
ÇERÇEVELEMENİN YENİ BOYUTU
-Enerji, Yeni Dengeler ve Jeostratejik Mücadele-

K orona kâbusundaki zamanımızın sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik değişimlerine koşut olarak 
dünya düzeni de yeniden tasarlanıyor. Devletlerin güç mücadelelerinde yeni aktörler, problem alanları 

ve araçlar ortaya çıkıyor. Eski dünya düzeninin sahipleri, yeni oluşacak dengelerde Türkiye’nin önemli bir 
aktör olacağını gördükleri için bunu engellemek amacıyla her türlü adımı atmaktan geri durmuyorlar.  Bu 
bağlamda Türkiye’nin küresel siyaset tarafından ablukaya alınması, yalnızlaşması/yalnızlaştırılması, 
yapılması gerekenler ve muhtemel sonuçlar gibi noktalar üzerinde durulması gerekir.

Batı açısından Türkiye’nin bir güç kazanarak ön plana çıkmasının en önemli sonuçlarından, sürüp 
gitmekte olan sömürgeciliğin sona erdirilmesi korkusudur. Batı dünyası hayli kristalize edilmiş bir sö-
mürgeciliğe bağlı olarak yaşamaktadır. Bundan arındırılmış olması hayat damarlarının kesilmesi anlamına 
gelmektedir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü siyaset, küresel kapitalizmin önde gelen aktörlerini rahatsız 
ediyor. Bu nedenle Türkiye, cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir dış politika yalnızlığına mahkûm edil-
meye çalışılıyor.  Bu noktada gündeme gelen çevreleme yöntemiyle, Türkiye karşıtlarının ülkenin harekât 
alanını daraltması, dış dünyayla olan bağlantısını sınırlayıcı politikaları devreye sokması söz konusu. Sı-
nırlandırması ise Türkiye’nin askerî gücünü dengeleyerek hareket kabiliyetini kısıtlaması anlamınadır. 
Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına bir yenisini eklemesini de Türkiye’nin Akdeniz’de sür-
dürdüğü mücadeleden ayrı düşünmek, ayrı değerlendirmek, gelinen aşamaya bakıldığında imkânsızdır!

Öncelikle belirtilmesi gereken noktalardan biri, Doğu Akdeniz’deki sorunun salt hukuki bir sorun 
olmadığı, zira bölgede çok daha geniş kapsamlı jeostratejik bir mücadelenin yaşandığıdır. Bilindiği gibi 
Doğu Akdeniz’de daha önce İsrail ve Mısır çevresinde yapılan araştırmalar neticesinde yeni hidrokarbon 
rezerv yatakları keşfedilmiş, bu da akabinde kıyıdaş ülkeler arasında hem yeni iş birliği alanları hem de 
ittifaklar kurulmasına neden olmuştur.

Doğu Akdeniz rekabetinin nasıl yürütüldüğüne baktığımızda, uluslararası hukuktan ziyade güç po-
litikasının öne çıktığı ve uluslararası hukukun genellikle bu güç politikasını gizlemek için kullanıldığı gö-
rülmektedir. Türkiye Doğu Akdeniz krizinde uluslararası hukuk açısından birçok noktada haklı olduğu 
hâlde AB ülkeleri ve ABD başta olmak üzere önemli küresel aktörlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ne olan açık destekleri bunu doğrular niteliktedir. Aslında Türkiye karşıtlarının sürdürdüğü stra-
tejinin amacı; Türkiye’yi yalnızlaştırmaya. güvenlikten ekonomiye kadar her alanda ülkeyi yönetilemez 
hâle getirmeye, masada ve sahada teslim almaya, yine kendilerine bağımlı kılmaya matuftur. 

Öte yandan İslâm coğrafyasının bir araya gelmemesi için tarihsel, kültürel ve siyasî farklılıklar kışkır-
tılmaktadır. Batılı dünya küreselleşmeyi yoğunlaştırırken tarihsel hasmı olarak gördüğü İslâm dünyasının 
daha da parçalanmasını sağlama amacındadır. Hiç şüphesiz dünya düzeni yeniden şekillenirken Türkiye 
de kendi stratejisini ekonomik, askerî ve siyasî küresel bir oyun kurucu olarak planlamalıdır. Türkiye, dış 
dengesizlik riskini etkili şekilde yöneterek tedarik zincirini koruyabilmek için petrol ve doğalgaz boru 
hattı anlaşmalarıyla enerji güvenliğini garantiye almakta aynı zamanda Karadeniz ve Akdeniz’deki sismik 
araştırma ve sondaj faaliyetleri ile orta-uzun vadede kendine yetecek enerji kaynaklarına erişebilmeyi 
hedeflemektedir. 

Bugün ülkenin karşı karşıya olduğu sıkıntılar yalnızca bugün yapılanlar/yapılmak istenenlerden dolayı 
değildir. Önceki on yıllarda hatta yüzyılda alınan kararların etkileri bizi batırıyor. Bu şartlarda Türkiye’nin 
yapması gereken şey, dayatmalara boyun eğmeden, işi fiilî bir hâle getirmeden suhûletle götürmek, 
bir süredir yoğun şekilde oluşturmaya çalıştığı güç birikimini kararlı bir biçimde sürdürmektir. Esasen 
Türkiye’nin diplomatik çabalarının dışında şu an yaptığı da budur.

Yeni sayımızda buluşmak temennisiyle... Umran 
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Burhanettin CAN

Şiddetin nedeni olan tüm risk faktörlerini devre dışı bırakarak meseleyi sadece 
tek parametreye/etkene cinsiyete, erkek olmaya indirgemek, ana sorunu gözden 
kaçırmak, gizlemek anlamına gelmektedir. Sorunları çözmeyi değil kangrenleştirmeyi 
hedeflemek demektir. O nedenle İstanbul Sözleşmesi, şiddet sorununu çözen 
değil, kangrenleştiren bir yaklaşım tarzı olup şiddetin yeni risk faktörüdür.

Bir İfsâd Hareketi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Projesi-10

Şiddette Risk Faktörleri ve İstanbul 
Sözleşmesi’nin Örtmeye/Gizlemeye Çalıştıkları

İ stanbul Sözleşmesi’ne göre 
kadına yöneltilen her tür-

lü şiddet, toplumsal cinsiyet 

merkezlidir.  Niçin?  Ka-

dına yöneltilen her şiddet, 

toplumsal cinsiyet merkezli 

olurken, erkeklere ve çocuk-

lara uygulanan şiddet niçin 

toplumsal cinsiyet merkezli 

olmamaktadır? “Bir kadın, 

kadın olduğu için” mi şiddete maruz kalmakta-

dır? Genel olarak şiddetin risk faktörleri nelerdir? 

Kadına yansıyan en önemli risk faktörleri ne-

lerdir? Şiddetin temel sebebi toplumsal kimlik, 

değerler, din, kültür, örf, adet, gelenek görenek ve 

töreler midir? Bu çalışmada bu yaklaşımın mantığı-

nı sorgulayacağız ve İstanbul Sözleşmesi’nde ne-

yin gizlenmeye çalışıldığına dikkat çekeceğiz.1

Genel Olarak Şiddette Risk Faktörleri

İstanbul Sözleşmesi’nde, “Kadına karşı şid-
detin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete da-
yandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, 
“Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi an-
layışıyla”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 
kadın mağdurları”, “Kadınlara karşı şiddetin ve 

1 Okuyucunun cinsiyet ve toplumsal cinsiyetle ilgili tanımla-
malar için önceki yazılara bakmasında fayda vardır.

aile içi şiddetin toplumsal 
cinsiyet boyutlu bir anlayışa 
dayalı olması” ifadelerinde 
geçen şiddet, tamamen “top-
lumsal cinsiyet” üzerine inşa 
edilmiştir. 

İstanbul Sözleşmesi’nin 
üzerine oturtulduğu bu 
mantık ne derece geçerlidir?  

Yapılan bilimsel çalışma-
lar, şiddetin cinsiyet boyutlu olduğunu mu orta-
ya koymaktadır? 

Bunun için yapılmış olan bilimsel çalışmalara 
bakılmasında fayda vardır. Bu konuda bilimsel 
literatür çok zengindir. Aşağıda şiddetle ilişkili 
“risk faktörlerine” dönük yapılmış bilimsel çalış-
malardan bir kesit, o da özet olarak verilmektedir:2

1. Zara-Page ve İnce, 20083,4; Subaşı ve Akın’ın 
Çalışmaları5

Bu araştırmada şiddete neden olan faktörler, 
“risk faktörleri” şu şekilde tasnif edilmiştir:

2 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada 
Kadına Şiddet, SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015, 
s. 75-81.

3 Zara-Paga, A., İnce, M. (2008), Aile İçi Şiddet Konusunda Bir 
Derleme, Türk Psikoloji Yazıları, 11 (22), 81-94

4 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 75-81.

5 Subaşı ve Akın: http://www.huksam.hacettepe.edu.tr/Turkce/
SayfaDosya/kadina_yon_siddet.pdf (erişim: 30.05.2014)



5

 Umran • Ekim 2020

  BİR İFSâD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ-10

“1. Geçmiş yaşantılar, 2. Sosyoekonomik ve 
sosyokültürel faktörler, 3. Yaş farkı, 4. Sosyal 
destek, 5. Dinî etkenler, 6. Psikolojik etmenler 
ve 7. Biyolojik faktörler.” 

İstanbul Sözleşmesi’ndeki Toplumsal Cinsiyete 
dayalı şiddet tanımlamasını göz önüne aldığımız-
da, “sosyokültürel faktörler” ve “dinî etkenler” 
haricinde olanların hiçbiri, toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddet faktörü değildir.

2. Capaldi ve Arkadaşları (2012) “Yakın Partner 
Şiddetine” İlişkin “Meta-Analiz Çalışması”6

Capaldi ve arkadaşları, son 10 yıl içinde yapı-
lan toplam 228 araştırmayı inceleyerek yaşın, cin-
siyetin, ekonomik gelirin ve işsizliğin, stresin (işle 
ya da kültürel uyumla ilişkili stresin), psikopato-
lojinin, alkolün, madde kullanımının, evli ya da 
ayrı olmanın, düşük ilişki memnuniyeti ve ilişki 
uyumsuzluğunun, komşuluk ve topluluk/cemaat 
ilişkileri, bir azınlık grubuna dâhil olmak gibi 25 
risk faktörünün var olduğunu tespit ederek bun-
ları 3 ana sınıfta tasnif etmişlerdir: 
· “Partnerlerin ortamsal özellikleri (demogra-

fik, komşuluk, cemaat, okul faktörleri gibi), 
· Partnerlerin gelişimsel ve davranışsal özel-

likleri (aile, akran, psikolojik / davranışsal ve 
bilişsel faktörler gibi), 

· İlişki etkileri ve etkileşim örüntüleri (ilişki 
ve evlilik statüsü, ilişkisel uyumsuzluk, ilişki 
memnuniyeti, bağlanma, negatif duygusallık 
ve kıskançlık gibi…). 

3. Yeniocak’ın Çalışması (2011)7

Yeniocak, yurt dışında yapılmış çeşitli araştır-
maları inceleyerek eş şiddetine uğramanın risk 
faktörlerini aşağıdaki gibi belirlemiştir: 

Yurt dışından elde edilen bulgulara göre genç 
olmak (15-19 yaş), 

Evlilik dışı birlikte yaşamak ve ayrı ya da bo-
şanmış olmak, 

Düşük eğitimli olmak, 
Eşlerin eğitim düzeylerinin farklı olması, 
Hem kadının hem de erkeğin işsiz olması, 
Kırsal kesimde yaşıyor olmak, 

6 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 75-81.

7 Yeniocak, N. (2011) Şiddet Bağlamında İncelenen Üç 
Kadın Grubunun Başa Çıkma Biçimleri ve Bu Bağlamda 
Çocuklarında Algıladıkları Sorunlar, Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Alkol ve maddenin kötüye kullanımı, 
Kadının eş şiddetini kabul eden tutumlara sa-

hip olması, 
Kadının önceki ilişkisinden çocuklarının 

olması, 
Erkeğin evlilik dışı cinsel ilişkilerinin olması, 
İlişkinin ilk yıllarında olmak (ilk beş yıl), 
Kadının eşinden büyük olması, 
Çocuklukta istismara uğramış olmak, 
Aile şiddetine tanık olmak ve 
Yetişkinlik döneminde şiddet uygulamış ya da 

şiddete uğramış olmak” 

Yukarıdaki şiddetin risk faktörlerinden hiçbiri, 
toplumsal cinsiyet tanımlamasında yer alan dinî 
değerler, kültür ve medeniyet değerleri, örf, âdet 
gelenek ve görenekler tarafından şekillendirilme-
miş, hatta onlar tarafından kınanmış, hatta bazıla-
rı yasaklanmıştır. 

4. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü)’nün 2002 Yılında 
Yayınladığı “Dünya Şiddet ve Sağlık Raporu”8,9 

Bu raporda şiddete ilişkin risk faktörleri, 4 dü-
zeyde sınıflandırılmaktadır (Tablo1).

DSÖ’ye göre, Tablo 1’de, kadına şiddete ne-
den olan toplumsal cinsiyet merkezli olarak ifade 
edilebilecek risk faktörleri “sosyal faktörlerdir”. 
Onlar da, “Geleneksel cinsiyet normları”, “Şiddeti 
destekleyen sosyal normlar” olarak verilmektedir. 
Diğer risk faktörleri, toplumsal cinsiyet anlayışına 
dayalı kadına şiddet faktörleri değildir. 

Öyleyse DSÖ raporuna göre İstanbul 
Sözleşmesi’nin bel kemiğini oluşturan bütün 
kadına şiddet eylemleri, toplumsal cinsiyete 
dayanmaktadır tezi, iflas etmiş olmuyor mu?

5. Fransız Araştırmacı Debarbieux’un Çalışması (2009)

Debarbieux, şiddet içeren suç ya da davranış 
bozukluklarına sebep olabilecek risk faktörlerini, 
5 ana başlık altında 36 risk faktörü olarak tasnif 
etmiştir (Tablo 2)10,11. Tabloda yer alan “++” işareti 
risk faktörünün güçlü etkisini, “+” işareti ortalama 
bir korelasyonu, “+/-“ işareti ise başka çalışmalarla 

8 Krug, E. G.,Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., Zwi, A. B. (2002), 
The World Report On Violence AndHealth, TheLancet, Vol 
360, October 5, 2002.

9 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 75-81.

10 E. Debarbieux,  Okulda Şiddet Küresel Bir Tehdit, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2009.

11 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 75-81.



6

 Umran • Ekim 2020

G Ü N D E M   BİR İFSâD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ-10

doğrulanacak muhtemel bir korelasyonu göster-
mektedir. “ky” “kayıt yok” demektir. 

Tabloda üç ayrı çalışmanın sonuçları özetlen-
miştir. Üç çalışmada yer alan ya da her üç çalış-
ma tarafından kabul edilen şiddete neden olan 
en etkin (++), birinci derecede risk faktörleri 16 
tanedir: 

“Mizaç (saldırganlık, zor çocukluk vb.)”, “Hi-
peraktiflik / dikkat eksikliği”, “Şiddete olumlu 
bakmak”, “Cinsiyet (erkekler)”, “Erken yaşta 
uyuşturucu ve alkol kullanımı”, “Cinsel taciz / 
kötü davranış”, “Çocukla ebeveyn arasındaki za-
yıf ilişki”, “Ebeveynin çocuğu ihmal etmesi”, “Aşı-
rı ya da değişken ceza uygulaması”, “Okulda ba-
şarısızlık”, “Sık disiplin problemleri”, “Suçlu bir 
kardeş”, “Suçlu ebeveyn”, “Çete üyeliği”, “Fakir-
lik”, “Silah ve uyuşturucu mevcudiyeti”, “Şiddet ve 
ırkçılığa yönelim.”

Bu 16 risk faktöründen “ırkçılığa yönelim” ha-
riç hiçbiri toplumsal kimlik, dinî değerler, kültür 
ve medeniyet kodları ile alakalı değildir. Tabloya 
göre “Cinsiyete” bağlı risk faktörü, “erkek” olmak-
tır. Erkekler, genetik olarak kadınlara nazaran 
şiddete daha çok eğilimlidirler. Bu biyolojik bir 
gerçekliktir. Bunun biyolojik bir gerçeklik olmuş 
olması din, kültür ve medeniyet kodları tarafın-
dan erkeğin şiddet uygulamasını onandığı mana-
sına gelmez, gelemez. Erkek olduğu için şiddet 
uygulamaya hakkı vardır gibi bir düşünce ve 
yaklaşım, bizim inanç sistemimize, kültür ve 
medeniyet kodlarımıza aykırıdır.

Tabloya göre şiddete neden olan ikinci derece 
risk faktörleri (+, +/-) 10 tanedir:

“Toplumbilişsel eksiklik-zayıf zekâ”, “suçlu 
ebeveyn”, “aşırı serbestlik”, “okula zayıf bağlılık”, 
“okula devamsızlık”, “sık okul değiştirmek”, “okul 
faaliyetlerine zayıf katılım”, “ebeveynle çatışma / 
tecrit”, “toplumsal düzensizlik”, suçlu yetişkinle-
rin varlığı”.

Şiddete neden olan bu ikinci derece risk fak-
törlerinin hiçbirinin cinsiyetle, dinle, kültür ve 
medeniyet kodları ile bağlantısı yoktur. 

Tablonun ortaya koyduğu gerçek, şiddet çok 
değişkenli lineer olmayan (nonlineer) ilişkiler ağı-
nın bir sonucudur. Şiddeti başlatan ilk risk fak-
törünün, diğer risk faktörlerini tetiklemesi müm-
kündür. Sistemler için en tehlikeli olan durum, 
“pozitif geri besleme” (olumsuzlukların olum-
suzlukları beslemesi) olarak isimlendirilen bir 
durumdur. Böyle bir durumda var olan bir giriş, 
sistemin çıkışı tarafından beslenerek, kuvvetlen-
dirilerek sistemin / yapının kendi kendisini tahrip 
etmesine sebebiyet vermektedir. Bazı risk faktör-
leri belli bir birikimin sonucu aynı anda şiddete 
sebebiyet verebilir. O nedenle şiddet konusunda 
çözüm ararken olgunun lineer olmadığı, tek bo-
yuta indirgenemeyeceği, meselenin bütün olarak 
ele alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

6. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü 
Tarafından Yayınlanan Aile İçi Şiddet Kitapçığı12

Çalışmada, aile içi şiddetin risk faktörleri 4 
grupta sınıflandırılmıştır: 

12 Korkut-Owen, F.,Owen, W. D. (2008), Kadına Yönelik 
Aile İçi Şiddet, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel 
Müdürlüğü.

Tablo 1. Erkeğin Partnerine Kötü Muamele Etmesiyle İlişkili Risk Faktörleri (DSÖ, 2002)
(Krug, E. G.,Mercy, J. A., Dahlberg, L. L., Zwi, A. B. (2002), The World Report On Violence And Health,

The Lancet, Vol 360, October 5, 2002).
Bireysel Faktörler İlişki Faktörleri Yakın Çevre Faktörleri Sosyal Faktörler

Genç olmak Evlilik çatışmaları
Kadına şiddete karşı zayıf 

çevresel yaptırımlar
Geleneksel cinsiyet 

normları

İçki alışkanlığı
Evliliğin düzensiz/karasız 

değişken olması
Fakirlik

Şiddeti destekleyen 
sosyal normlar

Depresyon
Ailede erkek 
dominantlığı

Düşük sosyal sermaye
(sosyal güven)

Kişilik bozuklukları Ekonomik stres
Düşük akademik başarı Zayıf aile işlevselliği

Düşük gelir
Çocukken şiddete maruz 
kalmak ya da şahit olmak

Kaynak: Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet,SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015, s. 75-81.
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“1. Kültürel faktörler: Toplumsal cinsiyet te-

melli sosyalleşme, cinsiyete uygun rollere ilişkin 

kültürel tanımlar, ilişkilerde rollere ilişkin beklen-

tiler, erkeklerin doğuştan üstün olduklarına ilişkin 

inanışlar, evlilik sürecine ilişkin bazı töreler (baş-

lık parası, çeyiz) vb. 

2. Ekonomik faktörler: Kadınların erkekle-

re ekonomik bağımlılığı, nakit ve kredi kaynak-

larına, kayıtlı ve kayıt dışı sektörlerde istihdam 

olanaklarına, eğitim ve öğretim imkânlarına sınır-

lı erişim vb.

3. Yasal faktörler: Boşanma, çocuk velayeti, 

nafaka ve miras hakkına vb. ilişkin yasalarda ve/

veya yasaların uygulanma sürecinde kadının daha 

düşük yasal statüye sahip olması ve kadınlar ara-

sında yasaları okuyup anlayabilme oranının dü-

şüklüğü vb.

Tablo 2. Şiddet İçeren Suç ya da Davranış Bozukluklarına Sebep Olabilecek Risk Faktörleri
(Debarbieux, E. (2009), Okulda Şiddet Küresel Bir Tehdit, İletişim Yayınları, İstanbul.)

