 

müzakere masasına oturmaktır. 

(arabi21.com, 24 Kasım 

2019)

B eş İslâm ülkesi İsrail’in 
zorbalıklarıyla mücadele 

ve İslâmî şahlanış arayışı için 
Aralık ayında Kuala Lumpur’da 
toplanacak. Bu adımı bazıları 
muhtemel yeni eksenin tohum-
ları olarak görüyor. Çağrının 
sahibi Malezya Başbakanı Ma-
hathir Muhammed, zirve Malez-
ya, Türkiye, Katar, Pakistan ve 
Endonezya’yı kapsayacak. Ka-
tılımcı ülkeler stratejik açıdan 
ağırlığı olan ülkeler ve bu ülkeler 
arasında bir insicam bulunuyor 
veya en azından müzmin gergin-
likler ve anlaşmazlıklar yok. 

Buradan hareketle bu beş ül-
kenin İslâm dünyasında koordi-
nasyonu güçlendirme yönünde 
tohumlar ekme noktasında ba-
şarı fırsatını anlamak mümkün.  
Bazıları Suudi Arabistan, Mısır 
ve İran gibi ağırlığı olan ülke-
lerin bulunmamasından dolayı 
zirveyi eleştirdi. Bu yaklaşımları 
doğru ancak sadece 5 ülkeyle 
sınırlandırılmasının haklı gerek-
çeleri var. 

Sözgelimi Suudi Arabistan 
birçok ülkeyle ilişkilerinde den-
gesiz bir dönem yaşıyor. Aynı 
şey Mısır için de geçerli. Ayrı-
ca “İsrail zorbalığıyla mücadele 
kavramı” davet edilmemiş bazı 
başkentleri sevindirmeyebilir. 

Mahathir Muhammed zeki 
bir adam, bir toplantının başarı-
sız olmasını istemez. Görüldüğü 

üzere ümmetin karşılaştığı so-

runlarla mücadele sürecine ge-

nişleyebilecek ve ulaşabilecek 

İslâmî bir uzlaşı tesis etmek 

arzusunda. 

Burada toplantıya çağrılan 

ülkelerin yapısını anlaşılabilir. 

Daha fazla katılım zirveyi yüzey-

sel ve gevşek bir hâle getirecek, 

alışılmış rutin İslâm zirvelerin-

den pek farklı olmayacaktır.  Ben 

şahsen zirvenin başarılı olmasını 

ve kapalı bir eksen olmasını te-

menni ediyorum. Gözlemleyen-

ler çağrılan beş ülkenin etkili ve 

ağırlığı olan ülkeler olduğunu bi-

lirler. Ayrıca nispeten bölgesel ve 

uluslararası alanda bağımsızlar. 

Suud-Mısır eksenine çalışan 

bazı kimseler zirveyi “Siyasal 

İslâm toplantısı” olmakla suç-

luyor. Bu değerlendirme bazı 

başkentlerin ümmetin gerçek 

dosyalarıyla yüzleşmekteki aciz-

liğinin üzerini örtmeye çalışan 

bir inkâr politikasına benziyor. 

“Filistin, kalkınma ve  şahla-

nış” Müslüman halkları sıcak köz 

üzerinde bekleyen büyük proje-

lerdir. Karanlığa lanet okumayıp 

mum yakan, İslâmî bir dönemi 

başlatmaya çalışan gerçekçi bir 

birliktelik görme zamanı geldi. 

(Ürdün Sebil gazetesi, 24 Ka-

sım 2019)

Malezya Zirvesi ve Yeni Eksen
Ömer AYASIRA

Mahathir Muhammed Recep Tayyip Erdoğan
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T unus solunun son seçimlerde 
hezimete uğraması Arap ve 

dünya solunun partilerini kapsa-
yan büyük bir soru işareti oluş-
turdu. Fakirliğin arttığı ve sosyal 
adaletin kalmadığı bir zamanda 
solun halk desteği niçin geriliyor?  
Günlük gelişmeler sol düşüncenin 
bitişine işaret ediyor. Bu düşün-
ce yıllar boyunca gençleri teşvik 
etmesine rağmen bugün soyu tü-
kenmekle olan akademisyenlerle 
sınırlı hâle geldi. 

2011’de Tunus’ta başlayan 
ve yankıları Arap ve Avrupa baş-
kentlerinde görülen protestolarda 
klasik sol hiç yoktu. Beklenenin 
aksine sağ ve orta kesim bazıları-
nın devrim dediği bu protestolara 
hâkimdi. Sivil toplum örgütleri, 
öğrenci ve sendika hareketleri ile 
burada egemenliğini ve kontrolü-
nü kaybeden solu birbirine karış-
tırmamalıyız.  Bazıları ‘Gençler ni-
çin solu bıraktı?’ diye soruyor. Bu 
yanlış bir soru. Çünkü gençlerden 
kasıt 30 yaş altı olup hiçbiri sol 
hareketlerin bir parçası olmadılar.  
Soru şöyle olmalı: Niçin sol cazi-
besini yitirdi? Birçok etken var. 
Bazı etkenler sosyal ve kültürel, 
bazısı ise ekonomik. Bu etkenlerin 
sonuncusu ise siyasi.

Kendi literatürüne kapılmış 
sol, etrafında olan biten değişimle-
re dikkat etmedi, metne ve liderli-
ğe mahkûm olarak yaşadı. 

Solun ölümü sosyal sorunla-
rına laboratuvarlık çözüm arayı-
şında görüldü. Sol, eleştiri kabul 
etmeyen bir denklem sunabilece-
ğini ve bu denklemin hayata geçi-
rilmesinin tüm sorunları çözebile-
ceğini düşündü.  Solun diyalektik 
yöntemi benimsediği yönündeki 
iddiaların aksine solcular sosyal, 
ekonomik ve siyasi olguları hazır 
kalıplara koymaya çalıştı.  Sonuç 
sol düşüncenin boğulması ve iflası 
oldu. 

Sağ ile sol arasındaki çekişme-
nin kökleri itibariyle ekonomik 

olmasına rağmen solun hezimeti 
kültür ve toplumla başladı. 

Birçok değişim sosyal ve kültü-
rel olguları ters yüz etti. Solcular 
müzik, sanat, sinema, bilgi alışve-
riş araçlarının gelişimiyle başlayıp 
tüketim kültürü, iş ilişkileri ve aile 
yapısıyla son bulan gelişmelere 
dikkat etmedi. 

Sol hâlâ tüm değişimlere rağ-
men sol düşüncenin ölümüne yol 
açan “Sosyalist gerçeklik” kavra-
mının mahkûmu. Sol, değişmez 
bir sosyalist gerçekliğe dönüştü ve 
metni kutsaması suretiyle vizyon 
çeşitliliğini engelledi.  Stalin’in 
1941’de Sovyetler Birliğinin ba-
şına geçmesi ve halefi maden 
işçisi Nikita Kruşçev’in 1955’te 
iktidara gelmesi ile birlikte kül-
türel savaşını kaybetti. Puşkin ve 
Dostoyevski’nin yerini de Maxim 
Gorki ve Mayakovski aldı. 

Solun sonraki siyasi savaşı 
kaybetmesi sosyo-kültürel savaşı 
ve ekonomik savaşı kaybetmesi-
nin tepkisiydi. Solun savaşı kay-
betmesinin en önemli göstergesi 
Doğu ile Batı Berlin arasını ayıran 
duvarın yıkılmasıydı. Bu olay sol 
projenin iflasının nihai hükmüy-
dü.  Peki, solun başarısızlığı ka-
pitalizmin başarısının göstergesi 
olabilir mi? Tabii ki hayır. 

Kapitalizm de bir ekonomik 
sistem olarak birçok kriz ve eği-
limden geçti. Her defasında ken-
disini kurtaran ve ömrünü uzatan 
bir model ortaya koymakta başa-
rılı oldu kapitalizm. Soldan ayı-
ran özelliği ise kendisini yeniden 
üretme gücü.  Sol hazır kalıplarına 
tutunurken, kapitalizm yeni geliş-
melerle örtüşen yeni kalıplar kul-
lanmak için tereddütsüz tüm eski 
kalıpları kırdı. 

Teorisini bireysel girişimin, 
rekabetin ve serbest ticaretin güç-
lendirilmesi üzerine kuran İskoç 
iktisatçı Adam Smith krizlerin 
aşılması için zorunlu değişiklere 
adaptasyon noktasında piyasanın 

gücüne inanıyordu. Piyasa kara 
salı sınavını kaybedince bir çözüm 
aramak gerekliydi. Çözüm İngiliz 
iktisatçı John Maynard Keynes’ten 
geldi. Keynes teorisini ekonomide 
özel ve kamu sektörünün rolü yani  
karışık ekonomiye yoğunlaştırdı. 

Keynes’in teorisi İkinci Dünya 
Savaşını takip eden altın dönem-
de kapitalist ülkelerin ekonomik 
politikalarını belirlemede katkı 
sundu. Bu durum 1970’lerin or-
talarına kadar sürdü. Teoriye refah 
devleti olarak işaret edildi. Devle-
tin hizmet, sağlık, sosyal ve eğitim 
sektörlerindeki sorumluluğu ön 
plana çıktı. 

1970’lerdeki kriz refah devleti-
ne nokta koydu ve neoliberalizm 
diye bilinen dönem başladı. Bu 
teori devletin müdahalesine karşı 
çıktı ve devleti büyümenin önün-
de engel olarak gördü. Margaret 
Thatcher ve Ronald Reagan’ın  
iktidara gelmesiyle birlik-
te bu teori İngiltere ve ABD’de 
muhafazakârların yükselişiyle eş 
zamana denk geldi. 

Otuz yılı aşkın bir süre 2008 
krizine kadar neoliberalizm diren-
di. Kriz bu teoriye birçok eleştiri 
getirdi ancak tüm girişimler şu ana 
kadar alternatif bir çözüm bul-
makta aciz kaldı. Bugün dünya-
nın yaşadığı devrimler ve protes-
toların açıklaması bu. Devrimler 
ve protestolar iki bloğun çözüm 
sunmakta başarılı olmasına kadar 
sürecek. 

Şu ana kadar ideolojiyle meş-
gul sol blokta yeni bir gelişmenin 
habercisi hiçbir şey yok. Peki, 
çözümü kapitalist sağdan mı 
bekliyoruz? 

(El-Arab gazetesi, 25 Kasım 

2019)

Tunus Seçimlerini Kaybeden Solun Akıbeti
Ali KASIM



25

 Umran • Aralık 2019

  ORTADOĞU'DAN

12yıldır kuşatma altındaki 
Gazze şeridinde 12 ve 13 

Kasım günleri sırasında 34 şehit 
verildi. Dünya Siyonist teröristle-
rin akıttığı Filistin kanı ve traje-
disine sessiz. İslâmî Cihad hare-
ketinin Şafak Çığlığı harekâtıyla 
misillemede bulunduğu Siyah 
Kuşak harekâtında 34 şehit ve-
rildi. Şehitlerin başında da lider-
lerinden biri şeridin kuzeyinde-
ki Kudüs Seriyyeleri komutanı 
Baha Ebu’l Ata vardı. İsrail terör 
oluşumunun saldırısında onlar-
cası yaralandı ve yıkım yaşandı. 
Tek bir İsrailli dahi yaralanmadı. 

Dikkat Çeken Zamanlama

Şam’ın batı bölgesinde İslâmî 
Cihad komutanı Ekrem el-
Acuri’yi hedef alan saldırısı ile 
Gazze saldırısı arasında 6 dakika 
bir fark vardı. Şam’daki saldırıda 
komutan kurtuldu ancak oğlu 
şehit oldu. Gazze ve Şam operas-
yonları diğer operasyonlar gibi 
doğru istihbaratlarla ve gerek 
bölgede yaşananlar gelişmeler 
gerekse de işgalci Siyonist olu-
şum içinde yaşanan siyasi krizler 
açısından dikkat çeken bir za-
manlamayla yapıldı.

Adet olduğu üzere Filistinli-
ler Siyonist teröristlerin tutum-
larını ve konumlarını güçlen-
dirmek için kurbanlar sunarken 
yine adet olduğu üzere bu bar-
bar “İsrail” saldırısını kronik ve 
aşağılık uluslararası ve Arap ses-
sizliği izledi. 

Yıllardır tekrarlanan bu bar-
bar ve sessiz kalınan bu Siyonist 
terör bugün Donald Trump li-
derliğindeki Siyonistlerle iş bir-
liği içindeki Amerikan faşizmini 

güçlendiriyor. Bu terörün dur-
ması beklenmiyor. Çünkü Siyo-
nist faşist oluşumun ideolojik, 
fikri ve sosyal yapısı bu. Bu yapı 
Jouchaa Ben Noune’dan bu yana 
rakipsiz bir vahşetle kendisini 
ifade etti. Bu yapıyı ancak dire-
niş ve etkinliğiyle kapsamlı bü-
tüncül bir güç, belirtileri başta 
Filistin ve Arap vatanı olmak 
üzere ülkelerde tarih ve coğrafya 
temelli büyüyen ırkçılık tehlike-
line karşın kapsamlı bir insanlık 
bilinci, Filistin’i işgal eden Siyo-
nist terör oluşumunun Araplar, 
kimlik, din, değerler, kutsallar, 
Arap-İslâm ilişkileri üzerindeki 
tehlikesiyle yönelik Arap bilinci 
caydırabilir. Mücadele yöntem-
lerden biri de Siyonizm’le nor-
malleşmemektir, utanç verici bir 
ittifakı reddetmektir, net şekilde 
karşı durmaktır. 

İsrail Casusları

Genel olarak işgal altındaki 
Filistin’de ve özelde Gazze’de ya-
şanan kan dökülmesinin, topra-
ğın ve egemenliğin çiğnenmesi-
nin helal görülmesidir. Uçak veya 
füzelerle saldırarak Suriye’nin 
egemenliği de ihlal edilmektedir. 
Lübnan’dan Tunus’a, Suriye ve 
Ürdün’den Irak’a, Birleşik Arap 
Emirlikleri’nden Fas’a kadar Si-
yonist oluşumun suikastlar dü-
zenlediği birçok Arap ülkesini 
bu ihlallerden uzak tutamıyo-
ruz.  Tüm bunlar İsrail casus-
larının yaygınlığı, ajanlarının 
rolü, İsrail casusları ile Arap is-
tihbaratları arasındaki güvenlik 
koordinasyonu, İsrail ile Filistin 
yönetimi arasındaki korkunç 
tuhaf güvenlik koordinasyonu 
sorgulatıyor. Bu alanda birçok 

önemli husus araştırılmalı, siya-

si, güvenlik, ahlaki, milliyetçi ve 

insani sorumlulukla mücadele 

edilmelidir. Zira kurbanları çok 

fazla ve boyutu uzundur. Gerek 

Gazze ve Batı Şeria’da gerekse 

Suriye, Lübnan ve Arap vatanı-

nın her hangi bir yerinde olsun 

bu ihlal ve ölümlere nokta koy-

mak için kararlılıkla mücadele 

edilmelidir. 

Siyonist saldırı; liderlere, 

direnişçilere ve aktivistlere yö-

nelik suikastları durmayacak. 

İsrail boğazlama ordusu, seçim-

lere, krizlere, Siyonist partiler 

ve siyasetçiler arasındaki reka-

betlere Filistinlileri kurban ver-

mekten vazgeçmeyecek. Onlara 

güvenmeyin. Çünkü tarih bo-

yunca hep yalancıdırlar, onlara 

güvenmeyin! 

İsrail’in yeni saldırı bakanı 

Naftali Bennett “İsrail’in güven-

liğinin tasfiyeleri basın toplan-

tılarıyla değil, Hamas liderleri 

yoluyla sağlanacağını” açıklıyor. 

İşte onların içyüzü bu. Onlar 

suçlu terörist faşistlerdir. Siyonist 

faşistleri ancak bilinç, azim ve 

mücadele durdurur. Ey halkım 

uyan ve birbirinizle işbirliği ya-

pın, Birbirinizi aldatmayın. Yok-

sa gücünüz gider kaybedersiniz. 

(arabi21.com, 16 Kasım 

2019)

Siyonistleri Ancak Bilinç ve Mücadele Durdurur
Ali Ukla ARSAN 
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“Soğuk Savaş Dönemi” 
olarak da adlandırılan 
iki bloklu dünya düze-
ninin yıkılmasının üze-
rinden çeyrek yüzyılı 
aşkın bir zaman geçti. 
Dönemin 1939’larda 
başlayıp 1989’da bittiği 
düşünülürse söz konusu yapı 50 yıl sürmüştü. 
Bunun arkasından kurulan ve “Yeni Dünya Dü-
zeni” olarak adlandırılan dönem ise ancak çeyrek 
yüzyıl dayanabildi. Dünyayı blok oyunlarıyla ida-
re etmeyi yeğleyen güç erbabı şimdilerde ciddi bir 
sıkıntının içerisinde yeni bir düzen arayışındadır. 
İşte bu yazımızda kısaca söz konusu düzenin se-
rüvenini vermeye çalışacağız.

Kutuplu dünya yapısı çok eski bir gelenekti, 
ancak son birkaç yüzyıldır bu yeniden üretilmiş 
ve daha kullanışlı hâle getirilmiştir. Soğuk savaş 
döneminde dünya toplumları belirlenen iki tur-
nike arasında bir tür eğitime tabi tutulmuştu. 
Anladığımız kadarıyla amaç, toplumların eski 
geleneksel yapıları içinde yaşadıkları ortamı son-
landırmaktı. Birbirlerinin karşısına konmuş iki 
sistem vardı: Kapitalizm ve komünizm. Doğunun 
cemaatçi toplumlarına komünizm, Batının cemi-
yetçi toplumlarına kapitalizm uygun bulunmuş-
tu. Amaç kapitalizmin belirlediği tek çizgili bir 
dünya toplumunun inşası idi. Vakıa bu süreçte 
hayli mesafe alındı, eski inanç ve yaşam kalıpla-
rı bir daha dönülemeyecek şekilde tasfiye edildi. 
Artık Doğu Bloku tasfiye edilerek yeni bir düzene 
geçilebilirdi.

Soğuk Savaş sonrasında kurulan düzen, bir 
merkezi küresel iktidar, bir de çevredeki diğer 

tüm ülkeler olmak üze-
re tek kutuplu bir dün-
ya olarak tasarlanmıştı. 
“Yeni Dünya Düzeni” 
olarak adlandırılan bu 
düzen Doğu blokunun 
tasfiyesinin tamamlan-
dığı 1991 yılında ABD 

Başkanı W. Bush tarafından o ünlü nutkuyla 
dünyaya deklare edilmişti. Bush bu söz konusu 
konuşmasında özet olarak “Siz ey tüm insanlık, 
gözünüz aydın olsun, artık hepimiz tek bir “dün-
ya toplumu”yuz. Sistemimizin adı (ideolojisi) li-
beralizmdir. Bunun üç ayağı vardır, bunlar: siyasi 
yapılarda demokrasi, sosyal hayatta insan hakları, 
ekonomide serbest piyasadır. Artık bundan sonra 
mutlu bir yaşam için herkes bu ilkelere uyacaktır. 
Uymada zorlananlara hep birlikte yardım edece-
ğiz”. Bu gelinen nokta aynı zamanda tarihin so-
nuydu. İnsanlık tarihi değişik aşamalardan geçe-
rek hep bir hedefe doğru koşturmuştu ki bu hedef 
liberalizmdi. Artık kimse bundan farklı yeni bir 
sistem beklentisinde olmamalıydı.

O bildik liberalizmin yeniliği de güncellen-
mesindeydi. Aslında adlandırmada bile bir sorun 
vardı. Çünkü Dünya, o eski yaşlı dünya idi, olsa 
olsa düzen yeni olabilirdi. Ama sonuçta da ger-
çekten yeni bir düzen oluşmadı. Ama iddia edilen 
yeni dünya düzeni acilen uygulamaya konuldu, 
ideolojisi olan liberalizm, liberalist olmayan yön-
temlerle ikame edilmeye çalışıldı. Fazla değil, söz 
konusu deklarasyondan bir yıl sonra yenilenmek 
(!) isteyen o eski Yugoslavya’da iç savaş başladı. 
Kışkırtılan Sırplar, Bosna’da yaklaşık bir milyon 
Boşnak’ı katlettiler, 250 bine yakın kadının ırzına 

Şimdilerde tek kutuplu yapı etkinliğini yitirmekte, artık kutupların ortadan kalktığı 
bir dünya düzeni ortaya çıkmaktadır. Farklı güç merkezleri oluşmaktadır. Tek kutuplu 
dünya düzeninin temsilcisi olan ABD ve yedek parçası olan AB ve dünyanın değişik 
ülkelerindeki yandaş kesimler direnseler de bu sonucu değiştirmemekte, ciddi tökezlemeler 
yaşamaktadır. Kaybedeceklerini gördükleri için de yeni oluşuma karşı direnmektedir.

30. Yılında “Yeni Dünya Düzeni”:
Tek Blokludan Bloksuz Bir Dünyaya Dönüşüm

Mustafa AYDIN

George W. Bush

30. Yılında “Yeni Dünya Düzeni”
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geçtiler. Bu olay, yeni dünya düzeninin insanlığı 
bir selamlamasıydı (!), ardından dünyanın deği-
şik yerlerinde bir kısmı dini görünümlü gerçekte 
etnik kökenli çatışmalar başladı. Ama yeni dün-
ya düzeni asıl mesaisini Orta doğuda yaptı: Önce 
Afganistan’ı içinden çıkılmaz hâle getirdi. 1992’de 
Irak üzerinden başlayan 1. ve 2. Körfez Savaşları, 
bugün harap hâlde bulunun Suriye gerçeğine ka-
dar sürüp geldi.

Düzenin Düzensizliği

Aslında yeni dünya düzeni ölü doğmuştu. 
Öngördüğü üç ayağından hiçbiri gerçekleşmedi. 
Dünya, liberalizm söylemi ve söz konusu ilkele-
ri ile asla bağdaştırılamayacak gelişmeler yaşadı. 
Kutup merkezi Batı, dünyanın hiçbir ülkesine 
bir demokrasi pratiği götürmedi, aksine darbeler 
planladı, Mısırdaki Sisi yöneti-
mi gibi kullanabileceği dikta-
törlükleri kutsadı ve koruma-
ya aldı. İnsanlık, tarihin hiçbir 
döneminde bu dönem kadar 
insan hakları ihlali yaşamadı. 
Yalnız Ortadoğu’da bir mil-
yonu aşkın insanın ölümüne, 
milyonların evsiz-barksız ve 
hatta vatansız kalmasına sebep 
oldu. Varlı yoklu ambargolar 
ve finansal ayak oyunlarıyla 
serbest piyasadan ne kastettik-
lerini gösterdiler. Sanki bütün 
bu söylem bir ironi idi.

Gelişmeler söz konusu il-
keleri bir daha kolayca ele 
alınamayacak şekilde gün-
demden çıkardı. Aslında bu-
rada Batının aşması mümkün 
olmayan bir paradoks vardır. 
Bu ilkelerin genel geçer anlamlarıyla düşünüldü-
ğü bir dünyada özel olarak Batı çıkarlarını savun-
manın ya da aynı anlama gelecek şekilde Batının 
çıkarları için çatıştığı bir dünyada bu ilkelerin yeri 
olamazdı. Bu iş, köşeli bir daire düşünmek kadar 
imkânsızdı. Tabi damarlarında sömürge virüsü 
taşıyan Batı, kendi çıkarlarını yeğledi. Dolayısıyla 
hepsi göreceli hâle geldi, inandırıcılığını, Batının 
diğer toplumlar nezdinde üstün görünümünün 
şartlarını yok etti.

Batı bir paradoks yaşamaktadır. Geleceği için 
kristalize edilmiş olsa bile sömürgeciliğini sür-
dürmek, bunun için de dünya toplumlarını baskı 
altında tutmak, dolayısıyla ilan ettiği değerleri çiğ-
nemek zorundadır. Batının, kendini savunmasının 

araçsal yapısını meydana getiren bu değerler dö-
külüp inince dünya (toplumu değil) toplumları 
nezdinde inandırıcılığını yitirdi. Bu bitmez tüken-
mez saldırı ortamında liberalizm söylemi bir de-
magojiden ibaret hâle geldi. İdeolojisi çöken Yeni 
dünya düzeni de çöktü.

Yaşanan süreçte hemen her şey yeni dünya 
düzeninin aleyhine gelişti. Tek düze, tek kutup-
lu bir dünya yok artık. Hindistan, Çin, Japonya 
gibi kadim kültürlere sahip ülkeler, Batının bi-
lim, teknoloji ve kapitalizmiyle değişip dönüştü-
ler, Hindistan’da Budizm, Çin’de Kofüçyanizm, 
Japonya’da Şintoizm yok artık. Şimdilik bu ülke-
lerin, yakılan yıkılan dünyanın sorunları karşısın-
da söyledikleri bir şey de yok. Ancak kapitalist-
leştiler ama var sayılanın hilafına, Batı blokunun 
içine yerleştirilemediler, Batının küresel siyasetine 

entegre olmadılar. Mesela Çin 
hem kapitalist hem de Ameri-
kan karşıtı oldu, ABD’nin en-
dişe kaynağı hâline geldi. Eko-
nomi üzerinden horozlanan 
ABD ondan ekonomik bir ce-
vap alıyor. Rusya’da da SSCB 
bütünüyle yok olmadı, güçlü 
bir federasyon hâline geldi.

AB’nin ilan tarihi sayılan 
1989’dan bugüne sadece 30 
yıl geçti, ama örgüt yaşlandı, 
sallanıyor. Kuyruğu dik tutma 
çabalarına ve ekonomide bazı 
başarılar sağlamasına rağmen, 
kültürel ve politik hedefleri 
hiçbir şekilde gerçekleşmedi. 
Savunduğu değerlerin sade-
ce kendisi için olduğu ortaya 
çıktı. Irkçılık, faşizm Avrupa 
sokaklarında boy gösteriyor, 

kendine güvenini yitirdi. İslâmofobi böylesi bir 
ortamın ürünüdür. Müslümanların, sıradan bir 
sistemde sorun olmayacak yaşantısı ve hatta varlı-
ğı sorun hâline geldi. Artık ünlü normlarının tüm 
insanlık için bir anlamı yok. Avrupa başkalarıyla 
yaşamayı, kültürleşmeyi beceremedi. Sömürge-
lerinde insanları ezip geçiyordu, birlikte yaşama 
konumuna gelince düşmanlıktan başka bir şey 
üretemedi. Yabancılarla yüz yüze gelmediği dö-
nemlerde hak-hukuk konusunda gönlünce esip 
savuruyordu. Şimdi gerçeklerle yüzleşiyor ve ya-
şadığı derin bir güven bunalımı içinde sorunları 
sağlıklı biçimde çözümleyemiyor.

Belki daha önemlisi, bilinenin aksine sadece üç 
yüzyıllık bir geçmişe sahip olan “Avrupa” kavramı 

Soğuk Savaş sonrasında 
kurulan düzen, bir merkezi 
küresel iktidar, bir de çev-
redeki diğer tüm ülkeler 
olmak üzere tek kutuplu bir 
dünya olarak tasarlanmış-
tı. “Yeni Dünya Düzeni” ola-
rak adlandırılan bu düzen 
Doğu blokunun tasfiyesinin 
tamamlandığı 1991 yılın-
da ABD Başkanı W. Bush 
tarafından o ünlü nutkuyla 
dünyaya deklare edilmişti.
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(Avrupalı kimliği) oturtulamadı. Bundan dolayı-
dır ki Avrupa Birliği’nin omurgasını oluşturan İn-
giltere, Fransa ve Almanya’dan birisinin örgütten 
ayrılması birliğin üçte birinin çökmesi anlamına 
gelmektedir. 28 ülkeden biri olan İngiltere’nin 
birlikten ayrılma talebinin çözümsüz bir sorun 
hâline gelmesinin sebebi de budur.

Yeni Bir Düzene Doğru

Şimdilerde tek kutuplu yapı etkinliğini yitir-
mekte, artık kutupların ortadan kalktığı bir dünya 
düzeni ortaya çıkmaktadır. Farklı güç merkezleri 
oluşmaktadır. Tek kutuplu dünya düzeninin tem-
silcisi olan ABD ve yedek parçası olan AB ve dün-
yanın değişik ülkelerindeki yandaş kesimler di-
renseler de bu sonucu değiştirememekteler, ciddi 
tökezlemeler yaşamaktalar. Kaybedeceklerini gör-
dükleri için de yeni oluşumlara karşı direnmekte-
dirler. Mesela Suriye’de Amerikan projesinin yı-
kılma noktasına geldiğini, hele Türkiye’nin (terör 
sorununu çözemese bile) düzende ciddi bir delik 
açtığını kabul edememekte, uşaklıkta yarışan bazı 
Arap ülkeleri, ABD’nin, İsrail’in soktuğu badirele-
rin içinde yorgun düştüğünü, itibarını yitirdiğini 
görememektedirler.

Yalnızca Asya değil, Ortadoğu, Latin Amerika, 
Afrika, gibi bölge ve kıtalarda direnç merkezleri 
oluşuyor. Dünyanın geniş bir kesimi için, yeni 
dünya düzeninin ideolojisi liberalizm sürüp giden 
kaosun içinde hiçbir anlam ifade etmiyor. Bu gi-
zemli slogan uzun zamandır dünya toplumlarını 
Batının büyük paradigması Batı merkezciliğine 
sürükleyemiyor. Bu durumda Batı kendi içerisine 
daha bir katlanıp İslâmofobi gibi geleceği ve ger-
çekçiliği olmayan savunma hatları oluşturuyor. Bu 
ise onu daha kötü durumlara düşürüyor.

Şu anda Batının yaptığı en belirgin şeylerden 
birisi, Rusya, Çin ve Hindistan gibi nüfusu ve coğ-
rafyası büyük ülkeleri atlayarak Türkiye başta ol-
mak üzere çoğu Müslüman o eski müttefik ülke-
leri kendi safında tutmaya ve kontrolü sağlamaya 
çalışıyor. Bunun tipik örneği Türkiye’dir. Türkiye 
kendi savunma sanayiinde önemli bir mesafe kat 
etmiştir. 1964 Kıbrıs çıkartmasında ABD verme-
diği için elinde tanksavar silahı bulunmayan Tür-
kiye artık pek çok silahını kendisi üretmektedir. 
Son on yıl içinde 39 gemi, helikopterler ve insan-
sız hava araçları ve uzun menzilli kara silahları, 
füzeler üretmiştir. Yakında uçaklar devreye gire-
cektir. Sözün kısası ABD’yi masaya oturtabiliyorsa 
arkasında bu hamleleri vardır. Bunlara söyleyecek 
bir sözü bulunmayan ABD, S-400’ler gibi dışarı-
dan aldığı savunma silahlarını sorun edinmekte 

ama bir sonuç alamamaktadır. Bu süreçte Türki-
ye de blok dışı bir güç hâline gelmektedir. Eğer 
Batının taşeron örgütü PKK teröründen yakası-
nı kurtarabilirse bu sürecin önünde hiçbir engel 
kalmayacaktır.

Yeni Düzende Konumumuz

Türkiye tarihsel misyonunu üstlenmek, ge-
rektiği yerde herkesle iş birliği yapmanın yanında 
bağımsız bir özne olmak zorundadır. Bu konuda 
Türkiye’nin önündeki en önemli engellerden biri-
si, aydınlarının, manda yönetimi dönemlerinden 
kalma bir mantığın kıskacında mahsur kalmış, 
dolayısıyla derin bir aşağılık kompleksi içinde ol-
malarıdır. (Maalesef Türkiye önce İngiltere, son-
ra ABD tarafından kontrolörlüğü yapılan Lozan 
Antlaşması düzeniyle bir manda dönemi yaşaya 
gelmiştir.). İçeride şöyle ya da böyle Batı yanında 
yer alan solcu-muhafazakâr ve çoğu aydınlardan 
oluşan mandacı, teslimiyetçi bir kesim bulunuyor.

Bu hayli geniş aydın kesimi maalesef Batı em-
peryalizmine karşı kendisi bir tepki merkezi oluş-
turmadığı gibi oluşan direnç hattını da kırmaya 
çalışıyor. Dünyada ve Türkiye’de olup bitenle-
re karşı duyarsız bir şekilde eski ABD merkezli 
dünya düzeninin devam ettiğine ve edeceğine, 
ABD’nin yenilmezliğine, Türkiye’nin kendine 
özgü (cesurane) bir yol izleyemeyeceğine inanı-
yor. Hatta bazıları daha gerilerden seyrederek hâlâ 
dünyanın ABD ve Rusya gibi iki süper gücünün 
bulunduğunu ve yenilmezliklerini kabul ediyor. 
Kafasında taşıdığı ve kendinin entelektüel safında 
yer almasını sağladığına inandığı zihinsel şablon-
ları, dünyada ve Türkiye’de olup bitenleri sağlıklı 
bir şekilde değerlendirmeye fırsat vermiyor.

Daha önce de belirtildiği üzere mesela 
Türkiye’nin Suriye’de yaptığı operasyonu, ABD’ye 
ait bir vesayet savaşı olarak değerlendiriyor. Yak-
laşımını da genel olarak küresel siyasetin retoriği 
olan Erdoğan despotluğu üzerinden sürdürüyor. 
Üzerinde durulan sorunlar, toz pembe bir dünya-
da bazı iç sorunlar demetinden ibaretmiş gibi ele 
alınıyor. Konjonktürdeki dış sorunlar ise kendi-
lerini bir PKK savunuculuğuna kadar götürüyor. 
Diğer yazılarımızda da belirttiğimiz gibi ülkede 
yaşanan siyasal kutuplaşma iç dinamiklerin bir 
ürünü olarak yaşanmıyor, eski düzenin sahiple-
rinin manipülasyonuna dayanıyor. Yoksa içeride 
hiçbir siyasal ortaklığı olmayan partilerin oluştur-
dukları kutuplaşmayı açıklama şansımız yoktur.

Geniş bir aydın kesimi, Türkiye’nin, güneyin-
deki kuşatmayı yarmaya çalışmasını bile itibarsız-
laştırmaya uğraşıyorlar! 11 bin mil öteden gelip 
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dibimize on binlerce tır silah, araç-gereç yığan 
Amerika’yı sorgulamıyor. İslâm medeniyetinin 
önemli şehirlerinin kültürel varlıklarının yerle bir 
edilmesini, bölgenin demografik yapısının değiş-
tirilmesini söz konusu etmiyor. Bilerek bilmeye-
rek Batı egemenliğine dayalı bölgesel sisteminin 
sürekliliği için kendi ülkesini hareketsiz bırakma-
ya çalışan örgütleri ve bağımlı yapıları korumaya 
çalışıyor. Postkolonyal dönemin alameti farikala-
rını yaşıyor. Hâlbuki namuslu aydının ülkesine ve 
kendi coğrafyasına karşı bir sorumluluğu vardır. 
Bu arada belirtelim ki ekranlardaki Erdoğan sa-
vunucuları da sergiledikleri manipülatif, taraflı 
konuşmalarıyla sanki mutlak bir savunma görevi 
yerine getiriyorlar.

Ülkeyi şöyle ya da böyle yeni bir dünya düze-
nine hazırlamaya çalışan Erdoğan karşıtlığı makul 
bir eleştirinin ötesinde bir hegemoniye dönüşmüş 
durumda. Bazı yanlışlıklar ve hukuksuzluklar (ki 
fazlasıyla vardır) onu bütünüyle silmeye yetiyor. 
Pek çok kişi normal icraatları, hizmetleri, atılım-
ları, projeleri, diplomatik başarıları takdir etme 
cesaretini gösteremiyor. Sanki herkes Erdoğan’ın 
çökmesini bekliyor.

Sonuç Olarak Denilebilir ki

Ülkelerin yöneticilerini istediği kalıba döke-
meyen ve dünya iktidarının sarsıldığını gören 
mevcut küresel iktidar pek çok kıtada ve ülkede 
halkı sokağa dökmeye çalışıyor. Sokak hareketleri 
güncelleniyor. Söz konusu güncellemeye göre bu 
hareketler sokaktaki insanların talepleri ne olursa 
olsun toplumların iç dinamikleriyle oluşan halk 
hareketleri değil, kitle hareketleridir. Kitle ve halk 
hareketlerini birbirinden ayırmak gerekir. Sokakta 
kitle hareketlerinde bulunan insanlar için her za-
man bir gerekçe bulunabilir ve bunların çoğu kere 
genel geçer bir mantığı bile olmayabilir. Esasen 
kitle insan sürüsüdür ve kendisine has bir mantığı 
yoktur. Hatırlanacağı üzere ülkede bir uyuşturucu 
mafyasının oğlu gözaltına alınınca sokaklar pro-
testo göstericileriyle dolmuştu. Devlet salıverince 
sokaktaki insan seli dağıldı ki dağılmayabilir, Gezi 
hareketinde olduğu gibi bir yönlendirmeyle ve 
yeni bir sloganla devam edebilirdi.

Erdoğan karşıtlığı, Batı yanlısı muhalif aydını-
mıza Türkiye’nin Batı karşısında elde ettiği konu-
mu doğru değerlendirme imkânı vermiyor. ABD 
ve AB ülkeleri hiçbir zaman Türkiye karşısında bu 
kadar zayıf düşmemişlerdi. “Ne kazandık, terör 
bitti mi?” gibi sorular gelinen noktayı anlamak-
tan ne kadar uzak olduklarını göstermektedir. Te-
rör bitmedi, ABD direnmeye devam ediyor ama 

Türkiye küresel iktidar karşısında önemli bir yere 
geldi; bir şey söyleme ve gerektiğinde yapabilme 
konumunu elde etti. Tabir caizse küresel iktidarın 
karizması çizildi. Ne var ki hâlâ kutuplu bir dün-
ya düzeni üzerinden değerlendirmelerde bulunan 
aydınımız, karşımızda orada her hâliyle duran bir 
bloğun bulunduğunu düşünmektedir. Hâlbuki 
daha önce de belirtildiği üzere Rusya, Çin, Hindis-
tan, gibi pek çok ülke, o nitelemeyle ifade etmek 
gerekirse her biri ayrı bir blok konumundadır. 
Türkiye ABD’nin tehditlerine, doğrudan cepheye 
gelmemek için ihtiyatlı davranışlarına rağmen bir 
eksen ülke konumuna gelmiş ve kendine özgü, 
bağımsız bir çizgide ilerlemeye çalışmaktadır.

Dünya konjonktürü değişmiş olmasına rağ-
men, eski düzenin temsilcisi olan ABD önceki iki 
kutuplu dünya düzenine göre hareketlerde bulu-
nuyor. AB ülkeleri birleşik bir Avrupa’yı sürdüre-
meme kaygıları ve savunma konusundaki yeter-
sizlikleriyle, yani içinde bulundukları bir endişe 
ve zorunlulukla ABD’nin emrinde hareket etmele-
ri gibi hususlar muhtemelen ABD’yi bu düşünceye 
sevk etmektedir. Böylesi bir ortamda AB, NATO’ya 
sıkı sıkıya tutunmaktadırlar. Avrupa ülkelerindeki 
devletler aşağıda birer taşeron hükümetler hâline 
getirilmişlerdir. Sonuç olarak Batıda, iflas eden 
yeni dünya düzenine karşılık soğuk savaş döne-
minin ikili yapısına dönülmüş gibidir.

ABD’de Erdoğan’a fütursuzca sorulan “Size 
ABD mi düşman, yoksa Rusya mı?” sorusu 
Türkiye’nin çoktan aştığı o ikili eski dünya düze-
ninin hâlâ nasıl sürdürülmekte olduğunu göster-
mektedir. Türkiye artık küresel iktidara itaat etme 
zorunluluğunu kırıp, şartları gözeterek kendi iş-
lerine kendisi karar vermeye, bağımsız bir ülke 
olmaya çalışmaktadır. Ama ne var ki ülkemizin 
aldığı mesafe, içerde eski düzen yandaşı bir iç 
muhalefet tarafından bilinçli-bilinçsiz, bazı iç so-
runlar üzerinden itibarsızlaştırılmaya ve toplum-
sal direnç kırılarak bu önemli gelişmenin önüne 
geçilmeye çalışılmaktadır.
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S uriye iç savaşının üzerinden 
8 yıl geçti. BM’nin tahmin-

lere göre savaş süresince 500 
binden fazla insan hayatını 
kaybetti, yaklaşık 3,6 milyonu 
Türkiye’ye, 900 bini Lübnan’a, 
650 bini ise Ürdün’e olmak 
üzere 5,6 milyon civarında Su-
reliyeli ülkesini terk etti. Vesa-
yet savaşlarının yaşandığı ülke 2019 itibariyle üçe 
bölünmüş durumda, ülkenin yarısından fazlası 
rejimin, önemli bir kısmı PYD/YPG’nin, bir kısmı 
da Türkiye ve Türkiye’nin desteklediği muhalifle-
rin denetiminde. Ancak rejim beklentilerin aksine 
iktidarı yitirmek bir yana son birkaç yıldır özellik-
le Rusya’nın desteğiyle güçlendi ve ülkenin önem-
li bir kısmının kontrolünü geri almayı başardı.