Hawkins 
(2000)

Fortin 
(2003)

Vitaro-Gagnon 
(2003)

Bireysel Risk Faktörleri
Mizaç (saldırganlık, zor çocukluk vb.) ++ ++ ++
Doğum öncesi kazalar - ky ky
İlaçla ilgili problemler - ky ky
(İçsel sıkıntılar (depresyon - ++ ky
Hiperaktiflik / dikkat eksikliği ++ ++ ++
Şiddete erken yaşta başlamak ++ ++ ++
Şiddete olumlu bakmak ++ ky ky
Toplumbilişsel eksiklik-zayıf zeka + ++ ++
(Cinsiyet (erkekler ++ ++ ++
Erken yaşta uyuşturucu ve alkol kullanımı ++ ++ ky
Ailevi Risk Faktörleri
Suçlu ebeveyn +/- ++ ++
Cinsel taciz / kötü davranış ++ ++ ++
Çocukla ebeveyn arasındaki zayıf ilişki ++ ++ ++
Ebeveynin çocuğu ihmal etmesi ++ ++ ++
Aşırı ya da değişken ceza uygulaması ++ ++ ++
Aşırı serbestlik + + +
Zayıf ailevi bağlılık, çatışma +/- ky ky
Madde kullanan ebeveyn davranışları - ky ++
Ayrı ebeveyn-çocuk +/- ky ky
Ebeveynde zihinsel hastalık - ky ky
Okula Bağlı Risk Faktörleri
Okulda başarısızlık ++ ++ ++
Okula zayıf bağlılık +/- ++ ky
Devamsızlık + ++ ky
Sık okul değiştirmek +/- ++ ky
Sık disiplin problemleri ++ ++ ++
Okul faaliyetlerine zayıf katılım ++ + ky
Çiftlere Bağlı Risk Faktörleri
Suçlu bir kardeş ++ ky Ky
Suçlu ebeveyn ++ ++ ++
Çete üyeliği ++ ++ ky
Ebeveynle çatışma / tecrit ky + ++
Sosyal Ortama Bağlı Risk Faktörleri
Fakirlik ++ ++ ++
Toplumsal düzensizlik ++ + +
Silah ve uyuşturucu mevcudiyeti ++ ky ky
Suçlu yetişkinlerin varlığı +/- ky ++
Şiddet ve ırkçılığa yönelim ++ ky ++

Kaynak: Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, Türkiye’de ve Dünyada Kadına Şiddet, SEKAM, Aile Akademisi, İstanbul, Mart 2015, s. 75-81.
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4. Siyasî faktörler: Kadınların iktidarda, si-
yasette ve medyada; yasal ve tıbbi mesleklerde ye-
tersiz temsili, aile içi şiddetin ciddiye alınmaması, 
aile yaşamının mahrem kabul edilmesi ve siyasi 
bir güç olarak yeterince örgütlenememesi.”

Bu çalışma, ön görülen “Toplumsal cinsiyet 
eşitsizliği kriterlerini” farklı bir üslupta ifade edip 
kadına şiddetin ana sebebi olarak, ağırlıklı olarak, 
eşitsizliğe vurgu yapmaktadır. Kadına şiddetin, 
toplumsal cinsiyete dayalı olduğuna ilişkin faktör-
ler, kültürel faktörler adı altında verilmiştir. Diğer 
faktörlerin toplumsal cinsiyet kavramı ile bir ilgisi 
yoktur.

Bütün bu çalışmaları göz önüne aldığımızda 
kadına şiddeti, sadece dinî ve kültürel değerle-

re bağlamak son derece yanıltıcı ve aldatıcı bir 

gerekçedir. O nedenle yukarıdaki altı farklı çalış-
mada ortaya konan şiddetin risk faktörleri içeri-
sinde kültürel ve dinî risk faktörleri çok zayıftır. 

Kadına şiddetle ilgili İstanbul Sözleşmesi’nde 
yer alan hüküm cümleleri, yukarıdaki risk fak-
törleri ile çatışmakta, sadece ve sadece bir risk 
faktörüne atıfta bulunmakta, ötekilerini göz ardı 
etmekte ve edilmesini istemektedir.

Kadına Şiddette Madde Bağımlılığı ve
Kumar Bağımlılığı

Yukarıda yapılan araştırmalarda şiddetin risk 
faktörleri, 15 ile 36 arasında değişmektedir. Kadı-
na şiddet, ev içi şiddet ve aile içi şiddette bu risk 
faktörleri değişik boyutları ile rol oynamakta etkili 
olmaktadır. 

Yapılan saha araştırmalarında, mahkeme tuta-
naklarında şiddetin temel sebepleri arasında yer 
alıp öne çıkan ana risk faktörleri şunlardır:

· Psikolojik sorunlar,
· Madde bağımlılığı (Alkol bağımlılığı, uyuş-

turucu bağımlılığı),
· Kumar bağımlılığı,
· Eşlerin birbirini aldatması,
· Fakirlik.

Bunların neden olduğu şiddet vakalarını, top-
lumsal cinsiyet tanımlamasına bağlayıp ele almak, 
yanıltıcıdır, gerçeği yansıtmamaktadır. İstanbul 
Sözleşmesi’ni yazanların öngördüğü toplumsal 
ve kültürel değerlerin dışındaki tüm değerlere, 
toplumsal yapı ve kimliklere İstanbul Sözleşmesi 

üzerinden savaş açılmakta ve kültürel bir asimi-

lasyon öngörülmektedir. 

Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için yuka-

rıdaki beş etkin risk faktöründen sadece Madde 

bağımlılığı (Alkol bağımlılığı, Uyuşturucu ba-

ğımlılığı) ve Kumar bağımlılığına ilişkin yapılmış 

çalışmalardan bir kesit vererek konuya açıklık 

getirelim13: 

· “Birleşik Krallık Alkol Çalışmaları 

Enstitüsü’nün İrlanda’da yaptığı çalışmada, 

aile içi şiddet vakalarının %59,6’sının alkol et-

kisi altında işlendiği belirtilmektedir.14

· Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yakın part-

ner (eş, sevgili) şiddeti ile alkol arasındaki 

ilişkiyi araştıran raporuna göre Amerika Birle-

şik Devletleri’nde partnerlerine fiziksel şiddet 

uygulayanların %55’i, İngiltere ve Galler’de 

%32’si, şiddet uyguladığı esnada alkollüdür. 

Keza Avustralya’da eş cinayetlerinin %36’sın-

da, Rusya’da %10,5’inde cinayet işleyen saldır-

ganın alkollü olduğu tespiti yapılmıştır. Güney 

Afrika’da kadınların %65’ine eşleri alkollü 

iken fiziksel şiddet uygulamıştır15.  

· Hindistan, Uganda, Vietnam, Zimbabve’de al-

kol kullanan eş ile eşe uygulanan şiddet ara-

sında güçlü bir bağlantı olduğu görülmüştür. 

· Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) raporunda, 

“Kanıtlar alkolün ev içi şiddetin oluşmasını 

ve şiddetin dozajını arttırdığını gösteriyor.” 

denerek toplumsal cinsiyet tanımlanması ile 

bağlantılı olmayan bir risk faktörüne(alkole) 

dikkat çekilmiştir.

· DSÖ tarafından yapılan bir başka çalışmada ise 

Hindistan, Şili, Mısır ve Filipinler’de düzenli 

alkol kullanımı ile eş şiddeti arasında bağlantı 

bulunduğu vurgulanmaktadır.16

· Bu Rapor’da dikkat çeken husus şiddetin 

kurbanı olan kişilerin de alkol kullanmış 

olmasıdır. İsviçre’de yapılan bir çalışmaya 

göre şiddet esnasında şiddet gören eşlerin 

%9’u alkollüdür. İzlanda’da yapılan bir araş-

tırmada, “ev içi şiddet kurbanı olan kadın-

ların %22’sinin olayı takiben bir baş etme 

13 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-91.

14 http://www.ias.org.uk/Alcohol-knowledge-centre/Crime-
and-social-impacts/Factsheets/UK-alcohol-relatedcrime-
statistics.aspx

15 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-91.

16 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-91.



9

 Umran • Ekim 2020

  BİR İFSâD HAREKETİ OLARAK TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ PROJESİ-10

mekanizması olarak alkol kullandıkları orta-
ya konulmuştur.”17 Avustralya’da erkeklerin 
%26’sının, kadınların ise %17’sinin öldürül-
meden kısa bir süre önce alkol aldıkları tespit 
edilmiştir.18 

· DSÖ’nün Türkiye’nin de dâhil olduğu 30 ül-
kede yaptığı bir araştırmaya göre kadına yö-
nelik şiddet olaylarının %70’inde, tecavüzlerin 
%50’sinde ve cinayetlerin %85’inde en etkili 
sebep alkoldür.19

· Avustralya Hükûmeti Ulusal Suç Enstitüsünün 
2000-2006 yıllarında  yayınladığı raporda, bü-
tün eş / sevgili cinayetlerinin %44’ünün alkol 
etkisiyle işlendiği ifade edilmektedir. 

· Fals-Stewart’in (2003) yaptığı araştırmaya 
göre, alkol alındığı günlerde erkeğin kadına 
fiziksel şiddet uygulaması 8 kat daha artmak-
tadır. Çok içilen günlerle içilmeyen günler 
karşılaştırıldığında, erkeğin şiddet kullanma 
ihtimali 18 kat artmaktadır.20

· Kyriacou ve arkadaşlarının (1999), aile içi şid-
det ile ilgili risk faktörleri araştırmasında (yaş, 
eğitim düzeyi, partnerin statüsü, gelir düzeyi, 
etnik köken, alkol ve madde kullanımı…) şid-
detin en önemli risk faktörünün alkol/madde 
kullanımı olduğu tespiti yapılmıştır.21

· Caetano ve arkadaşları tarafından, (2001) 
1995 yılında yapılan ve binden fazla çiftin in-
celendiği araştırmada; olay anında alkollü olan 
erkeklerin %30-40’ının, alkol kullanan kadın-
ların ise %27-34’ünün partnerlerine karşı şid-
det kullandığı ortaya konulmuştur22.

· Şahin, Yetim ve Öyekçin (2012) tarafından 
Edirne’de, eşlerinden şiddet gören 306 kadın 
arasında yapılan bir araştırmada, kadınlara uy-
gulanan fiziksel şiddetin ana nedeninin alkol 

17 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
world_report/factsheets/ft_intimate.pdf

18 http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
world_report/factsheets/ft_violencealcohol.pdf?ua=1

19 109 http://www.yesilay.org.tr/tr/bagimlilik/alkol-bagimliligi

20 Fals-Stewart, W. (2003), The Occurrence of Partner 
Physcial Aggression on Days of Alcohol Comsumption: 
A Longitudional Dairy Study, Journal of Consulting and 
Clinical Psychology, Vol 71(1), 41-52.

21 Kyriacou, D.N.,  Anglin, D,  Taliaferro E.,  Stone, S.,  Tubb, 
T.,  Linden, J.A., Muelleman R.,  Barton E., Kraus. J.F., Risk 
Factors For İnjury To Women From Domestic Violence 
Against Women, The New England Journal of Medicine, 
341(25):1892-8

22 Caetano, R, Schafer, J.,  Cunradi, C. B.,  (2001) Alcohol-
Related Intimate Partner Violence Among White, Black, and 
Hispanic Couples in the United States, Alcohol Research & 
Health, Vol. 25, No. 1.

olduğu tespit edilmiştir. Kadınların %32,8’i ise 

fiziksel şiddetin nedeninin alkol olduğuna özel 

olarak vurgu yapmışlardır.23

· Havaçeliği ve arkadaşları (2012) eşlerinden 

şiddet gören ve sığınma evlerinde yaşayan ka-

dınlarla ilgili yaptıkları araştırmada, tüm şiddet 

türlerini uygulayan kocaların %63,7’si alkol 

ve maddeyi birlikte kullanırken; %33’ünün 

ise sadece alkol kullandığı tespiti yapılmıştır. 

Araştırmada sığınma evinde yaşayan kadınlar 

şiddet gördükleri dönemde eşlerinin daha yo-

ğun alkol ve madde kullandıklarını belirtmiş-

lerdir. Araştırma sonuçlarına göre, alkol, esrar 

ve ekstazi kullanımı arttıkça şiddet oranı da 

artmaktadır.24

· Her gün alkol alan erkeklerin eşlerine şiddet 

uygulama oranı yüksektir.25 

· Erkeklerin haftada birkaç kez ya da her gün al-

kol kullanması eşlerine uyguladıkları şiddette 

belirleyici bir etken olarak bulunmuştur.26 

23 Şahin, E. M., Yetim, D. Öyekçin, D. G. (2012), Edirne’de 
Kadına Yönelik Eş Şiddeti Yaygınlığı  ve Kadınların Şiddete 
Karşı Tutumları, Cumhuriyet Tıp Dergisi 2012; 34: 23-32.

24 Havaçeliği,D., Aktaş, A., Gürbüz, D., Koyuncu, N. Y., 
Coşkunol,H. (2012), “Eşlerinden Şiddet Gören Kadınların 
Eşlerindeki Alkol ve Madde Kullanım Özellikleri”: İzmir 
Kadın Sığınmaevleri Çalışması, 48. Ulusal Psikiyatri 
Kongresi, Bireyden Topluma, Kültürden Biyolojiye Şiddet, 
Bildiri Özetleri Kitabı, 9-13 Ekim

25 Yanıkkerem, E. ve Saruhan, A. (2005). “15-49 Yaş Evli 
Kadınların Aile İçi Şiddet Konusunda Görüşlerinin ve Aile 
İçi Şiddete Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi”, Actual 
Medicine, 11(2),198-204. 

26 Dönmez, G., Şimşek, H., Günay, T., (2012) “Evli Erkeklerde 
Eşlerine Yönelik Şiddet ve İlişkili Etmenler”, Türkiye Halk 
Sağlığı Dergisi;10(3). 
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· Brokof ve arkadaşlarının (1997) yaptığı araş-
tırmada, aile içi şiddet vakalarının %92’sinde 
failin alkol kullandığı tespit edilmiştir.27

· Dünya Sağlık Örgütü’nün 2002’de yayınla-
dığı “Dünya Sağlık ve Şiddet Raporu”nda, 
Brezilya, Kamboçya, Kanada, Şili, Kolombi-
ya, Kosta Rika, El Salvador, Hindistan, En-
donezya, Nikaragua, Güney Afrika, İspanya 
ve Venezuella’da yapılan araştırmada şiddete 
uğrayan kadınlar, partnerlerinin alkol sorunu 
olduğunu belirtilmişlerdir.28

Kumar bağımlılığı, kumar alışkanlığı, kadı-
na uygulanan şiddette madde bağımlılığı ka-
dar olmasa bile etkili risk faktörlerinden biridir. 
Aşağıda yapılan çalışmalarla ilgili kısa bir özet 
verilmektedir29: 
· Kanada Manitoba Üniversitesi’nden Afifi ve ar-

kadaşlarının (2010) yaptığı araştırma, kumar 
oynamanın kadına şiddet ve çocuğa kötü mu-
ameleyle ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.30

· Korman ve arkadaşları (2008) yaptıkları araş-
tırmaya göre son bir yıl içinde kumar oyna-
yan kişilerin %62’sinin ya eşine/partnerine 
yönelik şiddetin faili ya da mağdurudur. Araş-
tırmaya katılanların %25,4’ü eşlerine karşı 
yoğun şiddet uygulamışlardır. Katılımcıların 
%64,5’i ise patolojik bir şekilde öfke problemi 
yaşamaktadırlar31.

· Muelleman ve arkadaşlarının (2002) yaptığı bir 
araştırmada, kumara bağımlılığı olan erkekler 
eşlerine, kumar oynamayan erkeklere nazaran 
10,5 kat daha fazla şiddet uyguladıkları tespiti 
yapılmıştır.32 Araştırmaya göre kumarla birlik-

27 Brookoff  D,  O’Brien  K.K.,  Cook  C.S.,  Thompson  T.D.,  
Williams  C. (1997), Characteristics  Of  Participants  in  
Domestic  Violence,  Assessment  At  The Scene Of Domestic 
Assault. JAMA; 277(17):1369-73.

28 http://whqlibdoc.who.int/publications/2002/9241545615_
eng.pdf?ua=1 (Chapter 4) erişim tarihi: 18.06.2014

29 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-91.

30 Afifi, T. O., Brownridge,D. A., MacMillan, H., Sareen, 
J.  (2010), The Relationship Of Gambling To İntimate 
Partner Violence And Child Maltreatment İn A Nationally 
Representative Sample, Journal of Psychiatric Research, 44 , 
331–337. (2010)

31 Korman,L. M., Collins, J., Dutton, D., Dhayananthan, B., 
Littman-Sharp, N., Skinner, W. (2008). Problem Gambling 
And Intimate Partner Violence, Journal of Gambling Studies, 
24:13–23 

32 Muelleman, R. L., Den Otter, T., Wadman, M.C., Tran, T. 
P., Anderson, J. (2002). Problem Gambling in The Partner 
Of The Emergency Department Patient As A Risk Factor 
For İntimate Partner Violence. The Journal of Emergency 
Medicine, 23(3), 207-312 (2002)

te alkol problemi de olan erkekler eşlerine, bu 
problemlere sahip olmayan erkeklere göre 50 
kat daha fazla şiddet uygulamışlardır.

· Bland ve arkadaşlarının (1993) yaptığı araştır-
mada, evlilikteki şiddetin yaklaşık %25’inin; 
çocuğa kötü muamelenin de%15’nin kumar 
oynama alışkanlığıyla ilişkili olduğu ortaya 
konulmuştur.33

· Lesieur ve Rotschild’in (1989) yaptığı araştır-
maya göre; anne-babası kumar alışkanlığına 
sahip olan çocukların, anne-babası bu alışkan-
lığa sahip olmayan çocuklara oranla şiddeti 
2-3 kat daha fazla yaşamaktadırlar.34

· Balcı ve Ayrancı’nın (2005) İstanbul’da ger-
çekleştirdiği bir araştırmada; eşlerinden şiddet 
gören kadınların %37’si eşlerinin kendilerine 
kumar ya da alkol gibi problemlerinden dolayı 
şiddet uyguladığını belirtmişlerdir.35 

· Lorenz ve Yaffee’nin (1988) yaptığı bir araş-
tırmada ise kumar bağımlılığı olan kişilerin 
%50’sinin eşlerine fiziksel ya da sözel şiddet 
uyguladığı ortaya konulmuştur. Aynı araştır-
mada bu kişilerin %12’sinin intihar girişimin-
de bulunduğu da tespit edilmiştir.36

· APC’nin (Australian Productivity Commissi-
on/Avustralya Verimlilik Komisyonu) yayın-
ladığı bir raporda da, kumar bağımlılığı olan 
her 10 kişiden birisi, ev içi ya da diğer şiddet 
türlerini uygulamaktadırlar.37

· Melbourne Üniversitesi, aile içi şiddet ile ku-
mar oynama davranışı arasında ilişkinin olup 
olmadığını ortaya çıkarabilmek için 120 kişi 
ile ilgili yaptığı araştırmada, şiddete uğrayan-
ların %44’ü, şiddeti uygulayan kişilerin ku-
marda kaybetmiş olmasından dolayı şiddet 
uyguladığını belirtmişlerdir.38

33 Bland, R. C., Newman, S. C., Orn, H., Stebelsky, G. (1993). 
Epidemiology Of Pathologic Gambling in Edmonton, 
Canadian Journal of Psychiatry, 38, 108–12. 

34 Lesieur H.R.,  Rothschild J. (1989) Children Of Gamblers 
Anonymous Members, Journal of Gambling Behaviour 5 (4), 
269-281. 

35 Balci Y. G. , Ayranci U. (2005), Physical Violence Against 
Women: Evaluation Of Women Assaulted By Spouses,  
Journal of Clinical Forensic Medicine 12(5), 258-263.  

36 Lorenz, V.C., Yaffee, R.A. (1988), Pathological Gambling 
And Psychosomatic, Emotional And Mental Difficulties As 
Reported By The Spouse, Journal of Gambling Behavior 4 :13 
26. 

37 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-91.

38 http://newsroom.melbourne.edu/news/problem-gambling-
and-family-violence-strongly-linked-new-study
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Yukarıda kadına şiddet ile ilgili risk faktörle-

rinden olan madde ve kumar bağımlılığına ilişkin 

yapılmış çalışmalardan bir kesit sunmamızın ne-

deni, kadına şiddetin tek bir risk faktörü ile izah 

edilmesinin mümkün olmadığı gerçeğine dikkat 

çekmek içindir. 

Yukarıda verilen 1. Psikolojik sorunlar, 2. 

Madde bağımlılığı (Alkol bağımlılığı, Uyuşturucu 

bağımlılığı), 3. Kumar bağımlılığı, 4. Eşlerin bir-

birini aldatması, 5. Fakirlik, şiddetin en etkin risk 

faktörlerindendir. Bunların hiçbirinin, toplumsal 

cinsiyetle ilişkisi yoktur. 

Kadına karşı uygulanan şiddeti ulusal ve ulus-

lararası düzeyde önemli bir sosyal sorun olarak 

ele alan hukuki metinlerde, kadına şiddetin/teca-

vüzün ve kadın cinayetlerinin temel nedenlerinden 

olan bu 5 ana risk faktöründen hiçbirine yer veril-

memesi, sorun olarak görülmemesi dikkat çekici 

değil midir?

Türkiye’nin de imza koyduğu ve kadına şid-

det ve cinsiyet ayrımcılığının en temel metinlerin-

den kabul edilen CEDAW (Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Sözleşme), 

İstanbul Sözleşmesi 2011 (“Kadınlara Yönelik 

Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 

Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”), 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hazırla-

mış olduğu “Kadına Şiddetle Mücadele Ulusal 

Eylem Planı” belgelerinde ve Aile Bakanlığının 

kadına şiddetle ilgili yaptırdığı projelerde, 15 - 

36 farklı şiddetin risk faktörünün tümünden değil 

en etkili beş risk faktöründen hiç bahsedilmemiş 

olmasını, nasıl okumalı ve nasıl yorumlamalıyız?

İstanbul Sözleşmesi’nde Kadına Şiddet                                                                    
Tanımlamasındaki Aldatma

İstanbul Sözleşmesi’nde, “Kadına karşı şid-

detin yapısal özelliğinin toplumsal cinsiyete da-

yandığı”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet”, 

“Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi an-

layışıyla”, “Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin 

kadın mağdurları”, “Kadınlara karşı şiddetin ve 

aile içi şiddetin toplumsal cinsiyet boyutlu bir an-

layışa dayalı olması” ifadelerinde geçen şiddet, 

tamamen “toplumsal cinsiyet” üzerine inşa edil-

miştir. Bu, BM’nin yaptığı çalışmalarda rahatlıkla 

görülebilmektedir.

BM’nin “Kadına Yönelik Şiddetin Önlenme-

si Bildirgesi”nde kadına şiddet aşağıdaki şekilde 

tanımlanmaktadır39,40: 

“Kadınlara yönelik şiddet ister kamusal ister 

özel hayatta olsun bu tür eylemlerle tehdit etme, 

zorlama veya özgürlükten keyfi olarak yoksun bı-

rakma dâhil olmak üzere kadınlara fiziksel, cinsel 

veya psikolojik zarar veya acı verme sonucu do-

ğuran veya bu sonucu doğurması muhtemel olan 

cinsiyete dayalı her türlü şiddet eylemi anlamına 

gelir.”

BM Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlen-

mesi Komitesi ise “Kadınlara yönelik toplumsal 

cinsiyete dayalı şiddet, bir kadına sırf kadın oldu-

ğu için yöneltilen ya da oransız bir şekilde kadın-

ları etkileyen şiddettir.”41 şeklinde tanımlamıştır.

İstanbul Sözleşmesi’nin 2. ve 3. maddelerinde 

“Kadına Karşı Şiddet”, tanımı çok muğlaktır: 

“İstanbul Sözleşmesi “Madde 2-1ç) Kadına 

yönelik şiddet: Kadınlara, yalnızca kadın olduk-

ları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsi-

yete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları 

ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak ta-

nımlanan her türlü tutum ve davranışı,”

Madde 3-Tanımlar

Bu Sözleşme maksatlarıyla:

a- “kadına karşı şiddetten”, kadınlara karşı bir 

insan hakları ihlali ve ayrımcılık anlaşılacak ve 

bu terim, ister kamu ister özel yaşamda meydana 

gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, 

zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kı-

sıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fizik-

sel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı 

verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete 

dayalı tüm şiddet eylemleri olarak anlaşılacaktır;

d- “kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı 

şiddet”,  bir kadına karşı,  kadın olduğu için yönel-

tilen veya kadınları orantısız bir biçimde etkileyen 

şiddet olarak anlaşılacaktır;”

Madde 3 a’da “Kadına Karşı Şiddet” tanımla-

masında 3 ana eksen belirtilmektedir: 1. “insan 

hakları ihlali”, 2. “ayrımcılık”, 3. “toplumsal 

cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri”

39 http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/Books/khuku/kadin-
lara_karsi_siddet/siddet_kadinlara_yonelik_siddetin_orta-
dan_kaldirilmasina_dai.pdf

40 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 73

41 Korkut-Owen, Owen, 2008, Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet, 
T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü.
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“Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet nedir?” 

Toplumsal cinsiyete dayalı olmayan şiddet şekil-

lerinden nasıl ayırt edilecektir?

Madde 3-d ve “Madde 2-1ç’de “Toplumsal cin-
siyete dayalı şiddet, iki boyut üzerinden tanım-

lanmaktadır: 1. “Bir kadına karşı, kadın olduğu 
için yöneltilen şiddet”, 2. “Kadınları orantısız bir 
biçimde etkileyen şiddet.” 6284 sayılı Yasada ise 
“kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcı-
lık” ifadesi kullanılmaktadır.

Birinci boyuttaki “bir kadına karşı, kadın ol-
duğu için yöneltilen şiddet”, böyle bir durumun, 

olgunun gerçekte var olup olmadığını, gerçekleşip 

gerçekleşmediğini bir tarafa bırakarak, söz konu-

su ifadenin cinsiyetle bağlantısının var olduğu-

nu söyleyebiliriz. Ancak ikinci boyut, “kadınları 
orantısız bir biçimde etkileyen şiddet” ifadesi, ni-
çin toplumsal cinsiyet boyutlu olsun? Bu ifadede 
şiddeti, cinsiyete bağlayan gerekçe nedir? Böyle 
bir ifadenin kullanılmasındaki amaç nedir? 

Madde 2 ve Madde 3 ile ilgili şu sorgulamayı 

yapmalıyız: 

· “Kadın olduğu için yöneltilen şiddet” ifadesin-
de, uygulanan şiddetin kadın cinsinden dolayı 
uygulandığının ölçütü nedir, delili nasıl belir-
lenmektedir? Bir hukuk metninde böylesine ön 
şartlı ifadelerin yer almış olmasının sebebi hik-
meti nedir?

· “Kadınları orantısız bir biçimde etkileyen şid-
det” olabilir ve bu toplumsal cinsiyet ile alakalı 
değildir.

· Oran-Orantısızlık kime göre ve nasıl 
b e l i r l enmekted i r?

· Toplumsal cinsiyetten bağımsız şiddet şekil-
leri, faktörleri, riskleri vardır ve sayıları 15-
36 bandında yer almaktadır. Sözleşmenin 
bu konuda bir şey söylememiş olmasını nasıl 
yorumlamalıyız?

· Pratik hayatta, orantısız şiddet şekilleri hangi 
düzeyde, oranda etkilidir? 

· Kadınları, toplumsal cinsiyete dayalı olmayan 
şiddete karşı korumak nasıl mümkündür?

· Kadına yöneltilen her şiddet, toplumsal cin-
siyet merkezli olurken, erkek ve çocuklara 
uygulanan şiddet, niçin toplumsal cinsiyet 
merkezli olmamaktadır? Aradaki fark nasıl 
belirlenmektedir?  

· Kadına yönelik şiddet, toplumsal cinsiyet mer-
kezlidir iddiası, bilimsel bulgular ile ne oranda 
desteklenmektedir? 

· Şiddet, sadece ve sadece toplumsal cinsiyet ta-
nımlamasındaki din, kültür, örf, adet, gelenek 
merkezli midir?
Bu şekilde yapılan bir tanımlamayla cinsiyet-

le hiç alakası olmayan her türlü şiddet, toplum-
sal cinsiyet merkezli bir boyuta taşınmaktadır. 
Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile ilgili hüküm 
cümleleri, muhtemelen okuyanda bir şuur altı 
oluşturabilmek için, Sözleşme’nin değişik madde-
lerinde tekrarlanmaktadır: 
· “…Kadınların toplumsal cinsiyete dayalı şid-

dete karşı korunması için gerekli olan özel ted-
birler” (Madde 4-4), 

· “…Kadınlara karşı toplumsal cinsiyete daya-
lı şiddet… gibi konuların, öğrencilerin zaman 
içinde değişen öğrenme kapasitelerine uyarlan-
mış bir biçimde dahil edilmesi” (Madde 14 – 1), 

· “… Kadınlara karşı şiddetin ve aile içi şiddetin 
toplumsal cinsiyet boyutlu bir anlayışa dayalı 
olmasını…” (Madde 18-3),

· “…Toplumsal cinsiyet temelli bir şiddet eylemi 
anlayışıyla, Sözleşme uyarınca belirlenen suç-
ların etkili bir biçimde soruşturulup kovuştu-
rulmasını…” (Madde 49) 

· “Toplumsal cinsiyete dayalı iltica talepleri, 1. 
Taraflar kadına yönelik, toplumsal cinsiyete 
dayalı şiddetin, 2. Taraflar, Sözleşme’de ta-
nımlanan tüm gerekçelerin toplumsal cinsiyete 
duyarlı bir şekilde yorumlanmasını… 3. Taraf-
lar iltica başvurusu yapanlar için toplumsal 
cinsiyete duyarlı ülkeye kabul usullerinin… 

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin en iyi uygulandığı Batı ülkelerindeki duruma 
gerçekçi bir şekilde bakması, durumlarını analiz etmesi, girdikleri çıkmaz sokağı görerek 

Türkiye’nin kendine dönmesi, kendi kültür ve medeniyet kodlarına, değer sistemine ve ahlak 
sistemine göre kendini yeniden yapılandırarak insanlığın aradığı cevheri insanlığa sunması 

gerekmektedir.
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toplumsal cinsiyet yönergelerini, toplumsal 
cinsiyete duyarlı sığınma usullerini oluştur-
mak… (Madde 60)

İstanbul Sözleşmesi’nin Gizlediği Amaç,                                                                                  
Farklı Din, Kültür ve Medeniyetlerin Kökünü Kazımak

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği teorisyenleri, hiç-
bir belge sunmadan, Allah’ın,  “kadının yok var-
sayılıp ezildiği, aşağılandığı bir dünya” vazettiğini 
iddia etmektedirler. Bu nedenle biyolojik cinsiyeti 
referans alan ve buna uygun kadın ve erkeğe fark-
lı roller biçen tüm dinlerin, kültürlerin, örf, adet, 
gelenek, görenek ve törelerin kökünün kazınma-
sını istemektedirler: 

“İstanbul Sözleşmesi Madde 12-Genel 
yükümlülükler

1. Taraflar kadınların daha aşağı düzeyde ol-
duğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin 
toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı ön 
yargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygula-
maların kökünün kazınması amacıyla kadınların 
ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıpla-
rının değiştirilmesine yardımcı olacak tedbirleri 
alacaklardır.

Madde 12-5- Taraflar kültür, töre, din, gelenek 
veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme 
kapsamındaki herhangi bir şiddet eylemine gerek-
çe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir.” 
6. Taraflar kadınların güçlendirilmesine yönelik 
program ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması için 
gerekli tedbirleri alacaklardır.

“Kadınların daha aşağı düzeyde olduğu dü-
şüncesi” ile şiddet uygulandığının ölçütü nedir? 

Gerçekten kadınlara şiddet uygulayanlar, ka-
dın cinsini ikinci sınıf kabul ettikleri için mi yok-
sa başka bir nedenle mi şiddet uygulamaktadırlar; 
aradaki fark nasıl ortaya konmaktadır? 

İstanbul Sözleşmesi bu konuda herhangi bir 
bilgi belge, malzeme sunmamaktadır. Yapılan 
araştırmaların hiçbirinde bunu destekleyecek ve-
riye rastlanmamaktadır.

“Sözde “namus” adına işlenen suçlar” ifade-
sinde, namus kavramının önüne eklenen “sözde” 
sıfatı ile namus kavramının aşağılanması, değer-
sizleştirilmesinin amacı nedir? 

Uluslararası bir metinde böyle bir aşağılama 
ifadesinin yer alması, namus kavramına önem ve-
ren toplumları, kültürleri, dinleri aşağılamak ma-
nasına gelmemekte midir? 

Namus kavramını aşağılayan İstanbul Sözleş-
mesi, zina ve fuhşun önünü açarak meşrulaştır-
makta ve “sözde namus” kavramsallaştırması ile 
bu gerçek gizlenmeye çalışılmaktadır.

Namus cinayetleri sadece erkekler tarafından 
mı icra edilmektedir?  Kadınlar da “namus cina-
yeti” işlemekte midirler? Hem Türkiye’de hem de 
dünyada yapılan çalışmalardaki veriler, bize neyi 
göstermektedir? 

Bu veriler, halka niçin sunulmamakta ve ka-
muoyu önünde niçin tartışılmamaktadır? Aile içi 
şiddet, ev içi şiddet diyenler evin, ailenin dışın-
daki mekânlarda erkeğe, kadına ve çocuğa yönel-
tilen şiddeti niçin görmezler, görmek istemezler?

“Kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak 
klişeleşmiş rollerine dayalı ön yargıların, törele-
rin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün 
kazınması”, ifadesinde “toplumsal olarak klişe-
leşmiş roller” ifadesi ile mevcut tüm toplumların 
kendi kültür ve medeniyet kodlarına göre ihdas 
ettiği roller aşağılanmaktadır. 

Klişeleşmiş roller, önyargılar, nelerdir?  Klişe-
leşmiş roller ve ön yargılar denirken kast edilenler 
nedir? Müphem, muğlak kavramlarla ne gizlen-
mek istemektedir. Türkiye bunu sorgulamalıdır.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin kendi kültür 
ve medeniyet kodlarını koruyup yaşatabilmesi 
için ihdas ettiği, kültür ve medeniyet kodlarına, 
ahlak sistemine ve inanç sistemine uygun yılların 
birikimi olan örf, âdet, gelenek, görenek ve törele-
ri yıkmak istemektedir. 

Yıkılan ve yok edilmek istenen bir kültür ve 
medeniyet yerine hangi kültür ve medeniyet inşa 
edilmek istenmektedir? 

Aşağılanan bu rollerin yerine yeni roller ihdas 
edecek olan kültür ve medeniyet kodları kime ait-
tir? Onların gerçekten doğru, adil, insani ve hak 
olduğunun garantisi nedir?42 

Türkiye’de şiddetin risk faktörleri açı-
sından meseleyi analiz ettiğimizde, İstanbul 
Sözleşmesi’nin inşa ettiği zihin pozitif geri besle-
me etkisi yaparak şiddeti yaygınlaştırmakta ve de-
rinleştirmektedir. Boşanmaları artırmakta, evliliğe 
ilgiyi azaltmaktadır.

Şiddetin nedeni olan tüm risk faktörlerini, 
devre dışı bırakarak meseleyi sadece tek paramet-
reye/etkene cinsiyete, erkek olmaya indirgemek, 

42 Burhanettin Can, “Bir İfsad Hareketi Olarak Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Projesi-2: “Nötr Cinsiyet Hareketinin” Üç 
Aşamalı Savaş Stratejisi”, Umran,  Mart 2019.
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ana sorunu gözden kaçırmak, gizlemek anlamına 
gelmektedir. Sorunları çözmeyi değil kangrenleş-
tirmeyi hedeflemek demektir. O nedenle İstanbul 
Sözleşmesi, şiddet sorununu çözen değil, kang-
renleştiren bir yaklaşım tarzı olup şiddetin yeni 
risk faktörüdür. 

Aile içi şiddet, ev içi şiddet diyenler evin, ai-
lenin dışındaki mekânlarda erkeğe, kadına ve ço-
cuğa yöneltilen şiddeti niçin görmezler, görmek 
istemezler?

Barlarda, pavyonlarda, diskoteklerde ve ran-
devu evlerinde çalışmak/çalıştırılmak zorunda 
bırakılan kadınların karşı karşıya kaldığı durum, 
cinsel taciz, tecavüz, cinsel şiddet kapsamına niçin 
girmemektedir? Bu, kadınları aşağılamak değil 
midir? Kadın haklarını savunanlar, kadına şiddeti 
toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olarak yorum-
layanlar, bazı erkeklerin şehvetini en pis şekilde 
tatmin etmek zorunda bırakılan bu kadınları, bu 
bataklıktan kurtarmak için niçin ses çıkarma-
makta ve “üç maymunları” oynamaktadırlar? Bu 
kadınların karşı karşıya bırakıldığı cinsel şiddet, 
hangi toplumsal cinsiyete dayanmaktadır? Hangi 
inancın, dinin ve kültürün eseridir?

Sonuç: Türkiye Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Aldatmacasından ve                                                 

İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmeli                                                                                    
Kendi Özündeki Cevheri Açığa Çıkarmalıdır

Yukarıda yer verilen pek çok çalışmanın orta-
ya koyduğu gerçek, kadına şiddet faktörünün tek 
bir faktöre, toplumsal cinsiyet anlayışına indirge-
nemeyeceğini ortaya koymaktadır. Risk faktörleri 
arasındaki ilişki doğrusal değildir. Şiddeti başla-
tan bir faktör diğer faktörleri de tetikleme özel-
liğine sahiptir. Risk faktörlerinin karşılıklı olarak 
birbirlerini tetikleme özelliğini, birçok risk faktö-
rünün aynı anda ortaya çıkması ve birbirini besle-
mesi durumunu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet 
mantığı ile anlamak ve çözmek mümkün değildir. 
Türkiye’de ve dünyada yapılan pek çok çalışmada 
alkol, madde kullanımı, kumar, işsizlik, psikolojik 
rahatsızlıklar, biyolojik faktörler, geçim sıkıntısı, 
israf, lüks yaşama isteği, birbirini aldatma, cinsel 
tatminsizlik ya da ihmal ve aileyi ihmal şiddeti 
besleyen, büyüten ve devam ettiren faktörler ola-
rak ortaya çıkmaktadır.43 

43 Mücahit Gültekin, Meryem Şahin, a.g.e., s. 82-95.

Türkiye’de son yıllarda işlenen kadın cinayeti 
ve tecavüzlerde bir artış olduğu görüntüsü vardır. 
Bu cinayetlerin işlenme sebepleri ve sonuçlarını, 
T.C. Adalet Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı ve-
rilerine dayanılarak rapor hâline getirilip kamu-
oyuna sunulmalıdır. Sebep ve sonuçlar üzerinde 
bilimsel çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır.   

İstanbul Sözleşmesi’nin ve diğer uluslararası 
sözleşmelerin alkol, kumar, madde bağımlılığı, ge-
çim sıkıntısı, birbirini aldatma (zina), aileyi ihmal 
etme, cinsellik açısından ihmal etme gibi faktörle-
re niçin vurgu yapmadıkları alkol, kumar, madde 
kullanımı, zinanın yasaklanması için niçin bir ya-
sal düzenleme istemedikleri anlaşılabilir değildir. 

Şiddet eşik seviyesinin çok aşağıya çekilmesi, 
normal beşeri tepkilerin şiddet olarak algılanma-
sı, sınırları belli olmayan özgürlük anlayışı, rıza 
merkezli her şeye cevaz verilmesi, aile hayatında-
ki karşılıklı görev ve sorumlulukların “kişisel özel 
hayat” aldatmacası ile tarumar edilmesi, çocuğun 
ve yaşlıların külfet olarak görülmesi, insan fıtra-
tına hatta genetiğine savaş açan cinsel tercihler, 
21. asırda çok ciddi bir bunalım yaşanacağını 
göstermektedir. 

Daha da önemli olan husus, Siyonist meka-
nizmanın dünya hâkimiyet mücadelesinde tek 
devlet, tek hükümet, tek para sistemi, tek dil, 
tek ekonomi, tek hukuk, tek din ve tek kültür 
inşa edebilmek için insanlığı ifsat edecek felsefi, 
yaklaşımlar, teoriler inşa edip cazip kavramlarla 
insanlığa sunmakta olduğu gerçeğinin algılana-
maması, görülememesidir. Siyonist hareket, in-
sanları bireyselleştirerek tüm toplumsal dayanış-
ma mekanizmalarını yok etmeye çalışmaktadır. 
Bu nokta da en öncelikli hedef ailedir. Aileyi yı-
kabilmek içinde kadın faktörünü kullanmaktadır. 
Feminist harekete ve Queer teorisine bu açıdan 
bakılmalıdır.  

Siyonizm’in niyeti, değişik teori ve hukuk 
metinleri/sözleşmelerle muhatap ülkeleri kül-
türel olarak çözerek asimile etmektir. “Kadına 
karşı şiddet”, “Aile içi şiddet”, “Toplumsal cinsi-
yete dayalı şiddet” kavramları, bu amacı gizlemek 
için kalkan olarak kullanılmıştır/kullanılmaktadır. 
İstanbul Sözleşmesi’nde “Kadına karşı şiddet” ve 
“aile içi şiddet” ve benzer kavramsallaştırmalarla 
ve bu kavramsallaştırmalara yüklenen anlamlar-
la diğer milletler dinlerinden koparılıp Ateizm’e, 
Deizm’e ve Agnostisizm’e yönlendirme yapılarak 
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kültür ve medeniyetleri tahrip edilerek bir asimi-
lasyon gerçekleştirilmek istenmektedir. 

Türkiye, 100 yıldır yol ve istikamet aradığı çöl 
ve bataklıklarda dolaşmaktan; yasa, ahlak, hukuk, 
kültür ve medeniyet ithalatından vazgeçmelidir.

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
en iyi uygulandığı Batı ülkelerindeki duruma 
gerçekçi bir şekilde bakması, durumlarını ana-
liz etmesi, girdikleri çıkmaz sokağı görerek 
Türkiye’nin kendine dönmesi, kendi kültür ve 
medeniyet kodlarına, değer sistemine ve ahlak 
sistemine göre kendini yeniden yapılandırarak 
insanlığın aradığı cevheri insanlığa sunması 
gerekmektedir. 

Gelecek 100 yılı şekillendirecek cevher ve öz 
kendinde mevcuttur. Türkiye’nin tarihi, inanç 
sistemi, birikimi, kültür ve medeniyet kodla-
rı insanlığı girdiği ya da sokulduğu çıkmaz so-
kaktan kurtarmaya yeterlidir. Onun için yan-
lış yollara sapmaması, istikametini düzeltmesi 
gerekmektedir. 

İstikametin düzeltilmesi, Allah’ın yardımını ge-
tirecek, bereket ve huzur ortaya çıkacaktır:  “Hz. 
Muhammed (s.) buyurmuştur ki: İstikâmet 
üzere olunuz ki,  Allah da işlerinizi istikamet 
üzere devam ettirsin.”44 
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Yunus ŞAHBAZ

Muhalefet cephesini bir araya getiren ortak noktalar, müşterek bir siyaset 
nerdeyse yoktur. Millet İttifakı’nın ortaklaştığı konular ayrıştığı konuların 
yanında çok küçük kalmaktadır. Bu da sürekli ayrışmaları ötelemek ve 
az miktardaki müşterek eksenleri geliştirmeye çalışmak gibi bir sonuç 
doğurmaktadır. Bu ötelemenin nihai gayesi de Cumhurbaşkanlığı seçimleri 
ve biraz da iddialı olmak gerekirse, kimin Cumhurbaşkanı olacağından 
çok Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi amacına işaret etmektedir.

Muhalefet Cephesinde Neler Oluyor?