Bu zaman zarfında bilindiği gibi sahadaki en 
önemli aktörlerden biri de ABD’ydi. Ancak saha-
nın Rusya, İran ve Türkiye gibi güçlü diğer aktör-
lerinin aksine ABD’nin Suriye politikası istikrarlı 
olmaktan ziyade şu ana değin tutarsız bir seyir 
izledi ve ABD’nin ülkedeki etkinliği gün geçtikçe 
azaldı. Bununla birlikte her ne kadar keskin bir 
politika değişikliği olmasa da Obama ve Trump 
yönetimlerinin Suriye politikalarında kayda değer 
bazı farklılıklar da gözlemlendi.

Obama Döneminde ABD’nin Suriye Politikası

ABD’nin Suriye iç savaş sonrası sürece ilk 
dahli Obama döneminde oldu. 2011 yılında ül-
kede protestoların arttığı ve mücadelenin kızış-
maya başladığı ilk dönemde Obama yönetimi 

muhalifleri önce gizliden 
desteklemeye başladı, re-
jimi devirmek için bölge 
ülkelerini harekete geçirdi. 
Ayaklanmalar başladıktan 
altı ay sonra, sığınmacı 
sayısı henüz binlerle sınır-
lıyken ve yaklaşık iki bin 
kişi hayatını kaybetmiş-

ken bizzat Obama, Esed yönetimine ilk kez isti-
fa çağrısında bulundu ve Esed’in ABD’deki mal 
varlığının dondurulması emrini verdi. Tam da bu 
dönemde dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı Hil-
lary Clinton, Birleşmiş Milletler toplantılarındaki 
açıklamaları ve uluslarararası kamuoyuna çağrı-
sı oldukça dikkat çekiciydi. Zira Clinton yaptığı 
açıklamada “Şimdi önümüzde iki seçenek var, 
ya Suriye halkıyla dayanışma içerisinde olacağız 
ya da orada devam eden şiddetin suç ortağı ola-
cağız.” diyerek ABD’nin rejimin devrilmesi süre-
cine ağırlık vereceğinin ipuçlarını verdi. Ancak 
Esed’in istifaya yanaşmak bir yana protestoculara 
ve muhaliflere müdahalenin dozajını yükseltmesi 
üzerine Obama yönetimi muhaliflere desteğini ar-
tırdı, muhalefete her ne kadar çok güçlü olmasa 
da finansal ve askeri yardımlar vermeye başladı. 
ABD’nin bir diğer güçlü tepkisi, aynı yıl rejimin 
kimyasal silah kullanmasının ardından geldi.

İç savaşın başladığı ilk yıllarda ABD’nin aske-
ri seçeneği düşünüp düşünmediği soruları üze-
rine Obama böyle bir seçeneğin ancak kimyasal 
veya biyolojik silah kullanımı hâlinde mümkün 
olabileceği açıklamasını yaptı. Akabinde Esed’in 

ABD hâlen birçok Ortadoğu ülkesiyle oldukça güçlü ilişkilere sahiptir. 
Ancak Ortadoğu’nun önemi göz önünde bulundurulduğunda, bölgedeki 
güç dengesinde kayda değer gelişmeler olduğu açıktır, dolayısıyla 
bu durumun küresel ölçekte ABD aleyhine sonuçlarının olduğunu/
olacağını ve küresel sistemin her geçen gün daha da belirgin bir 
biçimde çok kutuplu bir dünyaya evrildiğini söylemek mümkündür.

ABD’nin Suriye Politikası: 
Sonun Başlangıcı mı?

M. Samet TOMAKİN

Beşar Esed
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kimyasal silaha başvurması üzerine Obama, 
Esed’in kimyasal silah kullandığına dair ellerin-
de bulgular olduğunu, kimyasal silah kullanımı-
nın ABD’nin kırmızı çizgisi olduğunu söyledi ve 
tekrarı hâlinde Esed’i Suriye’ye müdahale etmekle 
tehdit etti. Ancak Esed’in bu tepkiyi de dikkate 
almayıp kimyasal silah kullanımına devam etmesi 
üzerine herkes ABD’nin Suriye’ye askeri müdaha-
lesini beklerken hatta bu yönde kimi ipuçları bile 
varken Rusya araya girdi, ABD’ye kimyasal silah-
ların Esed rejiminden alınıp Rusya’ya taşınmasını 
önerdi. Bu öneri üzerine zaten sorunun çözümü-
ne yönelik diplomatik çabaları önceleyen Obama 
yönetimi geri adım attı ve ABD ülkeye askeri bir 
müdahalede bulunmaktan vazgeçti.

Bunun yerine Obama yöne-
timi, 2013 yılında Kongreden 
de geçen bir kararla muhalif-
lere doğrudan silah yardımı 
yapma kararı aldı. Hatta yine 
aynı yıl bu silah yardımının 
yeterli olmayacağını düşünen 
Obama yönetiminin Suriye’ye 
doğrudan müdahale etme yet-
kisi isteği Kongre tarafından 
reddedildi. ABD’nin Suriye’ye 
doğrudan müdahaleye yönelik 
geri adımı ve akabinde Kong-
reden de doğrudan müdahale 
izninin çıkmaması iyiden iyiye 
ABD’nin ülkeye müdahale et-
meyeceği yönündeki kanaat-
leri güçlendirdi, bu da ülkede 
Rusya ve İran’ın nüfuzunun 
ve rejime desteğinin artma-
sına yol açtı. Hatta bu geri 
adım Türkiye’de de üst düzey 
hem şaşkınlığa hem hayal kırıklığına sebep oldu, 
ABD’nin Türkiye ve diğer destek veren ülkeleri 
yüzüstü bıraktığı değerlendirmeleri yapıldı.

2014 yılında ise ABD yönetiminin önceliği, 
IŞİD’in saldırılarının artması ve örgütün sürekli 
olarak güç kazanması hatta Türkiye sınırı da dâhil 
olmak üzere stratejik olarak nitelendirilebilecek 
birçok bölgenin kontrolünü ele geçirmesi üzerine 
değişmeye başladı ve IŞİD ile mücadele oldu. Bu 
minvalde IŞİD’e karşı çok taraflı, ABD öncülüğün-
de uluslararası bir koalisyon oluşturuldu, ABD yö-
netimi koalisyon öncülüğünde ülkeye yönelik ilk 
müdahalesini bu yıl gerçekleştirdi ve IŞİD’e hava 
saldırıları düzenlendi. Bu dönemde Türkiye’nin 

yoğun diplomatik çabalarının da etkisiyle ABD 
öncülüğünde 2015 yılında muhaliflere yönelik 
eğit-donat destek programına hız verildi. Ancak 
ABD’nin fazla seçici davranması sebebiyle eğitilen 
muhaliflerin sayısı ziyadesiyle sınırlı kaldı, dahası 
Obama yönetimi, program kapsamında bölgeye 
gönderilen muhaliflerin silahlarına Nusra Cephesi 
gibi grupların el koyduğu gerekçesiyle zaten ol-
dukça da cılız olan desteğini kesme kararı aldı.

İşin ilginç yanı Obama yönetiminin daha mu-
haliflere yönelik eğit-donat programı sona erme-
den YPG ve IŞİD’in Ayn el-Arap ya da diğer bi-
linen ismiyle Kobani mücadelesi sürecinde YPG 
ile dirsek temasına geçmiş olmasıydı. Suriye’de 
IŞİD’e karşı hava operasyonlarına başladığı Ey-

lül 2014 sonrasında ABD, bu 
temas sonrası örgüte hem ka-
radan hem havadan destek 
vermeye başladı. Bu destekten 
dolayı Ankara’nın rahatsız ol-
duğunun farkında olan Oba-
ma, her ne kadar bizzat Baş-
bakan Erdoğan’ı arayıp örgüte 
verdikleri desteğin taktiksel ol-
duğunu, örgütün kantonlarına 
destek verilmeyeceğini söylese 
de durum gerçekte pek de öyle 
olmadı. Zira ABD’nin özellikle 
hava desteği sayesinde IŞİD’e 
karşı zorla da olsa galip gel-
meyi başaran YPG kısa bir süre 
içerisinde Suriye’de genişçe 
bir alanı kontrolü altına alma-
yı başardı, hatta bu bölgeleri 
kantonlar şeklinde isimlen-
dirip özerkliğini ilan ettiğini 
açıkladı.

Trump Yönetimi Dönemi’de ABD’nin Suriye Politikası

Trump daha göreve gelmeden önce pek çok 
konuda olduğu gibi ABD’nin Suriye politikası 
konusunda da Obama yönetimiyle farklı düşün-
düğünü, muhtelif zaman ve mekânlarda defalarca 
dile getirmiş, Obama yönetimini Suriye’de her işi 
eline yüzüne bulaştırmakla, hatta IŞİD’i kurmak-
la dahi itham etmiş ve kazanırsa farklı bir Suri-
ye politikası izleyeceğini belirtmiş, göreve gelirse 
YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceğini ancak 
Türkiye’yi de önemsediğini ve yeniden kazanmak 
istediğini ifade etmişti. Bunun dışında mülteci 
meselesine de oldukça katı yaklaşan Trump’ın 

ABD’nin Suriye iç savaşının 
başından bu yana -her ne 
kadar şu an biraz söylemde 
kalsa da- en önemli hedef-
lerinden ilki Esed rejiminin 
düşürülmesi olmuştur. Zira 
bilindiği gibi Esed rejimi-
nin en büyük destekçileri 
Rusya ve İran’dır, dolayı-
sıyla bu ülkelerin etkinliği-
nin sınırlanmasının/azal-
tılmasının en önemli aşa-
malarından biri rejimin 
düşürülmesidir.
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göreve geldikten sonra Suriye’ye yönelik ilk icra-
atlarından biri, aralarında Suriye’nin de olduğu 
çoğunluğu müslüman 7 ülkenin vatandaşlarının 
ABD’ye girişleri çıkarılan bir kararname ile ikinci 
bir emre kadar askıya alınması oldu.

Trump yönetiminin Obama yönetimine kıyas-
la Suriye politikasındaki en belirgin değişiklik ise 
8 Nisan 2017 tarihinde görüldü. Nitekim rejimin 
Han Şeyhun ilçesinde yaşanan 86 kişinin öldüğü 
kimyasal saldırısının ardından ABD ilk kez Esad 
rejiminine ait bazı stratejik askeri üsleri hedef 
aldı. Doğu Akdeniz’de konuşlu iki Amerikan dest-
royerinden 59 Tomahawk tipi seyir füzesi Şam 
yönetiminin Şayrat Hava Üssü’ne fırlatıldı, saldı-
rıda rejime ait askeri pozisyonlar ağır hasar aldı. 
Benzeri bir biçimde bu saldırıdan tam bir sene 
sonra neredeyse aynı gün ABD, rejime ait aske-
ri pozisyonları tekrar hedef aldı. 7 Nisan’da Esed 
rejiminin Duma’da en az 80 kişinin öldüğü hava 
saldırısında kimyasal silah kullandığı şüphesiyle 
başlayan gerilim devam ederken, geldiği günden 
bu yana sosyal paylaşım platformu “Twitter”ı dip-
lomatik bir kanal gibi kullanan Trump’ın Esed 
rejimine istinaden attığı “Füzeler geliyor, yeni ve 
akıllı” twitinden 3 gün sonra ABD, İngiltere ve 
Fransa, Suriye’de önceden belirlenmiş hedeflere 
füze saldırısı düzenledi, Şam ve Humus’taki reji-
me ait üç hedef 105 füzeyle vuruldu.

Bu saldırı sonrası süreçte en dikkat çeken 
Trump’ın Aralık 2018’deki çıkışıydı. Zira Trump 
ABD medyasının tabiriyle “ani” bir kararla 
Suriye’den çekilme kararı aldıklarını açıkladı. Ka-
rar özellikle ABD’de Demokratlar tarafından ciddi 
tepkiyle karşılandı ve Trump yönetimine demok-
ratlarca ağır eleştiriler getirildi, Trump ve ekibi 
ABD’nin çıkarlarını tehlikeye atmakla ve işbil-
mezlikle suçlandı. Tüm tepkilere rağmen Trump 
-her ne kadar şu ana değin tam anlamıyla sahaya 
yansıtamasa da- bu kararından vazgeçmedi an-
cak çekilmenin, ilk açıklamasının aksine hemen 
değil belirli bir zaman diliminde gerçekleşeceğini 
açıkladı.

İşin ilginç yanı Trump’ın bu kararının sadece 
Demokratlarca değil bizatihi kendi kurmayları ve 
Pentagon tarafından dahi tepkiyle karşılanmış ol-
masıydı. Zira örneğin Trump’ın eski Ulusal Gü-
venlik Danışmanı John Bolton Trump’ın açıkla-
masına rağmen ABD askerlerinin Suriye’de IŞİD 
tamamıyla yenilgiye uğratılana ve YPG’nin ko-
runduğundan emin olana değin kalmaya devam 
edeceklerine dair açıklaması, ismi açıklanmayan 

kimi Pentagon yetkililerinin Trump’ın bu kararını 
desteklemediklerine ve Trump’ın kendi tavsiyele-
rine uymadığına dair ABD medyasına verdikleri 
demeçler bunun bazı örnekleriydi.

Trump (her ne kadar daha önce de birkaç kez 
IŞİD’e karşı zafer ilan etmiş olsa da) 2018 yılının 
sonunda IŞİD’in yenilgiye uğratıldığını ilan etti. 
ABD askerlerinin artık geri dönme vaktinin gel-
diğini ve ABD’nin sonu olmayan savaşlarda bu-
lunmayacağı açıklamasında bulundu. Ancak tüm 
bu açıklamalara rağmen resmi açıklamalara göre 
ABD’nin Suriye’de bulunan 2 bin askerinden, 
yaklaşık bir senede çok az bir kısmı ülkesine geri 
döndü.

ABD Nasıl Hareket Ediyor?

Tüm bunlardan sonra, en önemli hususlardan 
biri ABD’nin Suriye politikasının hangi temellere 
oturduğu, ABD’nin politikasını belirlerken hangi 
saiklerle hareket ettiğidir. Bu saikleri-hedefleri ge-
nel hatlarıyla şöyle özetlemek mümkündür:

1. Rusya ve özellikle de İran’ın bölgede artan 
etkinliğinin sınırlanması

2. İsrail’in güvenliği
3. ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarının korun-

ması ve bu vesileyle Ortadoğu’daki hegemonyası-
nın devam ettirilmesi.

ABD’nin Suriye iç savaşının başından bu yana 
en önemli hedeflerinden ilki Esed rejiminin düşü-
rülmesi olmuştur. Zira bilindiği gibi Esed rejimin 
en büyük destekçileri Rusya ve İran’dır, dolayısıyla 
bu ülkelerin etkinliğinin sınırlanmasının-azaltıl-
masının en önemli aşamalarından biri rejimin dü-
şürülmesidir. Bu, özellikle İran açısından önem-
lidir, zira İran’ın son yıllarda Ortadoğu’da artan 
etkinliği sır değildir ve bu etkinlik hem ABD’nin 
bölgedeki çıkarlarını hem de İsrail’in güvenliğini 
tehdit etmektedir.

Bu bağlamda Suriye’de rejiminin düşürülme-
si İran’ın bölgedeki bu etkinliğinin azaltılması-
sınırlanması noktasında ABD açısından oldukça 
önemlidir. Zira Suriye İran açısından gerek gü-
venlik gerek Ortadoğudaki dengeler ve mücadele 
bakımından da stratejik öneme sahiptir. Dahası 
Suriye’yi İran açısından daha da önemli kılan Go-
lan Tepeleri Suriye’dedir. 1981’den beri İsrail işgali 
altında bulunan bu bölge İsrail’in güvenliğini doğ-
rudan ilgilendiren bir husustur ve İran için gerek 
İsrail’e gerek ABD’ye karşı kullanılabilecek olduk-
ça kullanışlı bir karttır. Nitekim İran bu amaçla şu 
ana değin dönem dönem bu kartını İsrail’e, kimi 
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zaman da ABD’ye karşı -İsrail’in güvenliğini tehdit 
bağlamında- kullanmıştır. Dolayısıyla Suriye’ye 
ilişkin her türlü gelişme aynı zamanda doğrudan 
İsrail’in güvenliğini ilgilendirmektedir. Dahası, 
İran’ın bölgedeki artan etkinliği sadece İsrail’in 
güvenliğini ve çıkarlarını değil ABD’nin bölgede-
ki çıkarlarını da doğrudan tehdit etmektedir. Zira 
Ortadoğu’da eskisi gibi bir ABD hegemonyasın-
dan bahsetmek oldukça güçtür, bunda zaman içe-
risinde Rusya, İran ve Türkiye gibi önemli aktörler 
bölgedeki etkinlikleri artırmalarının büyük etkisi-
nin olduğu söylenebilir. Suriye’nin bu üç devletin 
bölgedeki etkinliğinin daha da artması noktasın-
da önemli bir işlev gördüğü düşünülürse ülkenin 
ABD açısından önemi daha iyi anlaşılır.

Bununla birlikte savaşın başından bu yana 
öne çıkan en önemli unsurlardan biri Suriye’nin 
ABD açısından tüm bu önemine karşın ABD’nin, 
ülkedeki çıkarlarını korumadaki başarısızlığı, 
ciddiyetsizliği ve Suriye politikasının, sahadaki 
Türkiye, Rusya ve İran gibi diğer güçlü aktörlerin 
aksine çok daha istikrarsız ve tutarsız olduğudur. 
Örneğin ABD’nin, bu öncelikler doğrultusunda 
en önemli hedeflerinden biri Esed rejiminin düşü-
rülmesi iken şu ana kadar bu hedef gerçekleştiri-
lememiş hatta Esed özellikle Rusya’nın desteğiyle 
oldukça güçlenmiş, kaybettiği birçok yeri tekrar 
geri almıştır. Dahası, ABD’nin son birkaç yıldır 
gerek ülkede izlediği politikalara gerek üst düzey 
bazı isimlerin söylemlerine bakılırsa ABD’nin, re-
jimin indirilmesi hedefinden -en azından şu an 
için- vazgeçtiği dahi söylenebilir.

Bu bağlamda konuya ilişkin ABD’nin Ortado-
ğu uzmanlarından ve Obama Yönetimi dönemin-
de ABD Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcı-
lığı görevinde bulunan Andrew Exum’un  ABD 
Kongresi’nin Temsilciler Meclis kanadında Ma-
yıs 2019’da yapılan bir toplantıda yaptığı ko-
nuşma kayda değerdir. Nitekim Exum, Obama 
Yönetimi’nin, Suriye’de Esed rejiminin düşürül-
mesi politikasından bir süre sonra vazgeçtiğini, 
bunun temel sebeplerinden birinin Esad rejimi-
nin düşmesi hâlinde ortaya çıkacak belirsizlik 
olduğunu ve bu belirsizliğin Obama yönetimin-
de rahatsızlık yarattığını, bunun üzerine de Rus-
ya ile temasa geçildiğini söylemiştir. Bu söylem-
den anlaşılan, daha Obama döneminde ABD’nin 
Şam yönetimini “düşürmekten” vazgeçtiği hatta 
düşürmek bir yana rejimi “kurtarmak” amacıy-
la Rusya arasında doğrudan bir “iş birliğine” 
gittiğidir. İşte bu noktada Esad rejiminin hâlen 

iktidarını devam ettirebilmesinin Rusya, ABD ve 
muhtemelen İsrail arasında “doğrudan” ve “do-
laylı” iş birliği ile sağlandığını söylemek artık 
mümkündür. Zira Exum’un ifadeleri ABD’nin, 
İran ve Rusya’nın Suriye Savaşı’na doğrudan as-
keri müdahalelerine, neden beklendiği düzeyde 
karşılık vermediğinin açıklanabilmesi açısından 
hayli önem taşımaktadır.

Suriye’deki ABD

Tüm bunlardan sonra ABD’nin ülkedeki fii-
li durumuna değinmekte fayda vardır. Bilindiği 
üzere politikasını temelde rejimin düşürülmesi 
üzerine kuran ABD bu mücadeleyi vekâlet sa-
vaşları üzerinden sürdürmüş, kapsamlı bir as-
keri müdahale seçeneğinden şu ana değin uzak 
durmuştur. Bu minvalde ilk etapta ülkedeki mu-
halif gruplara verdiği desteği sonraları kesmiş 
ve bunun yerine mücadeleyi PYD/PKK ve onun 
Suriye’de silahlı kanadı olan YPG/PKK üzerin-
den yürütmeyi tercih etmiştir. Ancak ABD’nin 
kapasitesi düşünüldüğünde muhaliflere verilen 
oldukça cılız destek yerine PKK/YPG’ye verilen 
destek güçlü olmuş, bu destek sayesinde örgüt 
Suriye’de oldukça geniş bir alanı kontrol altına 
almayı başarmıştır.

Doğal olarak PKK/YPG’ye verilen bu güç-
lü destek Türkiye’nin ciddi tepkisini çekmiş ve 
ABD ile olan ikili ilişkilerde hâlen devam eden 
en önemli sorunlardan biri olagelmiştir. Bu me-
seleye ABD’nin gerek Obama gerek Trump dö-
neminde yaklaşımları ve verdikleri tepkiler de 
benzer olmuştur. Örneğin Obama Türkiye’nin 
kaygılarını anladığını, verilen desteğin taktiksel 
olduğunu ve Türkiye’nin hassasiyetlerini gözet-
tiklerini ifade etmiş, yapılan görüşmeler sonra-
sında ABD, IŞİD ile mücadelede yeni bir yapı-
lanmaya gitmeye karar verilmiş, bu yapılanmada 
Obama yönetimi Türkiye’ye gerek YPG/PKK mi-
litanlarından gerekse Araplardan oluşan karma 
bir yapı vaadetmiştir. Ancak ABD’nin bu vaadi 
gerçekleşmemiş, “Suriye Demokratik Güçleri” 
isminde yeni bir yapılanma kurulmuş, ne var ki 
yeni yapılanmanın çok büyük bir kısmı (tahmi-
nen %90’ı) YPG/PKK militanlarından oluşmuş, 
diğer bir deyişle yapılan, isim değişikliğinden 
öte gitmemiştir.

Türkiye’nin bu durumun farkında olması ve 
tüm itirazlarına rağmen ABD yönetimi şu ana de-
ğin örgüte 30 bini aşkın tırla askeri araç-gereç ve 
mühimmat yollamıştır. Üstelik bu destek IŞİD’in 
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YA fiilen neredeyse hiçbir etkinliği-gücü kalmaması-
na rağmen hâlen devam etmektedir. ABD’nin ör-
güte desteğinin önüne geçemeyen Türkiye ise ör-
gütün gerek Suriye ile sınır bölgesinden gerekse 
başından beridir kırmızı çizigisi olan Fırat nehri-
nin doğusunun örgütten temizlenmesi amacıyla 
önce Zeytin Dalı sonra Barış Pınarı Harekâtı’nı 
başlatmış, harekâtla kısa süre içerisinde oldukça 
önemli başarılar elde edilmiş ve önemli bir alan 
örgütten temizlenmiştir. Akabinde Türkiye’nin 
gerek ABD gerek Rusya ile yoğun diplomasisi 
sonucunda örgüt önemli ölçüde bu bölgeler-
den geri çekilmek durumunda kalmış, diğer bir 
deyişle oldukça önemli bir alanı kaybetmiştir. 
Dahası bu alanları Türkiye’nin eline bırakmak 
istemeyen örgütün rejimle anlaşması ve rejimin 
YPG/PKK elindeki başta Ayn el-Arap (Kobani) 
olmak üzere stratejik birçok bölgenin kontrolü-
nü ele geçirmesi örgüt güç kaybederken rejimin 
güç kazanmasına sebep olmuştur. Dolayısıyla 
örgütün hem alan hem güç kaybetmesi hem de 
bu alanların rejime geçmesi ve rejimin güç ka-
zanması ABD için oldukça büyük bir hayal kırık-
lığının yanısıra ABD’nin güç duruma düşmesine 
sebep olmuştur. Dahası bu operasyonlar sonrası, 
bunca desteğe rağmen YPG/PKK’nın çatışma-sa-
vaş kapasitesinin ne denli düşük olduğu da ayan 
beyan ortaya çıkmıştır. Zira binlerce militana, 
onca eğitime, binlerce tırlık askeri desteğe karşın 
örgüt Barış Pınarı Harekâtı’nda kayda değer bir 
direnç gösterememiş, kısa süre içerisinde büyük 
kayıplar vermiştir. ABD öncülüğündeki Cenevre 
sürecinin aksine Astana süreciyle birlikte ülkede 
önemli ilerlemelerin sağlanması ABD açısından 
Suriye özelinde bir diğer başarısızlık olmuştur.

Sonuç olarak Suriye meselesinin ABD açı-
sından, hâlihazırdaki tablo itibariyle ciddi bir 
başarısızlık olduğunu ve ABD’nin Suriye po-
litikasının çöktüğünü söylemek mümkündür. 
ABD’nin Türkiye gibi oldukça önemli bir devlet 
ve aktör yerine Türkiye’nin şiddetli bir biçimde 
itiraz ve mücadele ettiği bir terör örgütüyle itti-
fak yapmasının ne denli yanlış bir tercih olduğu 
ortaya çıkmıştır. Dahası bu ittifak hem Türkiye-
ABD ilişkilerinde ciddi gerilemelere, krizlere ve 
bunun sonucunda Türkiye’nin Rusya ile daha 
da yakınlaşmasına sebep olmuş hem ABD örgü-
te verdiği desteğin pek bir karşılığını alamamış 
hem Suriye’deki mücadeleyi kaybetmiş, Rusya 
ve İran’ın bölgedeki etkinliğini sınırlamak bir 

yana bu etkinliğin daha da artması gibi bir du-
rumla karşı karşıya kalmıştır.

Tüm bunlara yakın gelecekte ülkeden asker-
lerini çekmesi durumunun da eklenmesi hâlinde, 
ABD’nin Suriye’de daha da güç kaybedeceğini 
söylemek mümkündür. ABD’nin ülkeye doğru-
dan müdahale ihtimalinin neredeyse olmadığı 
da göz önünde bulundurulduğunda bu tablonun 
değişmesi ancak ABD’nin yaptığı ittifakı değiş-
tirmesiyle mümkün olabilecektir. Zira ABD’nin 
Türkiye gibi güçlü bir aktörün güçlü bir biçimde 
mücadele ettiği bir örgütle kazanım elde etme-
ye çalışması beyhûde bir çaba olmaktan öte git-
meyecektir. Bu bağlamda ABD’nin gerek ülkede 
gerek bölgede kazanım elde etmesinin yolunun 
Türkiye’den geçtiğini söylemek mümkündür.

Her ne kadar Suriye meselesinin ABD’nin 
Ortadoğudaki hemegonyasında ciddi bir gerile-
meye sebep olduğunu söylemek mümkün olsa 
da hâlihazırdaki durumun ABD’nin bölgede-
ki hegemonyasının sonu olduğuna yönelik bir 
değerlendirme fazla abartılı bir değerlendirme 
olacaktır. Zira ABD hâlen birçok Ortadoğu ül-
kesiyle oldukça güçlü ilişkilere sahiptir. Ancak 
Ortadoğu’nun önemi göz önünde bulundurul-
duğunda, bölgedeki güç dengesinde kayda değer 
gelişmeler olduğu açıktır. Dolayısıyla bu duru-
mun küresel ölçekte ABD aleyhine sonuçlarının 
olduğunu/olacağını ve küresel sistemin her geçen 
gün daha da belirgin bir biçimde çok kutuplu bir 
dünyaya evrildiğini söylemek mümkündür.
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T ürkiye’de çıkan her yeni 
eserim seçkin Türk ve Rus 

münevver tabakası arasındaki 

diyaloğun yeni bir safhasını 

oluşturmaktadır.1 Türk dü-

şünürler, ordu mensupları, 

stratejistler ve uzmanlar 90’lı 

yılların sonlarından itibaren 

Rus jeopolitik düşüncesi ve 

Avrasyacılık ile ilgilenmeye 

başlamışlardı. Türkiye’de bu 

ilgi, benim de Rus Jeopolitiği 

ve Moskova-Ankara Ekseni 

gibi kitaplarla dâhil olduğum 

Rus jeopolitik uzmanlarının 

eserlerinin neşredilmesine 

vesile teşkil etmiştir. Dünya 

Adasında Son Savaş adını taşıyan bu eser, Rus 

Jeopolitiği kitabımın daha kapsamlı bir hâlidir. 

Söz konusu eser, Rus jeopolitiğinin oluşumu-

nun tarihi yönlerini oldukça etraflı ve teferruat-

lı bir şekilde ele almakla, konunun uzmanlarına 

hitap etmektedir. Yayınlanan bu bölüm ise, daha 

umuma şamil olmak üzere, modern Rusya’nın je-

opolitik stratejisini ve Türk okuyucularının daha 

1 Bu metin, yazarın Pınar Yayınları’ndan çıkacak olan Dünya 
Adasında Son Savaş kitabının Türkçe basımına yazdığı 
önsözdür. 

önceden yararlanmış oldukla-
rı eserlerimde ele alınıp ince-
lenen bir dizi önermeyi ihtiva 
etmektedir.

Çok Kutupluluk Tasavvuru

Benim nokta-i nazarım-
dan, Türk okuru için ehem-
miyete haiz olan husus, mo-
dern Rusya’nın günümüzde 
kurmaya çalıştığı çok kutup-
lu dünyayı kavramaktır. Çok 
kutupluluk ve onun berabe-
rinde getirdiği jeopolitik an-
layış, 21. yüzyıl stratejik dü-
şüncenin asıl meselesidir. Söz 
konusu olan çok kutupluluk, 

hâlen oluşum aşamasında olup, belirli bir istika-
mette ilerleyen, ancak henüz tamamlanmamış bir 
tasavvurdur. Tarihte yer alan pek çok olgu gibi, 
çok kutupluluk da tahakkuk edebilir veya etme-
yebilir de. Bu yazılmış bir kader hükmünde ol-
madığı gibi, gerçekleşmesi hâlinde bütün ülke ve 
milletlere bağlı bir fırsattır. 

Bugün Vladimir Putin liderliğindeki Rusya’nın 
takip ettiği siyaset çizgisi, çok kutuplu dünyanın 
teşekkülünü anlamada kilit noktadır. Bu stratejiyi 
Avrasyacılık olarak tesmiye etmemize rağmen, 21. 

Bir Rus jeopolitikçisi olarak Aleksandr Dugin, hiç şüphesiz dünyadaki 
gelişmelerin değerlendirilmesinde tarafsız değil. Ancak bizler, süreklilik 
arz eden Rus stratejik zihniyetini hakkıyla çözümleyebilmek için bu 
milletin tarihi serüvenini, stratejik yönelimini, jeopolitiğini ve tüm 
bunları şekillendiren jeokültürel temelleri anlamak zorundayız. (Umran) 

Dünya Adasında Son Savaş Üzerine

Aleksandr DUGIN
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yüzyılda Avrasyacılığın kendisi de değişerek, ye-

niden tarif edilmeye ihtiyaç duymaktadır. Mama-

fih çok kutupluluğa müteallik olarak Avrasyacılık 

yeni tanımını burada bulmaktadır. Binaenaleyh 

önsözde özellikle çok kutupluluk üzerinde dur-

mak elzemdir.

Kendi çerçevesi içinde çok kutupluluk; gerek 

her bir ulus devletin mutlak hükümranlığının ta-

nınmasına dayanan Vestfalyan düzeninden, gerek 

Soğuk Savaş döneminde hüküm süren çift kutup-

lu sistemden, gerekse SSCB ile sosyalist ülkelerin 

çöküşünden sonra kendiliğinden ortaya çıkan tek 

kutuplu dünyadan farklıdır.

1648 yılında yapılan Vestfalya Antlaşması, ulus 

devletler ilkesi üzerine kurulmuştur. 20. yüzyıla 

gelindiğinde, özellikle Birinci Dünya Savaşı’nın 

bitmesinden sonra Avrupa ve bahusus dünyanın 

diğer bölgelerindeki ulus devletlerin tek başlarına 

kendi bağımsızlıklarını koruyamayacakları belli 

olmuştur. Bidayetinde bu vaziyet, kapitalist, sos-

yalist, faşist olmak üzere üç bloğun teşekkülüne 

yol açmış, ardından İkinci Dünya Savaşı’nda do-

ruk noktasına ulaşmıştır. Eksen ülkelerin mağlu-

biyetlerinden sonra, ABD ve SSCB gibi iki süper 

gücün esas jeopolitik hâkimiyete sâhip oldukları 

çift kutuplu bir dünya oluşmuş, geride kalan dev-

letler, bu iki taraftan birine katılmak mecburiye-

tinde kalmışlardır. Bu doğrultuda Türkiye, kapita-

list Batı kampında yani NATO’da yer almıştır.

Tarihin Sonundan Medeniyetler Çatışmasına

Varşova Paktı ülkeleri ve SSCB’nin dağılmasın-

dan sonra Batı’nın dünya egemenliğine yaklaştı-

ğı tek kutuplu bir dünya ortaya çıkmıştır. Bu da 

küreselleşmenin bir cihan ideolojisine dönüşme-

sinin başlangıcı olmuştur. Fukuyama, “Tarihin 

Sonu” teziyle, Batı’nın diğer ülkeler üzerindeki 

kati zaferi olarak ilan etmiştir. Gerçek hâkimiyet, 
ABD ve müttefiklerinin tekeli hâline gelmiştir.

Lâkin bu modelin şekillenmesinin hemen ar-
dından zıt eksenler tezahür etmeye başlamıştır. Bu 
eksenlerin tezahürü, Batı’nın hâkimiyetini redde-
den İslâm dünyasının yükselişi ile bağımsız birer 
medeniyet olarak görülen Hindistan ve Çin’in te-
rakkisi olarak ifade edilmektedir.

Çok kutupluluk için nihai ön şartlar, ABD 
ve müttefiklerinin İslâm devletlerine karşı savaş 
açmalarına sebep olan 9/11 Eylül terör saldırısı, 
Çin’in ani yükselişi ve Putin’in Rusya’da bağımsız 
bir siyaset hâkimiyeti tadilâtıyla sağlandı. Böyle-
likle İslâm devletleri, Çin ve Putin Rusyası tek ku-
tupluluğa karşı meydan okumaya başladı. Hun-
tington, bugün 2000’lerde vuku bulan olayları 
henüz 90’lı yıllarda öngörerek; “Medeniyetler Ça-
tışmasından” bahsetmişti. Ancak medeniyetlerin 
tarih sahnesine geri dönüşleri, aralarında kaçınıl-
maz bir çatışma anlamına gelmemiş, tam aksine 
çatışma; Batı tahakkümündeki tek kutuplu dünya 
ile, her medeniyetin kendine yer bulabileceği ve 
diğer medeniyetlerle barış içerisinde var olabile-
ceği çok kutuplu dünya arasında dikkat çekmeye 
başlamıştır.

Medeniyet mefhumu, çok kutupluluğun tarifi 
için oldukça mühimdir. Çok kutupluluk, ne Vest-
falya sistemindeki gibi ulus devlet, ne iki kutuplu 
dünyadaki gibi siyasi ideoloji, ne de küreselleşme 
teorilerindeki gibi bütün insanlıktır. Medeniyet, 
dâhil olunması icabeden geniş bir sahadır. Rusya 
örneğinde bu alan; Avrasya, Çin örneğinde; ülke-
nin kendisi ve komşu devletler ile halklar, İslâm 
dünyası içinse; içerisinde Şii, Türk, Arap, Malay 
ve diğerlerinin yer aldığı büyük çevreler olan 
bir medeniyettir. Şimdi Avrasyacılığın ne olduğu 
anlaşılıyor: Rusya’nın etrafında büyük bir alan 
oluşturmak. Lakin bu Avrasyacılığın dar anlamı-
dır. Avrascılığın Türk tanımı, tüm Türk dünya-
sının yekvücut hâlinde birleşmesi veya Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bir örneğinin oluşturulması 
olabilir. Büyük Avrasya, Rusya ve Çin’in stratejik 
ittifakı üzerine kurulmaktadır. Avrasya üçgeni, 
Moskova-Ankara-Tahran eksenidir. Çin’in “Bir 
Kuşak Bir Yol” projesi, daha geniş bir hüviyette, 
bütün Avrupa dâhil olmak üzere, Avrasya kıta-
sının iktisadi ve ulaşıma dayalı entegrasyonunu 
hedeflemektedir. Çok kutupluluğun bütün proje-
leri ve Avrasyacılığın bütün versiyonları Batı’nın 
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Çok kutupluluk ve onun 
beraberinde getirdiği jeopo-
litik anlayış, 21. yüzyıl stra-
tejik düşüncenin asıl mese-
lesidir. Söz konusu olan çok 
kutupluluk, hâlen oluşum 
aşamasında olup, belirli bir 
istikamette ilerleyen, ancak 
henüz tamamlanmamış bir 
tasavvurdur. Tarihte yer 
alan pek çok olgu gibi, çok 
kutupluluk da tahakkuk 
edebilir veya etmeyebilir 
de. Bu yazılmış bir kader 
hükmünde olmadığı gibi, 
gerçekleşmesi hâlinde 
bütün ülke ve milletlere 
bağlı bir fırsattır.

hegemonya tekelini ve değerlerinin evrenselliği-
ni kesinlikle reddetmektedir. Bu sebeple de çok 
kutupluluk projelerinin hepsi tek kutupluluk ve 
liberal küreselleşmeye karşı odaklıdır. İslâm, Çin, 
Rus veya Hint kültürlerinin her biri, Batı bireyci-
liğinden, turbo-kapitalizmden, LGBT örgütlerinin 
ilerleyişinden ve radikal seküler-ateist değerler 
sisteminden keskin bir şekilde farklı ve kendine 
hastır. Bu da çok kutuplu dünyanın bağlamıdır.

Türkiye’nin Yeri Neresi?

Batı ve küreselleşmeciler, 
kendi alanlarında küresel-
leşmeye karşı protestoların 
artmasına rağmen, mücadele 
etmeden geri çekilmeyi dü-
şünmemektedirler. Bunu, 
Trump fenomeni ile Avru-
pa’daki (sağ ve sol) popülizm 
dalgasında görmek mümkün-
dür. Mamafih bunların hepsini 
Huntington’un meseleyi izaha 
kalkıştığı “Batı ve geri kalan-
lar” düalizmine bağlayamayız. 
Zira Batı’nın kendisi de ikiye 
bölünmüş durumda: bir kesim 
küreselleşme ve tek kutup-
luluğu öne çıkarırken, diğer 
kesim Batı’yı da diğer medeni-
yetler gibi kendi kimliğini ve 
kültürünü suni karışımlardan 
korumaya çalışan bir kültür 
olarak görmektedir. Bu tahlil, 
çok kutupluluğa temayülün 
artışıyla beraber, hâlâ yeterin-
ce güçlü olmakla beraber, tek kutuplu dünyanın 
giderek çöktüğüne işaret etmektedir. Tek kutup-
luluk ve küreselleşmenin parlak örneklerinden 
biri de multimilyarder, renkli devrimlerle, çoğu 
Amerikalının reddettiği klasik liberal-küresel ide-
olojiyi desteklemesiyle seçimlerde Trump’a karşı 
kaybeden Hillary Clinton’un sponsoru olan Geor-
ge Soros’tur. 

Şimdi geriye, Türkiye’nin bu çok kutuplu 
dünyadaki yerinin neresi olduğunu öğrenmek 
kalıyor. Bu soru açıktır. Türkiye bir taraftan bir 
NATO üyesi ve Batı’nın stratejik yapısının bir par-
çası olarak kalmaya devam etmektedir. Bu, Soğuk 

Savaş ile iki kutuplu dünyanın müesses nizamıdır. 

Ancak bu vaziyetin gerçekliği her geçen gün azal-

maktadır, çünkü modern Rusya, Türkiye’ye karşı 

neredeyse hiçbir tehdit oluşturmamaktadır. Buna 

karşı; ABD, Recep Tayyip Erdoğan’ın politikasın-

da görülen Türk hâkimiyetinin güçlenmesine yö-

nelik çabalardan memnun değildir. Dahası, Türk 

toplumu, küresel liberal ideoloji ile İslâmî değer-

leri arasındaki ihtilafı her geçen gün daha derin-

den hissetmektedir. Buradan da Türkiye’nin çok 

kutuplu dünya taraftarlarının yanında yer alması 

gerektiği sonucu çıkmaktadır.

Türkiye her ne kadar Müs-

lüman bir devlet olsa da Arap 

ve İran kültüründen farklıdır. 