U mran’ın geçen ayki 
(Eylül 2020) sayısında 

Cumhuriyet Halk Partisi 
(CHP)’nin 37. Kurultay’ı 
ve bu kurultay vesilesiyle 
ortaya attığı yeni politik 
yönelimleri üzerine bir yazı 
yazmıştım. Bir ay boyunca 
gözlemledim ki ne CHP’ye 
yakın isimler bu meseleyi tartışma gereği duydu 
ne de CHP’nin borazanlığını yapan yayın organ-
ları bu temaları öne çıkardı. Çok da iddialı olma-
mak kaydıyla bu platformdaki değerlendirmenin 
CHP’nin mevcut durumda geliştirmeye çalıştığı 
söylemine dair esaslı bir iki değerlendirmeden 
biri olduğu söylenebilir. Zira CHP ve ahalisi Eylül 
ayının hemen başında yepyeni bir tartışmanın içi-
ne düşüverdi ve Kurultay’da dile getirilen temalar 
birtakım yaldızlı vaatlerden öte bir anlam ifade et-
mez oldu. Sadece CHP değil İYİ Parti ve HDP için 
de Eylül ayı kendi parti içi dinamikler itibarıyla 
önemle gelişmelere sahne oldu.

Atatürk & Mustafa Kemal Tartışması

Mevzubahis yazıda CHP’de Atatürk merkezli 
ulusalcı diyebileceğimiz kanatla farklı tonlarda da 
olsa sosyal demokrat tınıların ve yer yer kimlik 
açılımı arayışlarını temsil eden kanadın ‘ezeli’ mü-
cadelesinden söz etmiştim. Muharrem İnce’nin 

CHP’den ayrı bir memleket 
hareketi başlatmasına dair 
gerekçesi de CHP’de Ata-
türk düşmanlarının olduğu 
iddiasıydı. İnce’yi hemen 
yolun başında haklı çıkarır-
casına CHP’de bir Atatürk 
tartışması patlak verdi. Ha-
tırlanacağı üzere, İstanbul 

İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, özetle, Atatürk de-
mek yerine Mustafa Kemal demeyi kendine yakın 
hissettiğini deklare eden birtakım beyanatlarda 
bulundu. Kaftancıoğlu’nun bu tercihine partiden 
birçok isimden tepki geldi ve CHP’nin sönmeyen 
yarasına adeta tuz basıldı.

Bu tartışmayı ilginç kılan noktalardan birisi 
de tartışmanın tamamen CHP’nin kendisi tara-
fından imal edilmiş olmasıdır. Geçmişteki bu tür 
tartışmalarda iktidarın ya da Cumhur İttifakı’nın 
CHP’yi bölmek ya da suni gündemlerle meşgul 
etmek amacıyla bu tartışmaları imal ettiği iddia 
edilirdi muhalif mahfillerce. Hatta 2019’un son-
larına doğru Muharrem İnce’nin Külliye’ye gidip 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüş-
tüğü iddia edilmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu da son-
radan Muharrem İnce yönünden asılsız çıkan bu 
iddiayı benimser bir tutum takınmıştı. Dolayısıyla 
iktidarın CHP’ye dair bir hesap kitap içerisinde 
olduğu, kendine göre bir CHP inşa etmek istediği 

Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
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dolaylı ya da doğrudan sıklıkla dillendirilmekte-

dir. Oysa bu tartışma tamamen iç dinamiklerin bir 

sonucu olarak ortaya çıktı ve üstelik geçmişteki 

CHP ve hatta devlete ilişkin birçok sözünden ri-

cat etmeyen Canan Kaftancıoğlu bu açıklamala-

rından da geri adım atmadı. Sadece Kenan Evren 

Atatürkçülüğünden bahsetti ve bir anlamda kendi 

temsil ettiği anlayışın esas Atatürkçülük olduğunu 

savundu.

Ancak tartışmanın bu kadar hararetli olma-

sının esas sebebi CHP içinde ötelenen bir mu-

hasebe ihtiyacı için fırsat doğurmuş olması. Bu 

muhasebe ihtiyacı da Kemal Kılıçdaroğlu liderli-

ğinde bir taraftan sağ/muhafazakâr kesime açılma 

arayışları diğer taraftan da 

HDP ve liberal solla dirsek 

temasının devam ettirilmeye 

çalışılmasından ileri geliyor. 

Bu denklemde dışlanan ya 

da dışlandığını hisseden ke-

sim de Ulusalcı diyerek tas-

nif edebileceğimiz ve Kürt 

meselesi, Atatürk, laiklik gibi 

konularda hassasiyetleri yük-

sek kesim. Ancak bu kesim 

göründüğü kadarıyla da epey 

sindirilmiş durumda. Muhar-

rem İnce’nin partinin mevcut 

ya da sabık ileri gelenlerin-

den hemen hiç ilgi görme-

mesi bunun bir işareti olarak 

değerlendirilebilir.

Dolayısıyla bu tartışma 

ne Canan Kaftancıoğlu’nun 

şahsıyla sınırlı ne de Atatürk 

konusundaki ekstra hassasiyetten kaynaklanıyor. 

Kaftancıoğlu’nun tutumu kışkırtıcı bir rol oyna-

mış olabilir ve fakat daha geniş planda CHP’nin 

kendi içinde bütüncül bir dönüşüm geçiremedi-

ğini tespit etmek gerekir. Onca sağ ve kimlik po-

litikalarına açılım sunan ‘radikal’ söyleme ve sağ 

adaylara rağmen CHP bünyesinin henüz bunları 

hazmedebildiğini söylemek zor. Şayet bir de Er-

doğan karşıtlığı gibi çok meşrulaştırıcı bir temel 

olmasa idi bu yöndeki hazımsızlık daha da sert 

ayyuka çıkabilir ve CHP kongreleri Deniz Bay-

kal-Mustafa Sarıgül ikilisinin yarıştığı kongrelere 

dönüşebilirdi.

CHP’nin Kriz Yönetme Acziyeti

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki yeni yö-
nelimin partinin çoğunluğu tarafından özümsen-
mesi için Erdoğan karşıtlığına ek ikna edici gerek-
çeler sunmak gerekmektedir. Yeniden Devletçilik 
ve refah devleti vurgusu bu yöndeki arayışlara 
son dönemdeki önemli katkılardan biriydi ancak 
görüldüğü üzere CHP kendi içinde, aydınları ve 
örgütleri itibarıyla bile bu tartışmaları derinleştir-
mek ve popülerleştirmekten henüz yoksun. Bu da 
CHP içinde bu tür krizlerin çıkma potansiyelinin 
hep yüksek bir ihtimal olduğunu gösteriyor.

O hâlde CHP neden bu krizleri yönetmede aciz 
davranıyor ve niçin bu tür krizlerin çıkmaması 

için en azından geçici de olsa 
bazı önlemler almıyor? Söz 
gelimi partinin bir kanadını 
rahatlatacak bir adım olarak 
Canan Kaftancıoğlu İstanbul 
İl Başkanlığı gibi önemli bir 
görevden el çektirilebilir. Ya 
da tersi yönden HDP ile sol 
liberaller ya da Kaftancıoğlu 
üzerinden değil de daha doğ-
rudan temaslar geliştirilebilir. 
Ancak CHP ikisini de yapmı-
yor; ne Kaftancıoğlu ve onun 
temsil ettiği kanadı partiden 
dışlıyor ne de işin adını koya-
lım deyip HDP ile doğrudan 
bir ortaklık içerisinde görün-
mek istiyor. CHP’nin bu tem-
kinli ve tedbirli ve dolayısıyla 
da sürekli kriz çıkarmaya ma-
tuf yapısının sebepleri aslın-

da parti içinden ziyade parti dışından sebeplerle 
ilgili diyebiliriz.

Bu parti dışı sebeplerden ilki, muhalefet cep-
hesinin son derece kırılgan olmasıdır. Görünen o 
ki, CHP yıllardır oyunu artıramıyor. AK Parti’nin 
en güçlü olduğu zamanlarda aldığı oyla en müşkül 
zamanlarında aldığı oy nerdeyse aynı. Öte yandan 
mevcut sistem de nihai başarı yani Cumhurbaş-
kanlığı seçimini kazanmak için yüzde elli artı 
bir’i ve dolayısıyla da ittifakları icbar etmektedir. 
Yüzde elli artı bir, seçimin ilk turunda tüm siyasî 
hareketler için zor bir seviyedir; hele de CHP gibi 
müzmin bir yüzde 20-25 oy bandındaki bir parti 
için bu durum daha da problem teşkil etmektedir. 

CHP’nin kendi içinde 
bütüncül bir dönüşüm 
geçiremediğini tespit 

etmek gerekir. Onca sağ ve 
kimlik politikalarına açılım 

sunan ‘radikal’ söyleme 
ve sağ adaylara rağmen 
CHP bünyesinin henüz 

bunları hazmedebildiğini 
söylemek zor. Şayet bir de 
Erdoğan karşıtlığı gibi çok 
meşrulaştırıcı bir temel 
olmasa idi bu yöndeki 

hazımsızlık daha da sert 
ayyuka çıkabilirdi.
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Bu yüzden de diğer muhalefet partileriyle ittifak 

kurmak CHP için elzemdir. Kaftancıoğlu gibi 

isimlerin kriz çıkarma potansiyeline rağmen ko-

layca gözden çıkarılamamasının ardında bu kaygı 

yatar. Zira Kaftancıoğlu CHP’nin sol liberaller ve 

HDP çevresiyle irtibatının kurulmasında, diyalog 

kanallarının canlı tutulmasında önemli bir isim-

dir. Hatırlanacağı üzere yerel seçimlerde CHP, Be-

yoğlu Belediye Başkanlığı için yıllardır sol gelene-

ğin önemli temsilcilerinden olan Alper Taş’ı aday 

göstermişti. Burada açıkça il-

keli bir sola açılma olduğunu 

söylemek zor; daha çok prag-

matik gayelerle CHP’nin solla 

temasını canlı tutacak isimler 

itibar görmektedir.

Mevcut kriz durumuna 

kalıcı bir çözüm buluna-

mamasının ikinci sebebi ise 

Cumhurbaşkanlığı seçim-

lerine dayalı bir siyaset iz-

lenmesidir. Gerek CHP 

gerekse muhalefet tüm me-

saisini Cumhurbaşkanlığı 

seçimine göre dizayn etmek-

tedir. Bunda Cumhurbaşkanı 

Erdoğan’a duyulan hınç ve 

öfkenin payı olduğu kadar 

mevcut muhalefet partileri-

nin bir siyaset üretememesi-

nin de önemli bir payı vardır. 

Birtakım soyut siyasi söylem 

ve zoraki bileşenlerle kuru-

lan muhalefet cephesi son 

derece kırılgan bir görüntü çizmektedir. Çünkü 

muhalefet cephesini bir araya getiren ortak nok-

talar, müşterek bir siyaset nerdeyse yoktur. Millet 

İttifakı’nın ortaklaştığı konular ayrıştığı konuların 

yanında çok küçük kalmaktadır. Bu da sürekli 

ayrışmaları ötelemek ve az miktardaki müşterek 

eksenleri geliştirmeye çalışmak gibi bir sonuç do-

ğurmaktadır. Bu ötelemenin nihai gayesi de Cum-

hurbaşkanlığı seçimleri ve biraz da iddialı olmak 

gerekirse, kimin Cumhurbaşkanı olacağından çok 

Recep Tayyip Erdoğan’ın devrilmesi amacına işa-

ret etmektedir.

Reel Siyaseti Kaçırmak

Cumhurbaşkanlığı seçimi merkezli bir ittifak 
ve siyaset mantığı esasen reel durumun siyasetini 
yapma fırsatını da kaçırmaya sebep olmaktadır. 
Son birkaç ay içinde iktidar tarafından tartışma-
lı birçok icraat yapıldı ya da mesele ortaya atıldı. 
Ayasofya’nın ibadete açılması, İstanbul Sözleş-
mesi, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin idam öneri-
si bunların başlıcaları olarak sıralanabilir. Ancak 
CHP söz gelimi Ayasofya konusunda nerdeyse 

hiçbir dişe dokunur kelam 
etmedi. Zira yapacağı açıkla-
mayla ya laik-seküler ya da 
muhafazakâr kesimleri ür-
küteceği güdüsüyle hareket 
ettiği için bu tür konuları 
geçiştirmeyi tercih ediyor. 
Öte yandan içinde bulundu-
ğumuz salgın sürecine dair, 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kah-
vehanelerde kâğıt oynama-
nın serbest olması gerektiği 
ve buna çözüm olarak da 
her oyunda farklı bir deste 
kâğıdın açılması şeklindeki 
önerisini saymazsak CHP’nin 
ve genel anlamda muhalefet 
cephesinin bir önerisi olma-
dı. Ama Ankara başta olmak 
üzere yerel yönetimler üze-
rinden farklı formüllerin ve 
önerilerin de geliştirilebile-
ceği uygulamada görüldü. 
CHP genel merkezi bu uygu-
lamaların bile etraflı bir pro-
pagandasını yapamadığı gibi 
bu önerileri zenginleştirmek 

adına herhangi bir adım da atmadı.
Öte yandan muhalefet etmek demek sadece 

itiraz etmek ve sürekli olur olmaz öneri sunmak 
da demek değildir. Bazı durumlarda iktidarla or-
tak hareket etmek, millî ve Covid-19 salgını gibi 
tüm halkı ilgilendiren konularda iktidara destek 
de vermek gerekebilir. Söz gelimi mevcut iktidar 
ve özellikle Sağlık Bakanlığı özellikle yaz döne-
mindeki normalleşme başlamadan bahar ayların-
da salgınla verdiği mücadeleyi fena yapmamıştı. 
Taraflı tarafsız toplumun birçok kesimi bu konu-
da mutabıkken muhalefet kanadından bu yön-
de herhangi, temkinli de olsa, yapıcı bir eleştiri 
bile gelmedi. Yine son dönemde dış politikada 

İYİ Parti ülke çıkarlarını 
ilgilendiren hayati 

meselelerde daha müspet 
bir tutum sergilese de 

esasen İYİ Parti’nin kendi 
içinde önemli sorunları 

vardır. Öncelikle İYİ Parti 
henüz bir parti kimliği 

kazanabilmiş değil. 
Milliyetçilik ile merkez 
sağ bir parti arasında 
salınmaktadır. Eylül 

ayındaki son kongresinde 
de nitekim yeni bir söylem 

ve kadro değil var olan 
kadroların bir kısmının 

tasfiyesi söz konusu oldu 
ve dolayısıyla yeni bir kriz 

çıktı.
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yaşanan gelişmelerde de muhalefetten herhangi 
bir öneri gelmediği gibi yapıcı çözüm önerileri 
de pek mevzubahis olmamaktadır. Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz ve Ege Adaları gibi konularda ba-
riz bir biçimde sıkıştırılmaya çalışıldığı ortada 
iken ve iktidar da önceki döneme nazaran daha 
çok diplomasi ve müzakere masası temelinde bir 
çözüm arayışındayken muhalefetin sürekli popü-
list ve demagojik söylemlere başvurduğu görül-
mektedir. Bu noktada bir tek İYİ Parti’den Yavuz 
Ağıralioğlu’nu istisna gösterebiliriz. Ağıralioğlu 
dış politika ve millî meselelerde son derece yer-
li ve millî bir duruş sergilemektedir. Göründüğü 
kadarıyla da Ağıralioğlu’nun söylem ve çıkışları-
nın İYİ Parti’de herhangi bir krize sebep olmadığı 
söylenebilir.

İYİ Parti’nin Salınımları

İYİ Parti ülke çıkarlarını ilgilendiren hayati 
meselelerde daha müspet bir tutum sergilese de, 
esasen İYİ Parti’nin kendi içinde önemli sorunları 
vardır. Öncelikle İYİ Parti henüz bir parti kimliği 
kazanabilmiş değil. Milliyetçilik ile merkez sağ bir 
parti arasında salınmaktadır. Eylül ayındaki son 
kongresinde de nitekim yeni bir söylem ve kad-
ro değil var olan kadroların bir kısmının tasfiyesi 
söz konusu oldu ve dolayısıyla yeni bir kriz çık-
tı. Ümit Özdağ, Aytun Çıray gibi isimler partinin 
Genel İdare Kuruluna giremezken Koray Aydın 
krizin merkezindeki isim olarak öne çıkarılıyor. 
Genel başkan Meral Akşener ise henüz bu konuda 
bir açıklama yapmadı. Bu krizin de net bir biçim-
de gösterdiği gibi İYİ Parti MHP’nin küskünleri-
nin kurduğu bir parti imajını henüz kırabilmiş 
değil. Temsil ettiği siyasal değerler ve hitap ettiği 
kitle itibarıyla Cumhur İttifakı’na yakınken, ken-
dini ısrarla Millet İttifakında konumlandırmaya 
çalışıyor. Bu yüzden de CHP ile yer yer ayrıştığı 
gibi HDP’yle nerdeyse çok az uzlaşabiliyor.

Siyasal tavır konusunda çoğunlukla CHP’nin 
gölgesinde kalmak da İYİ Parti’nin bir diğer han-
dikapı olarak görülebilir. Mevcut sistem ittifakları 
icbar ediyor ama ittifak mantığı bir anlamda par-
tileri kendi gündemlerinden ve ajandalarından 
koparıyor. Sürekli ittifak gereği hareket etme gü-
düsü muhalefet cephesine hiçbir esaslı siyaset ka-
nalı açmadığı gibi mevcut siyaseti sürekli geriden 
izleyen bir pozisyona itebiliyor. Yine sürekli HDP 
ile hareket etmekten kaçınmaya çalışmak da kri-
tik konularda İYİ Parti’nin pasif bir tutum sergile-
mesine sebep oluyor. Ayrıca İYİ Parti’nin bu tavrı 

HDP’yi daha geri planda bırakıyor ve bu yüzden 

olsa Selahattin Demirtaş üzerinden HDP’yi tek-

rar sistem dâhil etme girişimlerine şahit olmak-

tayız. Muhalefetin Erdoğan karşıtlığından başka 

ortaklığının olmadığı eleştirisini boşa çıkarmak 

amacıyla geliştirilen “güçlendirilmiş parlamenter 

sistem” tartışmalarına ve bir dizi diğer meseleye 

dair Selahattin Demirtaş’ın t24’te yazdığı yazısını 

da bu amaca matuf bir girişim olarak değerlen-

dirmek mümkün. Öte yandan tüm ‘şirin’ gösteril-

me girişimlerine rağmen akılda tutulması gereken 

gerçek, Meral Akşener’e kahvaltı teklif eden ‘naif’ 

siyasetçi Selahattin Demirtaş’ın aynı zamanda 6-8 

Ekim olaylarındaki baş aktörlerden olduğu ve bu 

ülkenin dönemin Başbakanına “PYD Fırat’ın batı-

sına geçecek, sen de böyle mal mal bakacaksın.” 

demiş kişi olmasıdır. Türkiye siyaseti ve toplumu-

nun hafızası biraz zayıftır ve fakat bunları unut-

mamakta da fayda var.

Ezcümle, muhalefet partileri parti içi ve kendi 

aralarındaki problemleri hâlletmek için çaba sarf 

etmekten neredeyse Türkiye gündemine enerji 

bulamamaktadır. Bunda hem muhalefet cephesini 

oluşturan partilerin kendi özgün program ve ajan-

dalarının olmamasının veyahut da olan kısımları-

nın da en aza indirilip törpülenerek gündeme ge-

tirilmesinin hem de ortak bir muhalefet cephesini 

anlamlı kılacak müştereklerden yoksun olmasının 

önemli payı vardır. Şayet yakın dönemde bir erken 

seçim olsa muhalefetin Erdoğan karşıtlığı ve tek 

adam eleştirisi dışında ve genel anlamda iktidar 

eleştirisinden başka kendi özgün öneri ve çözüm-

leri olarak sunabileceği çok az parametre vardır. 

Hâl böyle olunca da öneri diye ancak kahvedeki 

kâğıt destelerinin değiştirilmesi akla gelmektedir. 

Türkiye’nin iç ve dış politik durumu itibarıyla 

hassas olduğu bir konjonktürde muhalefetin daha 

sorumluluk ve vizyon sahibi bir perspektife ihti-

yacı vardır. Türkiye’nin ise bu sorumluluk sahibi 

ve vizyoner perspektife muhalefetten daha çok ih-

tiyacı olduğu izahtan vareste bir durumdur.
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Temel HAZIROĞLU

Arif Ersoy Hoca ilginç ve değişik bir aydındı. Onu görünce her zaman 
diri, her zaman tıkır tıkır çalışan bir kafa ile karşılaşır ve o görünenin 
ardındaki fırtınayı görünce şaşırır kalır ve ona iştirak ederdiniz. Onunla her 
konuştuğunuzda, herhangi bir mecliste her muhabbet ettiğinizde neredeyse 
yeniden gençleşir, damarlarınızdaki kanın kıpırdadığının farkına varır, yeniden 
ateşlenir varsa devrimci yanınız, inkılapçı yanınız hiç durmaz ayağa kalkardı.

Arif Ersoy Hoca
-Bir Devrimci-

B ir Arif Ersoy Hoca geçti bu 
fani dünyadan. Yaşadığımız 

hayata büyük izler, derin anlam-
lar bırakarak ve büyük dersler 
vererek gelip geçti. Rahmetli 
Sabri Orman Hocanın ardından 
bu vefat haberi bizleri çok üzdü. 
Allah her ikisine de bütün öl-
müşlerimize de rahmet eylesin.

Arif Ersoy 1948 yılında 
Çorum’da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bil-
giler Fakültesinden mezun oldu. Aynı zamanda 
Konya İslâm Enstitüsünü bitirdi. Yüksek lisansını 
İngiltere’de iktisat dalında yaptı. Doktorasını Ege 
Üniversitesi İktisat Fakültesinde tamamladı ve ar-
dından da Doçent ve iktisat profesörü oldu. Ege 
ile Dokuz Eylül üniversitelerinde öğretim üyesi 
olarak çalıştı. 1994-2002 yılları arasında iki dö-
nem Çorum Belediye Başkanlığı yaptı. Daha son-
ra da Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi İktisat bölüm başkanlığı yaptı ve oradan 
emekli oldu. Ardından da İstanbul Sabahattin 
Zaim Üniversitesi İslâm Ekonomisi ve Finansı 
merkezi müdürlüğünü yaptı. 1 Eylül 2020 tari-
hinde kalp yetmezliğinden vefat etti.

Entelektüel Derinlik ve İnkılapçı Ruh

Biz Arif Ersoy Hocayı son yıllarda tanıdık. 
Özellikle son on yıldır üniversite, vakıf, dernek 

vb. kuruluşlarda verdiğimiz 
konferans, katıldığımız seminer, 
sempozyum gibi etkinliklerde 
birlikte olduk. Onunla birlikte 
katıldığımız her etkinlikte et-
rafta pek göremediğimiz bazı 
hasletlerin ondan tezahür etmesi 
beni hep şaşırtmıştır.

Öyle ki, bir keresinde yaşa-
dığım hâli hiç unutamam. 21 

Haziran 2014 Cumartesi günü İstanbul Sabahat-
tin Zaim Üniversitesinin düzenlediği 1. Ulusla-
rarası İslâm Ekonomisi ve Finansı Konferansına 
katıldık. Konferansta bana sıra gelince öncelikle 
konferansın adındaki İslâm ekonomisi kavramını 
ve oradan hareketle müdürlüğünü Arif Ersoy Ho-
canın yaptığı Uluslararası İslâm Ekonomisi ve Fi-
nansı Araştırma ve Uygulama Merkezinin ismini 
de ele alıp eleştirerek söze başladım. Bu kavramın 
yanlış, yersiz, yurtsuz ve özgünlükten uzak bir 
kavram olduğunu söyledim. Yeni bir zihne ve yeni 
bir iktisat anlayışına ihtiyaç var dedim. Bazı hoca-
lar gibi Arif Ersoy Hoca da biraz şaşırmıştı. Ancak 
ona bakarken kendisinde gördüğüm şaşkınlığın 
yanında gözlerindeki sevinç ve coşku ile iyi ki de 
söyledin tavrı beni son derece memnun etmişti.

Bu girişin ardından konferansta “İnsan, Ahlak, 
İktisat ve Katılım Ekonomisi” adlı bir tebliğ sun-
dum. Öncelikle her şeyin başına İslâm gibi dini ve 
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kutsal kavramları getirip bir yaklaşım getirmenin 
yanlış ve tehlikeli olduğunu, bunun İslâm’ı bü-
yük bir sistemin (küresel kapitalist sistemin) bir 
alt sistemi gibi algılamak anlamına geldiğini be-
lirttim. Ve bu durumun da İslâm’ın ve insanlığın 
geleceğini ipotek altına almak olduğunu, üstelik 
çıkan bütün olumsuzlukların dine fatura edile-
bilme riski taşıdığını izah ettim. Bütün bunların 
aşılması, bu entelektüel tembellikten sıyrılması 
için zihinsel bir hicrete hatta devrime ihtiyaç ol-
duğunu söyledim. Ancak o zaman yeni ve başka 
bir dünyanın kapılarının ara-
lanabileceğinden bahsettim. 
Tebliğ, insanı ve ahlakı mer-
keze alarak iktisada yeni bir 
yaklaşım getirip “katılım eko-
nomisi” kavramını gündeme 
getiriyordu. Tebliğ şaşkınlıkla 
izlendi ve epeyce ilgi gördü. 
Konferansa katılan Arif Er-
soy, Ahmet Tabakoğlu, Sabri 
Orman, Adem Esen, Mehmet 
Bulut, Mehmet Asutay gibi 
birçok akademisyen ilgi ile 
izledi. Hatta tebliğin sonunda 
en öndeki sıralardan birinde 
oturan rahmetli Sabri Orman 
Hoca ayağa kalkarak elleriyle 
alkışladı ve bir bankacıdan 
ilk defa şu kadar para topla-
dık, şu kadar fon kullandık, 
şu kadar şube açtık değil de 
iktisat disiplinine ilişkin, ko-
nunun özüne dönük şeyler 
söyledi, dedi. Bana dönerek 
ilk defa bize ders verdiniz, rol 
çaldınız bravo, dedi.

Konferansın ardından çay 
ve kahve molalarında, ye-
meklerde genellikle Arif Er-
soy Hoca ile yan yana düşer iki eski dost gibi mu-
habbet eder, acayip ortak noktalarımız olduğunu 
fark ederdik. Ben ondaki bu entelektüel derinliği 
ve inkılapçı ruhu görünce şaşırırken o da bendeki 
fikirleri dinleyince senle niçin daha önce tanışma-
dık, tartışmadık der ve içten samimi duygularla 
gözleriyle kucaklardı.

İşte bu konferansla birlikte Arif Hoca ile irtiba-
tımız ve fikir teatimiz iyice arttı. Bir vesileyle beni 
davet eder mevcut gidişattan, akademik dünyanın 

hâlinden ve özellikle İlahiyatçıların durumundan 
yakınır ve her zaman olduğu gibi beraberce keskin 
tartışmalar yaparak yolumuzda yürürdük. Onunla 
her konuşmamızda ve tartışmamızda adeta savaş 
meydanlarında kendimizi cenk ederken bulur-
duk. Bu durum umudu kuşanmamızı sağlamakla 
kalmaz aynı zamanda her ikimiz de mutlu ederdi.

Üniversite Camiasında Farklı Bir Aydın

Neredeyse İstanbul Sabahattin Zaim Üniver-
sitesine her gittiğimde beni 
büyük bir sevinç ve coşkuyla 
karşılar, gözleri ışıl ışıl par-
lardı. Onunla birlikte olunca 
hemen ufuk turu atacak bir 
konu gündeme gelir, eleşti-
recek bir mevzuu bulur, o 
ince, derin, nezaket yüklü 
eleştirilerimizi yapar, bazen 
de birbirimize döner kendi 
kendimizi kritik ederdik. Her 
muhabbet sonunda mutlaka 
yemekhanede beraber ye-
mek yerdik. Yemekhanede 
genelde öğrenciler kalaba-
lık olurdu. O sıranın önüne 
geçer ben arkada kalırdım, 
döner gelsene derdi. Ben de 
Arif Hocam biz Albaraka’da 
herkes gibi sıraya girer öyle 
yemek yerdik, hem bu kadar 
ufuk turu at, adalet, eşitlik ve 
yeni dünyadan bahset hem 
de sıraya girmeden yemek ye, 
olur mu öyle şey hocam der-
dim. O da burada öğrenci ve 
hoca olarak iki sıra var, bura-
sı hoca sırası sen de hocasın 
gel derdi. Ben de hocam yine 

de içime sinmiyor, o zaman öğrencilerden izin ala-
rak geleceğim derdim. Sonra da sıradaki öğrenci-
lerden izin alarak hocanın yanına varırdım. Arif 
Hoca da sen bizi de geçtin der latife ederdi. Her 
yemek esnasında ilki kadar olmasa da bu muzip 
muhabbeti sürekli yapardık. Bazen akşama kadar 
ufuk turlarımız sürer, akşam da yemekhanede 
yine beraber yemek yerdik. Bu yemekler esnada 
ben ne kadar ısrarcı olursam olayım her seferinde 
yemek parasını o verirdi. Aşırı ısrar sonucu ancak 

Öncelikle her şeyin başına 
İslâm gibi dini ve kutsal 

kavramları getirip bir 
yaklaşım getirmenin yanlış 

ve tehlikeli olduğunu, 
bunun İslâm’ı büyük bir 

sistemin (küresel kapitalist 
sistemin) bir alt sistemi 
gibi algılamak anlamına 
geldiğini belirttim. Ve bu 
durumun da İslâm’ın ve 

insanlığın geleceğini ipotek 
altına almak olduğunu, 

üstelik çıkan bütün 
olumsuzlukların dine fatura 
edilebilme riski taşıdığını 
izah ettim. Bütün bunların 
aşılması, bu entelektüel 

tembellikten sıyrılması için 
zihinsel bir hicrete hatta 
devrime ihtiyaç olduğunu 

söyledim.
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bir kez, bari numune olsun diye, ben yemek pa-
rasını verebildim.

Arif Ersoy Hoca ilginç ve değişik bir aydındı. 
Onu görünce her zaman diri, her zaman tıkır tıkır 
çalışan bir kafa ile karşılaşır ve o görünenin ardın-
daki fırtınayı görünce şaşırır kalır ve ona iştirak 
ederdiniz. Onunla her konuştuğunuzda, herhangi 
bir mecliste her muhabbet ettiğinizde neredeyse 
yeniden gençleşir, damarlarınızdaki kanın kıpır-
dadığının farkına varır, yeniden ateşlenir varsa 
devrimci yanınız, inkılapçı yanınız hiç durmaz 
ayağa kalkardı. O; atmosferin en genci, en coş-
kulusu, en dinamiği, en yüreklisi, en dişlisi ve en 
heyecanlısı olarak sizi yeni ve başka bir zemine 
taşırdı. Bazen o kafayı bu vücut nasıl taşıyor diye 
düşünmeden edemezdik.

Uzun uzun muhabbetler yaptığımızda son de-
rece yoğun tartışırdık. Tartışmaların ilerleyen bö-
lümlerinde bir şekilde Erbakan Hocadan ve adil 
düzen çalışmalarından bahsetmeden geçmezdi. 
Bazen en genel tez olarak; “İnsanlar, tarih boyunca 
siyasi ve iktisadi güçlerini birleştirerek hem Hak 
Merkezli Dayanışmacı Dünya (HMDD) görüşüne 
dayalı medeniyetler, hem de Kuvvet Merkezli Ça-
tışmacı Dünya (KMÇD) görüşüne dayalı medeni-
yetler kurmuşlardır. Hak merkezli medeniyetler, 
yeryüzünü imar ve ıslah etmeyi temel hedef ola-
rak kabul etmişlerdir. Kuvvet merkezli medeni-
yetler ise, egemen güçlerin iktidarlarına süreklilik 
kazandırmak için devamlı çatışma ve gerginlikler 
üretmişlerdir.” görüşünü ileri sürerdi. Ben de buna 
katılmakla birlikte bir yolunu bulup bunu eleş-
tirir, zaman değişti, o zaman öyleydi, dolayısıyla 
onları mazur görüp artık bugüne gelmeliyiz, yeni 
bir dil ve üslupla ana ruhu koruyarak yenilikçi ve 
devrimci dünyaya geçmemiz gerekir derdim. O 
da güler tamam kardeş, inkılapçılığa devam derdi. 
Aramızdaki en sık ve incelikli tartışmalardan biri 
benim devrimci nitelememe inkılapçı nitelemesi 
ile idi. Ama bu o kadar naif, zarafet ve güler yüzle 
olurdu ki, her iki kavramı da her ikimiz de kulla-
narak bu durumu aşardık.

Bir fikir tartışmasında öyle inanmış ve heye-
canlanmış bir şekilde konuşur, öyle doğrudan 
topa girerdi ki onu seyretmek ayrı bir zevk ve-
rirdi insana. Fikirleriyle kapitalizmin ve zulmün 
duvarlarını devirir, zalimleri bir bir yere sererdi. 
Kendinizi büyük bir savaşta gibi hisseder adeta 
kılıç sesleri, kurşun vızıltıları arasında nara sesleri 
işitirdiniz. Çekince devrimci silahını ateşlemeden, 

hedefine vurmadan bırakmazdı. Adil düzen en 
büyük tutkusuydu. Bir tarafta adil dayanışmacı 
düzen diğer tarafta zalim çatışmacı düzeni. Top 
gelip hep buraya dayanırdı. Öyle inanarak anla-
tırdı ki sanırsınız kendini, kendi adını anlatıyor ve 
siz artık kapitalizmin neredeyse bir fiskelik canı 
kalmış zannederdiniz.

Arif Hoca liselere dönüşmüş üniversite camia-
sında rastladığım en devrimci aydınlardan biriydi. 
Hiçbir şey onu korkutmaz, geri durmasına neden 
olmazdı. Öyle baş başa kaldığınızda eleştirel an-
cak yeri geldiğinde sessiz dolaylı ya da doğrudan 
onaylar konuşmalar yapmazdı. Bir keresinde bir 
hoca bana sen bayağı eleştirel ve net şeyler söy-
lüyorsun, ancak biz öyle konuşamayız, iyi ki sen 
varsın, öyle konuşuyorsun, meydanlarda da bu 
tür sesleri duymak güzel oluyor, sen böyle yap-
mağa devam et demişti. Ben de bunu Arif Hocaya 
söylediğimde, o da iyi ya en azından olayın farkın-
da olan ve bunu takdir eden hocalar da var. Bu gü-
zel bir şey, hiç olmazsa bizim gibi hocalarımız var, 
bunları biraz mazur görmemiz gerekir demişti.

İçindeki O Bitmez Tükenmez Enerjiyi Fark Etmek

Onunla en büyük ortak çalışmamız bir kitabın 
birinci bölümünü yazmak olmuştu. Türkiye Katı-
lım Bankaları Birliğinin (TKBB) hazırladığı Yaşa-
yan ve Gelişen Katılım Bankacılığı kitabının ilk 
bölümü olan “İslâm İktisadı ve Finansının Temel 
İlkeleri” bölümünü beraber hazırladık. Neredeyse 
her hafta üniversitedeki odasında buluşup çalı-
şırdık. Hem de ne çalışma. Her toplantıda yazıya 
geçmeden önce birbirimizle tartışıp dururduk ve 
ancak yeni bir ufuk turu atarak sadede gelebilir-
dik. Her bir araya geldiğimizde ilk işimiz ufuk 
turunun ardından bir önceki hafta yazdıklarımı-
zı gözden geçirir onlara son halini verirdik. Hoca 
bana, biz seninle neden daha önce çalışmadık 
derdi.

İstisnasız her toplantıda attığımız ufuk tu-
rundan, kopardığımız fırtınalardan sonra duru-
lur yazmaya başlardık. Arif Ersoy Hoca rahat bir 
nefes alıp koltuğunu yaslanır “Şimdi yaz bakalım 
filozof.” derdi. Ağzından çıkan cümleler o günkü 
ufuk turumuzdan izler taşıyarak akar giderdi. Ba-
zen dalar derinlere bolca anlatırdı, ben de araya 
girer, “Hocam biraz nefes al, ipin ucunu kaçıraca-
ğız.” derdim. O da hem güler hem de “Senin gibi 
Karadenizli, mühendis ve yüksek fikirli adamla 
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çalışmak hoşuma gidiyor, kendimi tutamıyorum.” 
derdi. “Bazıları benimle çalışmakta zorlanıyor bak 
ne güzel anlaşıyoruz ne verimli çalışıyoruz.” diye 
ilave ederdi. “Bu çalışmadan sonra seninle ortak 
akademik makaleler, ortak kitaplar yazalım.” der-
di. “Beni en iyi sen anlıyorsun. Ben de tamam der 
millet devrimci bir kitap görsün.” derdim. Böyle 
yoğun ve keyif verici devrimci muhabbetlerimiz 
olurdu.

Bizim bu ortak çalışmamız çoğu zaman dik-
kat çekerdi. Gerçekten biz de pek çok kez şahit 
olduk. Beni onun odasında gören hocaların bir-
çoğu biraz dudak büker ve adeta siz ortak çalışma 
yapın da görelim der gibi manalı manalı bakarlar-
dı. Hatta bir keresinde bir hoca ikimizi de böy-
le tartışıp dururken görünce, iki tane cins insan, 
cins kafa. “Siz bu kitabı nasıl bitireceksiniz merak 
ediyorum.” demişti. Ama biz bunlardan yılmadık, 
çalışıp yolumuza devam ettik ve kitabın bize ait 
bölümünü zamanında bitirdik.

Birçok toplantıda birlikte olduk. Bir keresin-
de Türkiye Yazarlar Birliğinin Hatay’da organize 
ettiği İktisat ve Ahlak Sempozyumu’nda ikimiz 
de konuşmacıydık. Ben oturuma katılmış sonra 
başka bir oturum için dinleyici sıralarına geçmiş 
oturuyordum. O da yanımdaydı. Arif Hoca soru 
sormak üzere kalktı ve bazen olduğu gibi konuş-
masını biraz uzatmış ve geçmişten bahsederken 
doğrudan isim vermeden ancak yine adil düzeni 
çağrıştıran bir üslupla konuya girmiş ve dikkat-
leri o yöne vermişti. Bu arada bunu fark eden bir 
iktisatçı arkadaş da eski görüşlerle bugün bir yere 
varılmaz diyerek adeta liberal sistemi son durak 
olarak anlatır gibi olmuştu. O da buna biraz içer-
lemiş ve bana bakmıştı. Ben de hocaya rahat ol 
hocam senin gibi bir devrimciyi anlamak zordur, 
yorma kendini, biz seninle yeniden devrimci se-
anslara başlarız der, onu rahatlatmaya çalıştım. O 
da bana o derin ve anlamlı güler yüzüyle bakar ve 
beni bir tek sen anlıyorsun der derin dostluğun 
temellerine bir harç daha koyardı.

Katıldığı bazı toplantılardan sonra genellikle 
canı sıkılır, bazen telefonla bazen de davet ederek 
yüz yüze bana dert yanar; bunlar Batıyı, serbest 
piyasayı, kapitalizmi esas almışlar, bunların bir 
derdi kalmamış der ve çoğu zaman yaptığı gibi 
beni gaza getirmeye çalışırdı. Biz de hiçbir zaman 
bu fırsatı kaçırmaz, bu gollük pasları doğrudan 
gole çevirirdik. O da bundan öyle bir keyif alırdı 

ki, dersin bir gol değil de bir düzine gol atmışız 

gibi çocuklar gibi havalara uçardı.

Bir keresinde son olarak atandığı bir katılım 

bankasının danışma komitesi üyeliği esnasında 

yaşadığı bir durumu bana anlatmış, “Sen bunla-

rın arasından nasıl böyle çıktın, bunlar hiç bizim 

gibi düşünmüyor, aleni faiz kavramının geçtiği 

bir endeksi kullanmayı uygun görüyorlar, sen ne 

düşünüyorsun?” dedi. Ben de olayı biliyordum ve 

“Evet, haklısın, ben de senin gibi düşünüyorum, 

nitekim TL Gecelik Referans Faiz Oranı ile çalış-

mak uygun değil diye biz de karar verdik.” dedim. 

Biraz rahatladı ve “En azından hepsi böyle değil.” 

dedi.

Bu sohbetler esnasında her seferine zulmün 

suratına çakardık tokadı ve sererdik kapitalizmin 

ruhunu yere. Ve bu bizi öyle sevindirirdi ki mut-

luluktan dört köşe olurduk. Adeta zulme ve ka-

pitalizme karşı kaleler kurar zırhlar giyerdik. Bir 

ikimiz kaldık devrimci olarak bu dünyada der ve 

birbirimize bakar gülerdik. Her çalışma yeni bir 

umut yüklenmesi idi bizim için.

Onu yakından tanımak, içindeki o bitmez tü-

kenmez enerjiyi fark etmek her zaman bize biraz 

ilaç gibi gelirdi. Öyle ki, tüm gayretinin tek bir 

maksada dönük olduğunu bilmek ve bir dava 

dostluğunu cenkte sırt sırta verir gibi hissetmek 

bizi çok mesut ederdi. Zira evrensel bilgi üretme 

merkezi olması gerekirken düz kolejlere dönmüş 

üniversitelerde bu duruma değil itiraz etmek su-

sarak dolaylı ya da doğrudan destek veren, yara-

tıcı ve çoklu aklın harekete geçebileceği ortamı 

devre dışı bırakanlara karşı böyle açık fikirli, eleş-

tirel akılcı, büyük düşünen, inkılapçı, İslâm’dan 

hareketle yeni bir dünya kurma peşinde koşan 

kaç tane aydın vardır ki?

Değerli yol arkadaşım Arif Ersoy, Senin gibi 

koca bir devrimciyi bir daha görebilecek miyiz? 

Aramakla bulunmayan adam gibi adam, derdi 

dünyaları tutmuş yüce gönüllü. Büyük dava ada-

mı, dertli insan, tevhidin ve faizsizliğin yılmaz 

savunucusu, hak ve adalet savaşçısı, akademik 

dünyada ender rastladığım devrimci aydın, or-

tak kitap yazma arkadaşım ve değerli hocam Arif 

Ersoy’a Allah rahmet eylesin mekânı cennet olsun 

inşallah.
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Hüseyin PADIR

Dünya artık cumhuriyetçi değil. Neoliberal birikim rejimi ve küreselleşme 
dünyayı cumhuriyetçi bir yer olmaktan çıkardı. Epey zamandır eski 
kuşak cumhuriyetçi entelektüelleri cumhuriyet melankolisi kuşatmış 
vaziyettedir. Post-emperyal melankolinin yerini post-republican melankoli 
almış durumda. Hakikat sonrası evrede artık siyasal rejimler bir hakikat 
ekseninde yapılanamıyor, daha ziyade özel kişiler ekseninde biçimleniyorlar.