Türkiye kendine özgü, geniş 

bir saha olup, içinde birkaç 

farklı tarihi geleneği barındır-

maktadır: ilk Türk Kağanlığı, 

Göktürk Kağanlığı, İslâm Hi-

lafeti ve Bizans İmparatorluğu 

ile Turan Türk devletlerindir. 

Bu durum, kültürlerin kesiş-

mesiyle tarihi Türkiye teşek-

kül etmiştir. Bu sebeple, biraz 

İslâm, biraz Avrasya, biraz da 

Avrupa kültürünü barındıran 

Türkiye, çok kutupluluk bağ-

lamında önemli bir rol oyna-

maktadır. Bu da Ankara’nın 

önünde büyük fırsat yaratmak-

ta ve Sünni İslâm bileşeniyle, 

İslâm dünyasının ana kutup-

larından biri olmasına izin 

vermektedir. Bununla beraber Türkiye-Rusya iş 

birliği, Türkiye’ye hem Batı, hem de İslâm ülkeleri 

nezdinde konumunu sağlamlaştırmaya katkı sağ-

lamaktadır. Nitekim Suriye buhranı, Türkiye’nin 

Rusya ile birlikte hareket etikleri takdirde, her iki 

ülkenin neler yapabileceğini göstermiştir.

Binaenaleyh çok kutuplu dünya, Türkiye için 

bir fırsattır. Rusya’nın jeopolitik tasavvurunu tas-

rih eden bu eserin, Türkçe tercüme ve neşri bu se-

beple oldukça mühimdir. Bu tasavvuru kavramak, 

özellikle münasebetlerimizin muhkemleşmesi ve 

stratejik bir ortaklığa dönüşmesi hususunda son 

derece önemlidir.
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İ lk olarak J. Huxley tara-
fından kullanılan trans-

hümanizm; insanın zihni, 

bedeni ve ruhi yetenekle-

rini artırmak, önce yaşlılığı 

sonrasında ise ölümü tasfi-

ye ederek insanın, mevcut 

durumu aşmasının imkânını araştıran bilimsel ve 

kültürel harekettir. Bazı referansları ve benzer-

likleri bakımından dinî ve gnostik bir akım olan 

transhümanizm, neo-pagan bir oluşumdur. Dini 

ve gnostik bir yapı arz etmesinin nedenlerinden 

biri; yaratıcı-yaratılan veya maddi olan-olmayan 

arasındaki irtibatı sağlayan yani maddeyi, ruha 

açan imago dei/antropoformizmdir. 

Bu inançta insanın, tanrıyla benzerliği yalnızca 

suret üzerinden kurulmamış, güç ve yetiler açısın-

dan da insan, tanrıya yaklaştırılmak istenmiştir. 

Tanrı’nın kendini insan yapması durumu aynı za-

manda insanın Tanrı olma imkanıdır. Nitekim bu 

düşünüş şekli; St. Irenaeus, St. Athanasius, Nazi-

ansuslu, St. Gregory ve Nyssa’lı St. Gregory’nin 

ifadelerinde de vurgulanır. Yine Papa II. John Paul 

teolojisine ilgi duyan bir Doğu Ortodoks ilahi-

yatçısı olarak yazan David B. Hart, Hıristiyanlar 

için Tanrı olma arzusunun “uygun” bir amaç ol-

duğunu kabul eder. İnsan doğasının cisimleşmesi 

bağlamında İsa-Mesih’in insanların ilahi doğayla 

birleşmesi zeminini doğuran Hıristiyanlık ontoloji 

anlayışında Tanrı’nın insan, insanın Tanrı olabile-

ceği bir itikadi sistem inşa edildi.

Transhümanistlerin 
Beklentisi

Hem tamamen insan 
hem de tamamen Tanrı ol-
mayı hatırlatan bu durum; 
bilimin, maddenin iki 
farklı doğaya sahip olma 

potansiyelini taşıdığı tezi gerçekten doğrulamasıy-
dı. Kuantum teorisinde bir ilke olan süperpozis-
yon1, bir nesnenin bir anda iki yerde olabileceğini 
düşündürmektedir. Bir foton, bir parçacıkta veya 
bir dalga da olabilir yani iki doğaya sahip olabilir. 
İsa’nın, Hıristiyan müminlere inanmaları duru-
munda hiçbir şeyin imkânsız olmayacağını söyle-
mesi bu düalizmin mümkün olması şeklinde yo-
rumlanmıştır. “Yeni bir bedene sahip olacaksın”, 
“Her şey tanınmayacak kadar değişecek” ve “Cen-
netteki gibi Dünya” gibi kahince veya peygam-
berane sözleri gerçekleştirmek için teknolojilerin 
ortaya çıkması, Mesih’in, insan türünün mukadde-
ratının değişeceği anlamına geleceği düşüncesini 
meydana getirmiştir. Hıristiyanlıkta Tanrı’nın tam 
imgesi olan İsa, insan türünün nihai amacına ge-
tiren bir unsurdur. Bir bütün olarak insan türleri; 
mevcut eksik formundan birleşik, görkemli, ebedi 
ve aşkın bir forma, yeni ve dönüştürülmüş veya 
bölünmüş bir doğaya katılan katılımcıya dönü-
şüm yolundadır. Zekâ geliştirilirken, Tanrı’ya ya-
kınlık en çok uygulanabilir görünmektedir. Trans-
hümanistler, insan aklının tanrı gibi olacağından 

1 Birden fazla kaynak bulunan doğrusal ve çift yönlü bir elekt-
rik devresinde herhangi bir koldan geçen akım veya kolun 
uçlarındaki gerilimi bulmak için kullanılan bir yöntemdir.

Geleceğin tamamen şimdiye bağlı olduğunu savunan transhümanistlere 
göre, gelecek; insanların günümüz nedensel güçlerine bağlı olarak istikballeri 
için plan ve tasarılarında aldıkları kararların bir sonucudur. Teknoloji 
yoluyla, yaratıcılığa teşebbüs eden transhümanizm; tekno-eskatolojik 
bir hareket ve ideolojidir, fakat aynı zamanda sahici bir modernliktir.

Eskatolojik Bir Hareket Olarak 
Transhümanizm

Ahmet DAĞ
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eminler. Walker, teknolojiyi kullanarak kedimizi 
tanrı gibi yapma fikri olan transhümanizm ile dini 
bileşenin mükemmel tutarlılık içinde olduğunu 
savunur. Transhümanistler nazarında dönüşümün 
nihai durumu, Tanrı’nın konumuna sahip olmak 
gibidir. Nitekim R. Kurzweil, bu bağlamda “Ev-
rendeki madde ve enerjiyi zekâya doyurduğumuz 
zaman “uyanacak,” bilinci yerine gelecek, olağa-
nüstü de bir zekâya sahip olacak. Bu, düşünebil-
diğim tanrıya en yakın şeydir.” diyerek insanın 
tanrı olmaya yaklaşacağı imasında bulunur.

İnsanlar, uzun zamandır ölümsüzlük dahil 
olmak üzere gelişmiş güçler ve kapasiteler hayal 
ediyorlardı. Dinî inançlar, bu hayalleri beslemiş ve 
onlara özel içerik vermiştir. Örneğin, Hıristiyan-
lar için sonsuz görkemde bir şekilde İsa-Mesih’le 
birlikte olunacağı ümidi vardır. Binlerce yıl bu 
vizyon; sadece manevi sadakat ve teolojik ayrın-
tı olarak değil, aynı zamanda mükemmel sanat 
ve mühendislik çalışmalarına da ilham vermiştir. 
Yedi asır önce, örneğin, İtalyan şair Dante Alighie-
ri (1265-1321) insanın dönüşümünü yeni bir ke-
lime icat ederek anlattı. İtalyancanda trasumanar 
kelimesi, bize insanın ötesine geçmenin bir şairin 
bile yapamayacağı bir şey olduğunu söylemekte-
dir. Dante’nin trasumanar sözcüğü, insanlığın bi-
yolojik sınırları aşmak için teknolojiyi geliştirmesi 
ve kullanması gerektiği görüşünü “transhüma-
nizm” olarak mükerrer etmiştir.

Hıristiyanlığın bazı gruplarında insan yaşa-
mının amacı tanrı olmaktır ki bu “kutsallaşma/
divinizatiton” veya theosis/ilahlaşma olarak atıfta 
bulunulmuştur. Transhümanistler tarafından öne 
sürülen önerilerden bazıları ile bu din kavram/
tasavvur arasında paralellikler vardır. Theosis 
tema; teolojik olarak insanlığın nihai gerçekleş-
miş durumu olan şeyler olan ve eskatoloji ola-
rak adlandırılan Hıristiyan doktrinle uyumludur. 
Geleceği hayal etmek, sadece teknolojideki ken-
di çalışmalarımızı değil, aynı zamanda Tanrı’nın 
eschaton’daki tamamlanmasını da içermelidir. 
İnsan aklının biyolojik temelini değiştirmek için 
teknolojiyi kullanmak, en azından daha yüksek ve 
daha tanrısal bir akıl veya zihni elde etme olasılı-
ğını ortaya koymaktadır. Bu yüzden bazı transhü-
manistler, en azından bazı dinsel düşüncelere çok 
ilgi duymalılar. Çünkü Tanrı’nın mükemmel bir 
varlık olduğu düşüncesi maksadıyla mükemmel-
lik yolunda olan insan, elinden gelenin en iyisini 
yapmalıdır. 

Ütopik ve Eskatolojik Boyut

İnsanın cisimleşmesi/enkarnasyon, insan 
hayatının amacı ve insanın hedefi bağlamında 
eskatolojik görünüm sunan Trans-posthuman 
düşüncenin ütopik ve eskatolojik boyutları kadim 
Yahudilikten etkilenmiştir. Ütopik boyut, süreci 
ilgilendirirken eskatolojik boyut ise hedefi ilgilen-
dirir. Bir anlamda transhümanizm, tamamen gele-
cek hakkında geçmiş ve şimdide ontolojik olarak 
temellenmiş gelecek ontolojisidir. Günümüzün 
nedensel mekanizmaları keşfedildiğinde geleceği 
bilebileceğimizi düşünen transhümanist yaklaşım 
için, teknolojik evrim önemlidir. Transhümanist-
ler için sonraki gelecek, mevcut gerçekliğin bir 
uzantısıdır. Bu teknolojik bir istikbaldir/füturum. 
Geleceğin tamamen şimdiye bağlı olduğunu savu-
nan transhümanistlere göre, gelecek; insanların 
günümüz nedensel güçlerine bağlı olarak istikbal-
leri için plan ve tasarılarında aldıkları kararların 
bir sonucudur. Teknoloji yoluyla, yaratıcılığa te-
şebbüs eden transhümanizm; tekno-eskatolojik 
bir hareket ve ideolojidir, fakat aynı zamanda sa-
hici bir modernliktir.

İnsan kapasitesi ve yaşamını geliştirmek için 
yeni teknolojilerin kullanılmasını ve geliştirilme-
sini savunan bir hareket olan transhümanizm’in 
temsilcilerinden J. Hughes’e göre transhüma-
nizm, insanoğlunun beden ve beyin sınırlarını 
aşkınlaştırmak için teknolojiyi kullanmalıdır. 
Hughes, Transhümanist Beyanname’ye atıfta bu-
lunarak insanlığın, gelecekte teknoloji tarafından 
radikal olarak değişeceğini ifade eder. Dönüşüm 
ve yüceltmenin dinî temaları, aynı zamanda trans-
hümanizmin temel ilkeleridir. Gelişen teknolojiler 
insan vücuduna uygulanır ve bunu sibernetik bir 
varlıktan bedensiz bir veri parçasına dönüştürür. 
Fakat bu dönüşüm, sadece fiziksel değil zihinsel 
veya ruhi düzlemdedir. Nitekim bu dönüşümün, 
Hıristiyanlığın “transhümanist kanadı” tarafından 
desteklenmesi beklentisi vardır. 

Sürecin sonunda, yaşlanmayan, tüm bilgilere 
erişimi olan, yaşamın geri kalanıyla şeffaf bir ilişki 
içinde yaşayan, tüm kötülük zorlamalarından ba-
ğımsız olan mevcut biyolojisinin gereksinimlerini 
aşan ve serbest bırakılan insanın gelecek soyunun 
neliği belirsizdir. Daha fazla tanrı gibi olmak, her 
zaman görecelidir ve aşkın olan bir mukaddera-
ta yönelen bir hareket olan transhümanizm ve 
Tanrı sorunu, günümüz teknolojisinin çoğuna, 
“tanrıyı oynamak” için aşırı zorlayıcı bir dürtüyü 
temsil ettiği meydan okumaya cevap olarak ortaya 
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çıkmaktadır. “Transhümanizmin ‘tanrıyı oynama’ 
durumunun olup olmadığına” dair olan soru-
ya yanıt olarak David Pearce, “tanrı gibi olmak, 
yeni yaşam yaratmaktan daha başka ne olabilir 
”diyerek cevap vermiştir. Transhümanizm ile va-
hiy dinini uzlaştırmanın zor olduğunu düşünen 
D. Pearce’e göre insanoğlunun; cennette yaşamak 
isteği varsa cenneti kendisinin inşa etmek zorun-
da olması ve sonsuz yaşam istiyorsa da genetik 
kodlarını yeniden yazmak veya düzenleyerek 
Tanrı’ya benzemesi gerektiğini iddia eder. Tama-
men Tanrı’nın hayatının üçlemesini esas alan, ki-
şilerarası mekanizması üzerine temellenmiş olan 
sınırlılık değerini koruyan ve ona anlam veren 
Hıristiyanlık, mevcut hayatı onaylayıp ve insan 
erdemleri emniyet altına alırken transhümanizm 
ise ne mevcut hayatı olumlar ne de insan erdem-
lerini emniyet alma amacı içindedir. Dönüşümü 
ve aşkınlığı/transcende mümkün gören transhü-
manistler, insanın sınırlanmışlığını reddederler ve 
bunun yerine tehlikeli bir kendini aşma duygusu 
içindedirler.

Günümüz ve Gelecek

Günümüzde hayatı uzatmak veya zekayı artır-
mak için insanoğlunu uyarlamayı/modifiye etmeyi 
teklif eden teknoloji; belki de yeni bir insan türü 
yaratmak ister. Bu bağlamda Hıristiyan eskatoloji-
sinin, teknoloji sayesinde insan dönüşümünü ele 
almaya çalışması gerektiğini ifade edilir. Gelecek 
için Hıristiyan programlara eşit olarak uygulanan 
transhumanist uygulamalar ve seküler ideolojiler 
vardır. Hıristiyanlık kazanım araçlarından bağım-
sız olan plan veya tasarının mükemmel tanım 
sunmayacağı iddia edilir. Radikal ideolojik dünya 
görüşünü reddeden Hıristiyanlık, geleceğin ütop-
yacı dünya içinden olmayan gelecek sunar ve ge-
leceğin tüm objektif planlanmasını özgür bırakır. 

İlahi adaletin dikenli sorunları olmadan kur-
tuluş vizyonunu sunma çabası içinde olan trans-
hümanizm, insanlığın vücudun son yüceltmesini/
gelişimini sağlamak için üstlendiği vazife, boyut 
değiştirmiş eskatolojik bir tutumu barındırır. 
Transhümanizm ve din, kurtuluş (teknolojiyle 
ölümün üstesinden gelme), aşkınlık (insan sı-
nırlarını aşma), dönüşüm/yüceltme (insana ya 
da tamamen insandan sonra bir şeye geçiş) ve 
umut (mevcut ve gelecekteki sorunları çözme 
teknolojisinin gücü) bağlamında benzerlikler 
içerir. Geleneksel bir mükemmeliyetçiliğin ceva-
bı mümkün olduğunca “tanrıya benzeme” çabası 

içinde olmamız gerektiğidir. Teknoloji, fiziksel ve 
zihinsel sınırlamalarımızın çoğunu aşmamıza izin 
verir ve transhümanizm bu aşkınlığa dinî değer 
verir. Transhümanist süreçle görülen şey, 19. ve 
20. yüzyıllardaki teknolojik fütürizmlerdeki sekü-
lerleşme eğilimine rağmen, dinî dürtü teknolojik 
dürtüden asla uzak olmadığıdır.

Transhümanizmin ilericilik, mükemmellik, 
aşkınlık ve insanı geliştirme çabaları, yoksulluk, 
hastalık ve acıyı ortadan kaldırma, geçmişe göre 
geleceği daha iyi görmesi geleneksel dinlerle or-
taklık içerdiğini gösterir. Eskatolojik bir yönelim 
ile dünyanın ve insan hayatının sonuna dair kur-
gularda bulunması transhümanizm ve dinsellikle 
bir bağ kurmaktadır. Dinler, iyimser şeylerin ilahi 
müdahale, transhümanizm ise teknoloji vasıtasıy-
la gerçekleşeceğini iddia eder. Yaşlanmanın gecik-
tirilmesi, yapay zekâ ile zekâ sınırlarının genişle-
tilmesi, psişik durumun belirlenmesi gibi mevcut 
insan durumunun yeniden tasarlamaya yönelik 
çalışmalar yapan transhümanistler, bilim, tekno-
loji ve diğer rasyonel araçların sorumlu bir şekilde 
kullanılmasıyla, eninde sonunda sahip oldukla-
rından çok daha büyük kapasiteye sahip varlıklar 
olan insanların ölümsüz olmasını sağlanabileceği-
ni ümit ediyorlar. 

Transhümanizmin metafiziği; kaçınılmaz 
olarak embriyonik kök hücre araştırması ve in-
san klonlaması gibi şeylerle ima edilirse tanrıya 
dönüşmeye teşvik ve davet eder. Bu fedakarlık, 
sınırsız muhteris bir tanrı yani sınırsız korku 
Tanrısına dayanır. Nitekim bu bağlamda Mor-
mon Transhümanist Derneği, baskılara göre değil 
insanların irade, arzu ve kurallarına göre insan-
ların içinde yaşadığı çevreyi ve bireyleri fiziki ve 
ruhi düzlemde inşa etme amacı içinde olunması 
gerektiğini iddia eder. Onlara göre bilimsel bilgi 
ve teknolojinin gücü ile ölümsüzlük, yeniden di-
rilme, bu dünyanın keşfedilmesi, yenilenmesi ve 
yaratılmasını mümkün kılan başkalaşım vasıtala-
rının mümkündür. Mormonların görüşü, insanlık 
şartlarını iyileştirme bir nevi tanrı olma arzusuna 
manevi bir gerekçe göstererek transhümanist gö-
rüşü tamamlar. Tüm vücudu diriltmeyi vaat eden 
ya da yaşam formunu süresiz olarak uzatmak için 
teknolojilerle takviye etmeye söz veren cryonics 
ve biyonikleri destekleme eğiliminde olan trans-
hümanist görüş; iyimserliği ve kötümserliği yani 
maniheist düalizmi bünyesinde barındırır. Trans-
hümanistler, bir yandan nanoteknoloji vasıtasıy-
la dünyayı karasal bir cennete dönüştürmenin 
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mümkün olduğuna dair iyimserlik içindeyken 
bir yandan da dünya ve diğer gezegenlerin terö-
rize edilerek uzaya taşınmanın kötümserliği ve 
beklentisi içindedir. Bu durumu, gücün sınır-
sızlığıyla ilişkilendirirler. Nitekim Elon Musk’ın 
Mars’ta koloni inşa etme teşebbüsü bu durumun 
göstergesidir.

Teknoloji ve Toplum

Teknolojiyi, toplum ve gelecek üzerinde ta-
mamen olumlu bir güç olarak görmeyen nadir 
transhümanistler ise teknolojik ütopyacılıktan 
esinlenirler. Kötümser transhümanistler, bilim 
kurgu teknolojisini ve geleceği tasvip etmenin 
ana teması olan disütopyaya karşı meyillidirler ve 
bu türün karakteristik bir kıyamet anlayışı ithal 
ederler. Ancak, daha önemlisi, tüm transhüma-
nistler daha önce tartışılan bilim dalındaki en son 
konudan yola çıkıyorlar. İnsanlığın teknolojisiyle 
yakınlaşmasının yalnızca spekülasyon ve hayal 
gücüne bırakılan bir şey olmadığını, ancak gerçek 
öngörülen bir gerçeklik olduğunu iddia ediyorlar. 
Hem dinî transhümanistler hem de kıyametçi dinî 
gruplar; eskatolojik görüşlerle hızlandırılmış tek-
nolojik değişime, posthumanların ilerlemesine ve 
makine zihinlere katkıda bulunmuşlardır. Bu bağ-
lamda teknoloji yoluyla yaratıcılık teşebbüsüyle 
tekno-eskatolojik bir hareket ve ideoloji olan 
transhümanizm, insan hayatının anlamını tanrı-
dan çaldığı için kötü, sapkın ve putperestliğin bir 
türü olarak görülmüştür.

İnsan-Tanrı birlikteliği içeren Hıristiyanlık için 
Tanrı’nın dünya için planının bir parçası olan in-
san, yeni dünyayı/new world yaratma çalışmala-
rının bir parçası olduğu için, Hıristiyanlar, trans-
hümanist eskatolojiyi; insanın Tanrı’nın planına 
katılmasının odağı olan Hıristiyan eskatolojinin 
bir parçası olarak görebilirler. Mucizeler, fizik-
sel yasaların ihlal edilmesini gerektirmediğinden 
dolayı Tanrı adına mucizeler gerçekleştirilmesi 
mümkündür. Nitekim mevcut insanlık, teknolo-
jiyle hastaları ilaçla tedavi etmekte hatta gelecek-
teki bilim, ölüleri diriltmek gibi daha iddialı bir 
mucize gerçekleştirme peşindedir. Bu saiklerden 
dolayı Hıristiyanların, transhümanizmi Hıristi-
yan inancının bir parçası olarak benimsenme-
sinde mahsur olmadığı düşünülür. R. Kurzweil 
özelinde transhümanistlerin en büyük vaatlerin-
den veya umutlarından biri tekilliktir. Mesihçi 
vaat ve modern kıyametçilik türü olan tekillik, 
mesihyanik çağda insanlığın gelişmesine önemli 

katkıda bulunan Yahudiliğe çok yakından benzer. 
Tekillik sürecinde insanlar maddi bir ütopyada 
yaşayacaklardır. Dönüştürülmüş sonraki nesiller/
torunlar, bölünmüş olan Tanrı’nın çocukları oldu-
ğunu söylemek basitlik içerse de tüm monoteistler 
için yaratıcı gücün yalnızca bir olabileceği açıktır. 
Hıristiyanlıktaki üçün birlemesi olan tekillik, ma-
kine-insan arasında tekilliğin mümkün olacağını 
savunana transhümanizmde de mevcuttur. 

Transhümanist hareketi bu kadar baştan çıka-
rıcı kılan şey, aşkın ötesinde, bilimin kendisinin 
yok ettiği umudunu geri getirmeyi vaat etmesidir. 
Transhümanistler; bir ruhun varlığına inanmazlar, 
ancak katı materyalistler de değildirler. Kurzweil, 
biyolojik süreçlerin sonucu olarak bilinci karakte-
rize eden, “zaman içinde devam eden bir madde 
ve enerji şekli” olarak nitelendirdiği “şekilsever/
patternist” olduğunu iddia ediyor. Yapay zekâ ve 
tanshümanizmin yükselişini bir başka Babil proje-
si kulesi olarak yorumlayan Lennox’s, transhüma-
nizmin Hıristiyan eskatolojisinin doğrudan taklidi 
olduğunu söyler. Yeni Ahit; Mesih’in ikinci gelişi 
yoluyla son bir insan dönüşümünden bahseder-
ken, teknoloji de dönüşümün diğer bir boyutu-
dur. Ayrıca, süper zekânın yükselişinde küresel 
sosyal kontrol için olası bir araç olarak vahyin 
yankılarını gören Dr. Lennox, Max Tegard’ın 
Prometheus’un imgesi ile yaratığın İncil figürü 
arasında bir paralellikler görmüştür. Netice itiba-
riyle Batı düşüncesinin temellerinde olan ve hâlâ 
kopamadığı Greko-Judeo-Christo bir hareket olan 
transhümanizm; dini, gnostik ve eskatolojik bir 
karaktere sahiptir. 
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D oğulu (özelde Müslüman) 
toplumlar tarihin son iki 

asrını kolonyalist bilginin ta-
sallutu altında geçirdiler. Bu 
bilgi özü itibariyle seküler, ırk-
çı, dışsallaştırıcı ve araçsal aklı 
öne çıkaran bir hususiyete sa-
hipti. Beyaz adamın “özne” ol-
duğunu iddia ediyordu ve Batı 
dışı toplumları henüz olmamış olarak kodluyor-
du. Bu kodlama, sömürgeciliğin meşruiyet zemi-
nini tahkim etti. Henüz olmamış olanları kıvama 
getirme amacıyla “beyaz adamın misyonu” klişesi 
öne çıkarıldı. Aydınlanma aklının rehberliğinde 
ortaya çıkan tanrı, evren, tabiat, zaman, mekân ve 
devlet tasavvurlarının küreselleşmesi ve Batı dışı 
toplumların beyaz adama teslimiyetini temin et-
mek amacıyla sömürgecilik sistematik olarak de-
vam etti. 

Sömürgecilik ve Sonrası

Evvela askeri araçlarla başlayan sömürgeleştir-
me zamanla zihinsel sömürüye evirildi ki en tah-
rip edici olan da buydu. Kavramsal ve kurumsal 
işgal zihinsel sömürgeleşme sonucu başladı. Artık 
sömürgecilerin zorlamasına gerek yoktu. Kav-
ramların Müslüman toplumların zihin dünyasını 
istimlak edişi oldukça travmatik ve patolojik bir 
sürecin işaret fişeğini ateşledi. Yeni dönem kolon-
yalistlerin bizzat var olmalarını gerektirmiyordu. 

Çünkü zihinsel sömürü-
ye maruz kalan toplumlar 
müstakil bir irade üret-
me cesaretini yitirdikleri 
gibi sömürgecilerin bilgi 
sistemlerini de içselleş-
tirmişlerdi. Artık hayata 
ilişkin bütün tasavvur 
biçimleri sözünü ettiği-

miz bu bilgi tarafından gerçekleşiyordu. Özellik-
le Fransız İhtilali’nin ve Sanayi Devriminin etkisi 
oldukça fazlaydı. Dönemin Avrupa’ya en yakın 
devleti olan Osmanlı’da bu etkinin büyüklüğünü 
görmek mümkündür.

Sömürgeci bilginin Müslüman (ve doğulu) 
toplumların zihin dünyasında açtığı yara olduk-
ça derindi ve onarılması kısa sürede mümkün 
görünmüyordu(hala görünmüyor).Müslümanlar 
bir yandan milliyetçi akımlar aracılığıyla ulus-
devlet realizmine teslim olurken, diğer yandan 
seküler bilgi temelinde üretilen bilimsel bilginin 
meşruiyetine rıza gösterdiler. Müslüman toplum-
lara vaziyet eden muktedirler, modern paradig-
manın nüfuzunu güçlendirmek için ellerinden 
geleni yaptılar. Mısır, İran ve Türkiye gibi devlet 
geleneği nispeten daha güçlü ülkelerin attığı mo-
dernleşme adımları diğer halkı Müslüman ülke-
lere de örnek oluyordu. Bunlar arasında özellikle 
Türkiye’nin hamleleri dikkatle takip ediliyor; hem 
Avrupa’ya olan yakınlığı hem de hilafete ev sahip-
liği yapmış olmanın imtiyazıyla Türkiye merkezi 

Liberal demokrasilerin insanlık tarihinin nihai noktası olduğuna dair iddianın özellikle 
İslâm dünyası toplumlarını yakından ilgilendirdiği açık. Çünkü bu iddia İslâm’ın 
21.yüzyıla söz söyleyemeyeceği veya alternatif olamayacağı anlamına geliyordu. 
Müslümanlara önerilen ise, kamusal iddialarından teberri etmiş ve sadece mistik bir 
tecrübe veya manevi bir tatmin vasıtası olarak kodlanmış bir din dilini benimsemeleridir.

Tarih Yeniden Yazılırken Yapılması Gereken

Kamil ERGENÇ
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bir konum işgal ediyordu. Bu sebepten olsa gerek 
İran, Afganistan, Mısır, sonraları Pakistan gibi ül-
keler modernleşme adımlarını Türkiye’ye bakarak 
atmayı yeğlediler. Milliyetçiliğin anti-emperyalist 
doğasına sığınan bu Müslüman toplumlar sonra-
ları sömürgeci perspektifin ürünü olan bu ideoloji 
tarafından bütünüyle massedildiler. Böylece itikat 
eksenli birliktelikler yerine kültürel ve millî bir-
liktelikler geçti. Bu durum ümmet perspektifini 
zedelediği gibi küresel kapitalizmin tahkimatını 
da kolaylaştırdı.

Araçsallaştırma Siyaseti

Modern bilgi sisteminin 
rehberliğinde cari kılınan 
devlet, siyaset, toplum, tarih, 
bilim tasavvurları Müslüman 
toplumların kendi değer sis-
temlerine yabancılaşmalarına 
sebep oldu. Öyle ki din bir 
kültür bileşeni olarak kodla-
narak yeni kurulan ulus dev-
letlerin meşruiyetini tescilleme 
amacıyla araçsallaştırıldı. Ulus 
devletler dini sadece ihtiyaç 
duyduklarında kullanmaya 
başladılar. Böylece dinin ka-
musal alana ilişkin belirleyici 
ve tayin edici etkisi sıfırlanmış 
oldu. Artık kamusal alan bü-
tünüyle modern değerler siste-
minin çizdiği çerçeveye sadık 
kalınarak şekillendiriliyordu. 

Körfez Arap Krallıklarında 
ise durum daha da farklıydı. 
Kuzey-Güney İslâm’ı tasni-
fi yapan oryantalist havzaların, ikna stratejisine 
dayalı doğaları ve felsefi/düşünsel çabaları nede-
niyle daha tehlikeli addettikleri Kuzey İslâm’ını 
(Maveraünnehir, Türkiye ve İran havzası) den-
gelemek için, şeditliği ve akla yabancı doğasıyla 
tebarüz eden Neo-Selefiliğin alanını genişletme 
çabaları, Körfez tiranlıklarının desteklenmesini 
gerektiriyordu. Ayrıca Mekke-Medine gibi kutsal 
mekânların ümmetin ortak iradesinin değil de, 
bedeviliğiyle maruf bir yapının tasallutuna terk 
edilmesi, kozmopolit üst kültüre vurulmuş bir 
darbe olarak öne çıkar. 

Körfezin kozmopolitlikten uzak doğasına reh-
berlik eden İslâm yorumunu sakıncalı bulmayan 
küresel sistemin (ABD’nin); Mısır, Türkiye ve İran 
gibi kültürel kodları, ilmi/entelektüel geçmişleri 
daha zengin ülkeler için benimsediği taktik do-
laylı yoldan sömürgeleştirmektir. Küre ölçeğinde 
etki uyandıracak din dilinin üreyebileceği havza-
lar olarak Türkiye, Mısır ve İran üzerinde kurulan 
denetim mekanizması hâlen oldukça güçlüdür. 
Bu ülkelerden Türkiye ve Mısır son iki yüz yıldır 
“epistemolojik bağımlılıkla” malul oldukları için 
küresel sisteme direniş gösterme iradeleri oldukça 
zayıflamıştır. İran ise 1979’da bağımsızlık yolunda 

attığı oldukça radikal adımla/
İslâm devrimiyle önemli bir 
kazanım elde etmiş ve fakat bu 
kazanım kendisini Şiilik bağla-
mına hapsederek tecrübesinin 
ümmet havzasında yayılması-
nı engellemiştir.

Ada Avrupası’nın (İngilte-
re) pragmatikliği ile kıta Av-
rupa’sının (Almanya-Fransa) 
felsefi/teorik perspektifinin 
izdivacıyla ortaya çıkan mo-
dern paradigma, tanrının mü-
dahil ol/a/mayacağı bir hayat 
tasavvuru temelinde hareket 
etmeyi yeğledi. Protestanlığın 
burjuva aracılığıyla kazandığı 
meşruiyet, iktisadi atağın da 
ayağını oluşturuyordu. Paza-
rın egemenliğini ele geçirme 
çabası geleneksel toplumların 
sisteme dâhil edilmesini ge-
rektirdi ve bu gereklilik ciddi 
bir pazar mücadelesinin de ze-
minini oluşturdu. I. Dünya Sa-

vaşı, geleneksel birliktelik biçimlerinin tamamını 
ortadan kaldırdı. Osmanlı, Rus, Japon ve Alman 
imparatorlukları savaşın sonunda tarihe karıştı. 
Yeni birliktelik biçimi olarak 19.yüzyılın başından 
itibaren terviç edilen ve aslında teorik temeli 1648 
Westfalya ile oluşan ulus devletler ortaya çıkmaya 
başladı. Kömürün yerine petrolün geçmesiyle hız-
lanan sanayi üretimi ve gelişen silah teknolojisi, 
mamul maddenin satışa çıkarılacağı yeni pazar 
arayışları, sömürgelerden elde edilen ham mad-
denin paylaşımında ortaya çıkan hoşnutsuzluk-
lar, çok kültürlü yapılarıyla devasa boyutta olan 

Toynbee’nin yaşayan mede-
niyetler tespitinden hareket-
le Hungtington Rus, Japon, 
Konfüçyüs, Hint, Avrupa, 
İslâm ve Afrika medeniyet-
leri tasnifini yaparak yeni 
dönemde Batı dışındaki 
medeniyetlerin Batı’dan 
intikam almak üzere sava-
şa girişeceklerini ve hatta 
geleneğe verdikleri önem 
bakımından benzeşen 
Konfüçyüs ve İslâm mede-
niyetleri arasında yakın-
laşma olacağı ve buna 
karşı Amerika’nın dikkatli 
olması gerektiği iddiaları 
vardı.
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imparatorlukların yeni dünyanın hızına yetişeme-
yen hantal yapıları, ulusal bilincin kamçılanma-
sıyla ortaya çıkan millî şuur, büyük savaş/lar/ın 
yaklaştığının habercisiydi. 

Kapitalist Sistemin Küreselleşmesi

20. yüzyılın başında gerçekleşen ilk büyük 
savaş kapitalist sistemin küreselleşmesini temin 
etme yolunda ciddi bir imkân sağlamakla birlikte 
tam kemale erdirememişti. Bu sebepten II. Dün-
ya Savaşı, bir yandan küresel kapitalist güç olarak 
Amerika’nın tarih sahnesine daha güçlü olarak 
çıkmasını temin ederken, diğer yandan impara-
torluk bakiyesi olan Japonya, Almanya, Türkiye 
gibi ülkelerin kapitalist sisteme tam entegrasyo-
nunu sağladı. Nitekim bugün sözünü ettiğimiz bu 
üç ülke de kapitalistleşme yolunda Amerika’yla 
rekabet eder duruma gelmişlerdir. Japonya ve 
Almanya’nın Türkiye’ye göre daha ileri düzeyde 
olduğu söylenebilir. Küresel süper güç olarak, II. 
Dünya Savaşından sonra tarih sahnesine çıkan 
Amerika’nın, sömürgeci Avrupa’nın ürünü oldu-
ğunu da unutmamak gerekir. 

I. Dünya Savaşıyla tarihe giriş yapan, II. Dünya 
Savaşıyla da küresel bir güç olduğunu ispat eden 
Amerika, Avrupa’dan devraldığı oryantalist litera-
türü de kullanarak yeni-sömürgeciliğin kodlarını 
oluşturmaya başladı. Almanya’nın kontrol altında 
alınması amacıyla Avrupa’ya yerleşen Amerika’nın 
bir yandan Kıta Avrupa’sında otoritesini tahkim 
ederken diğer yandan İslâm dünyasından mütte-
fikler/ortaklar devşirerek yeni sömürgeciliğin köşe 
taşlarını döşediği söylenebilir. 

Öte yandan ise Latin Amerika’da ki petrol 
rezervlerinin kontrol altına alınması ve yeni bir 
evreye geçen kapitalizmin yerleşmesi için pazar 
yaratma amaçlı operasyonlara ihtiyaç vardı. Bu 
amaçla soğuk savaş olarak adlandırılan dönem-
de Latin Amerika başta olmak üzere Türkiye’yi 
de içine alan bir kapitalistleşme süreci başladı. 
Arjantin, Şili, Bolivya, Meksika, Peru gibi ülkeler-
de Chicago Üniversitesi marifetiyle özelleştirme 
politikaları ve serbest piyasa ekonomisine geçiş 
operasyonları yapıldı. Toprak reformu adı altında 
ülkeler parsellendi ve çok uluslu şirketlerin çıkar-
ları doğrultusunda yerli esnaf ortadan kaldırıldı. 
Amaç neoliberal iktisadi düzeni tahkim etmekti. 
Pazarın güvenliğini temin etmek için ilgili ülke-
lerin ordularından devşirilen cuntalar kullanıldı. 

ABD destekli bu cuntalar on binlerce insanın ha-
yatına ve bir o kadarının da işkence ve hapis ya-
şamasına mal olan cürümler işlediler. Türkiye’de 
bu süreçten payına düşeni aldı. Bu operasyonların 
Türkiye ayağı NATO üyeliği ile başladı denebilir. 
Altın vuruş ise 12 Eylül Darbesiyle gerçekleşti.

Türkiye’nin NATO Üyeliğinden Sonra

Sovyetler Birliği’nin gadrine uğramaktan çe-
kindiği için NATO’ya, Amerika’nın Kore’deki sa-
vaşına destek vermek şartıyla dâhil olan Türkiye, 
dolaylı yoldan sömürgeleştirildi. 19. yüzyılın ba-
şından itibaren Aydınlanma aklının rehberliğine 
ram olarak zaten zihinsel olarak sömürgeleşmeye 
rıza gösteren Türkiye siyasi/bürokratik ve entelek-
tüel çevreleri, II. Dünya Savaşının akabinde, bazı 
stratejik gerekçelerle, NATO çatısı altına girmeyi 
yeğlediler. Bu süreç tesirlerini iktisadi, içtimai, 
akademik, siyasi her alanda hissettirecektir. Öyle 
ki NATO hangi şehirlerde ne tür üniversiteler 
açılacağına varıncaya kadar karar süreçlerinde 
etkili olmuş, basın-yayın çalışmalarına katılmış, 
anti-komünist örgütlenmeleri desteklemiş, siyasi 
karar alma süreçlerine dâhil olmuş ve 27 Mayıs 
1960 Darbesinden itibaren bütün darbeleri des-
teklemiştir. Nitekim üç yıl önce şahit olduğumuz 
15 Temmuz Darbesi de, NATO’nun sevk, idare 
ve lojistik desteğiyle mümkün olmuştur. Ancak 
ne hazindir ki, Türkiye bu örgütü gereği gibi tar-
tışamamış ve meseleyi sadece FETÖ bağlamına 
hasrederek, oldukça sığ bir alanda imal-i fikr ey-
lemiştir. Hatta Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 
Amerika’yla yapılan mutabakatın üçüncü madde-
sinde Türkiye “NATO toprağı” ve içinde yaşayan-
lar da “NATO halkı” olarak nitelenmiş ve bir nevi 
bu örgütle olan bağımızın zarureti tescillenmiştir. 
Bu örgüt Türkiye’nin yirmi beş farklı noktasında 
askeri üsse sahip olmasına rağmen, sadece İncir-
lik odaklı tartışmalar yapılarak son derece ucuz 
bir hamaset dili tutturulmuştur. Şayet Türkiye’de 
eleştirel dikkate ve müteyakkız bir bilince sahip 
bir kamuoyu veya gerçek anlamda sorumluluk sa-
hibi üniversiteler, entelektüeller, sivil toplum ku-
rumları olsaydı Barış Pınarı Harekâtı kapsamında 
ABD ile imzalanan mutabakat metninin üçüncü 
maddesine görkemli bir itiraza şahitlik edecektik. 

NATO’yla birlikte yaşamayı öylesine içsel-
leştirmişiz ki, itiraz etmek bir tarafa, ulus dev-
letin kadrolu uzmanları, stratejistleri, güvenlik 
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danışmanları tarafından görsel ve yazılı medya 
aracılığıyla Türkiye-NATO ilişkilerinin zaruretine 
dair ikna edici(!) beyanları reel politik gerekçe-
lerle onaylıyoruz. Asıl ironik olan ise “yerlilik ve 
millilik” sloganlarının gök kubbeyi doldurduğu 
bir vasatta tüm bunların yapılabiliyor olmasıdır. 
Bu örgütün Libya, Somali ve Afganistan’da neler 
yaptığı herkesin malumudur. Türkiye bu örgü-
tün suç ortağı olmak zorunda değildir. Kaldı ki 
NATO başlangıçta Sovyet yayılmacılığına karşı 
Atlantik’in iki yakasını korumak amacıyla kurul-
masına rağmen, Sovyetler dağıldıktan sonra da 
varlığını devam ettirmiş ve kendisine yeni bir düş-
man belirlemiştir. Bu düşman hiç şüphesiz İslâmî 
hareketlerdir. Denebilir ki, Sovyetlerin 1991’de 
dağılmasından sonra NATO’nun yeni misyonu 
küre ölçeğinde modern paradigma dışı İslâmî ha-
reketleri bertaraf etmek ve Ortadoğu da İsrail’den 
daha güçlü bir devletin var olmasının önüne geç-
mektir. Bu bağlamda İslâmî direniş hareketlerinin 
nasıl hedef tahtasına koyulduğuna dikkat etmek 
gerekir.