Post-Cumhuriyet 
Melankolisine Doğru

S on dönemlerde 
Türkiye’de siyaset 

olağan rayından çıka-
rak siyasetçilerin eşleri 
üzerinden cereyan eden 
başka bir aksa oturdu. 
Eşler üzerinden süregi-
den tartışmaların ger-
çek gündemleri unut-
turan suni gündemler 
olduğu düşünülebilir ancak tam öyle olduğunu 
sanmıyorum. Beni burada ilgilendiren husus gün-
deme gelme biçimleri değil gündeme gelmelerinin 
bizatihi kendisidir. Siyasetçilerin eşlerini günde-
me taşıyan en önemli etken 1980 sonrasında dün-
yanın durumunda meydana gelen sosyo-politik ve 
teknolojik ilerlemedir.

1980 sonrasında gelişen neomuhafazakâr dal-
ga “aile” olgusunu politik yaşamın göbeğine getir-
miştir. Dönemin siyasetçileri daha fazlaca eşleriyle 
kamuoyunun karşısına çıkmaya başlamışlar, se-
çim propagandalarını birlikte yürütür hâle gelmiş-
lerdir. Ailenin siyasetteki giderek merkezileşmesi 
sadece siyasal iletişim biçimi olmakla kalmadı, 
özel alanın kamusal alan karşısında üstünlüğünü 
açık eden demokratik bir sürecin de başlangıcı-
na neden oldu. Türkiye’de ise neomuhafazakâr 
kültürün ilk örneğini, Turgut Özal gerek eşiyle 
birlikte gerekse de özel yaşamıyla daha çok boy 

göstererek vermiştir. 
Eşlerin kamusal alan-
da temsillerinin en çok 
tartışması Cumhuriyet 
mitingleri döneminde 
Cumhurbaşkanı ada-
yı Abdullah Gül’ün 
eşi dolayısıyla gerçek-
leşti. Ancak sorun, 

Türkiye’ye özgü şartlar altında dindar-laik gerili-
minin ötesinde boyutlar içeriyor. Türk siyasetinde 
eşlerin öne çıkmaya başlaması ile Cumhuriyetçi 
değerlerin tasfiyesi arasında doğrudan bir bağlantı 
göze çarpmaktadır.

Özal’ın meşhur sözleri (“Benim memurum işi-
ni bilir.”, “Ben zenginleri severim.”, “Demiryolu 
moskof işidir.”, “Yaptım oldu” vb.) tüm bu yargılar 
ile Cumhuriyetçi bir kamusal alan kurgusundan, 
Kemalistlerin kamusal çıkarı özel çıkara üstün tu-
tan Rouseaucu cumhuriyetçi motiflerinden uzak-
laşılmış, Kemalist orta sınıfların yerini Özalist orta 
sınıflar almıştır. Cumhuriyetin erdemlerinden 
çıkarlar federasyonuna geçilmiştir. Kemalist dev-
rimcilerin yerini Özalist prensler aldığından beri-
dir cumhuriyet ile demokrasi arasındaki ilişkile-
rin alacağı biçimler ortaya çıkmıştı. Cumhuriyetin 
bürokratik idari kültüründen neoliberalizmin pi-
yasacı yönetişim anlayışına, politik rasyonaliteden 
ekonomik rasyonaliteye, devlet aklı söyleminden 

Turgut Özal Semra Özal
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şirket aklına doğru paradigmatik bir dönüşüm 
yaşandı. Tüm dünyada olduğu gibi Cumhuriyetçi 
rejim tiplerinin gerilediği, sivil toplum ve kimlik 
taleplerinin öne çıktığı, toplumsal aktörlerin ilgi 
ve çıkarların belirleyici olduğu, bireyin talep ve 
istemlerinin siyasetin söylemini biçimlendirdiği 
demokratik bir süreç yaşadık. Bu liberal-demok-
ratik gelişim süreci, kamusal ve politik olanın özel 
alanın gerisine düşmesine ve siyaset nosyonunun 
sağcılaşmasına neden oldu. 1980 sonrasında hem 
Türkiye’de hem de Fransa’da Cumhuriyetçilik 
tartışmaları sıcak gündemlerin başında gelmesi 
bu yüzden anlaşılır bir şey-
dir. 1960’lı yılların devrimci 
ismi Regis Debray “Fransa’da 
demokrasi Cumhuriyet’i öl-
dürdü.” tezini ileri sürmüştür. 
1990’lı yıllardan günümüze 
Debray, post-cumhuriyet me-
lankolisini sürdürmek için 
inandırıcı nedenlere sahiptir. 
“Devrim”, “Cumhuriyet”, “siya-
set” ve “kamusal” alan arasında 
daima varoluşsal bir ilişki ola-
gelmiştir. Daniel Cohn Bendit, 
“Biz Devrimi Çok Sevmiştik” 
diyerek kızıldan yeşile dönüş-
tüğünde, Debray, “Biz Cum-
huriyeti Çok Sevmiştik” de-
miş ancak beyaz-mavi-kırmızı 
renklerine olan bağlılığını sada-
katle devam ettirmiştir. Siyaset-
çilerin eşleri üzerinden dönen 
tartışmaları Debray’ın şu cüm-
leleriyle birlikte değerlendirdi-
ğimizde bunun Cumhuriyet kriziyle bağıntısını da 
anlayabiliriz. Şöyle diyor Debray; Demokraside, 
cumhurbaşkanına, devletin başına eşi eşlik eder. 
Amerika seçimlerinde aday olan çifttir. Fransa’da, 
Fransa bir cumhuriyet iken cumhurbaşkanı seçi-
len aday, Elysée Sarayı’nın merdivenlerini tek ba-
şına çıkardı. Ailesini arkasında bırakırdı. Bugün, 
Sayın Sarkozy, Elysée’ye sadece eşiyle değil çocuk-
larıyla birlikte çıktı. Korkunç. Neden? Çünkü bir 
cumhuriyette, özel alan ile kamusal alan ayrıdır. 
Özel alan geride bırakılır.

Fransa Cumhuriyeti’nde bir cumhurbaşkanı-
nın özel hayatı, asla onu eleştirme konusu yapı-
lamaz. Mümkün değildir bu. Sayın Obama, seçil-
diği akşam eşiyle birlikte ortaya çıkar. Mitterand 

yalnızdır. Bu, onun eşi yok demek değildir, eşi be-

lirli işler de yapabilir. Bu temelde laikliği gösterir. 

Soyut vatandaş ile somut bireyin mutlak ayrımı. 

Seçilen cumhurbaşkanı soyut bir vatandaş hâline 

gelir. Bir ailesi vardır tabii ama aile siyaset alanına 

girmez. Kamusal alanın özel alan ile kirletilmesi, 

siyasetin evin iç işleriyle kirletilmesi, yasanın töre 

ile kirletilmesi vesaire, bunların hepsi cumhuri-

yetçi modelin olumsuzlanmasıdır.

Cumhuriyetçi modeli sadece muhafazakârlar 

değil dünyanın gidişatı da olumsuzluyor olma-

lı. Debray’ın dediği gibi tele-

vizyon eğitimi, para yasayı, 

ekonomi politikayı öldürüyor. 

1980 sonrasında kendisini gös-

teren süreci Debray, “dünyanın 

Amerikanlaşması” olarak oku-

maktadır, bu süreç politik varo-

luşun yitirilmesiyle sonuçlandı. 

Cumhuriyet fikrini Katoliklikle 

(kurumsalcılığı, evrenselci-

liğinden dolayı), Demokrasi 

fikrini ise Protestanlıkla iliş-

kilendiren Debray’a göre yeni 

durumda kilisenin (kurum) 

dolayımını varsayan Katolik 

kültürünün yerini Protestan-

ların doğrudanlığı almaktadır. 

Ona göre, Amerikan hegemon-

yası, Fransız tipi cumhuriyetin 

ortadan kalkmasının yolunu 

açmıştır. Demokrasi ile cumhu-

riyet farkını Debray kabaca şu 

şekilde tarif etmektedir: “De-

mokraside ekonomik kurumlar temel arz ederken 

cumhuriyetin temeli siyasi kurumlardır. Ve bugün 

homo-economicus’un politik insan karşısında ga-

lip geldiğini söyleyebiliriz. Tabii, bununla birlikte 

siyasi partilerin ve siyasi programların önemini 

yitirmesi vs… Kısacası, ortak çıkar, tekil çıkarla-

rın çeşitliliği karşısında yok olmaya yüz tutmuş 

durumda”. Cumhuriyette siyasetin ekonomiyi 

yönlendirdiğini, demokraside ise ekonominin si-

yaseti yönettiğini söylemektedir: “Cumhuriyette 

en iyiler şehir meclisi ve parlamentoya giderler. 

Demokraside ise en iyiler iş yaparlar. Cumhuri-

yette kamuya hizmet etmenin veya kamu görevi-

nin verdiği itibarı demokraside özel kişisel başarı 

Melankolik hissiyatın, 
romantik ve nostaljik 
duyguların asıl nedeni 
teknik ilerlemenin geri 

alınamazlık karakterinde 
yatmaktadır. İletişim 

teknolojilerinde yaşanan 
büyük dönüşümle gelen 

djital doğrudanlık 
çağında, mahrem ile 

kamusal alan arasındaki 
geçtiğimiz dönemin 

ayrımları belirsizleşmiş 
ve aile-ekonomi-devlet 

arasındaki ilişkilere 
dayanan siyasal 

tasavvurları sarsılmıştır.
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sağlar.”1 Debray, Civilization: How We All Become 
American (2017) kitabında sözünü ettiği dünya-
nın Amerikanlaşması, Rousseaucu yurttaşlık (po-
litik bütünün parçası olmak) ile burjuva bireyi 
ve genel çıkar ile özel çıkar arasındaki gerilimin 
Robinsonvari “insan” kavramı lehine çözülmesin-
den başka bir şey değildir. Doğal insanın yurttaşa 
dönüşerek politikleşmesinden, yurttaşın doğal in-
sana dönüştüğü bir sürecin içindeyiz. Seçmenle-
rin iradesinin toplamından fazla alan “genel irade” 
fikri Fransız rasyonalizminin arkaik bir politik 
çıktısını oluşturuyor. Rousseau’nun “kentin evleri, 
sitenin ise yurttaşları vardır” yaklaşımı ileri tek-
nolojik düzeyden bakıldığında tarihsel bir ironiyi 
çağrıştırıyor.

Hassasiyet Rejimi

Ülkemizde hassasiyetler rejimi cumhuriyet er-
demlerinin yerine geçti. Türkiye’nin kronik rejim 
sorunuyla alay eden “Ciddiyet hükümeti” öneri-
sini ciddiye alalım. Sırasıyla mutlakiyetin, meş-
rutiyetin, cumhuriyetin çözemediği problemlerin 
hâllini profesyonel konsantrasyona havale eden 
teknokrat tavrın neoliberal depolitizasyon ile iliş-
kisi tüm siyasal angajmanların aşıldığı zamanlarda 
yaşadığımız kurumsuzlaşma deneyimini açıklı-
yor. Neoliberal aklın dayattığı depolitik tekniğin 
egemenliğine karşı kitlelerin verdiği patetik (duy-
gusal) tepki popülist ultra politikanın boğucu 

1 ht tps : / /medyascope . tv /2018/02/03/reg i s -debray-
demokraside-guclunun-borusu-oter-ortak-bir-nizam-yoktur-
olivier-abel-bu-cagda-cumhuriyetin-hayatta-kalmasi-cok-
zor/

atmosferine fırlattı bizi. Clausewitz’in ideal savaş 
yönetimi için teklif ettiği iş bölümü, devlete aklı, 
halka ise duyguyu bırakıyordu. Siyasi kurumlar 
(meclisler) halkın duygusal tepkilerinin seçkinle-
rin teknik becerisiyle yapılandırıldığı dengeleme 
noktalarıydı. Siyasetin çökmesi “logos” ile “pat-
hos” arasındaki ilişkiyi de kopardı. Bugün, siya-
seti teknik detaylara indirgeyen neoliberalizmin 
klas tavırları, hassasiyet siyasetinin çirkef öfkesiy-
le aşındırılıyor. Bir siyasetçinin Kur’ân okuması, 
bir Padişah tablosunu satın alarak yurda getirmesi 
vs. siyasetin gündemini belirleyebiliyor. Neolibe-
ral siyasetsizlik kamusal insanı öldürürken hazza 
dayalı kişisel çıkarın tüketim toplumuyla uyum-
lu bir hükmetme modeli yaratacağını umuyordu. 
Kısa vadede umduğunu bulduğu söylenebilir. 
Ancak insan, şahsi alanında ailesi ve kişisel zevk 
ve inanışları mevzubahis olduğunda hassaslaştı. 
Siyasetin somut gruba yani aileye ve somut bede-
ne yani şahsa indirgenmesi sadece Aristoteles’in 
işaret ettiği “haz” zembereğini boşaltmakla kalma-
dı, kişisel alandaki diğer bütün batıl inanışların, 
duygulanımlarında siyasete nüfuz etmesine ola-
nak sağladı. Cumhuriyet yurttaşlığına “muhayyel 
cemaat” diye yüz ekşiten neoliberal hükümet aile, 
hemşehrilik, mezhep gibi daha somut ve daha ki-
şisel olanı yücelterek kişisel hassasiyetin kamusal 
siyasetin önüne geçmesine fırsat verdi. Böylelikle, 
birincil ilişkilere dayanan tanıdıklar mekanizma-
sının ve bu mekanizmayı meşrulaştıran bir has-
sasiyet rejiminin inşası mümkün oldu. Somut ve 
kişisel ilişkiler muhayyel yasal-kamusal yurttaşlık 
bağının önüne geçti ve kamusal çıkarı önceleyen 
liyâkat siyaseti yerine bu kişisel ilişkilere dayanan 
bir siyasal kültür inşa edildi.

Ara Kurumların Yükselişi

Cumhuriyetçi jakoben milliyetçiliğin ve mer-
kezi patrimonyal devletin geniş soyut kolektiviz-
minin ve kamusal kurumlar üzerinden sağladığı 
güç iletkenliğinin bireyin kişisel alanını ve öz-
gürlüğünü daralttığı iddiasını Cumhuriyet karşıtı 
muhafazakârlar ilk baştan itibaren dillendiriyor-
du. Cumhuriyetin, insanı, kralın tebaasında hare-
ketsiz bir nesne olmaktan kurtarıp özgür halkın 
özgür bir yurttaşı yaparak ona özneleşme imkânı 
sunduğu şeklinde özetlenecek cumhuriyetçi bakı-
şı kendi silahıyla vurmak için Robert Nisbet, ara 
kurumlar tezini ortaya attı. Birey ile devletin daha 

Türkiye’de dindar-laik çatışması laiklikle 
özdeşleştirilen Cumhuriyet fikrini daima 
diri tutmuş ve bu fikrin kendisini değişik 

süreçlerde yeniden üretebilmesine 
neden olmuştur. Fakat yeni durumda 

Cumhuriyetçiliğin maddi koşulları tasfiye 
edildiği için çağımızda cumhuriyetçiler 

melankoliye yazgılıdır. Çünkü artık 
dünyada özel alan ile kamusal alan, 
devlet ile toplum arasında sekter 

Cumhuriyetçi ayrımlar koymanın maddi 
koşulları yoktur.
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eşit şartlarda karşılaşacağı bu gri diyalog alanları 
hem devletin basıncını hafifletiyordu hem de so-
yut muhayyel bir yurttaşlık algısının yerine daha 
somut birincil ilişkilere dayanan gerçek bir cema-
at dayanışması imkânı sağlıyordu. Muhayyel ve 
sözde ulus dayanışması yerine somut ve kişisel 
birincil ilişkilere dayanan dini ya da mesleki ce-
maatlerin “gerçek” dayanışması çok daha insani 
ve makuldü. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yük-
selen modernizm ve cumhuriyet eleştirileri ara 
kurumların “önemi”ni yeniden gündeme taşıdı. 
Ancak, soyut düşünceye dayanan politik birliğin 
yerini kişisel (burada “insani” olduğu söylenir) 
ilişkilere dayanan depolitik cemaatlerin almasıyla 
siyaset kişisel ilişkilerin (nepotizm) ve kişisel has-
sasiyetlerin (dini kültürel jestlerin egemen olduğu 
patetik popülizm) duygu bombardımanı altında 
ufalandı. Siyasi kurumlar ortadan kaldırılırken 
ara kurumlar siyasetin ana taşıyıcısı oldu. Siyaseti 
“realize” etmek isteyen bütün girişimler siyaseti 
“kişiselleştirerek” popülizme giden yolun taşları-
nı döşediler. “Şahsım” rejiminde, muhayyel/soyut 
olanı, siyasi olanı küçümseyerek somut, kişisel 
ve depolitik olanı insani ilan eden cumhuriyet 
ve modernizm eleştirilerinin büyük payı vardır. 
Son olarak, Debray’ın “cumhuriyette kurumlar, 
demokraside dernekler vardır” indirgemesine 
“Türkiye’de ise vakıflar vardır” yargısını eklemek 
olasıdır. (Ya da meslek odalarının, özellikle de ba-
roların bölünmesi tartışmasını düşünelim. Cum-
huriyet öncesi “ancien regime”in mottosunun bu-
gün ne kadar geçerli olduğunu görebiliriz: “Bana 
loncanı söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim!”)

Aristoteles, siyasetten yalıtılmış kişisel alanın 
sınırlarını çizerken baskın motivasyon olarak haz 
istencinden bahsetmişti. Özel alan haz alanıdır. 
Sosyalleşme pratiğiyle insan kendiliğinden taviz 
vererek kamusal alanı oluşturur. Toplumsal ya-
saların altında kişilikten verilen taviz vardır. Ne-
oliberal ekonomizm sosyal fedakârlığa yaslanan 
bürokratik kurumları aşındırarak ve toplumsal 
kurumları özelleştirerek sosyal erdemi kişisel haz, 
kâr ve çıkara indirgedi. Sosyal fedakârlığa, siyasi 
erdemlere ve Kantçı bir ödev ahlakına dayanan 
“kamu görevi” anlayışının yerini, kendi bireysel 
kârını maksimize etme peşinde koşan kariyerist 
tüccarlar ya da “işini bilen” memurlar aldı. Cum-
huriyet fikrinde hâlbuki kamu görevi kişisel ka-
riyerin önündedir. Cumhuriyetin “vatan”ı neoli-
beralizmin “kârhanesi”ne dönüştü. Cumhuriyetin 

kaybı, bizi önce ekonomist tüccarların zevk toplu-
muna, neoliberalizmin küresel krizi ile birlikte de 
kişisel ilişkilerin ve kişisel duyguların iş birliğin-
den doğan hassasiyet rejimine taşıdı. Bu bireyci 
kültür içinde, kamusal birliği tesis edecek, birey-
leri maddi özel çıkarların ötesinde birleştirecek 
tutkulardan, kamusal aidiyeti güçlendirecek duy-
gusal yönelimlerden (“vatanseverlik”) mahrumuz.

Dünya Artık Cumhuriyetçi Değil

Dünya artık cumhuriyetçi değil. Neoliberal 
birikim rejimi ve küreselleşme dünyayı cumhu-
riyetçi bir yer olmaktan çıkardı. Epey zamandır 
eski kuşak cumhuriyetçi entelektüelleri cum-
huriyet melankolisi kuşatmış vaziyettedir. Post-
emperyal melankolinin yerini post-republican 
melankoli almış durumda. Hakikat sonrası ev-
rede artık siyasal rejimler bir hakikat ekseninde 
yapılanamıyor, daha ziyade özel kişiler ekseninde 
biçimleniyorlar. Yukarıda vurgulamaya çalıştığım 
gibi Cumhuriyetin alâmeti farîkası kamusal alanın 
özel alandan kesinkes ayrılması, politik olanın 
şahsi olana bariz üstünlüğüdür. Kamusal idarenin 
objektif çıkarı, özel çıkarlar tarafından tarumar 
edilmektedir. Dünya dolayımsızlaşmıştır; dünya 
kurumsuzlaşma ve dolaysızlık talep ediyor. Gü-
nümüzde devlet başkanları devlet yönetimini ve 
toplumla diyaloğunu bürokratik dolayımlar ol-
maksızın kendisi de bir şirket olan twittter’daki 
şahsi hesaplarından sağlamaktadırlar. Kurumların 
tüzel kişilikleri (person) yerini özel iradelere (indi-
vidual) bırakıyor. Parti-devlet modeli bu manada 
yirminci yüzyılın bir fenomeni iken küreselleşme-
nin feodalizme dönüş trendi içinde şahıs devletle-
ridir. Objektif ahlak talebi yerini yeni-feodalleşme 
trendi içinde network toplumunun tanıdıklar zin-
cirine bırakıyor. Kariyer menzilleri kurumsal ser-
mayeden ziyade sosyal sermaye hacmince belirle-
niyor. Dolaysızlık ve özel olanın önceliğini sadece 
egemen siyasal aktörler değil muhalif sol siyaset-
lerde ve yeni toplumsal hareketlerde de görmek 
mümkündür; doğrudan demokrasi, özel alanın 
politikliği, parti bürokrasisi karşıtlığı ve anarşizan 
motifler vb. Anarşist ve faşist hareketlerin birlikte 
güçlenmeleri dolaysızlık arzusunun giderek radi-
kalleşmesinin semptomları olarak da okunabilir. 
Parlamenter demokrasinin krizini konjonktürel 
bir otoriter popülizmin yükselişinin ötesine ta-
şıyan unsur yaşanan teknolojik dönüşümlerde 
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yatıyor. Zira politik düzeyde ilerlemeler-gerileme-
ler yaşanabilir, politik rejimler birbirlerini lineer 
olmayan bir ritimde izleyebilir. Ancak teknolojik 
ilerlemelerden geriye dönüş pek mümkün ola-
mamaktadır. Melankolik hissiyatın, romantik ve 
nostaljik duyguların asıl nedeni de teknik ilerle-
menin geri alınamazlık karakterinde yatmaktadır. 
İletişim teknolojilerinde yaşanan büyük dönü-
şümle gelen djital doğrudanlık çağında, mahrem 
ile kamusal alan arasındaki geçtiğimiz dönemin 
ayrımları belirsizleşmiş ve aile-ekonomi-devlet 
arasındaki ilişkilere dayanan siyasal tasavvurları 
sarsılmıştır. Örneğin, feodalleşmenin en çarpıcı 
olgusu siyasal iktidar ile ekonomik iktidar politik 
temsili dolayımların ortadan kalkması, ülkelerin 
yürütme organlarında politik temsilcilerin yerini 
doğrudan piyasadaki aktörlerin almasıdır. Meh-
met Şimşek’ten Berat Albayrak’a, İsmet Yılmaz’dan 
Ziya Selçuk’a, Numan Kurtulmuş’tan Mehmet 
Nuri Ersoy’a yaşanan dönüşümü anlamaya çalış-
tığımızda, kolaylıkla dolaylı siyasi temsilcilerden 
ilgili alanlarda şirketlere sahip doğrudan ekono-
mik aktörlere geçildiğini söylemek mümkündür.