Yeni Düşman Konsepti

Sovyetlerin dağılması sonrasında Amerika‘nın 
(Batı uygarlığının) yeni düşmanı olarak belirle-
nen İslâm’ın, büyük bir tehdit olduğuna küresel 
kamuoyunun ikna edilmesi gerekiyordu. Bu ikna 
görevini her zaman olduğu gibi akademi üstlendi. 
Nasıl ki 19. yüzyıldan itibaren Doğu’nun barbar/
ilkel/primitif olduğunu kanıtlamak için filolo-
ji, antropoloji ve sonraları sosyoloji disiplinleri 
araçsallaştırıldıysa şimdi de din, kültür ve me-
deniyet tarihi üzerinden yapılan çözümlemelerle 
Doğu’nun (İslâm ve Konfüçyüs medeniyetlerinin) 
Batı için tehdit oluşturduğu tezi işlendi. Öncesin-
de İran Devriminin ve Cezayir Direnişinin estir-
diği “epistemolojik bağımsızlık” havası küresel 
sistemi oldukça endişelendirmiş ve “siyasal İslâm” 
kavramının himmetine sığınarak İslâmî direniş 
hareketlerini kriminalize etmeye çalışmışlardı. Bu 
bağlamda Hungtington ve Fukuyama’nın savun-
duğu tezler bir yandan medeniyetlerin çatışma 
potansiyellerine dikkat çekerken, diğer yandan 
Batı medeniyetinin insanlık tarihi açısından kemal 
noktasını temsil ettiği iddiasını ispatlama amacı 
güdüyordu. 

Hungtington’un “medeniyetler çatışması “ tezi 
özünde Soğuk Savaşın sona erdiğini ve bundan 

sonra savaşların medeniyet havzaları arasında ola-
cağını iddia ediyordu. Toynbee’nin yaşayan mede-
niyetler tespitinden hareketle Hungtington Rus, 
Japon, Konfüçyüs, Hint, Avrupa, İslâm ve Afrika 
medeniyetleri tasnifini yaparak yeni dönemde Batı 
dışındaki medeniyetlerin Batı’dan intikam almak 
üzere savaşa girişeceklerini ve hatta geleneğe ver-
dikleri önem bakımından benzeşen Konfüçyüs ve 
İslâm medeniyetleri arasında yakınlaşma olacağı 
ve buna karşı Amerika’nın dikkatli olması gerek-
tiği iddiaları vardı. 

Batı ve diğerleri (West and the Rest) tasnifi za-
ten ziyadesiyle kibirli bir ayrıma işaret ederken 
bir de Fukuyama aracılığıyla tarihin sonunun gel-
diğine ilişkin tespit dünyaya adeta bizden “başka 
seçenek yok” mesajı vermek anlamına geliyordu. 
Liberal demokrasilerin insanlık tarihinin nihai 
noktası olduğuna dair iddianın özellikle İslâm 
dünyası toplumlarını yakından ilgilendirdiğini 
düşünüyorum. Çünkü bu iddia İslâm’ın 21. yüz-
yıla söz söyleyemeyeceği veya alternatif olamaya-
cağı anlamına geliyordu. Müslümanlara önerilen 
ise, kamusal iddialarından teberri etmiş ve sadece 
mistik bir tecrübe veya manevi bir tatmin vasıtası 
olarak kodlanmış bir din dilini benimsemeleridir. 
Bunun için “işraki gelenek” yardıma çağırıldı ve 
araçsallaştırıldı. İçsel yücelmeyi merkeze alan bu 
akım, Müslümanlara Bâtıni bir dini anlayış daya-
tır. Böylece, zımnen, dünyevi-uhrevi bilgi ayrı-
mı için meşruiyet zemini oluşturulur ve İslâm’ın 
tevhidi perspektifi sömürgecilerin lehine olacak 
şekilde tahrip edilir. İşraki gelenek, dini sadece 
sezgi, ilham ve rüya odaklı bir bağlama hapsedi-
yor ve bilgiyi de içsel/batıni/ezoterik usulle elde 
edeceğine inanıyor. Akli çabayı tahfif ediyor ve 
muhatabını edilgenleştiriyor. İslâm’ın “özne” ol-
maya çağırdığı şahsiyeti, tarihin ve zamanın dışın-
da yaşayan fosillere çeviriyor. Tek adamın (Şeyh, 
üstat, mürşit vb.) her şeyi bildiğini zannediyor, 
mutlak itaat istiyor, yorumu ve eleştiriyi tehlikeli 
görüyor. Merkezde yer alan bu tek adamlar, her 
türlü çirkefliği ve işbirliğini yapabiliyor ve bu yap-
tıklarını da din dilini kullanarak meşrulaştırıyor. 
Kolonyalistler bu din dilini oldukça önemli görü-
yor ve emellerine ulaşmak amacıyla destekliyor. 
Mısır, Hindistan, Pakistan, Türkiye, Çeçenistan ve 
Malezya’da desteklenen dini guruplar bu bağlam-
da değerlendirilebilir.

Sömürgeciler, karşılarında din diliyle ef-
sunlanmış/büyülenmiş/narkozlanmış kitleler 
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Böylece bu dünyanın idaresini sömürgeciler üst-
lenirken, Müslümanlara öte dünya öneriliyor. Bu 
mistik/batıni dilin en iyi temsilciliğini üstlenen 
ve 1980 sonrasında özellikle desteklenen Neo-
Nurculuk (adlandırma Atasoy Müftüoğlu’na ait-
tir) bir yandan muhafazakâr ve sağcı gelenekten 
bağımsızlaşarak özgün bir duruşun temsilciliğine 
soyunan İslâmcılığı ötekileştirirken, diğer yandan 
dinin bir maneviyat biçimi olarak anlaşılması yö-
nünde oldukça önemli bir işlev görmüştür. 

Epistemolojik Bağımsızlık

Bu durumda epistemolojik bağımsızlık sava-
şının gerekliliğini hatta zaruretini idrak etmek 
elzemdir. Bağımsızlık dendiğinde, genelde, ak-
lımıza teritoryal(toprağa ait) bağlama ilişkin bir 
durumun ifadesi gelir. Ulusal sınırlar, bağımsızlık 
marşları ve bayraklar… İçinde bağımsızlık marşı-
nın okunduğu ve ulusal sembollerin teşhir edildi-
ği ülkelerin bağımsız olduğunu zannederiz. Oysa 
gerçek anlamda bağımsızlık, müstakil bir bilgi 
felsefesine sahip olduğumuzda (yani kavramları-
mıza rengini veren bir değer sistemimiz olduğun-
da ve kurumsal yapımızı da, değer sistemimizin 
renklendirdiği kavramlarla teşekkül ettirdiğiniz-
de) gerçekleşir. Hâlihazırda dünya üzerinde nice 
ülkeler vardır ki, sınırları, bayrakları ve marşları 
olmasına rağmen “bağımlı” olmaktan kurtulama-
mışlardır. Bu bağımlılık zannedildiği üzere sadece 
iktisadi ve askeri/sınai bağımlılık değildir. Bunlar 
aşılabilir… Hatta bunları aşmak kolaydır… An-
cak “epistemolojik bağımlılık” tesirleri asırlarca 
devam eden bir sonucu ortaya çıkarması bakı-
mından oldukça sarsıcıdır. Çünkü artık sözcük-
leriniz size ait değildir. Başka kültür havzaların-
da renklendirilmiş kavramlarla hayatınızı idame 
ettirmek, meramınızı anlatmak ve inançlarınızı 
yaşamak zorunda kalmışsınızdır. Bu saatten sonra 
bütün bir sanayiniz, iktisadınız, savaş potansiyeli-
niz “yerli ve millî” olduğunu iddia etse de, ortada 
çok ciddi bir sorun var demektir. Artık zihinsel 
bir bağımlılık başlamıştır ve bu bağımlılığı di-
ğerlerinden ayıran en önemli özelliği muhatabını 
“başkalaştırmasıdır”.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu İslâm dün-
yası halklarının epistemolojik bağımlılıktan kur-
tulmasının yolu, yaklaşık iki asırdır maruz kal-
dıkları sömürgeci bilgiye karşı farkındalık bilinci 

geliştirmek ve vahye sadık kalarak insan, evren, 

tabiat, bilgi, siyaset, tarih, zaman ve mekân tasav-

vuru oluşturmaktan geçiyor. Sözünü ettiğimiz bu 

farkındalık bilincinin oluşması zannedildiğinin 

aksine oldukça zordur. Çünkü toplumlarımız 

sömürgeci bilgi ve bu bilginin rehberliğinde te-

şekkül etmiş tasavvur biçimleriyle barışıktır. Din 

anlayışımız bile sömürgeci bilginin rehberliğinde 

şekillenmiştir. Dolayısıyla modern paradigma dışı 

bir varoluşun imkanlarını zorlamak şarttır. Bunun 

için sebatkâr kadrolara ihtiyaç vardır. Bu kadrolar 

bir yandan modern paradigmayı diğer yandan da 

geleneği teşrih masasına yatırmalıdır. Bu çabanın 

adı “epistemolojik bağımsızlık savaşı” olabilir. 

Bu savaşı göze alanlar için birkaç öneriyle yazıyı 

sonlandıralım.

Modern paradigmanın bilgi teorisiyle yüz-

leşmek. Bilgiyle kutsalın arasının ayrılma 

serüvenine(sekülerlik) dair çalışmalar yapmak ve 

seküler bilginin tahakkümünden kurtuluşun yol 

haritasını hazırlamak. İslâmî referanslar temelin-

de bir bilgi, tarih ve siyaset felsefesi teorisi geliş-

tirmek. İslâmî kavramların meşruiyetini temin 

edecek, onlara hayatiyet kazandıracak çalışmalar 

yapmak. Yaklaşık iki asırdır devam eden kolon-

yalist/post-kolonyalist dilin, tutumun, tavrın ve 

tarzın deşifre edilmesine yönelik derinlikli çalış-

malar yapmak. Bu bağlamda filoloji, antropoloji, 

sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerin nasıl araçsal-

laştırıldığını deşifre etmek. Eleştirel dili ve farkın-

dalık bilincini tahkim etmek. Ulus devlet realizmi, 

küreselleşme ve kapitalist/liberal/demokratik dog-

malarla hesaplaşmak. Modern ve geleneksel des-

potluklar tarafından zihnen ve bedenen işgal edil-

miş bugünün insanına, İslâm’ın yalnızca Allah’a 

kul olmayı öneren şahsiyet manifestosunu beyan 

etmek. 
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M eşrutiyet İslâmcılarının belir-
gin hususiyetlerinin başında 

Batı medeniyetini, modernizmi 
doğru anladıklarıyla ilgili metin-
ler kaleme almaları gelir. Moder-
nizmi, Batı medeniyetini sadece 
teknik, bilim ve teknolojideki 
ilerlemesiyle almayan Meşrutiyet 
İslâmcıları felsefeden sosyolojiye, 
dini düşünceden hukuk ve ahlaki 
sahaya kadar pek çok konuda bütüncül bir zihni-
yet dünyası ikame ettiklerini görerek çalışmalarda 
bulunmuşlardır. 

Meşrutiyet dönemi İslâmcıları yeniyi, yeni-
liği bir üstünlük belirtisi görse de aslında daha 
çok zihniyete vurgu yaparlar; bu bakımdan er-
ken dönem İslâmcılık düşüncesinin bütüncül 
bir modernite-İslâm düşüncesi okuması vardır. 
Felsefe, çağdaş İslâm düşüncesinin temel düşün-
me alanlarının başında gelir. Batı medeniyetinin 
felsefi bir makas değişimi içerdiğinin farkında 
olan İstanbul merkezli İslâmcılık düşüncesi erken 
dönem çalışmalarını felsefe üzerine yoğunlaştırır. 
Cumhuriyet sonrasında İslâmcılık, felsefi boyutu 
ihmal eder, daha doğrusu meselenin felsefi yönü-
ne gelemeyecek kadar temel konularla ilgilenmek 
durumunda kalır. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e in-
tikal eden ulema, mütefekkir kuşağı içinde müs-
tesna yeri olan isimlerin önde gelenlerindendir 
Elmalılı Hamdi Yazır. 

Elmalılı Hamdi Yazır 
Türkiye’de İslâmcılık düşünce-
sine hem teoride hem pratikte 
çok ciddi katkılar sağlamış, erken 
dönem İslâmcılık düşüncesinin 
oluşumuna etki etmiş, İslâm dü-
şüncesinin yenilenmesiyle alaka-
lı belirgin fikirler izhar etmiştir. 
Felsefe, hukuk, matematik, ede-
biyat merkezli metinler kaleme 
alsa da aslında daha çok tefsiriyle, 

Metâlib ve Mezâhib çevirisine yazdığı önsözdeki 
fikirleriyle tanınır. 

Siyasetçi ve Bürokrat Kimliği

Elmalılı Hamdi ilim adamı, mütefekkir oldu-
ğu kadar bürokrat ve siyasetçidir. Kritik görevler-
de bulunmasından dolayı kimi zaman tüm oklar 
ona çevrilmiş, İttihatçılar içinde yer almış, İsmail 
Kara’nın vurgusuyla “görevi olmadığı hâlde” II. 
Abdülhamit’in hal’ fetvasını yazmıştır. Belki de en 
çok tartışılan, şerh konan, saygınlığına halel geti-
ren vazifesi bu fetva kâtipliğidir. Türkiye’de “Ab-
dülhamit hassasiyeti” onun yerini kısmen sarstı. 
Tabi “hal’ fetvası”nı Elmalılı’nın yazmadığını, iftira 
atıldığını iddia edenler de var; Yazır’ın yeğeni Fat-
ma Paksüt bu savunmayla beraber dayısının “şart-
ların zorlamasıyla”, zaten Mahmut Şevket Paşa’nın 
silahlı tehditleriyle hatta Padişah’ın “canını 

Yenilenmenin Felsefesi, Tefsiri, Hukuku: 
Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır 

İslâmcılığı

Ercan YILDIRIM

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, çağdaş İslâm düşüncesinin yenilenmesini 
öncelikle çağın düşünce yapısını çözmeye, İslâm’ın tezlerini ortaya koymaya ve Batı 
medeniyetinin başta felsefi ve kelami yönelimlerini eleştirip etkisizleştirmeye bağlar. 
Bu açıdan felsefi mahiyette Batı düşüncesini, İslâm felsefesi ve kelamını ortaya koyma 
derdindedir. Metâlib ve Mezâhib’in önsözü, tefsirindeki çıkarımlar ve bazı makaleleri, 
felsefi kelami meseleleri çok bariz biçimde ele alıp hâl yoluna koymaya matuftur.
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korumak için” fetvayı kaleme almak zorunda kal-
dığını anlatır. (Paksüt, 1993, 7-8) Anlaşılan Elma-
lılı cevval, atılgan, siyasi tarafı güçlü bir karakter 
özelliği sergiliyor. Enteresan olan Cumhuriyet ida-
resine kadar etkin, siyasal alanın ve ilmi sahanın 
her tarafında bulunan Yazır’ın inkılaplarla birlikte 
“bir anda” evden hiç çıkmayacak kadar inzivaya 
çekilebilmesi… siyasi tecrübesi onun nerede du-
racağını çok iyi tecrübe ettiğini de gösteriyor! 

1876 Kanuni Esasi’sinin tadilinde büyük etki-
si olan, ilmi derinliği yanında tesir gücü yüksek 
bir şahsiyet Elmalılı… II. Meşrutiyet’le beraber 
Antalya mebusu sıfatıyla Meclis-i Mebusan’a gir-
miş; daha doğrusu Antalya halkı kendisini seçip 
mazbatayı Payitaht’a yolla-
mıştır. İttihat Terakki’nin ilim 
şubesindeki vazifesinin yanın-
da Darü’l-Hikmet’te azalık da 
yaptı. Damat Ferit hükümetle-
rinde Evkaf Vekili oldu; yeğe-
ninin anlatımına göre reddet-
tiği vazifeyi bir sabah evinin 
önüne gelen yaverin tebliğiy-
le, kendisini nazırlığa Padişah 
emriyle atandığını bildirme-
siyle mecburen kabul eder. 

Damat Ferit hükümet-
lerinin nihayete ermesiyle 
Ayan Azalığı yapar. Belki de 
Elmalılı’nın hayatındaki kırıl-
ma noktalarından birini, İs-
tiklal Harbi’nin kazanılmasın-
dan sonra bir gün evine giren 
polislerin kitapları, evrakları, 
eşyayı dağıtarak arama yap-
tıktan sonra onu Ankara’ya 
götürmesi oluşturur. Kırk günlük yargılama sü-
recinin sonunda İstanbul’a geldikten sonra evin-
den dışarı hiç çıkmaz, inzivaya çekilir. Kuşkusuz 
Elmalılı siyasal alanı çok iyi bilen bir isim… tas-
fiye geleneğinin en sert ve hızlı yaşandığı bir dö-
nemde İttihatçılardan Damat Ferit Hükümeti’ne 
kadar farklı ve birbirine düşman kesimlerde gö-
revler aldı, bürokrasideki, ilmi sahadaki, siyasi 
hayattaki iç ve karşıt kavgaları tecrübe etti. Bel-
ki de tefsir yazma gerekçesi biraz da bu geleneği 
bilmesinden, sonuçlarını öngörebilmesinden ileri 
geliyordu! Serbest bırakılmasında ilk Damat Ferit 
Hükümeti’nde yer almasının, İstiklal Harbi’ne kar-
şı Damat Ferit eylemlerinin ise ikinci hükümette 

gerçekleşmesinin, Sevr’i imzalayanların içinde bu-
lunmamasının katkısı vardır.

Küçük Hamdi Efendi diye de hitap edilen Ya-
zır, yeni devletin Cumhuriyet idaresinin dini ala-
nı yeniden dizayn etme sürecine bir şekilde dâhil 
olur. Post Osmanlı evresinde Cumhuriyet idare-
sinin yönelimlerine bağlı biçimde İslâmî kaynak-
ları yenileme çabası kapsamındaki tefsir, hadis, 
meal çalışmaları başlatılır. İstiklal Şairi Mehmet 
Akif Kur’ân mealini, Buhari’yi Babanzâde Ahmet 
Naim, Kur’ân tefsirini de Küçük Hamdi Efendi 
hazırlayacaktır. Akif mealinin Türkçe ibadet için 
kullanılma ihtimali nedeniyle “proje”yi tamam-
lamaz fakat Babanzâde ve Elmalılı yükümlülük-

lerini yerine getirirler. Hamdi 
Yazır artık klasikleşen tefsirini 
on iki yılda tamamlar. Medre-
selerin kapatılmasından son-
ra ekonomik sıkıntılar çeker; 
1942 yılında altmış dört ya-
şında vefat eder. 

Tefsirinin önsözünde ça-
lışma prensipleri, aile kökleri, 
düşünce hayatı ve metodo-
lojisiyle ilgili birbirinin içine 
geçen derinlikli izahları, en-
telektüel kimliğini çok bariz 
anlatır. 

“Ben halis Anadolulu öz, 
Oğuz, Yazır Türküyüm. On 
beş yaşımda İstanbul’a gel-
dim. Ne Arabistan’a gittim ne 
Türkistan’a. Ne İran’ı gördüm 
ne Frengistan’ı. Öğrendiğimi 
bu vatanda öğrendim. Yazır’ın 
Kayı, Kınık, Bayındır, Eymir, 

Avşar gibi büyük Oğuz kabilelerinden biri oldu-
ğunu da Arapçadan: ‘Divan-ı Lûgâti’t-Türk’ten öğ-
rendim. İran’da çıkan yünden, Avrupa’da bükülen 
ipten, Türk tezgahında dokunan halıyı Türk malı 
tanıdım. Bir binanın mimarisinin Türk olması 
için, bütün kerestesinin yerli olması lazım değildir 
diye işittim. Afrika madenlerinden çıkmış bir altı-
nın üzerinde bir Türk sikkesi gördüğüm zaman, 
ona Afrikalının değil, bizim altınımız dedim.” 

1872 yılında Elmalı’da doğan Hamdi Yazır 
kıvrak zekâsı, çok çabuk öğrenen güçlü muhake-
me kabiliyetiyle yeteneklerini fark ettirebilir. “Her 
şeyin aslını aramak, her şeyin en iyisini bulmak” 
gibi nitelikleri ilim hayatını belirler, yönlendirir. 

Elmalılı Hamdi Yazır 
Türkiye’de İslâmcılık 
düşüncesinin, çağdaş 
Türk düşüncesinin, Türk 
modernleşmesiyle ortaya 
çıkan sorunların çözümü-
ne ilişkin eleştirilerin, kri-
tiklerin etkili isimlerinden. 
Metinlerinde hem Batıyı 
hem Müslümanları ciddi 
kritiğe tabi tutarak yapıl-
ması gerekenler üzerinde 
durur. Öncelikle Batı eleş-
tirisi ve Batı medeniyetini 
ortaya çıkaran saikler…
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Annesi bir gece kalktığında onu yatağında göre-
meyince telaşlanır; meğer mum ışığında hafızlık 
çalışıyormuş. İstanbul’a ilim tedris etmeye gitti-
ğinde 1894 zelzelesinin harap ettiği bir şehirle, 
yıkılan imgeleriyle karşılaşır. Arapçası ve Fran-
sızcası çok iyi olan Yazır’ın Payitaht’taki hâmisi 
dayısıdır; derse kendisi götürüp “kimseyle temas 
etmemesi için” ders biter bitmez alır. Kur’ân’ı gü-
zel okumak, hayata estetik yaklaşmak için sanat 
dallarında kendini yetiştirir, musiki, hat dersleri 
alır, başarılı icralarda bulunur. 

Ontoloji, Batı Medeniyeti ve Tevhid

Elmalılı’nın düşünce hayatının merkezini 
İslâm düşüncesinin Batı medeniyeti karşısındaki 
konumu alır. Bu da meselelerin, klasik İslâmî ko-
nuların ve metodolojinin günün koşulları, çağın 
diliyle nasıl ifade edileceği, yenilenebileceğine 
mündemiçtir. 

Elmalılı çağdaş İslâm düşüncesinin yenilen-
mesini, öncelikle çağın düşünce yapısını çöz-
meye, İslâm’ın tezlerini ortaya koymaya ve Batı 
medeniyetinin başta felsefi ve kelami yönelimle-
rini eleştirip etkisizleştirmeye bağlar. Bu açıdan 
felsefi mahiyette Batı düşüncesini, İslâm felsefesi 
ve kelamını ortaya koyma derdindedir. Metâlib 
ve Mezâhib’in önsözü, tefsirindeki çıkarımlar ve 
bazı makaleleri, felsefi kelami meseleleri çok ba-
riz biçimde ele alıp hâl yoluna koymaya matuftur. 
Yazır çağdaş İslâm düşüncesi mütefekkirlerinin 
pek çoğu gibi “selefi” düşünceye yatkın olsa da 
bütünüyle bu kanala hapsedilecek kadar anga-
je değil. Bir taraftan bazı yazılarında tasavvufun 
klasik yönelimlerine, eserlerine karşı çıkarken öte 
taraftan tasavvufi ıstılahlara ve usule yatkın yak-
laşımlar sergiler. Hem Metâlib ve Mezâhib hem 
tefsirinin önsözünde “Enelhak diyenler”in vicdan 
ile vücûdu karıştırdıklarını, Allah’a vücud olarak 
değil vicdan olarak varılabileceğini iddia eder. 
Zaten Yazır Hak Dini Kur’ân Dili tefsirinde, fena-
beka, ricaullah, zuhur, tecelli, tezkiye, fakr, vus-
lat, istiğrak, ehlullah, cihad, hak-ı cedid, evliya, 
tebettül, hakikat, sekinet, kalp gözü, tevhid-i zat, 
keramet gibi pek çok tasavvufi ıstılaha başvurdu-
ğu görülür: 

“Bazı âyetlere ve âyetler arasındaki bağlantılara 
‘bir zevk-i tasavvuf ile’ bakmış ve muhatablarına 
bazı tasavvufi tefsirlerde dahi bulamayacağımız 
bir coşkunlukla yaklaşmıştır.” (Kara, 1993, 233) 

Elmalılı’nın felsefi yaklaşımları büyük oranda 
kelamın meseleleriyle örtüşür. Tabi İslâm’ı, âlemi, 
insanı ve tabi Batı metafiziğini bilme, yer yer karşı 
tezler geliştirme çabası Hristiyan teolojiye cevap 
vermeyi de gerektiriyor. Felsefenin misyonu ile 
dinin metafiziği çakışmadığı durumlarda arayışın 
hezimete döndüğünü de kaydeder Hamdi Yazır. 
Bu açıdan felsefeyi dinin doğrulanmasıyla görevli 
kılar, sonuçta felsefenin geçekte gayesinin Allah’ın 
birliğini tespitten başka bir şey olmadığı sonucu-
na da gider. 

“Demek ki, başka dinler içinde daima garip 
kalmış olan felsefe, İslâmîyette aradığını bula-
caktır. Eğer Avrupa’nın son dönem filozoflarının 
mensup oldukları kavimlerin dinleri, İslâm dini 
olsaymış, günümüz Batı felsefesi büsbütün başka 
bir hakikat rengiyle meydana çıkabilecekmiş.” 

Felsefenin bu veçhesi sonuçta tevhid ile teslisin 
mukayesesine ulaşır; Elmalılı teslisin tevhid karşı-
sındaki zaafını açıkladıktan sonra çok sübjektif ve 
enteresan bir yargıya da varır: “Günümüzde Batı 
metafiziği ulûhiyet bahsinde pek ciddi yola gir-
miş, Allah’ın birliğinde şüphesi kalmamıştır.” (Ya-
zır, 2005, 32-33) 

Elmalılı’nın bu tavrı Cumhuriyet İslâmcılığında 
çokça gözlenen Batı medeniyetini İslâm medeni-
yetinin kurduğu yaklaşımının ürünü. Sokrat’ın 
Müslüman olabileceğini de söyleyen Elmalılı, bir 
bakıma İslâm’ın üstünlüğünü kanıtlama çabasını 
her alana yansıtır. Oryantalistlerin “İslâm terakki-
ye mani” tezinin tam tersini ispatlamaya çalışması 
onun benzer yorumlar getirmesini açıklar. İnsanlı-
ğın bir “kurtuluş” beklediğini savunan Elmalılı’nın 
bu tezi de Cumhuriyet dönemi İslâmcılığının be-
lirgin cümleleri arasına girecek. Bu kurtuluş elbet-
te İslâm’dır, bu yüzden de Hamdi Yazır felsefenin 
İslâm dışındaki dinler için “haram” olduğunu bile 
savunur. Öyle ki Batının gelişmişliği dininden de-
ğil “sömürgeciliği”nden ileri gelir. Elmalılı din ile 
teknolojiyi daha genel manada moderniteyi denk-
leştirmek, doğrulamak ister. Batılıların ithamları-
nın aksine tekniği, bilimi, teknolojiyi Hristiyanlık 
değil İslâm teşvik eder: 

“Avrupa’nın gerçekleştirdiğimiz son yenilikleri 
ya Protestanlığa veya bir diğer Avrupa mezhebinin 
tesirine bağlamakta olduğu ve bunları hep ken-
dilerine köle olmak gibi bir gaye ile düşünmekte 
olduğu görülür. Fakat Avrupa korkmasa idi, bir 
ilim ve felsefesine bakar, bir de dinine bakardı da 
o ilim ve felsefe ile taban tabana çatışmakta olan 
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dinini, dini törenlerini bizi aşılamağa çalışmaktan 
vazgeçer, o ilim ile kucaklaşacak olan İslâmîyet’i 
yaymağa uğraşır, İslâm’ın hayatına acı vermekten 
zevk almazdı.” (Yazır, 2005, 66-67)

Elmalılı Hamdi Yazır ilmi metinlerinde üslup-
lu bir dil kullanır; felsefesi vardır, felsefi izahları 
da yine edebi ve estetik bir üslupta gerçekleşir. 
Felsefesi tasavvufi neşve ile metafizik arasında fa-
kat Allah’a tam bağlı bir uyum sergiler niteliktedir. 
Her felsefeci gibi logos, kosmos ve nomos üzerine 
fikirlerini açıklar Hamdi Yazır… Dibâce’nin giri-
şinde kendi varlık alanını ihata eden bir tasavvur 
ortaya koyar: 

“Ey müteal olan Rab! Sen bana vicdan de-
dikleri bir ‘buluş’, vücud dedikleri bir ‘bulunuş’ 
bağışladın. Ben bir ‘buluş’ ile kendimi kendimde 
buluyor; ‘bulunuş’uma eriyorum. Bu sayede başka 
varlıklara varıyor; vicdanlarımı kendime zamme-
diyorum. Vicdan her an tecelli eden bir gerçeklik, 
bir ilk olay; vücud ise bu aynaya yansıyan bir son 
gerçekliktir.” 

Vücud ile vicdan kelimeleri üzerinden ontolo-
jik bir izah getiren Elmalılı bunları birbirine bağ-
lar. Bütünlüklü ve bağlantılı düşündüğü bir başka 
ikili unsur ruh ve maddedir. Yazır, “ben” diyerek 
ruhi olanla maddi olanı bir araya getirdiğini, nef-
sim diyerek de “ikiliğin ve teslis”in yıkıldığını be-
lirtir. Nefsini bilmenin Allah’ı bilmeye götürdüğü 
ayeti kerimesi üzerinden geliştirdiği vicdan-vücud 
kavramlarıyla tevhidi anlamaya, anlatmaya yol 
alır. Allah’ın varlığını olguların varlıklarının üze-
rinde görmenin mümkün olmadığını, kendinde 
varlık değil, vicdan ve vücudun mutlak vahdetini 
sağlayan “Mutlak Hak” kavramıyla bilmenin ge-
rektiğini söyleyen Küçük Hamdi Efendi, cevher 
manasına sıkıştırılamayacak hatta kendinde ve 
kendisi için gibi mefhumları da aşacak bir yüceli-
ğe ulaşmayı salık verir. 

Allah’ı bulmak kulun tek felsefesidir ona 
göre… burada iki metot var. Birinci yöntemde 
Allah apaçık mutlaktır; her vücud onun olduğu 
için vicdan mutlak vücud ile apaçık bulur. İkinci 
yöntemde de Allah hem apaçık hem teorik alındı-
ğında da vicdan kendinde apaçık, varlıkta ise akıl 
yürütmeyle Allah’ı bulur. Allah’ı bulmanın önce-
likle “ben’i yok etmekle mümkün olduğunu belir-
ten Yazır, buradan Allah sevgisine geçerek, Allah’ı 
bilip sevmenin millet bağını kurduğunu anlatır. 
Akıl ve nakli tek başına almaktan ziyade sentez 
yapmanın gerekliliğine vurgu yapan Elmalılı, 

bilgiyi yığmak yerine onu farklı disiplinlerle kul-
lanışlı hâle getirmeye çalışmayı vurgular. Vahiy de 
devreye girerek Peygamberin varlığına gelir, Pey-
gambersiz bir dinin olmayacağını, kanıtlayarak 
ifade eder. 

Yenilenmeyi Tefsirde Gerçekleştirmek

Elmalılı Hamdi Yazır tefsirinden felsefi görüş-
lerine kadar bütünüyle İslâmî düşünceyi yenile-
meye, Batı karşısında yeniden üstün kılmaya çalı-
şır; bu uğurda önceliği Batı medeniyetini teşekkül 
ettiren rasyonalizm, pozitivizm ve bilim anlayışını 
çürütmeye, yer yer bilimin Batının dini Hıristi-
yanlıkta yerinin olmadığına ve nihayetinde teslis 
inancını aşmaya yönelir. Akıldan itikada kadar 
uzanan okumalar yapar. 

Akıl ile inancı sorgulamak ve doğrulamak dö-
nemin İslâmcılarının temel tavırlarındandır. Kant 
ahlakını ve Descartes rasyonalizmini aşmaya ma-
tuf çabalar geliştirirken aklın sınırlarını itikadın 
sahasına yaklaştırmayacak boyuta gelir. Bu açıdan 
da klasik İslâm felsefesinde aklın ve itikadın hal-
kalarının birbirine değmemesi gibi aklın Allah’ın 
bulunduğu alana yaklaşmasının imkânsızlığını 
göstermek ister. Bu sayede hem teslisi hem mo-
dernitenin meşruiyet zeminini dağıtmayı hedef-
ler. Akıl ile rasyonalizm arasında belirgin ay-
rımlara giderek ayrışmayı ikameye çalışır. Aklı 
mutlak olanın sınırlarından ayrıştırırken akıl tanı-
mı da yapar: “akıl demek, mutlak hakk’ın mutlak 
muhâl’den ayrıldığı sınırı bilmek demektir.” (Ya-
zır, 2005, 45) 

Aklın hakikatle çelişmesinin imkânsızlığı aynı 
zamanda dini bilgide de çelişmezliği getirir. Aciz 
bırakma ile rahatsız etme arasında büyük farka 
işaret eden Elmalılı, çelişmenin aklı aciz bırakma-
yacağını rahatsız edeceğini kaydeder. Dini bunla-
rın da içinde bulunduğu farklı bir havzaya taşır; 
din kulluk ve boyun eğmedir fakat “sırf aklet-
meye engel, kulluk; sırf duygusallığa engel olan, 
akletmedir.” 

Din ve dindar tanımı da döneminin ve sonra-
sındaki Müslümanların sığıştırmaya çalıştığı sa-
hadan farklı bir zemine yerleşerek modernitenin, 
Batı medeniyetinin üstünlüğünü sağlayan değer-
lerin de üstünde bir yerde belirler. Ona göre din 
ne bilim ne sanattır; Kur’ân ne bir bilim kitabı ne 
de bir şiir divanıdır, bilim ve şiirin üstünde ilahi 
bir nazımdır, mucizedir. Dini akıl ve kalp, duygu 
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ve maddiyat sahalarının ötesine taşıyan Yazır, din-
darı da tasavvufi kavramla anlatır. Dindar insanın 
yalnız bilgin veya yalnız eylem adamı ve sanatkâr 
olmadığını, bunların hepsine haiz, Nietzsche’nin 
deyimiyle “üstün insan”, tasavvuftaki tabirle 
“insan-ı kâmil”dir. Belki de haklı olarak Elmalı-
lı Hamdi Yazır öncelikle “değillemeler” yaparak, 
İslâm’ın ne olmadığını, Batı medeniyetinden, 
Hristiyanlıktan ayrıştırarak belirlemeye gitmek 
ister. Buradaki duraklardan birisi tabi ki İslâm 
dışındaki dinlerin yekûnunda olduğu gibi Müs-
lümanlıkta ruhbanlığın buna bağlı “ruhaniyet”in 
bulunmadığını vurgular. Öyle ki “İslâmîyetin iba-
datında bile ruhaniyet esası yoktur.” (Yazır, 1997, 
521-522) 

Dönemin İslâmcıları Batı bilimi ile İslâm ve iti-
kad arasında bağlantılar kurmayı biraz da “çağın 
gereği” gibi görür. Buna yeni bilim dallarını, ilmi 
sahaları da eklemek gerekir. Dibace’de pek çok sa-
haya atıf yapıldığı gibi “inancın psikoloji bilimi” 
açısından izahı da getirilir. 

Elmalılı Hamdi Yazır’ın çağdaş İslâm düşün-
cesine mühim katkılarından başında tefsiri gelir. 
Hak Dini Kur’ân Dili sadece bir tefsir değil “ge-
çiş dönemi”nin en bariz meşruiyet zeminlerinden 
biri, adeta remzi, örneğidir. 

Öncelikle dil bakımından bir yenilik içerir; dil 
devrimi nedeniyle Latin alfabesinin getirilmesi, 
dilde sadeleşme, İslâmî olan kavramların ayıklan-
ması sürecinde Elmalılı Tefsiri hafıza niteliğinde-
dir. Kur’ânî kavramların kökenlerini ve aşamaları-
nı vererek yeni nesillerin hem dille hem Kur’ân ile 
bağlantılarını sağlamaya, Cumhuriyet idaresinin 
hafızasızlaştırma girişimine karşı durmaya çalışır. 

Tefsir büyük oranda kelimeler ve kavramların 
eski ve yeni kullanımlarına yöneldiği için sadece 
Kur’ân’ı tefsire değil aynı zamanda mensubiyet 
bağı kurmaya yönelir. 

Elmalılı Tefsiri’nin bir diğer önemli hususiyeti, 
çağdaş İslâm düşüncesinin içtihat kapısını açma, 
din anlayışını yenileme, çağın getirdiği maddi ve 
manevi hususlara göre dini yorumları sağlama gibi 
konularda öncülük yapmasıdır. Kur’ân’da geçen 
bazı hususları ve hikmetleri dönemin teknolojisi, 
bilimsel bilgisiyle izah etmeye çalışır; telepatiden 
kömüre kadar fenden yararlanır. 

Hamdi Yazır, yenileme anlayışını “her yüz yıl-
da bir tefsir yazılmalı” diyerek, zamanın akışını 
işaret eder. 

Elmalılı’nın tefsiri modernist değil, gelenek-
selin bir devamı hatta tekrarı niteliğindedir. Yeni 
harfli tefsirlerin en büyüğü olma özelliğini koru-
yan Hak Dini Kur’ân Dili, önceki tefsirlerden ak-
tarma yapmayı ihmal etmez, reformist, radikal, 
köklü yenilikler getirmez. Vahdet-i vücutçuların 
da panteistlerin de felsefelerinin karşısında yo-
rumlara gider.

Elmalılı tefsiri dolayısıyla dini, İslâm’ı insan-
ların yaşamlarında kullanabilecekleri rehber gibi 
yazar, gerçek hayatla irtibatsız yaklaşımlardan 
kaçınır: 

“O, Kur’ân’ın metnini açıklamak yerine, me-
tinden kendisine akseden ve oradan gerçek hayat-
la buluşan, son olarak gönül ve akıl imbiğinden 
geçen fikirler, duygular ve anlamları okuyucuy-
la paylaşmayı yeğlemiştir.” (Albayrak, 1993, 
153-155) 

Elmalılı tefsiri hatta düşünce hayatı nassların, 
sünnetin, İslâmî düşüncenin sadece lafızlarına 
değil amaç ve hikmetine bakarak çıkarım yapma-
ya, ilke ortaya koymaya, yaşanabilir kılmaya çaba 
gösterir. 

İslâmcılığın Genel Tezleri

Elmalılı Hamdi Yazır Türkiye’de İslâmcılık 
düşüncesinin, çağdaş Türk düşüncesinin, Türk 

Yenilenmenin kendinden öncekileri yok sayma manasına gelmediğini vurgulayan 
Elmalılı içtihadın artık ferdî değil toplumsal bir mesele hâlini aldığını belirtirken sosyo-
lojinin, yeni toplumun, kapitalizmin doğurduğu yeni içtimai hayatın farkında olduğu-
nu gösterir. Bu açıdan yenilenmenin psikolojik boyutlarını da anlatır. Burada belirtil-
mesi gereken hususlardan biri Yazır’ın yenilenmeyle avâm/havâss ayrımına gitmesi… 
İslâm düşüncesinin tek boyutlu gelişmediğini izah eden Elmalılı, halk kadar seçkinlerin 
de dindar olması gerektiğini kati surette şarta bağlar.
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modernleşmesiyle ortaya çıkan sorunların çözü-
müne ilişkin eleştirilerin, kritiklerin etkili isimle-
rinden. Metinlerinde hem Batıyı hem Müslüman-
ları ciddi kritiğe tabi tutarak yapılması gerekenler 
üzerinde durur. Öncelikle Batı eleştirisi ve Batı 
medeniyetini ortaya çıkaran saikler… 

Avrupa’nın kemal medeniyete ulaştığı yargısını 
reddeden Yazır, kapitalizmin yol açtığı sorunları 
çok net kelimelerle anlatır. Haliyle dünya sistemi-
nin burjuva kapitalizmini de İslâmcıların etraflı 
şekilde bildiklerini gösterir. “Bizim Varlarımız” 
yazısında Elmalılı Batı medeniyetinin süslü kav-
ramlarının ardındaki hürriyet, eşitlik, adalet na-
karatlarının gerçekçi olmadığını, şehvet kapılarını 
açarak iktisadi zulmü örtmeye, burjuvayı güçlen-
dirmek için zulüm ve baskı uygulamaya, zayıf hal-
kaları daha da ezerek içtimai nizamı muvazenesiz 
kılmaya, bozmaya uygun bir sistem inşa ettiğini 
izah eder. Kapitalist burjuva hegemonyasını, em-
peryalizmini, sömürgeciliğini vurgulayan Elmalılı, 
Batı toplumlarının kendi insanına da zulmettiğini 
böylece ortaya koyar.

Elmalılı Renan’dan itibaren oryantalistlerin 
tekrarladıkları geriliğin Müslümanlardan değil 
İslâm’ın kendisinden kaynaklandığı tezine karşı 
çıkarak İslâm’ın bilimi, aklı desteklediğini ka-
nıtlamaya uğraşır. Klasik tembellik, çalışmama, 
tevekkülü yanlış anlama gibi hususları zikreden 
Elmalılı belki düşünce hayatımızın öteki mütefek-
kirlerine nazaran “terakki” kavramının kendisine, 
medeniyetin maddiliğine açıklık getirir. Dünya 
hayatında maksadın ferdî hayatın yaşanabilmesi 
için mütekâmil bir cemiyyet teşkil ettirmek oldu-
ğunu dile getiren Yazır maddi birikimin gayelilik 
prensibinin dışında bulunduğunu belirtir: 

“Mütekâmil bir cemiyet ise hem beşeriyeti 
daha vâsî bir haysiyetle ve bütün secâyâ-yı fıtri-
yesiyle ihata etmek ve hem ittisadan mutazarrır 
değil, müteneffi ve müstefid olmak lazım gelir. Bu 
ise haddi zatında namütenahi ve kudsi bir gaye-i 
kemal etrafında toplanmakla mümkün olur.” 

Hamdi Yazır Meryem suresinin 74. ayetini, 
Allah’ın nice helak ettikleri kavme maddi zengin-
likler, servetler verdiklerini hatırlatarak aslolanın 
maddi ilerleme değil faziletli ameller olduğunu 
ifade eder: 

“İnsanların hayrı ve hüsnü elbiselerinin, hane-
lerinin, mefruşatlarının, hâsılı manazar-ı hariciye-
lerinin güzelliği ile değildir. Esrar-ı hayr ve hüsn, 
zâmin-i beka olan fazâil-i âmâlde aranmalıdır. 

Çünkü mazide nice milletler var idi ki bunlar gü-
zel güzel yerler içerler, insanlar üzerinde icra-yı 
ahkam ederler, kâşânelerde ömür sürerler, muhte-
şem muhteşem mecâlis ve mehâfilleri ile insanlara 
karşı ibraz-ı kibr ve gurur eylerler idi. Bu milletler 
munkariz oldular, bekâlarını te’min edemediler.” 
(Yazır, 1997a, 82-84)

‘Gelişme, ilerleme’ gibi kavramların görece-
liği üzerinde duran Yazır, teknik ve teknolojiye 
bağlı gelişmişliği bir seviye görse de, dini yaşa-
mayı, ahlakı, gayeli bir toplumu, kulluğu, ahreti, 
hikmet arayışını “gelişmişliğin” göstergesi sayar. 
Dibâce’de, “Batı dünyasıın bizim dinî ve Kur’ânî 
ilimlerimize varıncaya kadar en mühim kitapla-
rımızı tercüme ederek kendi bilgisine” kattığını 
belirtirken geriliğimizin temel nedenini “ümmetin 
öncekilerin ilimlerini” kaybetmesine bağlar. Son 
dönemde ilmi zayıflık gerilemeyi başlatırken tabii 
ki beraberinde Batılılara benzeme çabası gelir. 

Müslümanların silahlarıyla silahlanan yani 
ilimlerini alan ve galip gelen Batı nasıl Müslü-
man olmuyorsa Müslümanlar da Batının ilmini 
aldığında Hristiyan olmaz. Tabi aradaki farkı “ilmi 
almak” ile “benzemek” biçiminde koyar Elmalılı. 
Öyle ki “Avrupalılaşma”yı dalâlet görürken Müs-
lümanlara “Avrupalıları içimizde eritme” misyonu 
yükler! Bu gerçek bile İslâm’ın ilerlemeyi, bilimi, 
teknolojiyi engellemediğini gösterir. Bu satırların 
devamında Yazır, 20. asırda Müslüman dünyada 
bir “aydınlanma”nın başladığını iddia eder, fakat 
gelinen noktada Hamdi Yazır’ın tezi doğrulana-
maz, Meşrutiyet döneminde zirveye çıkan “tecdid-
ihya” süreci başarılı olamamıştır. Tabi Elmalılı’nın 
vurguladığı üzere içtimai vicdan aydınlanma ile 
birleşirse ilerleme gerçekleşebilir. 

İçtihat Asıldır!

Elmalılı Hamdi Yazır klasik çağdaş İslâm dü-
şüncesinin genel geçer tezlerini tekrar ederken 
onu başkalarından ayıran hususiyeti içtihada, 
yenilenmeye ehemmiyet vermesidir. Tabi kaydet-
mek gerekir ki Elmalılı için yalnızca akıl ya da 
nakil söz konusu olamaz; usulde bütüncü ve yok 
yönlü bakış açısına sahiptir. Bu bakımdan ihtilaf-
tan da en azından mezheplerin yani yorumların, 
içtihatların çoğalmasında sıkıntı olmaz. Mezhep-
leri rahmet, taassubu ise kötü gören geleneğin de-
vamında yer alır. Yazır çağdaş İslâm düşüncesinin 
Batıyı olduğu kadar eskiyi taklitten ve taassuptan 
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kaçınması gerektiğini belirtir. Taklit ve taassup yo-
rumun, içtihatın o da düşüncenin ve Müslüman-
ların gelişmesinin önünü keser. Fakat içtihadı, 
yenilenmeyi savunmasına karşın Elmalılı Hamdi 
Yazır’ın “modernist”liğinden bahis açılamaz. Şefa-
at gibi, dirilme gibi konularda kendisinden önceki 
Ehl-i Sünnet yorumlarını, Hanefi çıkarımı aynen 
kabul eder, kader hususunda da yine modernist 
görüş beyan etmez, mesela Ra’d suresi 39. ayeti 
yorumlarken her şeyin Levh-i Mahfuz’da evvel-
den yazıldığını, kaderin önceden belirlendiğini 
zikretmesi gibi: “Her şey yazılmış bitmiştir, kalem 
kurumuştur. Yeniden yazılacak hiçbir şey yoktur.”

Elmalılı ve öteki İslâmcılar içtihada, yenilen-
meye ehemmiyet verse de vurguları yol açması-
na, etkide bulunmasına kâfi gelmez. Müslüman-
ların şu anki geriliğinin nedenlerini Metâlib ve 
Mezâhib’in Dibâcesi’nde bütünlüklü değil ama 
yeri geldikçe anlatan Yazır, dini hassasiyetin azal-
masının, aşk ve şevkin kaybolmasının, inanç esas-
larının donukluk kazanmasının gerilemede rol 
oynadığı kanaatinde. Bu duygu halindeki Müslü-
manların elindeki iki kazanım akıl ve imandır; bu 
çerçevede İslâm âleminin ilerlemesinin yolunun 
üç şarta bağlı olduğunu belirtir. 

İlkin, akliliği korunan İslâm kelamının, günü-
müz felsefesi ve biliminin özel ilkelerle münasebe-
tini artırıp ilimlerimize içtimai bir ahenk verme-
yi, toplumun ve insanların hayatlarına doğrudan 
temas etmesini, ihtiyaçlarını karşılamasını gerekli 
görür. İnsan haklarının kutsallığını ifade eden dini 
hükümlerimizin gelişmesini sağlamak ve son ola-
rak edebiyat ve sosyal ilimlerimize hayat neşesi 
verecek dini hassasiyeti takip eylemek de Müs-
lümanların tekrar ayağa kalkmasına, gelişmesine, 
terakki etmesine imkân verecektir. Tabi burada 
gelişme, ilerleme kavramlarına bakmak gerekir. 

Elmalılı, akıl-nakil ekseninde değişme ve geliş-
me kavramlarının mahiyetleri hususunda kanaat-
lerini belirtirken “devrin içtihat devri olduğu”nu 
hassaten zikreder: 

“Vahiy, mu’cizeler devri geçmiş, içtihat dev-
ri açılmıştır. İlimlerin akliliğini ve günümüzde-
ki etkinliğini göz ardı edip sadece nakil yönünü 
tespit ile uğraşmak, skolastik denilen taklit sevi-
yesinde sayıp durmak demektir. Bu ise hakikatin 
hayaletinden ve canlı noktaları bulunduğundan 
gaflet eylemektir. Bunun aksine ilimlerin nakil 
yönünü görmezden gelip sadece aklî yönü ile eğ-
lenmek, ölçütsüz, ölçeksiz, ilkel ve çocuksu bir 

harekettir. Eş’ariyi bilmeyen Razilikten dem vu-
ramaz. Newton’u tanımayan Einstein’dan bir şey 
anlayamaz. Değişim hızlı olabilir fakat değişme 
son derece ağırdır, Kuvvet’in Değişimi Kanunu ile 
birlikte yürür. İşte felsefe tarihi değişimi; felsefi 
sistem de devamlılığı temsil eder. Bu değişim ve 
devamlılık sayesindedir ki insan ruhu gelir; bilim 
yetkinliğe doğru gider.” (Yazır, 2005, 24-25)

Yenilenmenin kendinden öncekileri yok say-
ma manasına gelmediğini vurgulayan Elmalılı 
içtihadın artık ferdî değil toplumsal bir mesele 
hâlini aldığını belirtirken sosyolojinin, yeni top-
lumun, kapitalizmin doğurduğu yeni içtimai ha-
yatın farkında olduğunu gösterir. Bu açıdan yeni-
lenmenin psikolojik boyutlarını da anlatır. Burada 
belirtilmesi gereken hususlardan biri Yazır’ın ye-
nilenmeyle avâm/havâss ayrımına gitmesi… İslâm 
düşüncesinin tek boyutlu gelişmediğini izah eden 
Elmalılı, halk kadar seçkinlerin de dindar olması 
gerektiğini kati surette şarta bağlar. Halkı dindar 
ama seçkinleri dinden uzakta bulunan bir top-
lumda çatışmanın gerçekleşeceği muhakkak. Seç-
kinlerin dinden uzaklaşması nifaka düşmelerine, 
tehlikeleri safi halk kadar algılayamamalarına ne-
den olur. İster istemez olguları okuyamayan seç-
kin yabancılaşmaya uğradığında içtimai kurtuluş 
ve mutluluk üzerine düşünemez. Yenilenme, seç-
kin kişiliklerde gerçekleşir, seçkinlerin dindarlığı 
amacın sıhhatini sağlar. Bu açıdan Hamdi Yazır 
yenileyicinin özelliklerini sarahaten anlatır: 

“Yenileyicinin yapacağı şey birliği parçalamak, 
dağılmayı hızlandırmak, dinin asıl prensiplerini 
inkâr edip ikince dereceden önemli prensipleri so-
yutlamak, doğru yoldan sapmak, soyut tutkulara 
kapılarak ümmetin vicdanını yabancı vicdanlara 
benzetmek, ümmetin kimliğini ortadan kaldıra-
rak bid’atlere yol açmak olmayacaktır. Yenilenme 
bize nefret değil muhabbet aşılayacak, korku de-
ğil emniyet getirecektir. Her asrın tarihini güzelce 
yazmak ve o tarihte dinî illet ve sebeplerin amelî 
değeri ve sosyal sonuçlarını araştırmak; bu şekilde 
geçmiş dönemin bir fezlekesini yapıp gelecek as-
rın ihtiyaçlarını belirlemek… İşte Peygamberlerin 
varisleri olacak din alimlerinin vazifeleri bunlar-
dır.” (Yazır, 2005, 63)

Elmalılı Hamdi Yazır geleneksel sanatlar-
dan devlet yönetimine kadar pek çok alanda 
faaliyette bulunmuş, kalem oynatmıştır. Yenile-
me, içtihat üzerinde durması bir yönüyle devlet 
mekanizmasını tanımasından ileri gelir. Bu da 
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modernleşmenin, toplum ha-
yatının bir yönüyle hukuki de-
ğişime bağlı şekillenmesinden 
ileri gelir; muhtemelen ulema 
içindeki, devlet bünyesindeki 
görevlerinde bu hakikati tec-
rübe etmişti. Hilafete eğilmesi 
biraz da hem dünya sisteminin 
yapısını görmesinden, Müslü-
manlar için belirleyici rol oyna-
yabilecek niteliğindendir. 

Abdülhamit karşıtı aydınlar aynı zamanda 
meşrutiyeti savunurken hilafeti ve saltanatı da 
yererler. “Elmalılı Hamdi Efendi ve Halifelik” 
makalesinde İsmail Kara, Yazır’ın hilafete İslâm 
hukuku, kültürü ve tarihi cephesinden yaklaşma-
dığını, onun halifeyi kendi “millî sınırları” içinde 
tutmaya çalıştığını, diğer Müslümanların yalnızca 
kalben bağlı bulunduğunu, icra ve amir hükümler 
veremeyeceğini, öteki ülkelerle bağlantı kurama-
yacağını, hilafetin karşısında hâkimiyet-i milliye-
nin geliştiğini, halifenin sadece vekil olabileceği-
ni anlatır. Anlaşılan o ki Abdülhamit düşmanlığı 
o derece ileri gitmiş ki, “kukla Padişah ve halife 
arayışı” genele teşmil edilmiş, ilke gibi sunulmuş. 
Böyle bir durumda Kara Elmalılı’dan bekleneni 
açıkça ifade eder: 

“Aslında Elmalılı Hamdi Efendi ve Seyyid Bey 
gibi ulema ve meşayıh tabakasına mensup olanla-
rın, tahsilleri, konumları ve görevleri icabı, dev-
leti nereye götürecekleri belli olmayan yenilikçi 
bürokratlara, aydınlara ve dini alanı tahrip eden 
dünyevileşmeye karşı halifenin yanında yer alma-
ları beklenirdi.” (Kara, 1993a, 252-258)

Siyasal kimliği önde bir Elmalılı Hamdi Efen-
di portresinin Kanun-i Esasi’nin tadil edilmesinde 
katkısı düşünülürse devlet mekanizması ve kamu 
organizasyonu bakımından sözünün bulunacağı 
hele ki hukuki manada çıkarımlar yapacağı aşikâr. 
Bu anlamda onun “Mühim Bir Makale” başlıklı ya-
zısı hakikaten mühim! 

Öncelikle usul vurgusu… Elmalılı “büyük 
güçler” arasında kalmanın verdiği siyasal yöneli-
mi öngörerek yazıyor. Tanzimat’tan bu yana ka-
muya yön veren hukuki reformların hepsi Şeriat-
tan vazgeçip Batı hukukuna teslim olunduğunun 
göstergesi. Bu da her alanda “İngiltere, Almanya, 
Fransa” ne der fikrine götürdü. Elmalılı Osmanlı 
son döneminde klasik İslâm hukukuna dönmeyi 
salık verirken, “Acaba Avrupa ne der?” endişesinin 

izale edilmesi gerektiğini, bu 
sorunun değersizliğini açıkça 
belirtir. Cumhuriyet dönemin-
de kaleme almadığı ama belki 
kuvvetle savunduğu hukuki 
reformları çok net ifadelerle 
belirtir Elmalılı: 

“Vatanı imar etmek istiyor-
sak memleketimizin süratle 
tatbik edilmesi arzu edilen her 

kanunu İslâm şeriatına bağlamak, yani her kanu-
nun fıkhın felsefesine istinat etmesi gerekir ki, her 
Müslüman fertler bütünüyle kanunun itaat dai-
resine girsin (…) hem de milletimizde bihakkın 
şeref vesilesi olan fıkıh ilminden istifade edilerek 
hiç olmazsa ‘kendi eski hırkan ödünç elbiseden 
daha iyidir’ sırrına uyulmuş olsun.” (Yazır, 1997b, 
566, 567)

Buna gelebilecek eleştirileri kulak arkası et-
meyi salık veren Elmalılı, gayrimüslimlerin huku-
kuyla ilgili zaten Şeriattaki uygulamaların açık ol-
duğunu belirtirken, fıkıh ilmiyle ilgili tereddütler 
üzerinde durur ve fıkhın taassuba boğmaktan çok 
içtihat ile yenilenmenin mümkün olacağını ifade 
eder. 

“Şeriat her şeyi ihata etmez diyenler şeriatı bil-
meyenlerdir. Şu kadar var ki adam ister, çalışmak 
ve ihtimam ister.” kaidesini ortaya koyan Elmalılı, 
tüm mezheplerin dikkate alınarak ama özellikle 
“Hanefi fıkhı” merkezinde, Avrupa kanunlarından 
değil tamamıyla şer’i felsefeye bağlı yeni bir kanun 
meydana getirebileceğimizi, bunun Mecelle’yi bile 
muhtasar kılabileceğini ifade eder. 

Güçlü bir özgüvene sahip Elmalılı, asrın ihti-
yacı olan kanunları yapabileceğimizi, hukuk felse-
fesini yenileyebileceğimizi komplekse düşmeden, 
çekinmeden açıkça savunur. 
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İ nsan merak eden ve 
kendisi için belir-

siz olan şeyleri keş-
feden, araştıran bir 
varlıktır. Onun bu 
hâli hayat boyu de-
vam eder. İçinde ya-
şadığımız âlem, her 
an oluşma ve değişme 
hâlindedir. Başka bir 
ifade ile her an yeni-
lenme vardır. Hayatta 
hiçbir şey diğerinin aynısı değildir. Farklılık için-
de varoluş sürüp gitmektedir. İbn Haldun’nun, 
Mukaddime’nin hemen her bir faslının sonunda 
baki olarak kalanın Allah olduğunu belirtmesi bu 
açıdan anlamlıdır. Zira fizik kanunlarının geçer-
li olduğu hâllerde, değişim, yenilenme, farklılık 
esastır. 

Değişim ve Arayış

Kur’ân, “Biz bu günleri insanlar arasında dön-
dürür dururuz” [Âl-i İmrân, 3/140] ayeti ile dev-
ranın sürekli döndüğünü ve değişimin esas ol-
duğunu ifade eder. Bu da kaçınılmaz olarak her 
an yükselen veya düşüşe geçen (ikbâl-idbâr) top-
lumların var olduğu anlamına gelir. Bundan bin 
yıl önce Buhara, Tirmiz, Hive muhiti ilim, sanat, 
ticaret mekânı idi. Gündemi o muhit belirliyor-
du. Sonra umran, İstanbul’un fethi ile birlikte 

batı bölgelerine yö-
neldi. Ardından Batı/
Avrupa dünyasına. 
Bu durum, ayette 
işaret edildiği üzere, 
evrilip çevrilir. En-
dülüslü büyük şair 
Ebu’l-Bekâ Salih b. 
Şerif’in “Endülüs’e 
Ağıt” isimli meşhur 
şiirindeki mısralarıy-
la; “Her yükselen bir 

gün düşer. İnişler başlar zirveden / Ömrün mutlu 
günlerine niçin aldanır ki insan? / Her şey değişir, 
gök gibi. Bir gün pırıl pırıl, bir gün bulutlu.”

Değişim ve arayış meselesi insan bilgisinde de 
kendini gösterir. Çünkü insan bilgisi kümülatiftir. 
Bu hâl ister sürekli artan nitelikte olsun ister iniş 
ve çıkış dalgaları şeklinde olsun, varlığın hakika-
tine ve değişen dünya şartlarında yeni durumlara 
uyuma dair araştırmalar bilgimizi sürekli artırır ve 
yeniler. İnsan, aklı ve elleri ile hayatta kalabilen 
bir özelliğe sahiptir. Adeta ölümsüzlük arayışı di-
yebileceğimiz var olma güdüsü, insanı daha sağ-
lıklı, uzun ömürlü, konforlu, gücü elinde tutan bir 
konumda olmaya sevk eder. Bu durum onun her 
daim hareket, arayış ve mücadele hâlinde olması-
nı beraberinde getirir. Gerçekte insan ve toplum, 
kendi iç dinamiklerine bağlı olarak yenilenmeye 
açık olmalıdır. Bu da dışarıya açılımı beraberinde 
getirir. İnsanın dışarıya açılımı ya zihni olur ki, 

Son Dönem Türk Düşüncesinde 
Yenilik Arayışlarına Giriş

Ahmet ÇAPKU

Düşünce tarihçileri Osmanlı son dönemini genel itibarıyla Tanzimat 
sonrasını dikkate alarak başlatırlar. Tanzimat Fermanı’na bakılınca, Osmanlı 
duraklamasının 1839’dan en az yüz elli yıl kadar geriye götürüldüğü görülür. 
Bu bakış açısından hareketle Tanzimat, bir dönüm noktası olarak alınabilir.
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buna ilim ve sanat arayışı diyebiliriz. Ya da fiziki 
manada olur ki, buna seyahat, siyasi, askeri, tica-
ri vb. atılımlar diyebiliriz. Her iki farklı açılım da 
insan için faydalı bir etkinliktir. Kur’ân’da, “Her 
kim, Allah için hicret ederse, yeryüzünde gidecek 
çok yer ve genişlik-bolluk bulur” [Nisâ, 4/100] 
ayeti bu noktada dikkate değerdir. 

***

Değişim ile ilgili Hz. Peygamber (s.a.v.) döne-
mine ticari, siyasi, dini, ahlaki açılardan bakılınca 
pek çok farklı durumun olduğu görülür. Dönemin 
Mekke’sinde muhtelif kabilelerin rifâde, hicâbe, 
sikaye, nedve, sefâre hizmetleri gibi konularda 
tartışmaları, ficâr harpleri, yol kesme hadiseleri, 
ticari konularda emek sömürüsü açısından yeni-
den yapılanmaya kapı aralamıştır. Bu konuda Hz. 
Muhammed’in bir tüccar ailesinin çocuğu oluşu 
ve kendisinin ticari bir mesleğe mensup olma-
sı meselenin aksak yönlerini daha iyi anlamasını 
mümkün kılmıştır. Faiz ve karaborsa anlayışının 
kimi Mekke tüccarlarını iflasa sürüklediği bir or-
tamda îlâf kavramının gündeme gelmesi ve uygu-
lamaya sokulması bu açıdan anlamlıdır.1 

Dini açıdan puta (aracı varlıklara)2 tapanlar 
yanında bugün için materyalist (dehri) diyebile-
ceğimiz kişilerin varlığından söz edilir.3 Varaka b. 
Nevfel gibi Hanifler, Hz. İbrahim’den kalan dine 
inananlar sınıfını teşkil ediyordu. Bu arada Ye-
menlilerle Mekkeliler arasında kutsal mabed tar-
tışmalarının da var olduğu bilinmektedir. Medine, 
Mekke’ye nispetle bu konuda daha kozmopolit 
bir yer durumunda idi. Kâbe’ye getirilen sunakla-
rın, Mekke’nin ileri gelen kabilelerine bir tür gelir 
sağlayan mekanizmaya dönüştüğü kaynaklarda 
ifade edilir. İnanç noktasında böylesine farklılığın 
olduğu ve her bir inanç sisteminin kendine özgü 
ahlak/yaşam pratiğinin bulunduğu hesaba katılır-
sa sözü edilen ortamda, bozuk inanç yapılarının 
insanların nasıl bir sıkıntının içine soktuğu tah-
min edilebilir. 

Ailevî açıdan neslin fesadını doğuran nikâh 
çeşitlerinin olduğu, kız çocuklarının horlandığı, 
icabında kadının ötekileştirildiği ve miras mesele-
sinde mahrumiyetler yaşadığı, akrabalık hukuku-
nun zedelendiği, sosyete kesimin toplumda farklı 

1 Îlâf kavramı için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/download/
article-file/162499 [Erişim: 22.11.2019].

2 “Biz onlara (putlara), bizi sadece Allah’a yaklaştırsınlar diye 
tapınıyoruz!” (Zümer, 39/3).

3 “Dediler ki, ‘Hayat, sadece bu dünyadan ibarettir. Ölürüz ve 
yaşarız. Bizi ancak dehr helak eder’” (Câsiye, 45/24).

statüde yer edindiği bir ortamda doğal olarak si-
yasi yapı buna uygunluk arz eder. Bu çerçevede 
nesep ve kabile asabiyeti tartışmaları ile muhtelif 
kabilelerin dönemin güçlü devletleriyle yaptıkları 
ticari-siyasi antlaşmalar, köleci Mekke toplumun-
da bir takım entrika ve zulme varan uygulamalar 
hep gündemde olmuştur. Demek ki, Mekke’de 
farklı konularda insan haysiyetini inciten bir ta-
kım durumlar vardı. Hz. Peygamber’in böyle bir 
toplumun ferdi olması ve onlara peygamber ola-
rak mesajını sunması, halkın özellikle önde gelen 
yönetici ve sosyete kesimi tarafından olumsuz 
karşılanmıştır. İslâm’ın ortaya koyduğu inanç, ah-
lak, aile, toplum anlayışının uygulamaya konul-
ması, bozuk yapının değişimi (tadil ve ıslahı) adı-
na Mekke’de mümkün hâle gelemeyince bunun 
imkânı Medine’de aranmıştır.

Ortaçağ ve Sonrası

Osmanlı son döneminde değişimi daha iyi 
anlayabilmek için özellikle Yeniçağ Batı dünya-
sında ne olduğunu bilmek önem arz eder. Batılı 
tarih çağ anlayışına göre Ortaçağ M.S. 476 Batı 
Roma’nın yıkılışından 1453 Doğu Roma’nın yıkı-
lışına/İstanbul’un Fethi’ne kadar uzanan yaklaşık 
bin yıllık dönemi kapsar. Bu çağda Avrupa’da Ki-
lise, skolastik (school: okul-örgün) eğitim yoluyla 
yedi serbest sanat denilen ilimleri, müntesiplerine 
öğretti. Bunlar; trivium -> gramer, retorik, diya-
lektik; quadrivium -> aritmetik, geometri, astro-
nomi, müzik, ilimleridir. Kilise, Aristo (ö. MÖ 
322) – Batlamyus (ö. MS.165) evren tasarımından 
hareketle evrenin merkezinde dünyanın olduğu 
bir anlayışı dikkate almıştı.4 Şu kadar var ki, ge-
rek İslâm dünyasında gerek Batı’daki astronomi 
çalışmaları dünyanın, evrenin merkezinde olma-
dığı tezini ortaya koydu. Kopernik (ö. 1543) ve 
Galilei’nin (ö. 1642) çalışmaları, kilisenin astro-
nomi görüşüne aykırılık teşkil etmiştir. Galilei’nin 
kilise tarafından yargılanması bu açıdan bir dö-
nüm noktası mesabesindedir. Descartes (ö. 1650) 
ile başlatılan modern dünya görüşü bu açıdan 
önemlidir. Çünkü ilimlere ve tabiata bakışta bir 
değişme söz konusudur. İlimlerin mi’yarı olarak 

4 Aslında böyle bir anlayış, genelleştirilemese bile, mezhepler 
tarihçisi Abdulkahir el-Bağdadî’nin (ö. 1037) ifadesine göre 
Ehli Sünnet’in kabulleri arasında zikredilir. “[Ehl-i Sünnet] 
dünyanın durduğu ve sükûn hâlinde bulunduğu ve onun 
hareketinin ancak ona ârız olan deprem ve benzeri olaylar-
la olduğu hususlarında birleşmişlerdir.” Bkz. Abdulkaahir 
el-Bağdâdî, Mezhepler Arasındaki Farklar, çev. E. Ruhi 
Fığlalı, Ankara 1991, Türkiye Diyanet Vakfı Yay., sf. 259. 
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artık mantık yerine matematik geçmiş, kilisenin 
tanrısı yerine aklın tanrısı gündeme gelmiştir. 
Bu bakış açısı ilerleyen süreçte vahyin karşısına 
konumlandırılan aklın lehine olacak şekilde yol 
almıştır. 

İstanbul 1453’te Fatih Sultan Mehmet komu-
tasında Müslüman Türkler tarafından fethedil-
di. 1492 tarihi hem Endülüs’ün düşüşü hem de 
Yeni Kıta Amerika’nın keşfidir. Kendini güneyden 
emniyete almak ve Türk ilerleyişi karşısında yeni 
bir yer arayan Batılıların arayışları ile ilgili bir du-
rumdan söz ediyoruz. İlerleyen süreçte Yeni Kıta 
Amerika’dan Avrupa’ya hatırı sayılır miktarda 
para ve mal gelir. Batıya gelen söz konusu paranın 
özellikle kuzey ülkelerinde yeni bir yapılanmaya 
yol açtığı bilinmektedir ki, liberalizm akımının 
ortaya çıkması ve yaygınlaşması biraz da bu yeni 
durumla ilgilidir.5 

Aydınlanma ve deistik dünya görüşü, kilise 
karşısında batılı aydınların (ve aydınlanmacıların) 
Eski Yunan’a (Aristoteles düşüncesine) dönmesi 
ile ilintilidir. Buna göre yeni dünya görüşü, batılı 
aydınlanmacıların eski (Yunan’a dayalı) köklerin-
den hareketle inşa edilmiştir. Böylece vahiy temel-
li kilise düşüncesi (Ortaçağ) karanlık, gericilik 
olarak okunmuş, bunun karşısına Yeniçağ dünya 
görüşü kendini akılcı, yenilikçi, ilerici olarak ko-
numlandırmıştır. Kant’ın (ö. 1804) aydınlanma 
tarifi, “İnsanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir 
ergin olmama durumundan kurtulmasıdır. Bu er-
gin olmayış durumu ise, insanın kendi aklını bir 
başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kulla-
namayışıdır.” Şu hâlde yapılması gereken şey, ‘Ak-
lını kendin kullanmak cesaretini göster! /Sapere 
aude!” formülüdür. Deizmin bir ileri aşamasının 
agnostik, pozitivist ve materyalist dünya görüşü 
şeklinde kendini göstermesi aslında beklenen bir 
durumdur. Dekart sonrası vahyin ötekileştirilip 
aklın merkeze alınması şeklindeki gidişatın he-
saplaşması 1789 Fransız İhtilali ile kendini gös-
terecektir. Böylece akılcı, laik, aydınlanmacı ve 
ilerlemeci sınıf, ihtilal sonrası ipi göğüsleyecek, 
Kilise ise bundan böyle kendi alanında söz sahibi 
olmaya devam edecektir.

Osmanlı Son Dönemi: Yeni/(Cedid) Arayışı

Düşünce tarihçileri Osmanlı son dönemini 
genel itibarıyla Tanzimat sonrasını dikkate alarak 

5 Bkz. Duralı, Teoman, Çağdaş Küresel Medeniyet, (Çağdaş 
Küreselleştirilen İngiliz-Yahudî Medeniyeti), İstanbul 2000, 
Dergah Yay., sf. 140-144.

başlatırlar. Tanzimat Fermanı’na bakılınca, Os-

manlı duraklamasının 1839’dan en az yüz elli 

yıl kadar geriye götürüldüğü görülür: “Cümleye 

malûm olduğu üzere Devlet-i Âliyemizin bidâyet-i 

zuhûrundan beri ahkâm-ı celîle-i Kur’âniye ve 

kavânîn-i şer’iyeye kemâliyle riâyet olunduğun-

dan saltanat-ı seniyyemizin kuvvet ve miknet ve 

bil-cümle tebaasının refat ve mamûriyeti rütbe-i 

gâyete vâsıl olmuşken yüz elli sene vardır ki, 

gavâil-i müteâkıbe ve esbâb-ı mütenevviaya 

mebnî, ne şer-i şerîfe ve ne kavânîn-i münîfeye 

inkiyâd ve emsâl olunmamak hasebiyle evvelki 

kuvvet ve mamûriyet bilakis zaaf ve fakre mübed-

del olmuş, (…) Bundan böyle Devlet-i Âliye ve 

memâlik-i mahrûsemizinin hüsn-i idaresi zımnın-

da bazı kavânîn-i cedîde vaz’ ve tesisi lazım ve mü-

him görünerek (…)” Bu bakış açısından hareketle 

Tanzimat, bir dönüm noktası olarak alınabilir. 

Yukarıda işaret edildiği üzere Batı’nın iktisadi 

ve askeri açıdan gelişmesi karşısında Osmanlı’da 

değişim ihtiyacı daha III. Selim döneminde (1789-

1807) kendini hissettirmiştir. Bunun bir yansıma-

sı olarak Nizam-ı Cedid ordusu kurulması yoluna 

gidilmiştir. Bu durum ilk önce mühendishaneler 

açılarak askeri alanda uygulamaya konulmuş-

tur. Çünkü teknoloji, temelde güvenlik merkezli 

bir özellik arz eder. Tanzimat Fermanı’nın ila-

nı sonrası Batı etkisinin sarayda belirgin şekilde 

hissedildiği ve bundan böyle Batı müziğinin bile 

sarayda kendini gösterdiği, ilgi gördüğü fark edi-

lince büyük müzisyen Hammamîzâde İsmail Dede 

Efendi’nin (ö. 1846), Padişah Abdülmecid’den 

hacca gitmek için izin istediği ve saraydan çıkar-

ken, “Artık bu oyunun tadı kaçtı!” cümlesini dile 

getirdiği söylenir. 

Değişim etkisinin kendini göstermesi, siya-

setten ticarete, askeriyeden eğitime, mimariden 

musikiye kadar artık hayatın hemen her alanıdır. 

Bu noktada ortaya çıkan tartışma, bu değişimin 

ne şekilde olması gerektiğidir. Kuvvetten düşüşün 

sebeplerinin araştırılmasından tekrar eski güç-

lü dönemlere nasıl kavuşulabileceği tartışması-

na, kaynaklara dönüş düşüncesinden hurafelerle 

mücadelenin gündeme gelmesine kadar pek çok 

mesele artık Osmanlı siyaset ve ilim adamlarının 

gündemini meşgul edecektir. 
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T anzimat’ı takiben 
Avrupa toplumla-

rını ahlak alanında 
ve özellikle de kadın-
erkek ilişkilerinde, 
kılık ve kıyafetlerin-
de, eğlence anlayışla-
rında birebir taklide 
dönüşen batılılaşma 
selinin şiddeti iki ayrı 
kesimin örnekliğinde 
ve öncülüğünde katlanarak artmıştır. Bunlardan 
birisi Mısır’da geniş kapsamlı bir batılılaşma ha-
reketine girişen Mehmed Ali Paşa’nın aile ve idare 
çevresi, özellikle de hanedanın kadın bireyleridir. 
Diğeri ise Kırım Savaşı yıllarında İstanbul’da ika-
met eden İngiliz ve Fransız askerleri ile aileleridir. 
Bu iki kesim, batılılaşmanın bireysel görünümlere 
ve hayat tarzına yönelmiş hâlihazırdaki gidişatına 
ahlak, namus, tüketim anlayışındaki değişimleri 
de katarak, sürmekte olan değişimin kapsam ve 
derinliğini artırmışlardır. Böylelikle israfa dayalı 
bir tüketim kültürü, ahlaksızca sürdürülen tutum 
ve davranışlar, edep ve iffetin unutulduğu bir ha-
yat tarzı batılı olmanın ölçüsü zannedilmeye baş-
lanmış ve bu durum tam bir tutku ile sürdürülme-
ye çalışılmıştır. 

Değişimin Yeni Aktör 
ve Modelleri:

Mısır Hanedanı

Mısır yönetimini 
ellerinde tutan Meh-
med Ali Paşa (1769-
1849) ve yakın çev-
resi Nil’in kıyısındaki 
altın madenlerinden 
oldukça büyük kârlar 
elde etmişlerdi. Pa-

ralarını lüks bir hayat tarzına sermaye kılma ara-
yışlarının bir parçası olarak sıcak yaz aylarında 
İstanbul’a geliyorlardı. Boğaziçi’nde kiraladıkları 
veya satın aldıkları yalılarda ve köşklerde kalıyor-
lardı. Zengin, sorumsuz ve hayli ileri düzeyde ba-
tılılaşmış hayat tarzları ile kısa sürede İstanbul’da-
ki sosyeteye ve Osmanlı hanedan üyelerine model 
oldular. Kılık kıyafetleriyle, eğlence anlayışlarıyla, 
tüketim eğilimleriyle, gösterişe dayanan yaşayışla-
rıyla başta Saraydaki ve Paşa konaklarındaki ka-
dınların örnekleri hâline geldiler. 

Mısır hanedanına mensup kadınların lüks ve 
israfa dayalı hayat tarzları Osmanlı sosyetesine 
mensup kadınların mevcut gidişatlarının daha 
da lüks ve israf ile içli dışlı hâle gelmesini sağla-
mıştır. Bu etkileşimde Mısır sosyetesine mensup 

Osmanlı Dönemi Batılılaşmasında 
Yozlaşmanın Eşikleri

Celalettin VATANDAŞ

XVII. yüzyılın başında Osmanlı kıyafetleri ve hayat tarzı ‘alaturka’ adıyla 
Avrupa’da ve özellikle de Fransa’da moda olurken, Avrupalı kıyafetleri ve hayat 
tarzı ise XIX. asrın başından itibaren ‘alafranga’ ismiyle Osmanlı’da tutulmaya, 
taklit edilmeye başlanmıştır. Burada asıl ilginç olan Avrupa’daki alaturka 
modasının çeyrek asırla sınırlı kalmasına karşılık, Türkiye’de merkezleri 
değişse de yaklaşık üç asırdır Avrupailiğin moda olmaya devam etmesidir.



59

 Umran • Aralık 2019

  OSMANLI DÖNEMİ BATILILAŞMASINDA YOZLAŞMANIN EŞİKLERİ

kadınların kompleksli karakterleri belirleyici ol-
muştur. Şöyle ki, Mısır’da toplumsal piramidin 
en üstünde yer alan hanedan ailesi mensupları, 
İstanbul’a geldikleri zaman, kendilerini Osmanlı 
hanedan ailesinin altında hissettiler. Bu durum-
dan rahatsızlık duydular ve Mısırdaki konumla-
rını sürdürmenin çabasına girdiler. Bu da Mısır 
ve İstanbul merkezli hanedan kadınları arasında 
sonu gelmez bir rekabetin oluşmasın yol açtı. Mı-
sır hanedanının kadınları, Osmanlı hanedan ka-
dınlarından aşağı olmadıklarını gösterebilmenin 
çabasıyla lüksün, israfın, gösterişin hâkim olduğu 
bir hayat sürdürmeyi tercih ederek kompleksle-
rini yenmeyi denediler. Zira ancak böylelikle ilgi 
merkezi hâline geleceklerini ve Osmanlı haneda-
nının kadınlarıyla aralarındaki farkı kapayabile-
ceklerini düşündüler. Onlar lüks, israf ve gösteriş 
ekseninde olmak üzere hayat tarzlarını geliştirdik-
çe, Saraydaki kadınlar da onlardan geri kalmamak 
için aynı istikamette çaba sürdürdüler. Tüm bu 
durumları zamanın tanıklarından Ahmet Cevdet 
Paşa şöyle anlatmıştır: 

“Bir aralık Mehmet Ali Paşa hanedanından 
pek çok paşalar ve beyler ve hanımlar Mısır’dan 
savuşup İstanbul’a döküldüler. Bol paralar getirip 
fazlasıyla harcayarak İstanbul halkına kötü örnek 
oldular. Zevk ve eğlence vadisinde yeni çığırlar 
açtılar. Hele Mısırlı hanımlar alafranga elbise ve 
süs eşyalarına rağbet edip İstanbul hanımları ve 
alel-husus saraylılar dahi onları taklit eder oldu-
lar ve Mısırlıların birçoğu bağ ve bahçelerle ge-
lir sağlayan mallar aldılar. Bu cihetle Dersaadet’te 
emlaki kıymeti fevkalade terakki buldu (ilerledi) 
ve İstanbul’da bir servet-i kazibe [uzun ömürlü 
olmayan servet] peyda oldu. Ticaret sahasında it-
halat ve ihracatın dengesi bozuldu. Bundan sonra 
Avrupa’ya bol paralar gider oldu. Lakin memurlar 
aybaşında maaşlarını alıp hoş geçinir ve esnaf ve 
tüccar dahi bol alışveriş yaparak çok para kaza-
nır olduğundan işin sonunu düşünmez oldular. 
Alel-husus yaz mevsiminde Boğaziçi ve sair seyr-ü 
temaşa mahalleleri eshab-ı safa ile leba leb olarak 
hatıra keder ve zihne sıkıntı getirecek mütalaalar-
dan herkes kaçınırdı. Dersaadet sahiden nümay-i 
cennet [cennet gibi] ve her köşesi bir gunacaygah-i 
safa (zevk mevkii) ve meserret idi″1

Mısır hanedanına mensup kadınların İstan-
bul sosyetesi üzerindeki önemli etkilerinden 

1 Ahmet Cevdet Paşa, Tezakir, (Haz. Cavit Baysun), Ankara 
1991, s.20

birisi kılık ve kıyafet alanında gerçekleşmiştir. Mı-
sır hanedanına mensup kadınların etkisiyle Saray 
çevresindeki ve İstanbul sosyetesindeki gelenek-
sel giysiler hızla değişime uğramıştır. O yıllarda 
İstanbul’da bulunan Lady Emelia Hornby’nin 
bir Cuma günü Göksu mesiresinde gördüğü ka-
dınlarla ilgili anlattıkları, o dönem üst tabakaya 
mensup kadınların giyim kuşamını öğrenmemize 
katkı sağlayacak bilgiler sunmaktadır. Kadınların 
renkleri birbirine yakıştırma konusunda son dere-
ce başarılı olduğunu ifade eden Hornby, bu man-
zarayı bir çiçek bahçesine benzeterek, ev sahibesi 
kadının kenarları siyah kadifeyle ya da simle iş-
lenmiş gösterişli pembe bir ferace giydiğini, yü-
zündeki yaşmağın ise güzelliğini gizlemekten çok 
ortaya çıkardığını belirtmiştir: “Söz konusu kadın 
genellikle tavus tüylerinden yapılma, iki tarafı da 
aynı olan bir yelpaze taşıyordu. Hemen yanın-
daki kadının kıyafeti beyaz janjanlı uçuk saman 
renginde; daha sonraki kenarları altın sırmalı bir 
zümrüt yeşili, onun yanındakiyse, güzel bir me-
nekşe kıyafet giymişti. Beyaz yaşmak bu renklerin 
tümüyle hoş bir tezat oluşturuyordu.”2 

Saray kadınları başta olmak üzere Osmanlı 
sosyetesine mensup kadınlar, kıyafetlerini, 1860’lı 
yıllardan itibaren, o zamanların moda merkezi 
olan Paris modellerinden etkilenerek oluşturmaya 
başladılar. Gelenekselleşmiş giyim biçimlerinden 
olan şalvar ve üst entarisini kaldırarak, yerine ete-
ği uzun, ceketi kısa ikili giysi kullanmaya başla-
dılar. Yeni görünümleriyle yaşmaklı; uzun, ince, 
bol, rengârenk feraceli; eldivenli; şık şemsiyeli 
Osmanlı sarayının kadınları, bu hâlleriyle Avru-
pai tarzda giyinmenin öncüleri hâline geldiler. 
Bol, kolsuz iç elbisenin üzerine giyilen maşlah ile 
hafif pelerin niteliğinde olan yeldirme, o güne ka-
dar sayfiye yerlerinde ve pikniklerde görülmeyen 
aksesuarlardı. Zira bunlar Osmanlı kadınının dış 
kıyafetleri değildi. Ancak 1860’larla birlikte her 
yerde görülen aksesuarlara dönüşmüştür. Ayrıca 
yaşmak ve ferace son derece hızlı şekilde alafranga 
çizgilerin hâkim olduğu tarzda değişime uğramış 
ve bu sebepledir ki bazı geleneksel kesimlerin tep-
kilerine maruz kalmıştır. 