Kamusal alan özelleşirken (sadece özelleştir-
meler yoluyla ekonomik düzlemde değil her alan-
da), özel alan da kamusallaşmakta, bu alanları 
ayrıştıran ilkeler ortadan kaybolmaktadır. Dijital 
kamusal alan olgusu ile özel ve kamusal alan ara-
sındaki bariyerler aşındırıldı. Çağın iletişim kültü-
rü altında siyasetin krizini derinlemesine yaşıyo-
ruz ve siyasetin günden güne “suni gündemleler”le 
hızla depolitikleşmesini bu eksende düşünmek 
gerekiyor. Neoliberalizmin, bireyciliği ve ekono-
mizmi “yoldaş”ı (sosyalizmin yıkılışı) ve “yurttaş”ı 
(Cumhuriyet rejimlerinin aşındırılması) aynı anda 
tarihsel bir ironiye dönüştürmesi manidardır.

Tüm bu tartışmalar dünyanın yeniden in-
şasında cumhuriyetçi fikrin bir katkısının 

olamayacağını ortaya koyuyor. Cumhuriyet mi-

tinglerinden sonra Türkiye’nin cumhuriyetçi kad-

rolarının ulusalcılar ile demokratlar arasında bir 

yol ayrımıyla karşılaşmalarını ve hâlihazırdaki 

CHP’nin siyasi kadro profillerini de bu eksende 

düşünmek gerekiyor. Ulusalcıların Cumhuriyet 

fikrinden devletçi-milliyetçiliğe çok kolay geçebil-

meleri “kamu” ile “devlet otoritesi”nin özdeş kabul 

edildiği politik kültürümüzde çok zor olmasa ge-

rek. Türkiye’de dindar-laik çatışması laiklikle öz-

deşleştirilen Cumhuriyet fikrini daima diri tutmuş 

ve bu fikrin kendisini değişik süreçlerden yeniden 

üretebilmesine neden olmuştur. Fakat yeni du-

rumda Cumhuriyetçiliğin maddi koşulları tasfiye 

edildiği için çağımızda cumhuriyetçiler melanko-

liye yazgılıdır. Çünkü artık dünyada özel alan ile 

kamusal alan, devlet ile toplum arasında sekter 

Cumhuriyetçi ayrımlar koymanın maddi koşulları 

yoktur. CHP’nin kaderi bu anlamda sağcılaşmak-

tır. “Cumhuriyet” fikri bu yeni dünya resmi kar-

şısında arkaikleşmiş görünmektedir. Türkiye’de 

artık bir daha kitlesel düzeyde “Cumhuriyet Mi-

tingleri” düzenlenmesi imkân dâhilinde değildir. 

“Adalet Yürüyüşleri” ya da “Demokrasi Cepheleri” 

kurulabilir yalnızca. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ka-

rar TV’de katıldığı bir programda Marx’ın “Dün-

yanın bütün işçileri birleşin.” sözünü “Dünyanın 

bütün demokratları birleşin”e tercüme etmesini 

ciddiye almak gerekiyor. Cumhuriyetçilerin me-

lankoli ve yas’a düşmemek için bir dönüşüm yaşa-

maları gerekiyor. Akıntıya karşı melankoli, suyun 

akıntısında ise demokratlık onları beklemektedir. 

Dünyanın nesnel basıncı gereği, CHP artık daha 

az cumhuriyetçi, daha fazla demokrat olacak-

tır. Cumhuriyetçi rasyonalizmin evrenselciliği ve 

mutlakçılığı demokrat şüphecilik ile giderek aşı-

nacaktır. Büyük amaçların (“çağdaşlık”) yerine 

pragmatik bir hareket tarzı geçirilecektir. Tekra-

ren söylersek özel olanla kamusal olanın birbirine 

karıştığı bir kültürde bırakalım cumhuriyet fikrini 

siyasalın kendisi bile krizdedir. Türkiye’nin cum-

huriyet birikimi güçlüdür ancak dünyanın rüzgârı 

epeydir farklı yönlerden esmektedir. Taner Timur, 

içinde olduğumuz politik rejime “önlenebilir kar-

şı-devrim” demekte son derece haksız, Olivier 

Abel, “Bu çağda Cumhuriyetin hayatta kalması 

çok zor.” demekte ise son derece haklıdır.

Cumhuriyet Mitingleri
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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)

M üslüman Kardeşler Teşki-
latı İhvân’ın, genel sekre-

terlik makamını kaldırması ve ce-
maatin yönetme görevini liderliğe 
vermesi suretiyle son attığı adım 
tarihî bir adımdır. Adımın öne-
mi, Mahmud İzzet’in yakalanması 
sonrası hâlihazırda dinî rehberlik 
görevini yürüten İbrahim Münir’in 
yayınladığı bildirinin içeriğinde 
somutlaşıyor. İzzet’in yakalanması 
cemaatin saflarında büyük yan-
kı uyandırdı. Bu durum Münir’i 
ikinci bir bildiri yayınlamaya sevk 
etti. Bu bildiriye cemaatin sözcü-
sü Talat Fehmi ismiyle yayınlanan 
üçüncü bir bildiri daha eklendi. 
Cemaat içindeki şartların istikrarı 
açısından arka arkaya  birkaç gün 
içinde üç bildiri yayınlanmasının 
ne anlama geldiğini açıklama ge-
reği yoktur. Özellikle de üç bildiri 
arasında cemaatin yönetimi, lider-
lerinin isimleri ve mevkileriyle il-
gili çelişki gölgesinde… 

Cemaatin içinde yönetimin, 
büyük bölünmelerden ve arala-
rında derin anlaşmazlıklardan 
mustarip olduğu yeni değil. Bu 

anlaşmazlıkların bir kısmı önceki 
yıllara ait… Fakat yeni olan, iki 
faktörün cemaatin içinde bulun-
duğu hâlihazırdaki tarihî krizi ön 
plana çıkarıyor. İlki, kıvırma veya 
makyaj yapmaya imkân vermeye-
cek şekilde sadece ak sakallılarla 
gençler arasında değildir, aynı za-
manda bölünme liderlik saflarını 
yatay vurmaktadır. İkincisi cema-
atin ak sakallılar neslinden gelen 
tarihî liderlik, sonunda sadece şa-
hıslarda değil cemaatin mekaniz-
masında da önemli ve hatta kök-
lü bir değişime gitmek zorunda 
kaldı. Her iki faktör de birbiriyle 
bağlantılıdır. Zira İbrahim Münir 
ile Mahmud Hüseyin arasındaki 
anlaşmazlıklar had safhada ve de-
rindi. O derece ki bu anlaşmaz-
lık Münir, İzzet’in yakalanması-
nı fırsat bildi ve makamını iptal 
ederek Hüseyin’i devirdiğini ilan 
etti. Münir genç nesli kendi yanı-
na çekmeye çalıştı. Bunu da yük-
sek yönetimi, dini rehberin veya 
onun yerine işleri yürüten kişinin 
makamındaki bireysellikten alıp 
kolektif bir yapıya çevirerek ya-
pıyor. Karar alma ve yeni liderleri 
yükseltme yönteminde önemli bir 
dönüşümün başlangıcı bu. Ancak 
gençlerin bu adıma tepkisi cemaat 
gençlerinin sahip olduğu homur-
danmanın ve  öfkenin derinliğini 
yansıtıyor. Hatta bu gençlerden 
bazıları bu adıma Münir tarafın-
dan yayınlandığı için karşı çıktı-
lar. Üstelik bu adım yeni liderlerin 
yükselmesine ve karar organının 
tamamen cemaatin “ihtiyarlarının” 
eline bırakılmamasını kabul etme-
sine rağmen… 

Müslüman Kardeşler hareketi 
yedi yıldır büyük bir kriz içinde. 
Âdetleri gereği tarihî bir sorunla 
karşı karşıya olduklarına ikna ol-
muş değiller ve bu kriz bireyleri 
vurduktan sonra teşkilatı vuran 

gerçek bir krizdir. Teşkilat ilk defa 
bölünme ve paralel ofisler ve ko-
misyonlar kurma derecesine varan 
kapsamlı bir iç bölünmüşlükle 
karşı karşıya olmasına rağmen 
yönetime hâkim isimler örgütsel 
inatlarını sürdürüyorlar ve yıllar-
dır hiçbir gelişme ve yenilenme 
göstermeyen kavram ve kanaatlere 
dayalı fikrî bir kapalılık içindeler. 

İhvân cemaatinde değişim ve 
değiştirmenin göstergeleri bir-
birini izleyecek. Bu, değişimin 
yükümlülükleri olgunlaştığı için 
değil tabi bir durum. Zira uzun 
zamandır olgunlaşmıştı zaten. Mı-
sır’daki yönetim Mahmud İzzet’i 
yakalayarak farkına varmadan bu 
değişimin kıvılcımını ateşlemiş 
oldu. Cemaat zahiren de olsa ke-
netlenmesini muhafaza ediyor 
ancak muhtemelen daha fazla rol 
yapamayacak. Yönetimi kolektif 
bir yapıya dönüştürmek cemaat-
teki son değişiklikler olmayacak. 
Zira tarihî liderler arasındaki yatay 
anlaşmazlıklar kendilerini tasfiye, 
intikam ve kartları ortaya çıkar-
ma sürecine sokacaktır. Hal böyle 
olunca en büyük fırsat, liderliği 
almak için genç kuşağın önünde 
olacak. 

Geçmişte cemaat büyük şok-
ları atlatmak için sorunları ertele-
yip geciktirerek hayatta kalabildi. 
Şimdi ise bekası, liderlerinin be-
nimsemediği değişim operasyo-
nunun sürdürülmesine bağlı ar-
tık. Bu değişim, İhvân’ın 2013’te 
aldığı tarihî darbenin, örgütsel ve 
bireysel bazda olumsuz etkileri 
sonrası farz oldu. Zira önemli lider 
isimlerin tutuklanma veya vefat 
sebebiyle  sahneden çekilmesiyle 
birlikte cemaatin önüne yeniden 
dirilmesi ve bir hareketliliğe sahne 
olması için yeni bir kapı açıldı. Bu 
hareketlilik tamamlanırsa kendisi 
için yeni bir diriliş olacaktır. Bunu 
ne Mısır’daki yönetim bekliyordu, 
hatta ne de İhvân’ın kendisi.

(El-Arab El-Yevm gazetesi, 21 

Eylül 2020) 

İhvân’da Tarihî Değişim
Semih RAŞİD 
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H er yıl bu zamanlar tartışma-
lar patlak verir ve şu soru 

yöneltilir: Mısır yeni bir devrime 
elverişli mi?  Mısırlı müteahhidin 
çağrısını yaptığı devrim mi? 

Geçen yıl 20 Eylül’de yol-
suzluk rejiminin içinden gelen 
bu müteahhit, insanların iktidar 
kampındaki felaketler ve suçlar 
hakkında söylediklerini ispatlayan 
deliller sunarak çıkagelmiş ve bu 
noktadan hareketle Abdulfettah 
Sisi’nin devrilmesi için devrim 
çağrısı yapmıştı.

Para ve ekonomi dünyasındaki 
yolsuzluk “Muhammed Ali Devri-
minin” tetikleyicisiydi. Zira ülkeyi 
ele geçiren bu küçük grubun har-
caması olarak cumhurbaşkanlığı 
saraylarının yolsuzluğu ve israfı 
siyasi haklar, ifade özgürlüğü ve 
demokratik dönüşüm ile ilgili ko-
nuşmaların üzerini örttü. 

Bu rüzgâr Sisi’nin kendisinin 
ürettiği kırılgan heykelin kırılma-
sında aşamalı olarak başarılı oldu. 
İnşaat müteahhidinin rejimi mali 
olarak ortaya koyması sonrası sı-
ranın siyasete gelmesi bekleniyor-
du ancak 25 Ocak 2020’deki yıl 
dönümü gelinceye kadar bu ya-
şanmamıştı. Müteahhit, Mısırlılara 
bugün Sisi’nin düşürülmesi çağrısı 
yaparak tekrar döndü, ordunun 
destek verdiğini ima etti ve halk-
tan Eylül 2019’daki ilk çağrısında 

anlatılanları tekrarlayarak insan-
lardan eyleme geçmelerini istedi. 

O gün 25 Ocak’ta güneş battı, 
çekildiğini ve siyaseti bıraktığını 
açıklamasıyla müteahhidin yıldızı 
da söndü. Kendisinin Sisi’yi de-
virme imkânının olmadığını itiraf 
ederek eldivenini çıkardı. Bu tu-
tumdan Sisi, muhaliflerine karşı 
daha otoriter, küstah ve zalim bir 
şekilde çıktı. 

O vakitler müteahhidin siyaset 
borsasından çıkıp emlak müteah-
hitliğine döndüğünü, 25 Ocak’ın 
gerçek kitlesinin hayal kırıklığına 
uğramaması veya ümitsizliğe ka-
pılmaması gerektiğini söylemiş-
tim. Zira tüm bu yaşananların 
Ocak devrimiyle hiçbir alakası 
yoktu. 

Nice zarar vardır aslında fay-
dalıdır. Pusulayı yeniden ayarlama 
niyetindeki maceracı Muhammed 
Ali’nin ömrü başından sonuna 
dört ayı geçmedi. Öncesinde ger-
çekçi direnişler vardı. Bu direniş-
ler ahlaki özünü kaybetmeksizin 
veya müteahhitlik pazarına çık-
maksızın sürecek ve derinleşecek-
ti. Ancak bir şey olmadı. Devrim 
niteliğindeki hareketsizlik hâkim 
oldu. Ta ki Mısır halkı Sisi’nin 
imara aykırı diyerek evlerini yık-
mak için köylere ve semtlere 
ordu göndereceğini ilan etmesiy-
le birlikte kendisini varoluşsal bir 

tehdit içinde bulduğu ana kadar. 
Burada Mısırlılar hiçbir çağrı veya 
kışkırtma olmaksızın kendiliğin-
den ayaklandı.

İnsanlar evlerinin yıkımını ve 
ağır cezalar dayatan rejimin kirli 
yüzüyle karşı karşıya olduklarını 
gördü. İlk tepki ve gösteri girişi-
miyle birlikte Sisi geri adım attı ve 
cezalarda devasa indirimlerle uz-
laşı teklifinde bulunarak kitleleri 
memnun etmeye çalıştı. 

Sisi’nin macerası ve ordu-
yu Mısırlı çiftçilere karşı savaşa 
sokma girişimi durdu. İnsanlar 
Mısır’ın Sinalı vatandaşıyla sava-
şan despotun Saidi ve Delta bölge-
sindeki vatandaşla savaşması için 
önünde hiçbir engel olmadığını 
anladı. Ordu kitlelerle çatışma içi-
ne sokulmasına karşı çıkmasaydı 
bu cinnet halinin durması müm-
kün değildi. 

Bu atmosfer içinde müteahhit 
uzletten döndü, yeniden geldiği-
ni ilan etti ve bir kez daha Sisi’yi 
düşürecek yeni bir 20 Eylül’den 
bahsetti. Dahası şayet halk sokağa 
çıkarsa ordunun halkın yanında 
olacağını ifade etti. Tablo geçen yıl 
aynı tarihte yaşananların birebir 
aynısı. Belki de coşkuyu azaltan ve 
duyguyu zayıflatan şey bu. Şöyle 
ki sanki insanlar ayrıntılarıyla tek-
rarlanan aynı söylemi, hareketi ve 
tepkileri sergiliyordu. 

Sokağa çıkma çağrısı yapanlar 
bunu devrim olarak adlandırıyor. 
Tüm araçlarla bu çıkışı önlemek 
için seferber olanlar da devrime 
karşı savaş için hareket ediyorlar. 
Tüm taraflar bu gösterilere bir 
devrim gibi yaklaşırken sorunun 
asıl tarafı olan Mısırlı vatandaş 
kendisinin devrim yapmak ama-
cında olduğundan emin değil. 
Yalnız kesin olan şu ki herkes he-
nüz işaretleri oluşmasa da devrimi 
beklediklerini biliyor.

(El-Arab El-Yevm gazetesi, 24 
Eylül 2020)

Mısır’daki Gösteriler Yeni Bir Devrim mi?
Vail KANDİL 
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G ary Gamble Middle East 
Forum adılı sitede 6 Eylül 

tarihinde bir makale yayınladı ve 
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri 
arasında barış antlaşmasının im-
zalanmasıyla birlikte Arap-İsrail 
çekişmesinin sona erdiğini yazdı. 
Gamble’ye göre İsrail’le çekişme 
İsrail’in Ürdün ve Mısır toprakla-
rını işgali sebebiyleydi ancak her 
iki ülke de Amerikan yardımları 
ve işgal edilen toprakların iade-
si karşılığında barış antlaşması 
imzaladılar. 

Arap ülkeleri 2002 yılından bu 
yana İsrail’i tanımanın işgal edilen 
toprakların iadesi ve Filistin hal-
kının meşru haklarının verilmesi 
karşılığında mümkün olacağı ko-
nusunda hemfikirdi. Birleşik Arap 
Emirlikleri ise gizli yakınlaşmasını 
karşılıksız barış antlaşmasıyla taç-
landırdı. Zira İsrail kendi toprağını 
işgal etmemişti ve bu ülkeyle sava-
şa girmemişti. Yazar İsrail’in Arap-
lara nüfuz etmesinin Washington 
kaynaklı olduğunun altını çizdi. 

Yazar Mısır ve Ürdün’ün 
İsrail’le barış antlaşmaları-
nı sürdürmesinin sebeplerini 
açıklamıyor. En önemli sebep 
Washington’un bölge yöneticileri 
ve mukadderatları üzerindeki he-
gemonyasının sürmesi, bu yöneti-
cileri İsrail hegemonyasına boyun 
eğdirmesi, İsrail’i Washington’u 
hoşnut etmek için arabulucu kıl-
maya sevk etmesi. 

Geçmiş yıllarda İsrail’deki ya-
zarlar, İsrail ile Mısır arasında savaş 
çıkmamasının gerçek sebebinin 
İsrail’in gücü ve tüm Arapları güç 
yoluyla kendisine diz çöktürmesi 
olduğunu açıklıyorlardı.  Arap-
lar çok iyi biliyor ki İsrail askerî 
olarak hepsini kontrol altında tu-
tuyor ve bu yüzden İsrail’in gücü 
İsrail’in Araplara nüfuz etmesinin 
ve hegemonya kurmasının temel 
garantörü. Ayrıca bu güç İsrail 

vatandaşı için bir güvenlik kayna-
ğı. Şayet bu güç sarsılırsa tüm İsra-
il nüfusu geldikleri yere kaçarlar. 

İşin trajik yanı bu denkle-
mi Arap nizami askeri güçlerinin 
değil, Hizbullah’ın anlaması. Bu 
Arap ordularını İsrail birbirlerini 
yemesi için uzun yıpratma operas-
yonlarına soktu. İsrail Arap saha-
larını ateşlemekle ve Arap yangıla-
rını yönetmekle yetindi. Arapların 
bitişinin ve İsrail’in bekasının bir 
başka garantörü de budur. 

Peki, BAE’nin İsrail’i tanıması 
Arap-İsrail çekişmesini sonlandır-
dı mı?  Esasında Araplar ile İsrail 
arasında hiçbir zaman bir çekişme 
yaşanmadı. Arap-İsrail çekişme-
si İsrail’in uydurduğu bir mit… 
Araplar tek bir paket değil. Ayrıca 
bazı Araplar başka bazı Araplara 
karşı İsrail’e yardım ettiler. İsrail 
kurulmadan yıllar önce Filistin’e 
komplo kurdular! 

Ortada bir çekişme veya sa-
vaşlar değil, korku ve endişeyi 
yayacak kadar organizeli şekilde 
neredeyse tüm Arap ülkelerine 
saldıran Siyonist bir kanser var. Bu 
sebeple Araplar İsrail’e düşmanlık 
noktasında umutlarını yitirdiler. 
Evet, acı bir düşmanlık var ancak 
halklar nezdinde. İsrail Arap re-
jimlerini kahrettikçe bu rejimlerin 
kendi halklarına yönelik kahrı art-
tı ve onları İsrail’i sevmeye teşvik 
ettiler. 

Burada bölgenin, Siyonizm’in 
ve Arap Siyonistlerin son dönemi-
ne sahne olduğunu kaydediyoruz. 
Bu Arap Siyonistler bu yenilgile-
rin halkları bitirdiğini düşündüler 
ancak halklar bitmez, kanserin ve 
kansere kucak açan kuluçka maki-
nelerinin sonunu göreceğiz.  

Bu bir bilinçlenme ve bekayı 
muhafaza etme için aklı kullan-
ma savaşı. Gamble, Arap Kamuo-
yu yoklaması kurumu Zogby’nin 
en son Eylül 2019’da yaptığı 

kamuoyu yoklamasında Arap va-
tandaşlarının, Filistinlilere olan 
sevgileri ve İsrail’e yönelik düş-
manca duygularına rağmen tama-
men Filistin sorunundan uzaklaş-
tığı tespitine yer veriyor. 