Ferace omuzdan yere kadar inen, önden 
açık, yakasız, bol bir kıyafettir. Feraceler yazın 
ipekliden, kışın ise yünlü kumaştan yapılıyor-
du. Batılılaşma sürecine paralel olarak ferace ve 

2 Hornby, Lady, Kırım Savaşı Sonrasında İstanbul, (Tercüme: 
Kerem Işık), İstanbul, 2007, s. 63.
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yaşmaklarda değişime uğramıştır. Kısa zaman içe-
risinde feracelere birer karış uzunluğunda yakalar 
takılmaya ve gerdanın açık kalması sağlanmaya 
başlanmıştır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında deği-
şim devam etmiş; ön etekleri yuvarlak kesimli, 
tek düğmeli yakaları ve kolları kordon, dantel ve 
hatta tüyle süslü hâle gelmiştir. Bu şekliyle Paris 
modasına göre dikilmiş ve iç elbiselerin üzerine 
giyilen kıyafetler olmuştur. Yaşmak ise biri uzun, 
diğeri dörtgen iki parçadan oluşan bir örtüydü. 
Uzun olanıyla saçlar ve alın örtülürdü. Dörtgen 
parça ise yüzü gözlerin altından çeneye kadar ör-
tüyordu. Batılılaşma sürecine paralel yaşmaklarda 
da değişim başlamış ve kumaşı şeffaflık kazan-
mıştır. Başı genişleten hotozlar kullanıldığından 
yaşmaklar gevşek bağlanmaya başlanmıştır. XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında ise yaşmaklar giderek in-
celmiş ve kadınların yüzlerini örtmekten de öte, 
güzelliklerini ortaya çıkartan bir zarafet unsuru 
hâline gelmiştir. İnce ve beyaz yaşmaklar altından 
kadınlar yüzlerini, çıplak sinelerini göstermeye 
ve çarşılarda sokaklarda gezmeye başlamışlardır. 
İstanbul’daki gözlemlerini aktaran Lamartine, Os-
manlı kadınını zarif ve kibar bulurken, yaşmağın 
inceldiğini de gözlemiştir: “Hepsi çok genç, çok 
temiz giyinmiş olan bu kadınların yüzleri, gölge 
hafifliği ile örtününce bir tül ile seçilebiliyordu”3. 
Charles Mac Farlane da İstanbul’da en yüksek 
modanın şeffaf yaşmak olduğunu, alnı ve çene 
kapatılırken, gerdanın açıldığından söz etmiştir.4

XIX. yüzyılın ikinci yarısında, kadın giysileri-
nin vücut hatlarını daha çok ortaya koyacak şekil-
de değişmesinin yanı sıra, kadınların kendilerini 
gösterme istekleri de çok hızlı bir şekilde artmış-
tır. Bu konuda dönem seyyahlarının tanıklıkları 
önemlidir. O dönemde İstanbul’da bulunan ünlü 
romancı Knut Hamsun, tanık olduğu bir sahneyi 
şöyle tasvir etmiştir: “Vapur hareket edip de rüzgâr 
esmeye başlayınca, güvertedeki güzellerden bazı-
larının yaşmakları uçuşuyor; ancak yaşmağı tekrar 
örtmek için pek de acele edilmiyor. Rüzgâr şidde-
tini arttırdıkça, göze âyan olan güzellerin miktarı 
da artıyor. Şark’tan bildiğimiz kurnazca bir oyun 
bu. Yaşlı bir kadın peçesi yüzüne daha da yapış-
sın diye yüzünü dosdoğru tutar, güzel bir kadın 
ise münasip bir vaziyet alarak oturur. Yaşmaklar 
uçuştuğunda kaç efendinin gözlerinde kıvılcımlar 

3 Lamartine, Alphonso De, İstanbul Yazıları, Yenilik Basımevi, 
İstanbul, 1971, s. 140.

4 Farlane, Charles Mac, Kısmet or the Doom of Turkey, 
London, 1853, s.422. 

çaktığı görülmeye lâyık bir manzaraydı doğrusu”5. 
Amicis6 de rüzgârlı bir havada kadının yaşmağı-
nın ve feracesinin açıldığından; boynu, ayağı ve 
şalvarı görünürken yaşmağını kapatmaya çalışma-
dığından bahsetmiştir. Goutier’in de izlenimleri 
bu doğrultudadır: “İyi örtünmemiş, gizlenmemiş 
bir zarif duruşun gençliğini anlarsınız; kırk yaşı-
nın olgunluğu da çeşitli izlerle kendini belli eder. 
Yerinde esen bir hafif rüzgâr, dantela yüz örtüsü-
nü ince sakalını kaldırır; maskenin altından yüz 
belli olur ve hayalet, kadın olur. Müslüman kıs-
kançlığının yüklediği örtülere karşılık bir Türk 
kadını fazla seyredilmediği takdirde, bir Fransız 
kadar ‘göze görünür’ olur.”7

Dönemin Avrupalı seyyahları kadın giysilerin-
deki hızlı değişime tanıklık yaparlarken, gelecek-
teki değişimin yönü konusunda temennilerini de 
dile getirmişlerdir. Bu seyyahların örneklerinden 
birisi Max Müller’dir. Müller’in temennisi şöyle-
dir: “İnşallah, Türkiye ile Avrupa memleketleri 
arasında ilerleyen bu münasebetler neticesi ümit 
edelim ki Türk kadının hayatında da bazı değişik-
likler meydana gelsin. Erkeklerin şark kıyafetleri-
ni terk ettikleri gibi, belki zamanla, kadınlar da bir 
gün bu yaşmak ve feraceden kurtulurlar.”8

Goodwin, Saray ve çevresinde moda bilincinin 
yerleşmesini anlatırken aslında Osmanlı kadını-
nın Avrupa’daki hemcinsleri ile aynı anda moda 
olan giysileri kullanabilmek için ne kadar çaba 
sarf ettiklerini şu şekilde dile getirmiştir: “19. 
yüzyılın sonlarına doğru, Cumhuriyetçi devrim-
ler bir yana, sosyal devrimlere bile kayıtsız kalan 
Osmanlı saray hayatında kadınlar görkemli mü-
cevherler takıp Paris elbiselerini kullanmışlardır. 
Mücevherleri öylesine ağırdı ki insan bunları 
nasıl taşıdıklarını merak ediyordu. Bu dönemde 
saça özel önem gösteriliyordu ve Paris’ten gelen 
şapkalara en hevesli pazar İstanbul’du. Geçmişte 
Validenin elbiseleri, kumaşının daha kaliteli ve 
mücevherlerinin daha görkemli olması hariç, di-
ğerlerinin giysilerinden farklı değildi. Oysa şimdi 
moda sahte bir demokrasi yaratmıştı. Çünkü giy-
silerde moda fiyat dışında bir ölçüt aramaksızın 

5 Hamsun, Knut ve Andersen, Hans Christian, İstanbul’da İki 
İskandinav Seyyah, (Tercüme: Banu Gürsaler Syvertsen), 
YKY, İstanbul, 1993, s.32 

6 Amicis, Edmondo De, İstanbul, (Tercüme: Beysun Akyavaş), 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1986, s.225, 226

7 Evren, Burçak ve Can Girgin Dilek, Yabancı Gezginler ve 
Osmanlı Kadını, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1997, s.45.

8 Müller, Georgine Max, İstanbul’dan Mektuplar, (Tercüme: 
Afife Buğra), Tercüman Yayınları, İstanbul, 1978, s.156
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Worth gibi önemli modacıların kapılarını, açabili-
yordu. 1890’da ‘Hanımlara Mahsus Malumat’ adlı 
kadınlara yönelik bir moda dergisinin yayınlan-
maya başlanması, moda bilincinin oluşmasında 
oldukça önemli olmuştur.”9

XVII. yüzyılın başında Osmanlı kıyafetleri ve 
hayat tarzı ‘alaturka’ adıyla Avrupa’da ve özellikle 
de Fransa’da moda olurken, Avrupalı kıyafetle-
ri ve hayat tarzı ise XIX. asrın başından itibaren 
‘alafranga’ ismiyle Osmanlı’da tutulmaya, taklit 
edilmeye başlanmıştır. Burada asıl ilginç olan Av-
rupa’daki alaturka modasının 
çeyrek asırla sınırlı kalmasına 
karşılık, Türkiye’de merkezleri 
değişse de yaklaşık üç asırdır 
Avrupailiğin moda olmaya de-
vam etmesidir. Yaşanan deği-
şimi bir Avrupalı kadın olarak 
Fonmagne şöyle anlatacaktır: 
“Kadınların kıyafetleri oldukça 
sadeleşmiş. Eskiden geçimini 
ancak temin eden bir erkeğin 
karısı bile brokar ve kürkten 
vazgeçemez, mücevher takın-
makta ısrar ederken, şimdi 
kimse bu kadarını düşünmü-
yor. Başlıkları yok artık. Ev içi 
kıyafetleri göz alıcı olmamakla 
beraber, eski Yunan kadınla-
rının kıyafetlerini hatırlatan 
elbiseleri var. Göğüste kavu-
şarak kapanan hafif kumaştan 
yapılan bu elbiselere ‘entari’ 
deniliyor. Bele bağlanan ipek 
veya kaşmir kuşak endamın 
inceliğini ve zarafetini ortaya 
çıkartıyor. Kadına böylesine 
yakışan bu kıyafeti kaldır-
mak için kadınlara düşman 
olmak gerekir. Ama ne yazık 
ki buna da karışan oldu... Sultan Abdülmecid üç 
gün sonra yapılacak düğün şenliği için bütün sa-
ray kadınlarının frenk usulü korseler giymelerini 
emretmiş... Osmanlı kadınları da ilk olarak balina 
kemiği ile sıkışmanın tadına bakacak.”10 

Daha önceleri prova gerektirmeyen bol ve ra-
hat giysilere sahip Osmanlı kadını için, yeni tarz 

9 Goodwin, Godfrey, Osmanlı Kadınının Özel Dünyası, 
(Tercüme: Sinem Gül), İstanbul, 1997, 1997.

10 Fontmagne, La Baronne Durand De, Kırım Harbi Sonrasında 
İstanbul, İstanbul, 1977, s.246.

giysileri diktirirken seçilen model ve dikim kali-
tesi son derece önemli bir konu hâline gelmiştir. 
Çünkü doğru modelin dikildiği bir elbiseye sahip 
olamamak, sosyal çevrede farklı yorumlara neden 
olabilmektedir. Bu konuda çok hassas olan aile-
ler bunun suçunu dikişin inceliklerini tam olarak 
bilmeyen terzilerde görüyorlardı. Bu sebeple de 
özel giysileri, eğitim görmüş ya da batılı terzilere 
diktirmeyi tercih ediyorlardı. Terzilerin modanın 
gelişiminde ne derece etkili olduğunu, dönemin 
tanıklarından Leyla Saz şöyle anlatmıştır: 

“Artık Avrupa modası çok-
tan beri rağbet bulmuştu. İyi, 
fena birçok terziler ortaya çık-
mış, Marika, Madmazel Mari, 
Katinaki, Madmazel Katerin 
olmuş, öteye beriye koşuşu-
yorlardı. İyi terziler, anlayan 
müşterilere ve kazanç yerle-
rine güzel dikip yakıştırıyor-
lardı. Sanatları, ellerindeki 
modelleri göstermekten ibaret 
olan terzi taslakları elbise sa-
hibesinin endamına yakışsın 
yakışmasın kendi hesaplarına 
elveren süsleri de koyup el 
hakkından başka, hem ku-
maşın miktarından, hem sü-
sünden, hem müteferrikadan 
istifade ederlerdi. Moda ve 
terziye diktirmek illeti, kendi 
elleriyle dikip güzel güzel gi-
yinen küçük evler halkına da 
sirayet etti…”11

Daha önceki küçük bir 
toplumsal kesimle sınırlı ‘alaf-
ranga’ modası, 1850’lerden 
sonra yaygınlık kazanmaya 
başlamıştır. Osmanlı şehirli 
toplumunun bilinçli ve etkili 

moda olgusunda, dolayısıyla kitle ve popüler kül-
tür temelinde yeniden oluşturulmasında ve dö-
nüştürülmesinde magazin basınının önemli etkisi 
vardır. Osmanlı magazin basını tarihi, Medeniyet 
gazetesinin 1874 yılında yayımlanmasıyla başla-
yacaktır. Ancak burada yabancı ülkelerden getir(t)
ilen ya da gayrimüslim topluluklardan alınan ‘saç, 
cilt bakımı, giyim tarzı, ev dekorasyonu, kadın 

11 Saz, Leyla, ‘Bir Buçuk Asır Evvel Sarayda Kadınlar’, Yeni 
Tarih Dergisi, sayı 13, Ocak, 1958, İstanbul, s. 13.

Saray kadınları başta 
olmak üzere Osmanlı sos-
yetesine mensup kadınlar, 
kıyafetlerini, 1860’lı yıllar-
dan itibaren, o zamanların 
moda merkezi olan Paris 
modellerinden etkilenerek 
oluşturmaya başladılar. 
Gelenekselleşmiş giyim 
biçimlerinden olan şalvar 
ve üst entarisini kaldı-
rarak, yerine eteği uzun, 
ceketi kısa ikili giysi kul-
lanmaya başladılar. Yeni 
görünümleriyle yaşmaklı; 
uzun, ince, bol, rengârenk 
feraceli; eldivenli; şık şem-
siyeli Osmanlı sarayının 
kadınları, bu hâlleriyle 
Avrupai tarzda giyinme-
nin öncüleri hâline geldi-
ler.
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sağlığı’ gibi konuları işleyen ‘Figaro, Femina, Lec-
turs Pour Tous gibi dönemin ünlü kadın, moda 
ve salon dergileriyle Londra’daki Mapple ve Pa-
ris’teki Lafoyette mağazalarının resimli dergileri-
nin, reklam kataloglarının12 ve gazetelerdeki ithal 
ürün ilanlarının son asır Osmanlı kentli hayatını 
belirli kalıplar, ürünler, tarzlar ve kesimler kap-
samında biçimlendirdiği de vurgulanmalıdır. Bu 
kataloglardan seçilen her elbise, mobilya, makyaj 
malzemesi vb. yeni kimlik ve yaşam kurgulama-
larını da beraberinde getirmiştir. Bilhassa Servet-i 
Fünûn dönemi romanlarında bu tarz yaşam, çe-
şitli cepheleriyle anlatılmıştır. Bütün bu moda kö-
kenli değişmeler, öncelikle şehirli eğlence dünya-
sında gerçekleşmiş ve gerçekleşmektedir. Modaya 
öncülük edenler, şık ve modaya uygun giyinenler, 
yeni akımlar çıkaranlar ve en son modayı öğren-
mek isteyenler, Göksu ya da Sadabat gibi geçmişin 
sisler arkasında kalmış eğlence mekânları yerine 
yeni yükselen sınıfların ruhunu yansıtan Pera’ya 
(Beyoğlu) gitmeye başlamışlardır. Dolayısıyla, 
modaya öncülük konusunda Müslümanların yeri-
ni gayrimüslimler almıştır. Kamusal mekânlardaki 
giyim kuşam yarışı, bir toplumsal statü mücadele-
sine dönüşmüştür. Fes ve redingot bürokrat sını-
fın standart kıyafeti hâlini alırken, gayrimüslimler 
zarif, pahalı ve en son moda kıyafetleri giymede 
öncülük etmişlerdir.13

İstanbul’da İkamet Eden İngiliz ve Fransız Askerleri

Mısır hanedanı mensuplarına ve sosyetesine 
ilaveten dönemin yaşayış tarzını, ahlak anlayışını, 
kadın-erkek ilişkilerini etkileyen ikinci önemli ke-
sim ise Kırım Savaşı sebebiyle İstanbul’a gelen İn-
giliz ve Fransız askerleri ile aileleridir. Kırım savaşı 
(1853-1856) sırasında Osmanlı askerlerinin Fran-
sız ve İngiliz askerleri ile birlikte Rusya’ya karşı 
savaşmaları ve savaşın kazanılması, Osmanlı ka-
muoyunda İngilizler ve Fransızlar ile ilgili olum-
suz algının değişmesine, eskiden beri var olan 
buzların erimesine yol açmıştır. Halkın gönlünde 
İngiliz ve Fransızlara yönelik bir yakınlık hissi 
oluşmuştur. Bu ise halkın hayat tarzında, kadın 
erkek ilişkilerinde, yeme-içme alışkanlıklarında, 

12 Çıkla, Selçuk, Roman ve Gerçeklik Bağlamında Kültür 
Değişmeleri ve Servet-i Fünûn Romanı, Ankara, 2004, s. 92- 
93.

13 Quataert, Donald, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, 
(Tercüme: Ayşe Berktay), İletişim Yayınları, İstanbul, 2003, 
s. 232-233

eğlence anlayışında Avrupai tarzın benimsenip 
yerleşmesini kolaylaştırmıştır.

İngiltere’nin ve Fransa’nın desteğini alan Os-
manlı, Kırım Savaşında galip gelince İstanbul’da 
rahat bir devir başlamıştır. Bu şartlar içerisinde, 
zaten bir süredir ‘alafranga’ olana büyük ilgi gös-
teren Osmanlı sosyetesinde ve pek tabi ki özel-
liklede İstanbul’da, Avrupalılar gibi olma arzuları 
daha da artmıştır. İngiliz ve Fransız askerleri gibi 
‘alafranga’ sofralarda yemek, sazlı sözlü ziyafetle-
re katılmak ve Beyoğlu’na daha sık gidip gelmek 
sosyo-ekonomik düzeyi yüksek İstanbulluların 
gündelik hayatlarında daha sık görülmeye başlan-
mıştır. Saray da bu gidişatın dışında değildi. Ör-
neğin 1856-1857 yıllarında iki defa olmak üzere 
Nişantaşı’nda Sultan çocuklarının zifaf ve sünnet-
leri için son derece şatafatlı düğünler tertip edildi. 
Halkın gündemini aylarca bu düğünler oluşturdu. 
Ayrıca, 1856 yılında Saray kadınlarının şatafatlı 
eğlencelerine ve diğer masraflarına yapılan har-
camalar son derece büyük oranlara erişti. Öyle 
ki, dönemin tanığı durumundaki Ahmed Cev-
det Paşa, “Hanım sultanların gezip tozmalarının 
ve Kâğıthane seyirlerinin” devlet bütçesine yük 
olduğundan yakınacaktır.14 Bu duruma yabancı 
birisinin tanıklığı ise şöyledir: “Sarayda harcanan 
paraların hesabı milli bütçede ayrıntılarıyla tutul-
muyordu ve para sıkıntısının had safhada olduğu 
bir zamanda bir milyon pound tutarındaki kül-
liyetli bir miktar saray için kullanıldı. Sultan’ın 
şahsi zevkinde iktisatlı davranmayı teklif eden 
herhangi bir memur, vatan hainliği ile damgala-
nıyordu. Zamanın bir dedikodusu, mali gerilimi 
biraz da ‘sarı saçları, mavi gözleri, al dudakları ve 
aşırı zarafetiyle’ güzel bir Çerkez cariyenin israfı-
na bağlamaktaydı. Bu cariyenin kullanımına tah-
sis edilen saray arabası, Beyoğlu’ndaki rengârenk 
ipeklilerin ve pahalı mücevherlerin sergilendiği 
Fransız dükkânlarının önünde, herhangi bir baş-
ka saray arabasından daha sıklıkla dururdu. Ni-
cedir ülkede ağır vergilerin ve sultanın müsrifçe 
harcamaları yüzünden bir memnuniyetsizlik hü-
küm sürüyordu. Aylaklığın ve lüksün devam ettiği 
kalabalık hareminin masrafı gittikçe artmıştı.”15

Kırım Savaşının sürdüğü günlerde, 1854–
1856 arasında, Üsküdar’a yerleşen 35–40.000 
civarındaki İngiliz askeri ve eşleri, İstanbul’un 

14 Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, (Yayına hazırlayan: Yusuf 
Halaçoğlu), Çağrı Yayınları, İstanbul, 1980, s.8.

15 Patrick, Mary Mills, Son Sultanların İstanbul’unda, (Tercüme: 
Ayşe Aksu), Dergâh Yayınları, İstanbul, 2009, s. 120.
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gelenekleri, alışkanlıkları ve zevkleri üzerinde 
büyük değişimler yaşanmasına yol açtı. Osmanlı 
devleti, bu dönem zarfında, İngiliz subay ve eş-
leri için Üsküdar’ı ikamet alanı olarak belirlemiş, 
hatta bazı aileler subayların oturması için evle-
rinden çıkartılmışlar, belirli bir süreliğine de olsa 
sokaktaki insanlarıyla Üsküdar adeta bir İngiliz 
şehrine dönüşmüştür. Sokaklarda sıklıkla çengi, 
çalgı, köçeklere rast gelinmeye başlanmıştır. Sar-
hoş erkekler sokaklarda kasap havası oynayarak 
dolaşır hâle gelmişler, fakat kısa sürede buna da 
alışılmıştır. Konaklarda ve işret mekânlarında ra-
kının, biranın muhakkak bulunduğu sofralar ku-
rulmaya başlanmıştır. Yabancı askerlerin Karaca 
Ahmet ve başka mezarlıklara gösterdikleri say-
gısızlıklara göz yumulmak zorunda kalınmıştır. 
İngiliz askerlerin namaz kılan cemaatin arasında 
dolaşmaları, tesettürlü hanımları arsız bakışlarıy-
la taciz etmeleri, halkın sıklıkla yakındığı konular 
hâline gelmiştir. Meyhane açılmasına izin veril-
miştir. Yılbaşı eğlenceleri o günlerde tanık olunan 
ve gittikçe yaygınlaşan bir eğlence türü olarak 
yerleşik hâle gelmiştir. Dönemin tanıklarının ifa-
desiyle16, o yıllarda, sabaha kadar süren yılbaşı eğ-
lenceleri düzenlenmeye başlanmış ve İstanbul’un 
Müslüman halkı ilk defa karşılaştıkları bu eğlence 
türünü biraz şaşkınlıkla ve biraz da gıptayla izler 
olmuştur. O gün her genelevin17 kapısı açık tu-
tulmuş, gazinolar, kahvehaneler, kumarhaneler 
ve ‘koltuk’18 olarak isimlendirilen yerler müşteri-
lerine hizmet vermiştir. Sürdürülmekte ve dozajı 
gittikçe artmakta olan süreci, dönemi detaylı ola-
rak incelemiş bir araştırmacının tespitleriyle özet-
lemek gerekirse; “Tanzimat hayatın hemen her 

16 Ubucini, J. H. A., Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, 
(Tercüme: Cemal Karaağaçlı), Timaş Yayınları, İstanbul, 
1998, s.72; Woods, Türkiye Anıları, (Osmanlı Bahriyesinde 
40 Yıl 1869-1909), (Tercüme: Fahri Çoker), İstanbul, 1976, 
s. 267.

17 İstanbul’da ilk resmi genelevi 1856’da açılmıştır. Peş peşe 
açılan diğer genelevlerini sağlık açısından denetlemek için 
Beyoğlu Altıncı Daire-i Belediyesi’nde bir sağlık komisyonu 
kurularak başına Dr. Serviçen Efendi getirilmiştir.

18 ‘Böyle evler İstanbul’un pek uzak ve tenha yerlerinde dar 
sokaklarında bulunan sessiz ve gizlice işletilen çok aşağı 
yerlerdi… Bu hanelere gitmeye aracılık edenler çarşılarda 
kese, yazma ve çevre satan bazı kadınlarla, şurada burada 
gezinen kadın ve erkeklerdi. Bu mahallerdeki sermayelerin 
pek çoğu o hanede ikamet etmeyen, gündüzleri birkaç saat-
lik kaçamak gelen, evlerince oralara gittikleri bilindiği halde 
nasılsa ses çıkartılmayan ve bilmemezlikten gelinen, oralara 
düşmüş kadınlardı’ (Abdülaziz Bey, Osmanlı âdet, Merasim 
ve Tabirleri, (Yayına hazırlayan: Kazım Arısan – Duygu 
Arısan Günay), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, s. 
337, 338)

alanında Avrupai tarzda bir değişim öngörmüştü. 

Ancak geleneksel ve muhafazakâr bir toplumda 

bu değişimin müşahhas olarak neyi ifade ettiği 

belli değildi. Payitahtta kapalı bir hayat yaşayan 

sefaretler, Avrupalı tüccarlar ya da Avrupa ile bir 

şekilde ilişkileri bulunan seçkinlerin dışında he-

deflenen yeni dünya görüşünün yaşayan örnekleri 

de yoktu. Halk bazında öngörülen sosyokültürel 

değişimin şekillendirdiği bir hayatın numuneleri 

babında İngiliz askerleri ve bunların ailelerinin 

oturduğu Üsküdar’daki muhtelif mahaller veya 

Boğazın karşı kıyısındaki Fransız askerler Avrupai 

medeniyetin canlı temsilcilerini sunmuştu. Bu as-

kerlerin ve ailelerin hayat tarzları, kılık kıyafetle-

ri, müzikleri, eğlenceleri, sporları vb. yavaş yavaş 

nüfuz edecek ve moda kavramı ilk defa bu kadar 

geniş ölçekli bir biçimde Osmanlı toplumuna si-

rayet edecektir.”19

Yaşananlardan Sultan da rahatsızdır. Sultan 

Abdülmecid, halkın üzüntüsü ve tedirginliği kar-

şısında, İngiliz askerlerin gelmesinden birinci de-

receden sorumlu tutulan Mustafa Reşit Paşa’dan 

(1800-1858), bir an evvel Avrupalı askerlerin 

İstanbul’dan tahliyesi için gerekli işlemleri baş-

latmasını istemiştir. Mustafa Reşit Paşa’nın sefir-

lerle görüşmesi üzerine İngiliz askerler Osmanlı 

ülkesini terk ederler; ancak İstanbul hayatındaki 

etkileri kalıcı olur. Zira bu askerlerin ve aileleri-

nin kılık kıyafetleri, müzikleri, eğlenceleri vs. Os-

manlı toplumuna sirayet etmiş durumdadır. Daha 

önce çubuk kullanan Üsküdar ve İstanbul halkı, 

ilk kez sigara ile bu dönemde tanışmıştır. Osmanlı 

tebaası arasında moda olan Avrupai unsurlar daha 

da genişleyerek halkın Avrupai yönde değişimini 

hızlandırmıştır. Ahmet Cevdet Paşa, gerçekleşen 

değişimi şöyle anlatmıştır: “Kırım Muharebesi’nde 

Fransız ve İngiliz askeri İstanbul’a vürudlarında 

altınları su gibi akıtdılar. İstanbul esnafı bu yüz-

den azim temettü’ etdiler. Ol esnada vuku’ bulan 

sür-i hümayunlarda ise çarşu esnafı, ale’l-husûs 

kuyumcular, fevka’l-âde istifade ederek anlarda 

kibârâne yaşamaya alıştılar ve Boğaz içinde yalılar 

tutmağa kalkıştılar.”20

19 Özcan, Azmi, Kırım Savaşı’nda Üsküdar ve İngiliz Askerleri, 
Üsküdar Sempozyumu (23–25 Mayıs 2003), C:1, İstanbul, 
2004, s.109.

20 Ahmed Cevdet Paşa, Ma’rûzât, s.8.
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Ç ok değil 100 yıl öncesine 
kadar, çoğu bilim insanları-

na ve tüm ateistlere göre evren, 
zaman ve mekân bakımından 
başı sonu olmayan, nasıl oluş-
tuğu bilinmeyen, kendiliğinden 
var olduğu peşinen kabul edilen 
bir yıldızlar, gezegenler, aylar 
topluluğu idi. Dolayısıyla varlı-
ğını açıklamak için bir yaratıcıya 
da ihtiyaç yoktu. Ancak bu zih-
ni rahatlık, reddiye 1929 yılında 
yıldızlardan gelen ışığın spektru-
munda, renk frekanslarının kır-
mızıya doğru kaydığının tespit 
edilmesiyle bitti ve “Big Bang” 
teorisi doğdu. Bu teori, evrenin 
bir başlangıcı olduğunu, evre-
nin-yıldızların-güneşin-dünya-
nın yaşlarının hesaplanmasını ve 
bundan sonra evrenin ne olacağı 
araştırmalarının yapılmasını ge-
tirdi. Aşağıdaki bölümlerde önce 
“Big Bang” teorisini kısaca ince-
leyecek ve sonra, “Entalpi, Ent-
ropi ve Serbest Enerji Değişimi” 
üzerine kısa ve yeterli bilgiler 
vererek, canlı hayatın kendili-
ğinden ve tesadüfen, asla ve asla 
olamayacağını ortaya koyacağız.

Evrenin Yaratılışı

Big Bang Teorisi Kısaca 
Nedir?

Amerikalı gökbilimci Edwin 
Hubble, galaksileri teleskopla 
incelerken, galaksi ışınları elekt-
romanyetik spektrum tayfları-
nın, kırmızı uca doğru kaydığını 
fark etti. Yani dünya ışığının tay-
fındaki renklerin dalga boyları; 
galaksilerden gelen ışığın tayfın-
da, daha büyük dalga boylarına 
doğru yani daha kırmızı doğru 
kaymaktaydı. 

Bunun anlamı, galaksilerin 
bizden uzaklaşması demekti. 
Tıpkı yanımızdan hızla geçip, 
bizden uzaklaşan bir ambulan-
sın siren sesinin -gerçekte ses 
değişmediği hâlde- bize daha 
kalınlaşmış olarak gelmesi gibi. 
Bu keşif, bir devrim niteliğin-
deydi. O zamana kadar yaşamış 
ve yaşayan en büyük bilimcileri, 
evrenin durağan ve sonsuz ol-
duğuna inanıyordu. Bu keşifle 
beraber bilim çevresinin evrene 
olan bakış açısı büyük ölçüde 
değişti. Birkaç galaksi dışında 

bütün galaksiler görünüşe göre 
uzaklaşıyordu. Bunun anlamı 
gayet açıktı; bütün galaksiler bir-
birinden uzaklaşıyorsa, bunların 
uzaklaşmasına sebep olan bir çe-
şit patlama olması gerekiyordu. 
Patlayan bir bombayı kameraya 
aldığımızı düşünelim: Videoyu 
geri sardığımızda etrafa dağılan 
parçaların birbirine yaklaşması 
ve başlangıçtaki henüz patla-
mamış bütün bombayı ortaya 
çıkarması gibi, bu galaksiler de 
bir zamanlar tek bir yerden ge-
liyor olmalıydı (URL-1). Bu tek 
noktadaki, korkunç-muazzam 
yoğun enerjinin patlayıp genişle-
meye başlamasıyla birlikte, evren 
de oluşmaya başlamıştı. Edwin 
Hubble, bu büyük patlamay-
la başlayan evrenin yaratılışını, 
“Genişleyen Evren” modeli ile 
açıkladı.

1948’de Rus asıllı Amerikalı 
fizikçi- kozmolog George Ga-
mow, genişleyen evren modelin-
den yola çıkarak, “Evren büyük 
patlama ile yaratılmışsa, erken 
evrenin çok sıcak, çok yoğun 
ve akkor parlaklığında olması, 

EVREN VE HAYAT, 
KÖR BİR TESADÜF MÜ? 

BİLİNÇLİ BİR YARATILIŞ MI?
-Kur’ân ve Bilim Işığında Yeni Bir Yaklaşım-

Hasan ERYILMAZ

Allah, gökleri, yeri ve canlıları adım adım yaratırken, her an, her tür 
oluşuma müdahildir. Dolayısıyla, ondan bağımsız gelişen, hiçbir tesadüfi 
evrim-devrim saçmalığı yoktur. Sadece “Ana Kitap” içinde yazılı ama 
içeriğini bizim bilmediğimiz “İlahi Ana Plan” gereği; her şey, tesadüfi bir 
evrim değil ama, bakteriden insana, belli bir sıraya, belli bir kronolojiye göre 
yaratılmaktadır. Burada hiçbir keyfilik, tesadüf, kendiliğindenlik yoktur.
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oluşan ışımaya ilişkin fotonla-

rın evrende savrulması, evren 

genişledikçe fotonların dalga 

boylarının artması (yani enerjile-

rinin azalması) ve zamanımızda 

ancak çok küçük enerjili mik-

rodalga ışıması olarak algılana-

bilmesi gerektiğini” ileri sürdü 

(Gamow,1964). Gerçekten 1978 

yılında A. Penzias ve R. Wilson 

adlı iki araştırmacı, büyük pat-

lamanın ilk dönemlerinden 

kalan ve evrenin tüm uzay 

boşluğuna yayılmış olan bu en 

eski (13,8 milyar yıllık) artık 

fon radyasyon dalgalarını keş-

federek Nobel Ödülü kazandı-

lar. Bu keşif aynı zamanda, Big 

Bang teorisinin de kesin kanıtı 

oldu. Bu azalmış, soğuk, koz-

mik, artık, fon radyasyon ener-

jisi nedeniyle bugün, dünya 

dışındaki uzay boşluğunun 

sıcaklığı; mutlak sıfır nok-

tasında yani tüm atomik ve 

moleküler titreşimlerin bittiği 

mutlak soğuklukta olmayıp, 

biraz daha sıcak yaklaşık 2,75 

K (-270,4 oC) sıcaklığındadır. 

Yani mutlak sıfırdan yaklaşık 

üç derece daha sıcaktır. Bir-

çok araştırmalardan sonra, 20. 

yüzyılda iyice olgunlaşan “Bü-

yük Patlama-Big Bang” teori-

si, kozmolojinin (evrenbilim) ve 

kozmogoninin (evrendoğum); 

tüm oluşumları makro düzeyde 

açıklayan tek ciddi bilimsel te-

orisidir. Bu modelin diğerlerin-

den farkı, bilim insanlarının bu 

kuram hakkında, 2018 yılında 

ölen ünlü fizikçi ve gök bilim-

ci Stephen Hawking de dâhil, 

büyük çoğunlukla, hem fikir 

olmalarıdır.

Evrenin Yaşı, Gelişimi ve 
Şimdiki Hâli Nedir?

Evrenin yaşı, “Big Bang” olu-
şumundan beri geçen zaman, 
yaklaşık 13,8 milyar yıl olarak 
hesap ediliyor. En yeni veriler 
olarak, Planck uydusunun 2015 
yılı sonuçlarına göre, evrenin 
yaşı, 21 milyon yıl duyarlılık-
la 13.799 (±0.021) milyar yıl 
olarak hesaplanmıştır (URL-2 
). Yani yaklaşık 13,8 milyar yıl 

önce evrenin macerası, tek bir 
noktada oluşan büyük patlama 
(Big Bang) ile başlamıştır. İlk 
anda sadece korkunç büyüklük-
te, çok yoğun bir enerji vardı ve 
sıcaklık sözle ifade edilemeyecek 
ancak rakamlarla yazılabilecek 
şekilde, 1032 K (veya burada, 
santigrat) dereceden fazlaydı. Al-
lah (c.c.)’ın emriyle oluşmuş bu 
çok yoğun enerji noktası, yine 

Allah’ın emriyle, patlayıp ışık 
hızıyla genişlerken, Einstein’dan 
beri bildiğimiz meşhur “E=mc2” 
formülüne göre enerji maddeye 
dönüşerek; sırasıyla atom altı 
parçacıklar, atomik parçacıklar, 
önce hidrojen ve hafif element-
ler, sonra ağır elementler ve ni-
hayet sıcak gaz hâlinde ışık hı-
zına yakın hızlarla genişleyen 
uzay dumanı oluştu. Bu uzay 
dumanının yer yer kümeleşme-

yoğunlaşmasıyla, göklerin 
tabakalaşması, karadelikler, 
galaksiler ve yıldızlar oluştu. 
Ve güneş sisteminin oluşumu 
yaklaşık 9 milyar yılda ta-
mamlandı. Big Bang’tan yakla-
şık 9,2 milyar yıl sonra, yani 
günümüzden yaklaşık (milyon 
yıl kadar bir duyarlılıkla tayin 
edilmiş olarak) 4,543 milyar 
yıl önce güneş, dünyamızı do-
ğurdu. Süregelen kümelenme 
ve çarpışmalarla uzayda geze-
genler, aylar, kuyruklu yıldız-
lar, meteorlar, uzay tozları vs. 
oluştu. Milyarlarca yıldır süren 
bir yaratılış-yok oluş macera-
sı… Birkaç yıl öncesine kadar 
evrendeki tüm galaksi sayısı 
200 milyar, tüm yıldız sayısı 
100 trilyon olarak verilirken; 
şimdilerde teleskopların artan 
hassasiyetlerine bağlı olarak, 
sadece gözlenebilir galaksi sa-
yısının 2 trilyon, tüm galaksi 
sayısının da 6-8 trilyon oldu-

ğu belirtiliyor. Dünyamız kendi 
ekseni etrafında saatte 1.670 km 
hızla dönerken, güneş etrafında 
108.000 km hızla dönüyor. Gü-
neş Samanyolu galaksisi içindeki 
yörüngesinde saatte 720.000 km 
hızla dönerken, bizzat Samanyo-
lu galaksisinin kendisi de uzayda 
950.000 km hızla uzaklaşıyor 
(Akkurt, s. 293-294). Korkunç 
bir hız ve kargaşa içinde, muhte-
şem bir düzen! 

Çevremizde gördükleri-
mizden anlıyoruz ki, sonu 
olmayan hiçbir şey yok-

tur. Canlıların zaten hepsi 
ölümlüdür. Cansızlara 
gelince, makro düzeyde 
galaksiler, yıldızlar bile 
parçalanıp ölüyorlar. 

Mikro düzeyde atomlara 
gelince; uzun ya da kısa 

sürede atomlar da ölüyor. 
Radyoaktif elementler, bu 

gerçeği bize apaçık gösteri-
yor. Bu ölüm, fizikte “yarı-

lanma ömrü” denen bir 
kavramla ifade ediliyor.
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Yüce Rabbimiz, Kur’ân’da 
anlamını bugün daha iyi anla-
dığımız şu ayetinde, bu büyük 
patlama (Big Bang) olayını şöyle 
açıklıyor (Enbiyâ 30):

“O kâfirler bilmez mi ki, gök-
ler ve yer (başlangıçta) bitişikti-
ler ve sonra biz onları ayırdık ve 
bütün canlıları sudan yarattık. 
Buna rağmen (hâla) inanmaya-
caklar mı?4” 

Evrenin Genişliği Nedir?
Ucu bucağı olmayan ateist 

evren inancı, tabii olarak Big 
Bang’tan beri çöpe gitti. Sınır-
larını göremesek, bilemesek de 
uzayın büyüklüğünü, sınırları-
nı yani sonunu hesaplayabili-
yoruz. Nasıl mı? Çok kolay: 
13,8 milyar yılı saniyeye çevir 
ve sonra bir saniyedeki ışık hızı 
ile çarp, işte sana uzayın mak-
simum yarıçapı. Tekrar iki ile 
çarp, uzayın maksimum çapı 
yani genişliği! Yaklaşık olarak 
2,6x 1023 km gibi bir genişlik. 
Tabi bu, sabit olmayan bir çap. 
Her an ışık hızına yakın bir 
hızla genişleyen evrenin, çapı 
da sürekli artıyor ama yine de 
sınırlı bir miktar. Ayet şöyle 
söylüyor (Zâriyât 47):

“Ves semâe beneynâhâ bi 
eydin ve innâ le mûsiûne”: “Se-
maya gelince, Biz onu büyük 
bir güç-kudret-kuvvet ile bina 
ettik (yarattık). Ve şüphesiz ki 
(onu)genişletenler elbette Biziz.” 

DİB Kur’an Yolu tefsirinde, 
bu ayetteki “mûsiûne” kelime-
si; hem “genişlik ve kudret sa-
hibiyiz”, hem “darda kalanlara 
genişlik veririz”, hem de “Ev-
reni genişletmekteyiz” şeklinde 
yorumlandığı için; biz de, hem 
konumuza uygunluk hem de 
evrensel-fizik gerçeğe uygunluk 
bakımından “genişletenler” ifa-
desini tercih ettik.

Evrenin Zaman Olarak Sonu 
Var mı?

Çevremizde gördüklerimiz-
den anlıyoruz ki, sonu olmayan 
hiçbir şey yoktur. Canlıların za-
ten hepsi ölümlüdür. Cansızlara 
gelince, makro düzeyde galaksi-
ler, yıldızlar bile parçalanıp ölü-
yorlar. Mikro düzeyde atomlara 
gelince; uzun ya da kısa sürede 
atomlar da ölüyor. Radyoaktif 
elementler, bu gerçeği bize apa-
çık gösteriyor. Bu ölüm, fizik-
te “yarılanma ömrü” denen bir 

kavramla ifade ediliyor. Bu ömür 
her radyoaktif madde için farklı. 
Örnek olarak, radyoaktif Hafni-
yum-174 atomunda bu ömür, 
2x10 15 yıl gibi kelimelerle ifade-
si bile mümkün olmayan, hatta 
evrenin yaşını bile aşan çok çok 
uzun bir süre. Yani çevremizde-
ki her şey ölümlü, bize sabit gibi 
geliyorsa da gerçekte, bizim tes-
pit edemeyeceğimiz kadar uzun 
ömürleri olduğundan. Tüm 
elementlerin çekirdeklerinde 

bulunan protonlar arası korkunç 
büyük itişmeye rağmen, radyo-
aktif olmayan çekirdeklerin par-
çalanmadan durmaları bile bir 
mucize. Fizikçiler bu durumu, 
çekirdekteki elektromagnetik 
kuvvet gluonu, zayıf etkileşim 
gluonu, kütle çekim gluonu, 
kuvvetli etkileşim gluonu gibi 
yapıştırıcı kuantlarla açıklama-
ya çalışıyorlarsa da bu defa bu 
gluonların nereden çıktığı çözü-
lemeden ortada duruyor. Sonuç 
olarak ölümlü parçalardan olu-

şan evrenin de ölümlü olacağı, 
apaçık bir mantık gereğidir. 
Ayrıca “Evrenin Entropik Ölü-
mü” veya “Genişleyen, sonra 
duran ve tekrar içe çöken Ev-
ren Modeli” gibi çok tartışılmış 
konular da, evrenin bir sonu 
olduğunu kesinlikle ortaya ko-
yuyor. Yani zamanı ne olursa 
olsun, er veya geç, ölüm tüm 
evren için de kaçınılmaz bir 
sondur. Her ne ki yaratılmıştır, 
mutlaka ölecektir! 

Stop emri, bir kuyruklu 
yıldız, bir büyük meteor veya 
bir anti madde kütlesi çarp-
ması mı olacak; ya da yerin 
merkezindeki nükleer fırının 
binlerce yanardağ patlaması 
şeklinde yeryüzünü kaplama-
sı mı olacak veya merkezkaç 
hızı azalarak dünya, güneşin 
çekim gücü nedeniyle güneş-

le mi birleşecek ya da kendi et-
rafında saatte 1.670 km’lik bir 
hızla dönmekte olan dünyanın 
hızının bir anda sıfırlanmasıyla, 
bütün dağlar tepeler yerlerin-
den koparak birbirleriyle çar-
pışarak her yanın toz duman 
kaplamasıyla mı hayat bitecek 
veya henüz bilmediğimiz daha 
bir başka şey mi olacak?, bil-
memiz mümkün değil, sadece 
Allah bilir. O, hiçbir senaryoya 
uymak zorunda değildir. Her 

O, göklerin ve yerin eşsiz-
örneksiz yaratıcısıdır; bir 
şeyin olmasını dilediğin-
de ona sadece ‘ol!’ der ve 

hemen olur” (Bakara 117). 
Bu oluşum yerine göre, bir 
top mermisiyle ölüm gibi 
hemen olur, bebeğin anne 
rahminde büyümesi gibi 
bir zaman içinde olur, ya 

da kıyamet günü diriliş gibi 
gelecekte olur, ama mutla-
ka olur… O; göklerin, yerin 

ve aralarındaki her şeyi 
yaratıcısı ve sahibidir…
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şeyi, “ecelün müsemmâ” ile, yani 
isimlendirilmiş(yazılmış), belli 
bir ecelle, yani belirli bir sürey-
le yarattığını söylüyor. Ve o süre 
gelince stop düğmesine basıla-
cak, “sura üflenecek”, ve tüm 
varlıkların yok oluşu ile birlikte, 
yeni bir yaratılış başlayacaktır. 
Rabbimiz Kur’ân’da, o günü şöy-
le anlatıyor (Enbiyâ 104):

“O gün göğü, yazılı kâğıt to-
marlarını dürer gibi düreriz, ilk 
yaratmaya başladığımız gibi 
onu (önceki hâline) iade ederiz 
(çeviririz)…”

Big Bang Gerçeğinin Yorumu
Bu gerçek, tabii ve zorunlu 

bir şekilde, zaman ve mekân ola-
rak başı-sonu olmayan, durağan 
evren teorisini yıkmaya yeter. Ev-
ren ezeli yani başlangıcı olmayan 
bir varlık değildir, bir zamanlar 
evren de yoktu, ancak belli bir 
zamanda, yani günümüzden 
13,8 milyar yıl önce var olmuş-
tur ve işte, “kesin gerçek” budur! 

Peki, bu neden ve nasıl oldu? 
Tesadüfen mi? Daha henüz hiç-
bir şeyin olmadığı bir yerde 
tesadüf mü olur? Hiçbir şeyin 
kendiliğinden olamayacağını ve 
genel “Etki = Tepki” fizik kuralı 
gereği; bir tepkinin bir oluşu-
mun, kesinlikle ve ancak bir “dış 
etki-kuvvet” sonucu olabileceği-
ni bilen ve bu anlayışla; evren-
de geçerli birçok teori-yasa-ma-
tematiksel formüller keşfeden 
“bilimsel bir kafa”, buna asla ve 
asla tesadüf diyemez. Tesadüfün 
olduğu yerde ne düzen ne yasa 
ne metot ne de matematik for-
mül olabilir.

“Canlılığın varlığı için olmaz-
sa olmaz şartlardan olan doğa-
daki yasalar ve sabitlerdeki has-
sas ayarlar, Allah’ın varlığı için 
tarih boyunca en çok kullanıl-
mış delil olan tasarım delilinin, 

matematiksel bir formatta ve 
modern bilimin verileriyle des-
tekli bir şekilde savunulmasına 
olanak tanımıştır. Canlılığın var-
lığının bu kadar hassas ayarlara 
bağlı olmasını mutlu bir tesadüf-
le açıklamak da, böylesine bir 
durumu bizim gözlemci etkimiz-
le geçiştirmek de, çok-evrenlere 
atıfla bu hassas ayarları önemsiz-
leştirmek de, mümkün değildir” 
(Taslaman, s.360). 

Doğru çalışan bir kafa, büyük 
patlamayla başlayan bu yaratılış 
serüveninde, bir ilk sebebin, bir 
ilk gücün, bir yaratıcının oldu-
ğunu görür, anlar, bilir. Bunun 
tersi, asla düşünülemez. Yaratılı-
şa tesadüf demek, apaçık bir şe-
kilde yaratıcının yerine, bile bile 
ve inat ile; belirsiz, anlamsız, so-
yut bir “tesadüf putu” oturtmak 
demektir. 

Fransız kimyacı Lavoisier’nin 
1787 yılında ortaya koyduğu 
“Kütlenin Korunumu Yasası” 
nükleer reaksiyonların anlaşıl-
masından sonra bugün “Enerji 
ve Kütlenin Korunumu Yasası” 
hâline dönüşmüş bir biçimde 
bize şunu söylüyor: “Madde ve 
enerji toplamı sabittir, var olan 
yok olmaz, yoktan da yeni bir 
şey var olmaz.” Tabii ki bu, Al-
lah için değil, kullar için geçer-
lidir. Şu hâlde, Allah’ın iradesini 
hesaba koymadığımız takdirde; 
ateist-inkârcı bir kafayla, “big 
bang öncesi” açıklanamaz. Daha 
öncesi evren için yokluk oldu-
ğuna göre; yokluktan varlık ola-
maz ancak yokluk olabilir; yani 
yoktan var olmaz yoktan ancak 
yok olur. Yokluktan varlık âlemi 
olamaz. “Yokluk ve Tesadüf” 
şartlanması ile “Var Olan Evren” 
için hiçbir açıklama getirilemez. 
Şu hâlde tek çıkış yolu; ”Var 
olan evren” den önce “var olan” 
ve “Yok”u “Var” eden bir başka 

“varlık” olmasıdır. Yani mahiye-
tini bilmesek de kavrayamasak 
da evreni var eden bir “ilk var-
lık” olması şarttır... İşte o mutlak 
varlık; yerin ve göklerin sahibi, 
yüce “tek yaratıcı” olan ve adı 
da Allah olan, yüce ve tek Rab-
bimizdir. Sağlıklı bir kafa için, 
normal düşünen bir akıl için, bu 
böyledir. Başka bir açıklaması 
yoktur ve olamaz. Ve bu, tartış-
maya gerek olmayacak şekilde, 
çok açıktır. Ama illa da tartışacak 
ve inkâr edecek birileri geçmiş-
te olduğu gibi bundan sonra da 
çıkacaktır. 

Canlı Hayatın Yaratılışı

Entalpi, Entropi ve Serbest 
Enerji Değişimi Ne Demektir?

Günlük hayatımızda mil-
yarlarca değişik fiziksel veya 
kimyasal olaylar meydana gelir. 
Fizikokimya kanunlarınca keş-
fedilmiş “sünnetullah” gereği 
olarak, bunların bazısı kendili-
ğinden olur bazıları da kendili-
ğinden olmaz dış destek, yani 
dıştan gelecek bir enerji ister: 
Dağdan kopan bir kaya parçası 
daima aşağı düşer, yukarı çık-
maz. Pınardan çıkan su da dai-
ma aşağıya akar, yukarıya ak-
maz. Kayayı da suyu da, yukarı 
taşımak için bir insan, bir cihaz 
gerekir. Bir ağaç tutuştu mu, ok-
sijen var olduğu sürece, bitesiye 
kadar kendiliğinden yanmaya 
devam eder, tersi ise asla olmaz; 
yani yanma sonu oluşmuş su 
buharı, karbondioksit karışı-
mından geriye doğru asla bir 
ağaç oluşmaz. Örneklerden an-
laşılacağı gibi bir sistem, dışarıya 
enerji vererek daha düşük enerjili 
bir hâle gelirse, kendiliğinden bu 
dönüşüm olur. Bu genel bir ku-
raldır, ama enerji kaybetmediği, 
aksine enerji kazandığı hâlde, 
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kendiliğinden oluşan değişimler 
de vardır. Örnek olarak; buzdo-
labından çıkarılan buzun dışar-
dan enerji alarak kendiliğinden 
erimesi, rüzgârda ağzı açık ola-
rak bırakılan bir kap içindeki 
suyun yine dışarıdan enerji ala-
rak kendiliğinden buharlaşması, 
dışarıya asılan ıslak çamaşırların 
güneşli ve hele de rüzgârlı bir 
havada enerji alarak kendili-
ğinden kuruması gibi. Burada 
güneşin olması şart değildir; ha-
vanın nemi doygunluk sınırının 
altında ise, güneşsiz soğuk ha-
vada bile, bir süre sonra kuruma 
meydana gelir; ıslak çamaşırlar, 
kuruma için gerekli enerjiyi so-
ğuk havadan bile alır. Yani olayın 
kendiliğinden meydana gelmesi 
için enerji kaybı, tek şart değil-
dir. İkinci bir şart, sistemin dü-
zenli bir hâlden, düzensiz ya da 
daha az düzenli bir hâle geçme-
sidir. Buz hâlindeyken buz içinde 
belirli ve sabit olan su molekülle-
ri, eriyince düzensiz bir hâl alır, 
yerleri belirsizleşir ve gelişigüzel 
hareket etmeye başlarlar. Kap 
içindeki veya ıslak çamaşırda-
ki su buharlaşınca da, atmosfer 
içinde her yere dağılır gider, su 
molekülleri tamamen düzensiz 
bir hâle gelir yani fizik diliyle 
entropileri artar. Kendiliğinden 
olan değişimlerde genellikle, ısı 
(entalpi) azalması olayı, ( - ∆H) 
ile gösterilirken; sistem düzen-
sizliğindeki artış, yani bilimsel 
ifade ile entropi artışı, (+∆S) ile 
gösterilir. Her hangi bir değişi-
min kendiliğinden oluşumuna, 
her iki faktör birden katılır ve 
sonucu, serbest enerji değişimi 
dediğimiz (∆G) belirler. Hepsi 
“∆G = ∆H – (Tx ∆S)” formülü 
ile birbirine bağlanır. Buradaki 
“T” sembolü, Kelvin derece cin-
sinden, değişimin olduğu orta-
mın sıcaklığını gösterir.

Eğer, son ∆G değeri (-) ise, 
reaksiyon kendiliğinden olacak 
demektir, fakat tersine (+) ise, 
kendiliğinden olmayacak de-
mektir. Bütün fiziksel-kimyasal-
biyolojik reaksiyonların, kendi-
liklerinden olup/olmayacağını 
tayin eden tek ve son belirleyici 
faktör, işte bu serbest enerji de-
ğişimidir. Eğer bir sistem, hem 
enerji kaybediyor hem de düzen-
sizliği artıyorsa, kendiliğinden 
değişim olur. Yok, eğer hem ener-
ji kazanıyor hem de daha dü-
zenli hâle geliyorsa, bu değişim 
kendiliğinden asla ve asla olmaz, 
olamaz. 

Ara durumda, yani enerji 
kaybederken entropisi azalıyorsa 
veya enerji kazanırken entropi-
si artıyorsa; sonuç, iki faktörün 
toplamına bağlı olur: Sonuç çok 
(-) ise, reaksiyon yani değişim 
kendiliğinden olacak demektir; 
yok çok (+) ise, kendiliğinden 
asla ve asla olmaz demektir. Kü-
çük (-) veya (+) değerlerde ise, 
belli bir denge hâlinde kısmen 
ileri, kısmen de geri yöne doğru 
reaksiyon gerçekleşir. Yani olay 
veya reaksiyon, %100 olmaz da; 
örnek olarak, % 20, % 50, % 80 
vs. gerçekleşir. 

Aşağıdaki alıntılar, dileyen 
kaynağına baksın diye İngilizce-
dir (Petrucci, s. 843): 

“∆Go > 0 signifies that the for-
ward reaction is nonspontaneous 
when reactants and products are 
in their standard states. It further 
signifies that K < 1, whatever the 
initial concentrations or pressu-
res of reactants and products.” 

Daha kolay anlaşılması için 
konulan parantez içi ifadelerle 
birlikte, şöyle diyor: “∆Go (bir 
reaksiyonda son ve ilk hâller 
arasındaki serbest enerji değişi-
mi) sıfırdan büyük (yani +) ise, 
başlangıç maddeleri ve ürünler 

standart şartlar altında iken, ileri 
doğru reaksiyon kendiliğinden 
oluşmaz. K sabiti (reaksiyonun 
ne kadar oluşabileceğini gös-
teren denge sabiti), reaksiyona 
katılanların, ayrı ayrı konsant-
rasyonları ve basınçları ne olursa 
olsun, daima 1 değerinden kü-
çüktür.” Yani reaksiyon ileriye 
doğru değil, tam tersine geriye 
doğru yürür. Buradaki K denge 
sabiti basitçe; (A → B) gibi bir 
reaksiyonda, reaksiyon dengeye 
geldikten sonra, ortamda bir ara-
da bulunan B ve A maddelerinin 
dengedeki konsantrasyonlarının 
oranıdır: K = [B] / [A].

Genellikle inorganik reaksi-
yonların serbest enerji değişim-
leri çok eksi veya çok artı olur 
ve buna bağlı olarak reaksiyon 
tam veya tama yakın olarak 
gerçekleşir ya da gerçekleşmez. 
Örnek olarak; kuvvetli asitlerin 
kuvvetli bazlarla karıştırılma-
sıyla “tuz oluşum reaksiyonları” 
böyledir. Organik reaksiyonla-
rın ise neredeyse hemen hemen 
tamamı, kısmen gerçekleşen, 
dolayısıyla ortamda hem baş-
langıç maddelerinin, hem de 
sonuç maddelerinin(ürünlerin) 
bir arada bulundukları denge re-
aksiyonlarıdır. Tüm canlı hayatın 
başlangıç maddesi olan gluko-
zun yeşil yapraklı bitkilerce kar-
bondioksit ve sudan sentezi de, 
böyle bir denge olayı, organik 
bir denge reaksiyonudur. 

Canlı Hayatın Temeli Olan 
Glukoz Sentezi 

Bu giriş bilgilerinden son-
ra bütün hayatın esası olan re-
aksiyona, yani bitkilerin yeşil 
yapraklarında oluşan fotosen-
tez reaksiyonuna bakalım. Bu 
reaksiyonda, cansız birer inor-
ganik madde olan su ve kar-
bondioksit gazlarından; hayatın 



69

 Umran • Aralık 2019

 EVREN VE HAYAT, KÖR BİR TESADÜF MÜ? BİLİNÇLİ BİR YARATILIŞ MI? 

vazgeçilmez ve başlangıç organik 
molekülü ve gıdası olan glukoz 
meydana gelirken, yine haya-
tın sürmesi için gerekli oksijen 
gazı elde edilmekte ve atmosfere 
verilmektedir. Daha sonra glu-
koz molekülleri birbirlerine α 
glikozit bağları ile bağlanarak, 
nişasta şeklinde stoklanırken; β 
bağları şeklinde bağlanarak bit-
ki gövdesini oluşturan selüloza 
dönüşürler. Diğer monosakka-
ritler (mono şekerler) de, böyle 
oluşurlar. 

Topraktan alınan azot, fosfor, 
kükürt gibi elementlerin de canlı 
bünyede, binlerce farklı enzim-
lerin katalizörlüğünde, binlerce 
basamak üzerinden, organik re-
aksiyonlara katılmasıyla birlik-
te; canlıların yapısını oluşturan, 
asit, baz, alkol, ester, amin, şe-
ker, yağ, protein, vitamin, enzim, 
aminoasit gibi, canlı yapı için 
gerekli milyonlarca çeşitli orga-
nik bileşikler sentezlenirler. Can-
lı hücreler, organlar, gövdeler 
ve vücutlar, bu yapı taşlarından 
yapılır. Bitkilerin bünyesinde, 
cansız inorganik bileşikler, canlı 
yapılarda kullanılabilecek orga-
nik bileşiklere dönüşürken; bit-
kilerin kök, gövde, yaprak, çiçek 
ve meyvelerini yiyerek beslenen 
hayvanlar da, bedenin yapı taş-
ları ve enerjisi için gerekli gıda-
ları, böylece bitkilerden sağlamış 
olurlar ve gelişmelerini sürdü-
rürler. Şimdi her tür canlılığın 
olması için, olmazsa olmaz olan, 
yani asla vazgeçilemez olan, ha-
yatın temelini oluşturan, bu ana 
reaksiyona gelelim (Petrucci, 
s.1287):

6 CO
2 

(g) + 6 H
2
O (s) → 

C
6
H

12
O

6 
(k) + 6 O

2 
(g) ∆Go = + 

2880 kJ 
Konumuz açısından burada 

bizi asıl ilgilendiren bilgi; glu-
koz sentezindeki serbest enerji 

değişimini gösteren ∆G değeri-
nin, büyüklüğüdür. Glukoz sen-
tezi her ne kadar tek kademeli 
değil, çok kademeli bir reaksi-
yon olsa da +2880 kJ o kadar bü-
yük bir rakamdır ki, bu metotla 
laboratuvarda glukoz sentezinin 
asla ve asla meydana geleme-
yeceğini gösterir. Serbest enerji 
değişimini gösteren ∆G değeri 
ile denge sabiti K arasında var 
olan (∆G = ─ RT LnK) formülü-
ne göre hazırlanmış Şekil 1’deki 
Tablodan görülebileceği gibi; bı-
rakınız +2880 kJ değerini, ∆Go 

= +50 kJ değerindeki bir reak-
siyon için bile, denge sabiti K = 
1.7x10- 9 olarak veriliyor ki, böy-
le bir reaksiyonda dengeye var-
dıktan sonra başlangıç maddesi 
yanında ürün miktarının sadece 
1.7x10 9’da 1 yani 1,7 milyarda 
bir olduğu anlaşılır ki, bu reak-
siyon pratikte gerçekleşmemiş 
sayılır. Yani +2880 kJ değerine 
bakılırsa, glukozun gerçekleş-
me ihtimali kesinlikle sıfırdır, 
sıfır, asla ve asla kendiliğinden 
olamaz. Normal şartlar altında, 
normal fizikokimya kanunlarına 
göre böyle bir reaksiyon olamaz, 
glukoz meydana gelemez, glukoz 
olmayınca bitkiler olamaz, bitki-
ler olmayınca hayvanlar olamaz, 
bitki ve hayvanlar olmayınca 

tabii onlarla beslenecek insanlar 
da olmaz, olamaz! Ayrıca bu, 
sadece fizikokimyasal termodi-
namik kanunları açısından böy-
ledir. Üstelik elinizde, daha foto-
sentez reaksiyonu için ortamda 
bulunması şart olan klorofil ka-
talizörü de yok. Henüz glukozu 
bile yapamadınız ki, onun çok 
daha ileri bir ürünü olan ve daha 
büyük daha karışık olan kloro-
fil bileşiği olsun. Şu hâlde tek 
yol var: Yaratan Allah’ın irade-
si!.. Klorofili de yaratan, cansız 
fizikokimyasal yasalarla olması 
mümkün olmayan reaksiyonları; 
mahiyetini henüz bilemediğimiz 
muhtemelen de asla bilemeyece-
ğimiz, can-ruh gücü ile mümkün 
hâle getiren, yüce Rabbimizin 
yüce iradesi, yaratıcı gücüdür, 
tesadüf putu değil! …

Miller Deneyleri ve Ateistlerin 
Hayal Kırıklığı

1953 yılında ABD’li kimyacı 
Stanley Miller ve ekibi tarafın-
dan iddialı bir deney gerçekleş-
tirildi. Dünyanın ateş hâlinde 
olduğu o günün sıcak atmosfer 
şartlarında bulunması mümkün 
olmayan “Cold Trap” gibi sis-
temleri de ekleyerek yaptıkları 
deneyler ve daha sonra (2006), 

Şekil1: Serbest Enerji Değişimi ile Denge Sabitinin Değişimi (Petrucci, s.843) 
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bundan daha uygun ve daha 
ileri teknolojik şartlarda tekrar-
lanmış benzeri başka deneyler; 
bütün ateistler için tam bir hayal 
kırıklığı oldu. Başta cansız H

2
O, 

CH
4
, NH

3
, H

2
, CO ve daha sonra 

CO
2
, H

2
S ve SO

2
 molekülleri de 

kullanılarak  yapılan deneme-
lerde maddeden şeker–protein 
benzeri maddeler sentezleme gi-
rişimlerinde; çoğu iki karbonlu 
en basit glisin olmak üzere 22 
amino asit, 5 amin, biraz hidrok-
si bileşikleri bulunan bir organik 
çorba (URL-3) ele geçti ki; bu 
da, yüksek sıcaklıklarda protein-
lerin oluşması değil, tam tersine, 
varsa bile proteinlerin parçala-
nacağı ve yağlar, polisakkaritler 
gibi büyük organik bileşiklerin 
bozulacağı anlamına gelir. Dü-
şük sıcaklıklarda parçalanma 
engellenebilirse de, bu defa bu 
organik çorba oluşmaz. Yoksa 
küçük bir organik molekül olan 
“üre” bileşiğinin laboratuvarda 
inorganik maddelerden sentezi 
daha 19. yüzyılda gerçekleştiril-
mişti. Önemli olan tuğlalar değil, 
o tuğlaları birbirine bağlayan ve 
binayı ören usta! Laboratuvarda 
cansızlardan canlı imalatı, bu-
gün evrimci otoriteler tarafından 
bile tamamen terk edilmiş bir 
hayaldir ve mevcut bilgilerimiz 
ışığında da gerçekleşmeyecek 

ateist bir ütopyadır, ham bir ha-
yaldir (URL-4). Bu güne kadar 
yapılamadığı gibi bundan sonra 
da, entropi kanunu gereği yapı-
lamayacaktır. Cansız maddeden 
canlı üretmek için, kesinlikle bir 
bakteri, bir mikrop, bir tohum, 
bir nutfe, bir kök hücre gibi canlı 
bir varlık kullanmak zorunda-
sınız. Bu minik canlılar, sizin 
sunduğunuz cansız organik mo-
leküller çorbasından beslenerek, 
yeni canlı hücreler yapacak ve 
çoğalacaktır. Aksi takdirde yani 
canlı bir varlık kullanmadan, 
cansız karışımdan canlı üretimi 
asla yapılamayacaktır. İçinden 
hiçbir şey çıkarmadığınız, üste-
lik canlı yapmak için gerekli tüm 
organik ve inorganik bileşikler 
içinde olmasına rağmen, sadece 
suda pişirdiğiniz bir yumurtadan 
bile, asla ve asla yeniden canlı 
bir civciv çıkaramazsınız. Bugü-
ne kadar bunu hiçbir Darwinci 
ateist cambaz yapamadı ve yapa-
mayacak da! 

Cansız Organik-İnorganik Gıda 
Çorbasından Tesadüfen

Canlı Olur mu?

Problem sadece inorganik 
maddelerden organik madde 
üretimi değil. Canlı hücre için 
gerekli bütün organik bileşikleri, 

hem de ayarlanabilen şartlar 
altında bir araya getirseniz bile 
bu çorbadan bir canlı çıkmaz. 
Çünkü içinde su olmayan hiç-
bir canlı ve canlılık olayı yoktur. 
Dolayısıyla, sulu ortamda, bir 
canlının katalitik etkisi olmak-
sızın bu maddeler; proteinleri, 
polisakkaritleri, yağları, lipitleri 
oluşturacak şekilde polimerle-
şemez, büyüyemezler. Hatta tam 
tersine var olanlar bile, normal 
şartlarda hidrolizle yani su ile re-
aksiyona girerek, parçalanır, kü-
çülür ve yok olurlar. Yani entropi 
kanunu gereği olarak, kendiliğin-
den olan dönüşüm; birleşme değil 
parçalanma-dağılma, inşa değil 
ifna, evrim değil yıkım yönünde-
dir. Doğal akış, ölüme doğrudur, 
yoksa hayata doğru değil. Bunun 
tersi, yani cansızın canlıya dönü-
şümü, ancak ve ancak “Yaratıcı” 
iradesiyle olur. 

Bir an için bileşikler çorba-
sında bir maddi kümelenme ola-
bileceğini var sayalım. En küçük 
bir hayvan hücresinde bile (çe-
kirdek, çekirdekçik, golgi, koful, 
lizozom, mitokondri, ribozom, 
sentrozom…) gibi daha küçük, iç 
organeller var; gelişigüzel bir kü-
melenme değil, bir tür için dai-
ma aynı şekilde tekrarlanan bir 
iç düzen, bir organizasyon var. 
Hatta hücrede kullanılacak orga-
nik bileşiklerin cinsleri ve mik-
tarları bile belirlidir, gelişigüzel 
değil! Kendiliğinden olacak bir 
canlı toparlanma için, yine ent-
ropi yasası gereği, bu kadar bir 
düzenlenme imkânsızdır. 

İmkânsız ama yine bir an 
için, denizlerdeki organik-inor-
ganik madde çorbasından, te-
sadüfi bir kümelenme ile canlı 
bir hücrenin oluştuğunu var sa-
yalım. Bilindiği gibi tek hücreli 
bakterilerin erkeği dişisi yoktur, 
belli bir beslenme döneminden 

Miller’in Deney Du ̈zeneği ve Talebesi Jeffrey Bada
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sonra, ortadan bölünerek ikiye 

ayrılırlar, iki yeni hücre olarak 

hayatlarına devam eder ve birbir-

lerine yapışık olarak kalmazlar, 

ayrılıp dağılırlar. Bu tek hücreli 

mikroorganizmalar, bugün bile 

varlıklarını bu şekilde sürdürür-

ken ve buharlaşan su molekülle-

rinin atmosferin her tarafına ya-

yılması gibi, birbirlerinden ikiye 

bölünerek ayrıldıktan sonra, su 

ortamında her yere son derece 

seyreltik bir şekilde dağılmışken 

ve bu seyreltik ortamda asla bir 

araya gelmeleri mümkün değil-

ken; bu minik canlılar yaklaşık 

2,6 milyar yıl denizlerde tek 

hücreli olarak yaşadıktan son-

ra, neden bir araya gelerek çok 

hücreli canlıları oluştursunlar, 

çok hücreli olarak sürdürülmesi 

çok daha zor bir hayatı kurmaya 

kalksınlar? Kendiliğinden ola-

cak iş mi? Entropi yasasına göre 

gerçekten kendiliğinden olacak iş 

değil, bir araya gelmeleri değil 

tam tersine, tesadüfen bir araya 

gelse bile dağılmaları gerekiyor. 

2,6 milyar yıl tesadüfen asla ol-

mamış bir şey, tesadüfen daha 

sonra da olmayacağına/olamaya-

cağına göre, bir YARATAN oldu-

ğu çok açık!

Çok hücreli ve çok organlı 

daha yüksek hayvanlardaki, er-

kek-dişi hücrelere ve erkek-dişi 

çiftlere gelince, iş daha da karı-

şıyor. Neslin sürmesi için erkek 

ve dişi cinslerin aynı zamanda 

ve zeminde birlikte evrimleşme-

leri gerekiyor. Aksi hâlde aygır 

ile kısrak nasıl birleşecek ve at 

cinsi varlığını nasıl sürdürecek? 

Her ikisinin de aynı zamanda ve 

yerde tesadüfen evrimleşme ihti-

mali ne? Kocaman bir sıfır!

Anne Rahminde Bebeğin 
Gelişimi Tesadüfen Olur mu?

Bir ana ve bir baba tohumu 
birleştikten sonra oluşan nutfe 
(embriyo), yani ilk kök hücre 
nasıl gelişiyor? Biliyoruz ki önce, 
2 → 4 → 8 → 16… şeklinde 
gelişip-bölünerek, sayıları her 
defasında ikiye katlanarak artan 
ve tamamen birbirinin kopyası 
olan embriyo hücreleri; yaklaşık 
altı gün içinde 100-150 hücrelik 
bir top hâline geliyorlar (Kara-
çay, s. 237). Fakat sonra neden-
dir bilinmez, bir “hücreler topu” 
şeklinde büyümek yerine; hiçbir 
düzensizlik, hiçbir tesadüflük 
olmaksızın; beyin-sinir-damar-
göz-kulak-kalp-kemik gibi or-
ganları oluşturmak üzere 200 
küsur farklı hücreye dönüşmeye 
başlıyorlar. Hem kendileri şekil 
değiştiriyor, hem de yavrunun 
minicik bedeninde belli bölgeler-
de yoğunlaşıp organize oluyor-
lar ve yavru vücudunun biçimini 
oluşturuyorlar. Bu akılsız(!) hüc-
reler, hiçbir akıllı insan toplulu-
ğunun yapamayacağı mükem-
mellikte iş bölümü ve işbirliği 
ile mükemmel bir bebek inşa 
ediyorlar. Üstelik farklılaşma ön-
cesinin orijinal “embriyonik kök 
hücreleri” yeni oluşan organlar-
da “yetişkin kök hücreler” hâline 
dönüşerek, ilerde organ hasarla-
rının tamirinde kullanılmak üze-
re bu akılsız hücreler tarafından, 
yedek hücre olarak depolanıyor-
lar (Karaçay, s. 233-235). Peki, 
bu akılsız(!) hücrelerin, kendi-
liğinden “hücre farklılaşması” 
denilen ve hâlâ nasıl olduğu 
anlaşılamamış olan bu işi yapma 
ihtimalleri ne? Entropi kuralına 
göre SIFIR, evet sıfır, ama yap-
mışlar ve yapıyorlar. Şu hâlde 
onları yönlendiren, yapan bir ak-
lın varlığı çok açık değil mi? Ne 

yazık ki, kafasını kuma gömmüş 
birilerine, kumun üstündeki ger-
çeği göstermenin imkânı yok.

Embriyodaki DNA ile her şeyi 
açıklamak çok kolay. Yaratılmış-
ları en gelişmişi olan insandaki 
zekâyı da içeren ve biyolojik ka-
derimizin yazıldığı bu muhteşem 
DNA tesadüfen olabilir mi? Hele 
bir de DNA’sı bulunmayan HİV 
virüsü gibi “Retro virüsler”de 
sadece RNA olduğu keşfedilin-
ce, (DNA geni → mRNA sentezi 
→ protein sentezi) tezi çöktü, 
eski bilgiler çöpe. Retro virüsler, 
DNA’sız da yaşıyor!

Evrim Teorisi, Bilim Değil, 
Bilim-Kurgu

Yaklaşık yüz yıldır ateist ev-
rimciler, Lamarck’ın “çevre bas-
kısıyla türlerin oluştuğu” tezini 
terk ettiler. Weismann’ın 20 ne-
sil boyunca kuyruklarını kestiği 
farelerin 21. nesilde yine kuy-
ruklu doğması, binlerce yıldır 
sünnet olan Müslüman ve Ya-
hudilerin çocuklarının sünnetsiz 
doğması gibi gerçekler üzerine 
“Yeni Darwinciler”, canlı türle-
rin oluşumunu “Tesadüfi mu-
tasyon-Doğal seleksiyon” tezine 
oturttular. Ancak “1910 yılından 
itibaren, hızlı üreme özellikle-
rinin avantajları gibi sebepler-
le sirke sinekleri (Drosophila) 
üzerinde laboratuvar ortamında 
X ışını vermek gibi müdahaleler 
ile mutasyon deneyleri yapıldı… 
yapılan deneylerde, mutasyona 
uğratılan sirke sineklerinin vü-
cut ve göz renklerinin değiştiği, 
vücut büyüklük ve şekillerinde 
farklılaşma olduğu gözlemlen-
miştir. Bu değişikliklerin çok 
büyük çoğunluğu sirke sineğine 
zarar veren yapıdadır, ayrıca bu 
değişimlerin hiçbirinde yepyeni 
organların oluşması gibi olgular 
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gözlemlenemedi” (Taslaman, 
s.151-167). Mutasyon bir gerçek 
fakat sağlıklı bir yapı için tehlike-
dir, zararlıdır. Ortalama bir insan 
vücudunda kişiye göre, günde 
2-3 trilyon defa  hücre bölün-
me gerçekleşir, bu bölünmelerde 
10-100 bin mutasyon oluşur. Bu 
mutasyonların bir kısmı tamir 
edilir; tamir edilemeyenler de, 
bağışıklık sistemimiz tarafın-
dan, yabancı mikrop gibi algı-
lanarak yok edilir. Aksi takdirde 
vücudun kendi orijinal hücresi 
olmayan bu mutajenik zararlı 
hücreler, zamanla kanserleşme-
ye başlarlar. Anlaşılacağı gibi, 
vücudumuz, her gün binlercesi 
meydana gelen mutasyonları ya-
şatmak üzere değil, yok etmek 
üzere programlandırılmıştır. 
Sağlıklı bir vücutta mutasyon 
birikmesi olmaz, dolayısıyla ka-
deme kademe tür değişimi de 
olmaz. Bu durumda evrimci-
ler, can simidi olarak “sıçrama” 
kavramına sarılıyorlar. “İlk insan 
oluştan günümüze kadar geçen 
serüvende “çok merkezli evrimin 
yerini tek merkezli evrim görüşü” 
daha çok alırken, 10 ile 50 bin 
yıl arasındaki periyotta nedenini 
anlamakta zorlandığımız bir sıç-
rayışın olduğu görüşü yaygınlaş-
maktadır” (Tan, 2011). Tabii ki 
sıçrama demek; aynı zamanda ve 
zeminde, (aynı vücut-aynı hücre-
aynı DNA’da), bir değil binlerce 
değişimin (yani mutasyonun), 
üstelik hepsinin kötü değil iyi 
yönde, ayrıca hepsinin de birlik-
te ve bir anda olması demektir. 
Peki, bu kadar çok şartın tesadüf-
le gerçekleşme ihtimali ne? Hele 
de varlıkların en gelişmişi olan 
insan beyni-zekâsı için gerekli 
çok çok yüksek bir sıçramanın, 
Allah’ın iradesi olmadan, kendi-
liğinden ve tesadüfen gerçekleş-
me ihtimali ne? Kesinlikle sıfır!.. 

Nitekim “Fosilbilimci Duane T. 
Gish, Kambriyen devrinde çok 
hücreli canlıların birden ortaya 
çıktığını belirterek, bunun Ev-
rim Teorisi’nin beklentilerine ay-
kırı olduğunu söyler” (Taslaman, 
s. 203). Bu konuda söylenecek 
çok şey varsa da Schumacher 
güzel özetlemiş: “Evrimcilik bi-
lim değildir; bilim-kurgu, hatta 
bir çeşit muzipliktir. Çok başarılı 
bir hiledir ve modern insanı bi-
lim ile din arasında uzlaşmaz bir 
çatışmaya benzeyen bir konuma 
hapsetmiştir. İnsanlığı yücelten 
bütün inançları yok etmiş ve on-
ların yerine insanlığı aşağı çeken 
bir inanç ikame etmiştir.” (Schu-
macher, s.135).

Sonuç: Evrim Değil İlahi Plan

Bir zamanlar dev dinozor-
lar, dev ağaçlar, dev eğrelti var-
dı, şimdi yoklar. Nerede evrim? 
Milyarlarca yıldan beri var olan 
milyonlarca mikrobiyolojik canlı 
türü, hâlâ hiç evrimleşmeden ya-
şıyor. Kartallar bizden daha iyi 
görüyor, köpekler bizden daha 
iyi koku alıyor, aslanlar bizden 
daha güçlü, çitalar bizden daha 
hızlı koşuyor, balinalar ve kap-
lumbağalar bizden daha uzun 
yaşıyor… Örneklere bakılırsa, 
hayvanlar insanlardan daha çok 
evrimleşmiş!

Allah, gökleri, yeri ve canlı-
ları adım adım yaratırken, her 
an, her tür oluşuma müdahildir. 
Dolayısıyla, ondan bağımsız ge-
lişen, hiçbir tesadüfi evrim-dev-
rim saçmalığı yoktur. Sadece 
“Ana Kitap” içinde yazılı ama 
içeriğini bizim bilmediğimiz 
“İlahi Ana Plan” gereği her şey, 
tesadüfi bir evrim değil ama, bak-
teriden insana, belli bir sıraya, 
belli bir kronolojiye göre yaratıl-
maktadır. Burada hiçbir keyfilik, 

tesadüf, kendiliğindenlik yoktur. 

O, gücü her şeye yeten, “Mutlak 

Yaratıcı”dır:

“O Allah ki, göklerin ve yerin 

eşsiz-örneksiz yaratıcısıdır; bir 

şeyin olmasını dilediğinde ona 

sadece ‘ol!’ der ve hemen olur” 

(Bakara 117). Bu oluşum yerine 

göre, bir top mermisiyle ölüm 

gibi hemen olur, bebeğin anne 

rahminde büyümesi gibi bir za-

man içinde olur ya da kıyamet 

günü diriliş gibi gelecekte olur, 

ama mutlaka olur… O; göklerin, 

yerin ve aralarındaki her şeyi ya-

ratıcısı ve sahibidir… 
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İ slâm coğrafyasının en sancılı yıllarında yaşamış 
iki şair düşünür Muhammed İkbal ve Mehmet 

Akif ürettikleri eserler ile zihnen ve manen bu 

coğrafyanın çığlığı olmuşlardır. 

Manevi ve zihinsel dünyalarının benzerliği yü-

zünden birçok kez birlikte anılan şairlerden Meh-

met Akif Ersoy daha yerel kalırken Muhammed 

İkbal tüm dünya tarafından tanınmıştır. İkbal, 

şairliğinin yanı sıra filozof yönü ile de tanınmak-

tadır. Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy’un 

eserlerinde ana tema elbette ülkelerinin ve Müs-

lüman coğrafyanın Batı emperyalizmi karşısında 

düştüğü çaresizliktir. Gerek Akif gerek İkbal bu 

çaresizlik karşısında Batı’nın emperyalist tavrını 

kıyasıya eleştirirler. Fakat bu eleştiri birçok kez 

büyük yozlaşmaların yaşandığı İslâm coğrafyasına 

da döner. Batılı değerleri Batı’dan ayrı olarak dü-

şünmeye çalışırlar. Zihinlerindeki, gönüllerindeki 

Batı, Batılı kavramlar girift bir dalgalanma hâlinde 

eserlerine yansır. 

Bu yazıda İkbal ve Akif’i İslâm, Batı, milliyetçi-

lik kavramları başlığında değerlendireceğiz. 

İslâm

Mehmet Akif devrinin toplum problemleri 

karşısında aldığı dinamik eleştirel tavrıyla bilinir. 

İslâm’a karşı olan bu duyarlılığı onun İslâm şairi 

olarak anılmasına sebep olmuştur. Akif’in İslâm 

anlayışı tamamen Kur’ân temellidir. Akif, dinin 

Kur’ân dışında kabul gören farklı anlayışlardan 

soyutlanarak anlaşılması gerektiğini söyler. Top-

lumsal yozlaşmaların yol açtığı yanlış inançlardan 

arındırılmış bir İslâm’ın gerçek din olduğunu söy-

ler. Gerçek İslâm’a ulaşmak için Kuran’ın üstünde 

derin derin düşünmek gerektiğini söyler. Mehmet 

Akif’in İslâm düşüncesi daha çok dinin yozlaşmış 

hâline yapılan eleştirilerdir. Akif dinin yeniden 

yorumlanması veya farklı bir şekilde okunması-

nı değil de toplumun yüzyıllardır dejenere ettiği 

İslâm anlayışını hedef alır. “Kur’ân’a Hitap” şiiri 

onun İslâm anlayışını yansıtır. 

“İbret alınmaz her gün okuruz ezbere de;

Bir ibret aranmaz mı ayetlerde?

Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına

Ya açar bakarız nazm-ı celilin yaprağına

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne teze mezara okunmak, ne fal bakmak için

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne duvarlara asılmak, ne el sürülmemek için

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne tezhip, ne sülüs, ne hat yazmak için

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne tapınak, ne nutuk, ne vaaz dini için

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için

İnmemiştir hele Kur’ân bunu hakkıyla bilin

Ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için

Ne Arab’a paye vermek, ne Acem’i hor görmek için.” 

İKİ ABİDE: 
MUHAMMED İKBAL VE 
MEHMET AKİF

Halil KOÇAKOĞLU

Muhammed İkbal ve Mehmet Akif Ersoy’un eserlerinde ana tema elbette 
ülkelerinin ve Müslüman coğrafyanın Batı emperyalizmi karşısında 
düştüğü çaresizliktir. Gerek Akif gerek İkbal bu çaresizlik karşısında 
Batı’nın emperyalist tavrını kıyasıya eleştirirler. Fakat bu eleştiri 
birçok kez büyük yozlaşmaların yaşandığı İslâm coğrafyasına da döner.
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Mehmet Akif’e göre insanlı-

ğı kurtaracak olan şey İslâm’dır. 

Eserlerinde İslâmcılığa ait kav-

ramları sık sık kullanan Akif 

bir İslâm düşünürü olduğunu 

belgeler. 

Bununla birlikte Akif 

Allah’ın tanımlanmaya çalışıl-

masının boşuna bir çaba ol-

duğunu iddia eder. Bilimsel 

gelişmelerin elde ettiği bilgi-

nin onun niteliğini tanımla-

mak için hiçbir zaman yeterli 

olamayacağını düşünür. Buna 

rağmen yine de Allah’ın yarat-

tıkları yoluyla bilinebileceğini 

söyler. Akif’in, Allah’ın bil-

hassa, faal yönünü ifade eden, 

hareket ve eylemi çağrıştıran, 

kâinata ve içinde yarattıkları-

na müdahale eden bir Tanrı’ya 

iman eder. Bu iman ediş onun 

eserlerinde kendini sıkça açığa 

çıkarır. Allah’ın sürekli yara-

tan ve kontrol eden sıfatlarını 

yani Allah’ın isimlerini sık sık 

kullanır. 

Muhammed İkbal’in İslâm’a 

bakışı daha felsefi ve bilimsel 

temellidir. İkbal almış olduğu 

Batı eğitiminin etkisi altında-

dır. Allah ve İslâm kavramları-

na bilimsel ve felsefi temeller oluşturmaya çalış-

mıştır. Akif, dejenere edilmiş bir İslâm anlayışının 

eleştirisini sunarken, yozlaşan toplumun pratiğini 

yererken Muhammed İkbal İslâm’a olan yaklaşı-

mını felsefi ve bilimsel bağlamda dillendirmiştir. 

Elbette İkbal’de de Müslüman coğrafyanın yozlaş-

masına karşı bir tepki vardır. Ama o İslâm anla-

yışını bu yozlaşma bağlamında geliştirmemiştir. 

İkbal, İslâm düşüncesini toplumsal pratiğinden 

ayrı olarak felsefi ve bilimsel bir dille geliştirmiş-

tir. Felsefenin akılcı metotlarının dine uygulanıp 

uygulanamayacağına ilişkin problemi şu şekilde 

cevaplandırır: “Felsefenin ruhu, serbest ve sınırsız 

araştırmadır. Felsefe her yetkiye ve yetkiliye şüp-

heyle bakar. Vazifesi insan düşüncesinin tartışma-

sı yapılmamış faraziye ve tahminlerin sığındıkları 

yerleri ortaya çıkarmaktadır. 

Felsefe bunun sonucunda 

ya inkâra varır, ya da saf ak-

lın Mutlak hakikate varmaya 

gücünün yetmediğini kabul 

eder.” İkbal’in dini bilimsel ve 

felsefi olarak yorumlama çaba-

sında onun son beş yüzyılda 

İslâm dünyasında dini düşün-

cenin hareketsiz kaldığına dair 

inancı vardır.

İkbal felsefenin araştırma 

ve şüphe etmek üstüne tesis 

edildiğini dinin ise iman etmek 

üzerine tesis edildiğini ifade 

eder. Fakat buradaki iman körü 

körüne bir inançtan öte rasyo-

nalize edilebilen bir imandır. 

Bu iman bilgiye ihtiyaç duyar. 

Sadece sezgisel bir durum de-

ğildir. Dinin çok güçlü bir olgu 

olduğunu ve insanın yaşamı-

nı buna göre şekillendirdiğini 

ifade eden İkbal’e göre din bu 

yönüyle bilimden daha fazla 

bilgiye ve akla ihtiyaç duyar. 

İkbal ayrıca düşünce ve sez-

ginin karşılaştırılmasına karşı 

çıkar. Düşünce ve sezginin ger-

çekliği kavramaya çalıştığını 

fakat düşüncenin bu gerçekliği 

parçalı ve zamansal biçimde kavradığını, sezginin 

ise bu kavrayışı bütüncül ve zamana bağlı kalma-

dan kavradığını söyler. 

İkbal’e göre Allah âlemi yarattıktan sonra on-

dan geri durmamıştır. Bu durumu bize Kur’ân 

apaçık bir şekilde bildirmektedir. Âlem ile Allah 

arasındaki bağ benlik bağıdır. Âlem benlerin top-

lamı Allah ise her şeyi içeren Ben’dir. İkbal, Allah’ı 

ışığa benzetir. Bu benzetiş Vahdet’i vücud anla-

yışındaki gibi her an her yerde hazır ve nazırdır 

yaklaşımından öte mutlakıyetini ve gerçekçiliğini 

belirtir.

İkbal, Hıristiyanlıkta Allah kavramının daha 

çok sevgiyle ilişkilendirildiğini fakat İslâm’ın Al-

lah tasavvurunun onu güç olarak görme eğili-

minde olduğunu söyler. İkbal’e göre tüm âlemin 

Birbirinden binlerce 
kilometre ötede doğup 
büyüyen bu iki düşünür 
birçok konuda birbirine 
paralel ürünler vermiş-
lerdir. Her ikisinin de 
İslâm algısı onu yaşa-
yanlar üzerinden değer-
lendirmiş olsa da İkbal, 
İslâm’ı Müslümanlardan 
bağımsız olarak düşüne-
rek onu felsefi bir derin-
likle yeniden düşünmüş-
tür.
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yaratıcısı olan, Mutlak olan varlık, hem yarat-
ma (halk) hem de yönetme (emr) kudretlerinin 
sahibidir.

İkbal için inanmak iman ile dinin temelidir. 
İman ruhun yüceltilmesi, Mutlak hakikatle doğ-
rudan temas kurulmasıdır. İman çabalama, gay-
rettir ki bu gayret sonunda yokluktan var olmaya 
geçilir.

Milliyetçilik

İslâm’ın tüm farklılıkları tek çatı altında top-
ladığını dile getiren Akif’e göre kavmiyet İslâm’ı 
yıkacak bir ayrılık hissidir. Akif, memleketi 
Arnavutluk’un Osmanlı’dan ayrılarak başka bir 
devlet hâline gelmesiyle milliyetçiliğe olan eleşti-
rilerini oldukça sertleştirir. Ona göre kavmiyetçi-
lik küfürdür. 

“Müslümanlık sizi gayet sıkı, gayet sağlam,
Bağlamak lâzım iken, anlamadım, anlayamam,
Ayrılık hissi nasıl girdi sizin beyninize?
Fikr-i kavmiyyeti şeytan mı sokan zihninize?
Birbirinden müteferrik bu kadar akvâmı,
Aynı milliyetin altında tutan İslâm’ı,
Temelinden yıkacak zelzele kavmiyettir.
Bunu bir lâhza unutmak ebedî haybettir. ” 
“Arnavutluk’la, Araplıkla bu millet yürümez.
Son siyâset ise Türklük, o siyâset yürümez.
Sizi bir âile efrâdı yaratmış Yaradan;
Kaldırın ayrılık esbâbını artık aradan.” 

Bir başka şiirde Akif;
Hani, milliyetin İslâm idi… Kavmiyet ne!
Sarılıp sımsıkı dursaydın a milliyetine.
“Arnavutluk” ne demek? Var mı Şerîat’te yeri?
Küfr olur, başka değil, kavmini sürmek ileri.
Arabın Türk’e; Lâz’ın Çerkes’e, yâhud Kürd’e;
Acem’in Çini’ye rüchânı mı varmış? Nerde!
Müslümanlık’ ta “anâsır” mı olurmuş? Ne 

gezer!
Fikr-i kavmiyeti tel’în ediyor Peygamber.
En büyük düşmanıdır ruh-i Nebî tefrikanın;
Adı batsın onu İslâm’a sokan kaltabanın!

Onun milliyetçiliği İslâm ile temellendiril-
miş kendine has bir milliyetçiliktir. Mehmet Akif 
Ersoy’da milliyetçilik iki kavramla sıkı sıkıya iliş-
kilidir: “Bence iki şey mukaddestir: Din, dil… 
Din, bütün kutsi duyguları, düşünceleri insana 

telkin eder. Bu duyguların, düşüncelerin müm-
kün olduğu kadar vasıta -i tebliği olan dildir.”

Muhammed İkbal’in milliyetçiliği, Akif’in mil-
liyetçiliği ile örtüşür. Fakat İkbal Akif’ten farklı 
olarak milliyetçiliği daha evrensel kavramlarla ye-
niden düşünür. İslâm’ın kabile, millet ve milliyete 
karşı olmadığını sadece bu anlayışın bir ideolo-
jiye dönüşmesine karşı olduğunu ifade etmesine 
rağmen milliyetçiliği bütün geri kalmışlığın, çö-
küşün, siyasi rekabetin ve sömürgeciliğin sebe-
bi olarak görür. Müslümanlar arasında her türlü 
ayrımın haram olduğunu dile getiren İkbal şöyle 
der: 

“Ey henüz çocukluktan kurtulamamış insan, 
sen kendi kendini yetiştir. Müslüman evladı mı-
sın? Nesebini terk et. Eğer Hz. Muhammed‟in 
mensup olduğu Arap kavmi, Peygamber’in mebus 
olduğu ırk ise; kan, damar ve deri ile gururlanı-
yorsa Arap’ı terk et.” 

“Ne Afganlıyız, ne Türk‟üz ne de Tatarız. Biz 
Çemen evladıyız, aynı ormanda yetişmişiz. Renk 
ve koku ayırmak bize haramdır. Zira bizi aynı ilk-
bahar yetiştirmiştir.”

Irkın, rengin, soyun ayrıcalık olduğu bir top-
lumda birlikteliğin gerçekleşmeyeceğini ifade 
eden İkbal başka bir şiirinde şöyle der:

“Soyla övünmek ancak cehalettir. Onun hük-
mü, tenin üzerindedir, tende fanidir.” 

“Kavim bağı, yıldızların bağlılığına benzer. Ba-
kış gibi olan bu bağ, tarafımızdan görülmez.” “Biz 
hazırdayız, gönlümüz gaibe bağlı. Bundan dolayı 
bunun ve onun bağından kurtulmuşuz.” “Müslü-
man isen gönlünü bir iklime bağlama. Bu keyfiyet 
ve kemmiyet âleminde kaybolup gitme.” 

“Öyle bir gönle sahip ol ki o gönlün sonsuz 
genişliğinde bu su ve çamur sarayı silinip gitsin.” 
“Efendimiz, kavmiyet meselesindeki düğümü çö-
zerek yurdundan hicret etti.”

Muhammed İkbal, Batı’da yoğun bir eğitim 
almıştır. Bu yüzden milliyetçilik kavramını ya-
dırgamamıştır. Fakat o da Akif gibi milliyetçiliğin 
İslâm’ın önüne geçerek toplumu dizayn etmesine 
karşıdır. İkbal için insanlar arasındaki birlikteliğin 
temeli İslâm olmalıdır. 

Batı (Batılılaşma)

Mehmet Akif Ersoy, yedi kitaptan oluşan 
Safahat adlı eserinde Batı kavramına sık sık 
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değinmiştir. Özellikle o dönemde yaşadığı coğ-

rafyanın Batılı devletler tarafından işgal edilmiş 

olduğu ve İslâm topraklarının Batı zihniyeti kar-

şısında düştüğü dilemma göz önüne alındığında 

bu normal bir tavırdır. Akif’ de diğer birçok düşü-

nür gibi Batı, Batılılaşma, Medenileşme gibi kav-

ramları sık sık birbirinin yerine kullanmıştır. Akif 

için Batı öfkeli olduğu anlarda “tek dişi kalmış 

canavar”dır. Akif, öte yandan Batı’nın ürettiği de-

ğerlerin çoğu zaman savunucusu olmuştur. Ona 

göre sorun Batı’nın ürettiği değerlerden çok İslâm 

coğrafyasının bu değerleri kabulleniş şeklindedir. 

Akif bu kabulün kendi kültür mirasımızı reddet-

meden, kendi mirasımızla harmanlayarak olması 

gerektiğine inanmıştır. 

Akif’in Batılılaşma karşısındaki tavrı daha çok 

Batılı değerleri sahiplenelim derken İslâm’ı hor 

görmeye çalışanlara çıkışır. İslâm toplumunun 

geri kalmışlığını İslâm’ın kendinde bulanlara kar-

şıdır. Geri kalmışlığın sebebini dinin gerekli dü-

zeyde anlaşılamaması olarak yorumlar. ‘Uyan’ adlı 

şiirinde bu konuyu şöyle yazar: 

Demek İslâm’ın ancak nâmı kalmış 

Müslümanlarda,

Bu yüzdenmiş demek hüsrân-ı millî son 

zamanlarda,

Eğer çiğnenmemek isterseler seylâb-ı eyyâma,

Rücü etsinler artık Müslümanlar sadr-ı İslâma 

“Hakkın Sesleri” şiirinde dini değerlerden kop-

mak gerektiğine inanlara karşı şöyle söyler:

Hele ilânı zamanında şu mel’un harbin

Bize efkâr-ı umûmîyyesi lâzım Garb’in

O da Allah’ı bırakmakla olur’ herzesini

Halka imân gibi telkin ile dinin sesini

Susturan aptalın idrakine bol bol tükürün!

Akif’in Batılılaşma konusunda ağır eleştiriler 

yönelttiği diğer kesim ise bilimsel buluşları dahi 

sırf Batı’dan kaynaklanıyor diye reddeden güya 

İslâmî olan kesimleridir. Başka bir şiirinde Akif bu 

topluluğa seslenir:

“Görenek neyse, onun hükmüne münkâd 

olarak,

Garb’ın efkârını, âsârını düşman tanımak;

Yenilik nâmına vahiy inse kabûl eylememek.

Şöyle dursun o teceddüd ki dışardan gelecek.”

Akif’e göre İslâm dünyasının geride kalmasına 

sebep olan asıl kesim bu baştan reddiyeci kesim-

dir. Bu kesime öğüt olarak şöyle der:

Alınız ilmini Garb’ın, alınız san’atını;

Veriniz hem de mesaînize son sür’atini.

Çünkü kâbil değil artık yaşamak bunlarsız

Çünkü milliyeti yok san’atın, ilmin; yalnız,

İyi hatırda tutun ettiğim ihtarı demin;

Bütün edvâr-ı terakkîyi yarıp geçmek için,

Kendi “mahiyyet-i rûhiyye”niz olsun kılavuz.

Çünkü beyhûdedir ümmîd-i selâmet onsuz.

Akif, bu şiiriyle Batı’nın ürettiği özellikle bilim 

ve tekniğin görmezden gelinmesinin mümkün 

olmadığını ifade eder. İlmin, sanatın evrensel de-

ğerler olduğunu, İslâm toplumunun bu değerleri 

reddedemeyeceğini fakat bu değerleri kendi kül-

türel kimliğini koruyarak içselleştirmesi gerektiği-

ni bir kez de bu şiirinde belirtir. Akif’e göre bili-

min, tekniğin milliyeti ve dini yoktur. 

Şiirlerinde Batı’nın bilim ve teknikte nasıl üs-

tün hâle geldiğinin sorgulamalarını yapan Akif’e 

göre İslâm toplumu tembellik batağına saplanmış, 

kendi özünü kaybetmiş, çalışmadan tevekkül et-

miş ve kaderci bir tavır sergilemiştir. Akif, Batılı-

laşmanın doğru yöntemlerle gerçekleştirilebilece-

ğinin en iyi örneğini Japonlar’ın verdiğini söyler: 

“Medeniyyet girebilmiş yalnız fenniyle

O da sahiplerinin lâhik olan izniyle

Dikilip sâhile binlerce basîret, imân;

Ne kadar maskaralık varsa kovmuş kapıdan!”

Muhammed İkbal’in Batı ve Batılılaşma hak-

kındaki görüşleri Mehmet Akif’inki gibi girift dü-

şüncelerin yansımalarıdır. İkbal de Akif gibi Batı 

ve onun temsil ettiği sistemi “Tek dişi kalmış ca-

navar” olarak niteler. İkbal’e göre insanlık Batı’nın 

nazarında bir su ve bir çamur olup maddeden 

ibaret olup hayatın bir gayesi de yoktur. Onu hiç-

bir ulvi değere, hiçbir öze sahip olmayan bir olgu 

olarak algılar. İkbal için Batı bir meyhanedir: “Ne 

güzeldi o günler! Frenk meyhanesinde şarap içti-

ğim günler! Oraların kadehi, İskender aynasından 

belki daha parlaktır. O şarabı satanın baygın, sar-

hoş gözleri; şarabın tanrısıdır. Sakinin bir bakışı, 

şarap içenler için bir peygamber olmuştur. Orada 

tecelli vardır lakin Musa bulunmaz. Orada alev 

vardır, İbrahim’i göremezsin. Orada pervasız akıl, 
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aşkın malı ne varsa yağma edip götürür. Oranın 
havasında bitkin, aciz bir ahın harareti ne gezer! 
Bu meyhanenin rindi, sarhoş olup da şöyle bir 
kere sendelemez.” Batılılaşan milletleri tamamen 
onların kölesi olduğunu söyleyen İkbal’e göre Ba-
tılılaşan milletler tüm geçmişlerini, benliklerini ve 
özünü terk etmiştir: “O, kuzu postuna bürünmüş 
bir kurttur. Pusu da kuzu bekler.” İkbal’e göre 
sağlam bir temel üzerine kurulmayan yani iman 
ve aşk üzerine kurulmayan batı toplumu sistemsel 
olarak çökmeye mahkûm kalacaktır. İkbal bu çö-
küşü Batı’nın kendi kılıcıyla kendi boğazını kes-
mesine benzetir. 

Bununla birlikte tıpkı Akif gibi İkbal de ol-
dukça ağır eleştirilerde bulunduğu Batı’yı üretti-
ği bilim ve teknik yönünden över. Doğu toplu-
munun Batı’ya ancak bu yönüyle öykünmesini 
ister. Akif’ten farklı olarak İkbal Batı’da onların 
kurumlarından yoğun bir eğitim almıştır ve aldı-
ğı bu eğitim Batılı ilim ve fenne büyük bir saygı 
beslemesine sebep olmuştur. Fakat tüm bu say-
gıya rağmen Batı karşısında Doğu toplumunu 
uyarmaktan geri kalmaz: “Ey cemâat-i müslimîn, 
insan için kendi aleyhinde bile olsa, hakkı, haki-
kati söylemek lâzımdır. Gözümüzü açtık, Avrupa 
medeniyeti, Avrupa irfânı, Avrupa adâleti, Avru-
pa efkâr-ı umûmiyesi nakarâtından başka bir şey 
işitmedik. Kiminin adâleti, kiminin hamiyeti, ki-
minin dehâsı, kiminin terakkiyâtı kulaklarımızı 
doldurdu. Lisan bilenlerimiz, doğrudan doğruya 
bu heriflerin eserlerini, bilmeyenlerimiz tercüme-
lerini okuduk. Edebiyatları, hele edebiyatlarının 
ahlâkî, insanî, ictimâî mevzuları pek hoşumuza 
gitti. Müelliflerin ahlâkî ve insanî değerlerini eser-
leriyle ölçmeye kalkıştık. İşte bu mukayeseden 
itibâren, aldanmaya, hatâdan hatâya düşmeye 
başladık. Bu adamların sözleri ile özleri arasında 
asla münâsebet ve benzerlik olamayacağını bir 
türlü düşünemedik.”

Sonuç

Son üç yüz yıldır İslâm coğrafyası büyük bir 
çıkmazın içindedir. Bu çıkmazın belki sebebi 
belki de görünür hâle gelmesini sağlayan başlıca 
etken ise Batı. Avrupa’nın gerek fiilen işgal ha-
reketi gerek zihinsel olarak emperyalist bir tavır 
takınması Müslümanların her yönüyle kendilerini 
yeniden değerlendirmelerine sebep oldu. Sorun, 

Batı ve onun ürettiği değerler mi yoksa İslâm’ın 

kendisi mi? Üç yüz yıldır bu soruya cevap vermek 

için Batı’nın ve İslâm’ın değerleri yeniden düşü-

nülerek üretildi. Bu üretim aşaması Batı’yı tama-

men şeytanın kendisi olarak gören bir zihniyet ya-

rattığı gibi tüm sorunların tamamen Batılılaşarak 

çözüleceğini düşünen düşünürleri de yarattı. Bu-

nunla birlikte Batı’nın kültürel değerlerine ve ya-

şam şekillerine karşı fakat Batı’nın bilim ve teknik 

anlamdaki üretimine büyük bir gıpta ile bakan 

düşünürler de oldu. Bu şekilde düşünen iki düşü-

nür; biri Hindistan’dan Muhammed İkbal diğeri 

ise Anadolu’nun iklimi ile yetişmiş Mehmet Akif. 

İkbal dünyaca tanınmış bir şair-düşünür iken 

Akif daha yerel kalmış fakat bir milletin İstiklal 

Marşı’nı yazmasıyla hafızalara kazınmıştır. Birbi-

rinden binlerce kilometre ötede doğup büyüyen 

bu iki düşünür birçok konuda birbirine paralel 

ürünler vermişlerdir. Her ikisinin de İslâm algı-

sı onu yaşayanlar üzerinden değerlendirmiş olsa 

da İkbal, İslâm’ı Müslümanlardan bağımsız olarak 

düşünerek onu felsefi bir derinlikle yeniden dü-

şünmüştür. Milliyetçiliği Müslümanların arasına 

konulmuş bir nifak olarak gören iki düşünür de 

milliyetçiliği İslâm’ın birleştirici yönüyle yeniden 

ele almışlardır. Batı’ya karşı tavırları yer yer ol-

dukça sert ve aşağılayıcı bir tavra kadar varırken 

Batı’yı ürettiği bilim ve teknik yönüyle örnek alın-

masını Doğu toplumlarına salık verirler.

Son üç yüz yıldır İslâm coğrafya-
sı büyük bir çıkmazın içindedir. Bu 
çıkmazın belki sebebi belki de görü-
nür hâle gelmesini sağlayan başlıca 
etken ise Batı. Avrupa’nın gerek fii-
len işgal hareketi gerek zihinsel ola-
rak emperyalist bir tavır takınması 
Müslümanların her yönüyle kendi-
lerini yeniden değerlendirmelerine 
sebep oldu. Sorun, Batı ve onun üret-
tiği değerler mi yoksa İslâm’ın kendisi 
mi? Üç yüz yıldır bu soruya cevap ver-
mek için Batı’nın ve İslâm’ın değerleri 
yeniden düşünülerek üretildi.
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Yapılacak film gösterimlerinin 
ardından bir dizi etkinlikle bir-
likte düzenlenecek ödül töreniy-
le yarışma sonuçları açıklanacak.

Geniş bir kitle tarafından ta-
kip edilen yarışmanın genel ko-
ordinatörü Aşkın Özcan, yürütü-
cüleri ise Mehmet Zahid Başak ve 
Mahmut İslam Bilir. Yarışmanın 
ana jürisinde Atalay Taşdiken, 
Cemal Şakar, İpek Tuzcuoğlu, 
Seyid Çolak ve Belkıs Bayrak yer 
alıyor. Sinema yazarı İhsan Kabil, 
yazar Cevat Özkaya, yönetmen 
Sinan Sertel, sinema eleştirmeni 
Tuba Özden Deniz ve yönetmen 
Bekir Bülbül Danışma Kurulun-
da bulunuyor. Her biri alanın-
da yetkin isimlerden oluşan Ön 
Jüri, katılımcıların eserlerini de-
ğerlendirmeye tabi tutarak finale 
kalan filmleri belirleyecek. Yö-
netmen Kaan Atilla Taşkın, TRT 
iç yapımlardan Nuray Kayacan, 
sinema eleştirmeni Serdar Ars-
lan, senarist Ayşe Karaköse’nin 
yanı sıra görüntü yönetmeni 
Muhammet Abdülgafur Şahin, 
Ön Jüri üyeleri arasında.

Kısa Film Çekimini Özendirmek ve 
Desteklemek

Her geçen yıl biraz daha büyü-
yen etkinliğin tanıtım toplantısı 

G ünümüzde sinemayla ilgili 
çekim teknikleri ve kameralar 

gelişti, neredeyse dijital kültüre 

teslim oldu bütün süreçler. Bu 

anlamda birçok insan için ula-

şılabilir hâle geldi film çekme 

eylemi. Aslında görsel kültürün 

yazılı kültürün biraz önüne geç-

mesi ve yaygınlaşması bir yana 

bırakılırsa teknolojiyle var olan 

yedinci sanat sinema, ilk olarak 

kısa filmler vasıtasıyla seyirciler-

le buluştu. Tekniğin ilerlemesi 

uzun metrajlı filmlerin üretilme-

sine ve seyircilerle buluşmasına 

zeminin hazırlasa da, kısa film 

ayrı bir tür olarak varlığını sür-

dürmeye devam ediyor.

2015 yılında Genç Öncüler 

Kısa Film Yarışması olarak başla-

yan yolculuğun “Kısa’dan Hisse 

Kısa Film Günleri” şeklinde de-

vam etmesi de bununla bağlan-

tılı. ‘Evsizler’, ‘Bireyselleşme ve 

Aile’, ‘Güven’ ve ‘Birlikte Yaşama 

Kültürü’ temalı filmlerin yarıştığı 

ve dereceye giren filmlerin gös-

terimleri ile sinema söyleşileriyle 

zenginleşen “Kısa’dan Hisse Kısa 

Film Günleri”, beşincisinden iti-

baren tema sınırlaması olmaksı-

zın nitelikli filmlerin ödüllendi-

rildiği bir platforma dönüştü.

Süreç, Hedef ve Kategoriler

Genç Öncüler Gençlik ve 
Spor Derneği’nin düzenlediği 
“Kısa’dan Hisse Kısa Film Günle-
ri”, sinema sanatının çekirdeğini 
teşkil eden kısa filmin üretimini 
teşvik etmeyi, genç film yönet-
menlerinin fikirlerinin esere dö-
nüşmesine imkân sunmayı, Türk 
sinemasına yeni sanatçıların 
yetişmesine katkıda bulunmayı 
hedefliyor.

Bunun yanında kısa film yo-
luyla sinema kültürünü yaygın-
laştırmak, yerli kimliği taşıyan 
evrensel hüviyete sahip eserlerin 
üretilmesine ödüller, söyleşi ve 
açıkoturumlarla katkı sunma-
yı amaçlıyor. Sinemaya ilgi du-
yan üniversite ve lise öğrencisi 
genç sinemacı adaylarının ve 
sinemaya gönül verenlerin sa-
natsal gelişmelerine destek ol-
mak; nitelikli eserlerin seyirciyle 
buluşmasına zemin hazırlamak 
etkinliğin hedefleri arasında yer 
alıyor.

Başvurular genel ve lise ol-
mak üzere iki farklı kategoride 
değerlendirmeye alınacak. Yarış-
maya son katılım tarihi 15 Şubat 
2020. Eserlerin değerlendiril-
mesinin ardından Mart 2020’de 
kısa film günleri başlayacak. 

5. KISA’DAN HİSSE 
KISA FİLM GÜNLERİ

Cihan DEMİR

Genç Öncüler Gençlik ve Spor Derneği’nin “Kısa’dan Hisse Kısa Film 
Günleri”nin Beyoğlu Akademi’deki tanıtım toplantısına yarışmanın 
danışma kurulu, jüri üyeleri, yürütücüleri ve basın mensupları katıldı.
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ise Beyoğlu Akademi’de ger-
çekleştirildi. Gençlerin kısa 
filmleri ilgiyle takip ettiğine 
işaret eden yarışmanın genel 
koordinatörü Aşkın Özcan, 5 
yıl önce “Genç Öncüler Kısa 
Film Yarışması” adıyla yola çık-
tıklarını hatırlatarak, sanatın 
gücünden faydalanarak ülke-
nin sorunlarına dikkat çekme-
yi hedeflediklerini belirtti. 

Geçen yıl isim değişik-
liği yaparak organizasyona 
“Kısa’dan Hisse Kısa Film 
Günleri” adını verdiklerini 
kaydeden Özcan şunları söy-
ledi: “Türkiye’de sanat değeri 
yüksek kısa filmlerin yapımını 
özendirmek, bu alanda gelişi-
mi desteklemek amaçlı etkinli-
ğin sadece bir ödül töreniyle bit-
mesini istemedik. Aynı zamanda 
sinemaya dair söyleşilerin, kısa 
film gösterimlerinin olduğu bir 
çerçevede yapılsın istedik. Bun-
dan dolayı 4.’yü bu şekilde ger-
çekleştirdik. İnşallah aynı içe-
rikte fakat daha gelişkin hâlini 
5.’sinde de düzenleyeceğiz.”

Öykü yazarı Cemal Şakar 
ise yaptığı konuşmada öykü ve 
roman arasındaki farkın kısa ve 

uzun metraj filmlere benzediği-
ne dikkati çekerek, kısa türleri 
yazmanın ve çekmenin zor ol-
duğunu söyledi. Şakar, festivalin 
uzun ömürlü olmasını temenni 
ederek, “Sanatın toplum ve birey 
üzerindeki değiştirici ve dönüş-
türücü gücünün bilinmesi ve 
buna inanılması, sinema sektö-
rüne olan yatırımı artıracaktır. 
Sinemacıların yapımcı sıkıntısı 
çektiğini biliyorum, bu kolay 
kolay aşılacak bir sıkıntı da de-
ğil.” ifadelerini kullandı.

Yönetmen Seyid Çolak ise 
kısa film yarışma ve festivalleri-
nin sinema sektörünü tanımak 
isteyenler adına çok önemli 
olduğunu dile getirerek, “Ben 
sinema alanındaki dostlarımın 
çoğunu kısa film festivallerin-
de edindim. İnşallah daha çok 
kısa film festivalleri ve yarış-
maları gerçekleşir. Var olanlar 
da sürekliliklerini sağlarlar. 
Buradaki isimler çok kıymetli 
isimler, herkesin büyük emeği 
olacak. Hayırlı olsun.” dedi.

5. Kısa’dan Hisse Kısa 
Film Günleri’nde iki kategori-
de toplam 35 bin liralık ödül 
verilecek. Genel kategoride 
yarışmaya katılan filmlerin de-

ğerlendirilmesi sonucunda bi-
rinciye 10 bin, ikinciye 7 bin, 
üçüncüye 4 bin lira, jüri ve genç 
öncüler özel ödülü olarak 2’şer 
bin lira takdim edilecek. Lise 
kategorisinde yarışan filmlerde 
ise birinciye 5 bin, ikinciye 3 
bin ve üçüncüye 2 bin lira ödül 
verilecek. 

Yarışmaya ilişkin başvuru, 
katılım şartları ve diğer bilgiler 
www.kisadanhisse.org sayfasın-
dan öğrenilebilecek.

Genç Öncüler Gençlik ve 
Spor Derneği’nin düzenle-
diği ‘Kısa’dan Hisse Kısa 
Film Günleri’, sinema 
sanatının çekirdeğini teş-
kil eden kısa filmin üreti-
mini teşvik etmeyi, genç 
film yönetmenlerinin 
fikirlerinin esere dönüş-
mesine imkân sunmayı, 
Türk sinemasına yeni 
sanatçıların yetişmesi-
ne katkıda bulunmayı 
hedefliyor.
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İnsanın ve 
Dünyanın 
Dönüşümü
Ahmet Dağ 

Elis Yayınları, Ankara, 

2018

İnsanın yaşadığı mağ-
duriyeti giderme id-
diası içinde bulunan 
hümanizm, Tanrı-do-
ğa-insan dengesini 
insan lehinde bozmuş-
tur. Ticari kapitalizm ve 
sanayileşmeyle birlikte 
sekülarizm hâkimiyeti 
meydana gelmiş, Tan-
rı geriletilmiş ve doğa 
sömürülme vasıtası 
hâline getirilmiştir. 20. 
yüzyılda teknolojinin 
etkisiyle dönüşüm hız-
lanmış modernlikten 
postmodernliğe geçiş 
yapılmıştır. Teknoloji-
nin vasıtalarıyla hüma-
nizm radikalleştirilmiş 
transhümanizm süre-
cine geçilmiştir. Hü-
manizmin rasyonel ve 
deneysel insanı, yerini 
bio-nano-neuro-info 
teknolojileriyle des-
teklenmiş transhüma-
nizmin transhuman’ına 
bırakma eşiğindedir. 

Hadi Bana Eyvallah
Nurettin Durman 

Bingöl Merkeze bağlı Kür Köyü’nde, sonradan adı Dikme olan köyde doğmuşum. Kimliğimde 15 Aralık 1945 
yazıyor. Ben aslında evin üçüncü çocuğu olarak doğmuşum. Evin büyük çocuğu olan ablam beni kucağına alır 
gezdirirmiş. Ablamın öldüğünü yıllar sonra büyüyünce öğrendim. Ablam gelinlik çağında bir kızmış öldüğünde. 
Bu ölümün acı izleri hep annemin yüreğinde kaldı. Hüzünlü bir yüzü vardı annemin. Tabii buna daha emekleme 
çağında olan benden küçük kız kardeşimin ölümü de eklenince bedenen ve ruhen epey tesir etmiş anneme. Niha-
yetinde annem, ince (verem) hastalığa yakalandı ve ben ikinci sınıfa giderken karlı bir kış günü vefat etti. Annemi 
tepede yaşlı bir meşe ağacının dibine defnederek cennete uğurladık… Nurettin Durman’ı şair Nurettin Durman 
yapan serüveni kendi dilinden anlatan bir eser.

Takdir ile Tedbir Arasında İnsan
Mustafa Melikyan

Mustafa Melikyan başlarda tıpkı Abdülkerim Suruş ve Müctehid Şebusteri gibi din-

darlık ile akılcılığı uzlaştırma yolunu benimsemiş olsa da zamanla bunun mümkün 

olmadığı sonucuna varmış ve yollarını “İslami Entelektüalizm” hareketinden ayırmış-

tır. Ona göre dindarlık ile akılcılığın cem edilebilmesi mümkün değildir. Zira dindarlı-

ğın özünü taabbud, akılcılığın özünü ise delile tabi olma oluşturmaktadır. Dahası bu 

ikisinin bir arada olabilmesi mümkün değildir. Melikyan ise, “Aklaniyet ve Manevi-

yat” projesiyle öne çıkmakta ve bunun Müslümanların en temel modern sorununu 

çözdüğünü iddia etmekte; hatta bunun sadece İslam değil bütün dinler açısından 

geçerli olduğunu da savunmaktadır…

Söyleşiler
Âkif Emre

Söyleşiler, 1992-1997 yılları arasında dergi ve gazetelerde tefrika edilmiş Âkif 
Emre’nin 16 kişiyle yaptığı röportajları kronolojik olarak bir araya getiriyor. Bu söy-
leşiler yaklaşık 2000 yılına kadar gündemde olan, tartışılan fikirleri, cevap aranan 
soruları, duyuş ve düşünüşleri sunması açısından önemli. Kimi düşünür; kimi tarih, 
siyaset bilimi ve siyaset sosyolojisi, İslâm kültürü ve edebiyatı çalışmalarıyla dik-
katleri çekmiş, konularında eserler kaleme almış akademisyen; kimi siyasi-direniş 
lideri olarak bir dönemin simge isimleri olmuş; kimi de mutasavvıf, müzisyen, şair 
ve mimar. Bu kişilerden bir kısmını gerek entelektüel vasıflarıyla gerekse sufi/irfani 
kimlikleriyle okuyucularımızın eserlerinden tanıdığı kişiler. Bir kısmı da yeni kuşakla-
rın ilk defa karşılaşacakları isimler.

Az Kalan Gölge
Güray Süngü

Güray Süngü’nün sekizinci romanı Az Kalan Gölge, gövdesi seksen üç günde yarıya 
inen bir Osman oğlu Osman’ın romanı. Osman ülkenin virajlarında savruldu ama 
yoldan çıkmadı. Çünkü yolda değildi. Lisede koştu, askerde yürüdü, üniversitede 
pusuya düştü. Pek çok şeyi yarım bıraktı. Çünkü zaten hiçbir şey tam değildi. Bir yer 
olsun ve oraya gidilsin istedi. Kuru yük gemileriyle dünyayı dolaştı. Okyanuslarda 
yüzdü. Gökler altında uyudu. Sonra döndü. Ama o kadar uzağa gitmişti ki, döndü-
ğünde hiçbir şey tanıdık değildi. Neyse ki, insan farkında olsun ya da olmasın, asla 
değişmeyen şeyler de vardı.
Az Kalan Gölge, hayatı seyretme hastalığı, hayatı yaşama hastalığı ve hayattan 
saklanma hastalığının romanı.

Beyan Yayınları, 
2019

Büyüyenay Yayınları, 
2019

İz Yayıncılık, 2019

Mana Yayınları, 
İstanbul, 2019