Yazar, İsrail’in Arap ülkeleri-
ne nüfuz etmesine kanıt olarak 
Suriye’deki silahlı grupların Filis-
tin davasını bırakmasını, örneğin 
2011’de Mısır ve Libya devrim-
cilerini gösteriyor. İsrail aleyhine 
söylemlerin nadir atıldığının göz-
lemini yapıyor ancak yanlış bir 
anlama içinde kendisi. Zira İsrail 
düşmanlığı ve Filistin’in kurtuluşu 
eğilimi yüksekti ancak devrimciler 
İsrail’le ittifak içindeki rejimleri 
devirmeye yoğunlaştılar ve ABD 
devrimi hayal kırıklığına uğrat-
masın diye İsrail’e itiraz etmedi-
ler. Ben Mısır’daki gelişmelerden 
hatırlıyorum. Gençler Gize’de, 
Kahire Üniversitesinin köprüsü 
civarındaki İsrail Büyükelçiliğinin 
bulunduğu apartmana tırmanmış-
lar, İsrail bayrağını yakıp, arşivle-
rini ve belgelerini dağıtmışlardı. 
İsrail büyükelçisi kaçmış ve dev-
rimin bitirilmesinden emin ol-
masından sonra dönmüştü. Olay 
Başkan Obama’nın Askeri Konsey 
Başkanı, Mareşal Muhammed Tan-
tavi nezdinde bu saldırgan göste-
rileri durdurması için müdahale 
etmesine sebep olmuştu. 

7 Eylül 2020’de aşırı görüşlü 
Daniel Pipes Arapların ve Filis-
tinlilerin yenilmesiyle İsrail-Filis-
tin çekişmesinin son bulduğunu 
yazdı. Hannan Aşravi’nin onun bu 
üslûbuna meydan okuması ken-
disini rahatsız etti ve Aşravi’nin 
İsrail’i yok etmeyi ve Yahudileri 
soykırımdan geçirmeyi ahdettiği-
ni iddia etti. Bu onların Siyonizm 
karşıtlığı adını verdikleri yalanla-
rından biri…

(arabi21.com, Mısır’ın Eski Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı, 17 Eylül 
2020)

Arap-İsrail Çekişmesi Gerçekten Bitti mi?
Abdullah EL-EŞAL 
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F ransa’nın Doğu Akdeniz böl-
gesine yoğun şekilde dönüşü-

ne şahit oluyoruz. Bu dönüş Fran-
sa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un Lübnan krizine çözüm 
bulmak için oynadığı rol, Irak zi-
yareti ve Doğu Akdeniz’de artan 
Türk rolüyle mücadele rolü üze-
rinden gerçekleşiyor. Bu durum 
bazı meraklı Lübnanlıları -özellik-
le de feci Beyrut Limanı patlama-
sı, Lübnan’ı ve Lübnanlıları vuran 
tehlikeli sonuçları sonrası- kendi 
siyasi, ekonomik ve mali krizlerin-
den kurtulmak için Fransız man-
dasının ülkeye yeniden dönmesini 
istemeye sevk etti.

Lübnanlılar ayrıca birçok ya-
bancı yetkiliyi iyi karşıladı ve bazı 
yabancı filolar yardımlar sunmak 
veya güç gösterisinde bulunmak 
için Beyrut Limanını ziyaret ettiler. 

Lübnan’da yaşananlar büyük 
ölçüde kendilerini koruması veya 
siyasi, ekonomik ve toplumsal so-
runlarına çözüm bulması için ya-
bancı güçlerden yardım istemekte 
hiçbir beis görmeyen bazı Arap 
ve İslâm ülkelerinde yaşananla-
ra benziyor. Ayrıca Arap ve İslâm 
ülkelerimizdeki Batılı ve yabancı 
müdahalelere yönelik hassasiyet 
büyük ölçüde geriledi, bu müda-
haleleri ve yabancı güçleri kabul 
edip hoş karşılamak normalleşti. 

Peki, bu mantığı bugün na-
sıl açıklarız? Bu tehlikeli krizin 
bir çözümü var mıdır?  Bu duru-
mun Cezayirli düşünür Malik bin 
Nebi’nin onlarca yıl önce “sömürü-
lebilirlik” başlığı altında belirlediği 
müthiş analize bakmak dışında bir 
açıklaması yok.  19 ve 20’inci yüz-
yıllarda İslâm ülkelerini işgal eden 
sömürgecilik sorunu Malik bin 
Nebi için fikrî bir hassasiyet oluş-
turdu. Bu hassasiyet kendisini bu 
ikilemin izahı için sunulan zahiri 

gerekçelere ikna etmedi. Halkların 
sömürgeyi kabulünü ve direnme-
mesini açıklayan bu tehlikeli para-
doksu açmaya çalıştı. 

Malik bin Nebi Rönesansın 
Şartları adlı kitabında bu mefhu-
mu açıklamak için derin bir bakış 
açısı sunuyor. Zira “ Sömürgeci-
nin gizli rolü sömürülen halkla-
rın psikolojik hazırlığında ortaya 
çıkıyor. Bu hazırlık, bireylerinin 
bedenlerinde teslimiyet, bağımlı-
lık, korkaklık, zihin ve irade ki-
reçlenmesinin damgasını vurduğu 
yeni bir ruh doğurur.” Bin Nebi 
“iki parametreden bahsediyor: Sö-
mürgeci parametre ve sömürülebi-
lir parametre. Bu ikisi sömürgenin 
ve halklar üzerindeki kontrolünün 
kabulünün temel sebebidir.”

Bu durumu yazar Harazullah 
Muhammed Hıdır kendi bloğun-
da şöyle açıklıyor: “Sömürgeci 
parametre dış bir etkendir ve yerli 
koloni olarak adlandırılan mağlup 
olmuş varlığa belirli bir hayat, dü-
şünce ve hareket modeli dayatır. 
Bu modelin yaratılışı tamamla-
nınca bireyin içinden “sömürüle-
bilirlik parametresi” ortaya çıkar. 
Bu parametre bireyin sömürgeci-
nin kavramlarını içselleştirmesini 
ve sömürgecinin kendi ilişiği için 
çizdiği sınırları kabul etmesini 
sağlamaktadır. Sadece bununla 
da sınırlı değil. Hatta bu sınırla-
rı savunur, kaldırılmasına karşı 
mücadele eder. Zira sömürülebi-
lirlik faktörü Malik bin Nebi’nin 
açıkladığı üzere burada dış etkene 
olumlu tepki veren iç etkendir. 
Bu, sömürge etkenine derin iç tes-
limiyettir, sömürgeyi derinleştirir 
ve sömürgecilikten kurtulmayı 
imkânsız kılar.” 

Bin Nebi’nin görüşünün bu 
doğru okuması bize bugün bir 
dizi Arap ve İslâm ülkesinde 

yaşananları açıkça izah ediyor. 
Hâlâ sömürgenin ülkelerimizde 
oluşturduğu sistemlere, kültürle-
re, sosyal, ekonomik ve fikrî etki-
lerine boyun eğen bu ülkelerde bu 
sömürgenin güçlü şekilde dönü-
şüne elverişli bir yapı var. Güçlü 
kültürel, fikrî ve toplumsal temel-
lere üzerinde bağımsız gerçekçi 
devletler kurmakta başarılı olan 
köklü ülkeler bu yeni sömürgenin 
dönüşü ve kabulüyle mücadelede 
başarılı oldular. 

Bu derin mülahazalar ışığında 
Arap ve İslâm dünyasında olan 
biteni anlayabiliriz. Yolsuzluktan 
ve adam kayırmacılıktan uzakta, 
vatandaşlık, verimlilik ve güçlü 
ekonomi temellerine dayalı güçlü 
devlet kurmakta başarısız olduk-
ça, dış müdahaleleri reddeden bir 
devlet kurmakta başarısız olduk-
ça, devletlerimiz zayıf kaldıkça, 
mezhepçilik, diktatörlük, zulüm, 
despotluk, özgürlüklerin bastırıl-
ması ve zayıf ekonomik sistemden 
muzdarip oldukça, bu devlet ve 
halklar Malik bin Nebi’nin sömü-
rülebilirlik adını verdiği bu soru-
nu yaşar. 

Bugün ülkelerimizdeki dış 
müdahaleye karşı çıkılmayıp, ka-
bul görüp hoş karşılandığı ve hatta 
halklar ve devletler yabancı ülke-
leri ve tüm şekilleriyle yeni sömür-
geciyi çağırarak güvende olduğu-
nu düşünür hâle geldiği zaman 
bu durum bizlerin gerçek ve derin 
anlamda özgürleşemeyeceğimiz, 
karşımıza çıkan derin krizler oldu-
ğu anlamına gelmektedir. Bizler ne 
gerçek bir devlet kurmakta başarılı 
olduk ne de toplumlarımızı derin 
krizlerden kurtarabildik. 

Bu sorun, sömürgenin ülkele-
rimize herhangi bir direniş ve mü-
cadeleyle karşılaşması bir yana, 
büyük kabul görerek yeniden 
dönüşü gölgesinde bugün derin-
lemesine araştırmayı ve tartışmayı 
hak etmektedir.

(arabi21.com, 9 Eylül 2020)

Fransa’nın Doğuya Dönüşü ve 
“Sömürülebilirlik” Kavramı
Kasım KASİR 
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A rap Birliği en eski bölgesel 
örgüt. Ömrü Birleşmiş Mil-

letlerin ömrü kadar. Filistin so-
runu gölgesinde kuruldu ve göv-
desinde yetişti. Esasında Filistin 
halkının işgalden, ırkçılıktan kur-
tulma mücadelesinin kaldıracı ve 
şemsiyesiydi.

Bu örgüt son dışişleri bakan-
ları toplantısında kendi “defin 
belgesini” yazdı. Toplantıyı uzak-
tan telekonferans teknolojisi ile 
yapma imkânı veren koronaya te-
şekkürler. Yoksa anlaşmazlık tıpkı 
geçmişteki toplantılarda yaşandığı 
gibi yumruk ve kül tablası kullan-
ma noktasına varırdı. 

Bu örgütün ölümüne defa-
larca yas tutmamız sonrası kendi 
defin belgesini yazdığını söylüyo-
ruz. Zararı engellemeyen, hiçbir 
fayda sağlamayan ve başarısızlığa 
mahkûm Arap olmayan bir sis-
tem… Tarihin en çözümsüz ve 
uzun çekişmesi Filistin-İsrail çe-
kişmesi bir yana dursun her defa-
sında Arap ülkeleri arasında veya 
Arap ülkesi ile Arap olmayan ülke 
arasındaki çekişmelere karşı koy-
maya çalıştı. 

İslâm İş Birliği Teşkilatı eski 
ismiyle İslâm Konferansı Teş-
kilatı en büyük ve kapsam-
lı bölgesel bir örgüt. Üye sayısı 
57. 1969’da Mescid-i Aksâ’nın 

kundaklanmasının İslâm dünya-
sının Filistin halkıyla dayanışma 
duygularını uyandıran bir kıvılcı-
ma dönüşmesi sonrası Filistin da-
vasının gölgesinde ve köklerinde 
büyüdü. 

Tarihsel olarak teşkilat “Arap 
grubundan” çıkan karar ve tavsi-
yeleri benimsiyordu ancak Arap 
şartlarının kötü olması, bazı İslâm 
ülkelerinin (Türkiye, İran, Malez-
ya ve Pakistan) yükselişe geçmesi 
ve uluslararası karar merkezlerine 
ve özellikle de Washington’a karşı 
daha bağımsız tutumlar alma güç-
leri bu örgütü Filistin tutumlarına 
karşı Arap ülkelerinden daha açık 
hâle getirdi. 

İki teşkilat da tehlikeli bir yol 
ayırımında duruyor. Arap Birliği 
uzunca süredir yol ayırımındaydı 
zaten. Arap tutumunun zayıfla-
ması İslâm ülkelerinin tutumunun 
zayıflamasına yol açtı. Kaldı ki 
Araplar İslâm İş Birliği Teşkilatının 
da çekirdeği ve motoruydu. 

Bugün tablo tamamen farklı… 
Filistin meselesindeki bölünmüş-
lük İslâm İş Birliği Teşkilatı’nın za-
yıf kalması ve dağılmasındaki tek 
ve hatta temel sebep değil. 

Ortada liderlik ve nüfuz bağ-
lamında amansız çekişmeler var. 
Bazı İslâm ülkeleri “Arap grubu-
nun” dayattıklarını kabul eden 

konumda kalmaya razı değil. 

2019’daki Kuala Lumpur’da ya-

pılan mini zirve İslâm İş Birliği 

Teşkilatı içindeki bölünmenin 

başlangıcı değil, sonuncusu da 

olmayacak. 

Zirvenin ilk yılında Pakistan 

katılmadı veya başbakanının açık-

ladığı gibi dayatılan baskılardan 

dolayı katılamadı. Ancak Pakistan 

bu zirvenin ikincisinde mutla-

ka katılacak ve İslâm dünyasının 

ağırlık merkezi Arap olmayan bü-

yük devletlere geçecektir. Bu du-

rum birbiriyle çekişen eksenlere 

ve kamplara dağılmış hali hazırda-

ki Arap şartlarıyla da uyumludur. 

Ki bu eksen ve kampların başını 

ABD, Türkiye ve İran gibi Arap ol-

mayan ülkeler çekmektedir. 

Bizler üyeleri arasında eko-

nomik, teknolojik, ticari, mali ve 

kültürel işbirliğinin baskın olduğu 

ancak Filistin halkıyla dayanış-

mayı göz ardı etmeyecek alterna-

tif veya paralel ikinci bir İslâm İş 

Birliği Teşkilatı ile karşı karşıya 

olacağız. Bu alternatif ikinci ör-

güt, Mescid-i Aksâ’nın kundak-

lanmasının etkileriyle oluşturulan 

birinci örgütün mesajını inkâr et-

meyecek ve hatta daha etkin hale 

gelecektir. 

Bu iki, büyük, eski ve köklü 

bölgesel teşkilat Filistin sorunu-

nun sonuçlarının etkileriyle ve 

bu sorunu desteklemek amacıyla 

ortaya çıktı. Görünen o ki felç ve 

bölünmeye maruz kalıyor. Fakat 

az bir iyimserlik bağlamında yeni 

teşkilatın eskisinin rahminden çı-

kacağı, daha şeffaf ve etkin olacağı 

söylenebilir.

(Ürdün Düstur gazetesi, 12 Ey-

lül 2020)

Arap Birliği ve İslâm İş Birliği Teşkilatının Sonu
Ureyb RENTAVİ 
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T ürkiye’nin Libya 
politikası ve Doğu 

Akdeniz çıkarma-
sı son günlerin en 
önemli konularının 
başında gelmektedir. 
Türkiye, gerçekten 
öncülüğünü ABD’nin 
yaptığı ve pek çok 
taşeron ülkenin ka-
tılması nedeniyle kü-
resel nitelik taşıyan bir siyasetin kuşatması altın-
dadır. Bu konuda yeni oluşturulan bloklaşmanın 
İsrail ve Yunanistan çevresinde olması anlaşılmaz 
bir şey değildir. Ama Ortadoğu’daki bazı ülkelerin 
yer alması yalnızca İslâm duyarsızlığı ile açıklana-
madığı gibi çıkar kavramıyla da kolayca açıklana-
maz. Mesela burada Yunanistan lehine Türkiye’nin 
elinin bağlanmasının Akdeniz’e hiçbir yakınlığı 
olmayan Bahreyn’e, Birleşmiş Arap Emirlikleri’ne, 
Suudi Arabistan’a ne kazandırdığı sorusuna ma-
kul bir cevap bulmak mümkün değildir.

Türkiye’nin Akdeniz çıkarması olarak nite-
leyebileceğimiz hareket, bu ablukayı bir yarma 
faaliyetidir. Bu süreçte Türkiye karşıtı cephenin 
genişliği çoğu siyaset dışı ama siyasetçi muhalefet-
ten daha ileride giden bir kesim, ülkede siyasetin 
yanlış yürüdüğünü bundan dolayı da Türkiye’yi 
yalnızlaştırdığını ileri sürmektedirler. Bu konu-
nun sağlıklı bir biçimde analiz edilebilmesi için, 
Türkiye’nin küresel siyaset tarafından ablukaya 
alınması ve gerekçesi, Türkiye’nin yalnızlaşması 
veya yalnızlaştırılması, yapılması gereken şeyler 

ve muhtemel sonuç-
lar gibi noktalar üze-
rinde durmak gere-
kir. Onun için biz bu 
yazımızda birbirine 
bağlı bu soruları kı-
saca cevaplandırma-
ya çalışacağız.

Türkiye’nin Gözetim 
Altında Tutulması

Süreci daha iyi açıklayabilmek için biraz daha 
geriden almak gerekiyor. Türkiye Osmanlının son 
dönemlerinden itibaren hep gözetim ve denetim 
altında tutulmak istenmiştir. Osmanlıdan sonra 
bazı bağımlılıkları olan (veya yarı bağımsız diye-
bileceğimiz) bir devlet kurulmuştur. Ülke, seç-
kinciliğin; seçkinler, küresel siyasetin ipoteğinde 
var olagelmişlerdir. 1950 seçimleriyle seçkincili-
ğin, 2000’li yılların başından AK Parti’nin iktidar 
olmasından itibaren de Türkiye’yi ipotek altında 
tutmak isteyen küresel iktidarın rahatları kaçmış-
tır. Seçkinciler toplumsal gelişmeyi darbelerle en-
gellemeye çalışırken küresel siyaset hep içeriden 
meşgul etme, dışarıdan da bir kuşatma yolu araya 
gelmiştir. PKK ve FETÖ bu sürecin en açık unsur-
ları olarak kullanılmışlardır.

Türkiye’yi sıkıntılı ve denetimli götürebilmek 
için işi uzun süre ülke içindeki PKK ile uğraştırdı-
lar. Stratejik işbirliği, istihbaratta ortaklık, vb. gibi 
laflarla, verilen mücadeleyi sabote ettiler, taşeron 
örgüt FETÖ aracılığıyla operasyonlar, teröristlere 
önceden haber verildi. Sözüm ona teröre karşı 

Türkiye’nin küresel siyaset tarafından ablukaya alınması ve gerekçesi, 
Türkiye’nin yalnızlaşması veya yalnızlaştırılması, yapılması gereken 
şeyler ve muhtemel sonuçlar gibi noktalar üzerinde durmak gerekir.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz 
Çıkarması Üzerinden Sıkıştırılması 

ve Muhtemel Sonuçları

Mustafa AYDIN
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mücadele veren hava kuvvetlerine bağlı elemanla-
rı yıllarca boş arazileri, dağı taşı bombalayarak geri 
döndüler, böylece hem PKK’yı büyüttüler hem de 
millete-devlete yıllarca insan ve mali kayıplar ya-
şattılar. Türkiye FETÖ temizliğinden sonra müca-
deleyi ciddi tutunca küresel siyaset bundan çok 
rahatsız oldu, ülke içinde PKK sorununun bitiver-
mesinden korktular. Bir strateji değişikliğiyle yine 
PKK üzerinden Türkiye’nin eli kolay ulaşamasın 
diye güney sınırları boyunca yeniden örgütleme-
ye kalkıştılar. Bu çirkin örgütlemeyi yapabilmek 
için yerli demografik unsurlarının önemli bir 
kısmını buradan sürdüler. Bi-
lindiği üzere Suriyelilerin 3.5 
milyon gibi geniş bir kesimi 
Türkiye’de sığınmacı olarak 
kalmaktadır. Yani demografik 
unsur burada, vatanları orada 
bir tür işgal altındadır. Türkiye 
arka arkaya bazı operasyonlar 
gerçekleştirdi. Bu hareketler 
henüz dosyayı kapatamamış 
olsa da küresel siyasetin plan-
ları sekteye uğratıldı.

Aslında Batı merkezli ku-
şatmanın hedefi bütün bir 
İslâm dünyasıdır, ama Türkiye 
üzerinde yoğunlaşmışlardır. 
Şüphesiz bunun bazı sebepleri 
vardır. Bu durum, 2002 son-
rasında Erdoğan iktidarı dö-
neminde Türkiye’nin tarihsel 
misyonuna dönme belirtileri-
nin görülmesinden sonra daha 
bir yoğunluk kazanmıştır. 
Bu misyon tarihsel konumu-
na uygun olarak İslâm dün-
yasını temsil etme görevidir. 
Türkiye’nin hedefi tarihine uygun bir kültürel ge-
lişmedir. Gerçi bu sorun ön kestirimlerin ötesinde 
çağımızın önemli bir sorunudur. Yalnızca Türkiye 
değil, bir tarihe sahip ülkelerin sorunudur. Dar-
yus Shayegan’ın ifadesiyle tarihteki tatillerinden 
dönme belirtileri vermektedirler. ABD gibi nev-
zuhur ülkelerin dışındakiler, dönmeleri gerektiği 
yeri hatırlayabilmektedirler. Bu bağlamda bazı ül-
kelerde bir kıpırdanma söz konusudur.

Gerçekten de bu süreci gören Çin, Rusya, gibi 
bazı ülkeler eski imparatorluklarını yeniden kur-
mak için bir çabaya girmişken, Avrupa, açıkça 

dillendirmiyor olsa bile 7. Yüzyılda oluşmaya 
başlayan ve 17. yüzyıla kadar süren ve ortalama 
bin yıl canlı bir dönem yaşayan evrensel Orta-
çağ Kilise İmparatorluğunu yeni bir versiyonuyla 
düşünüyor olmalıdır. Esasen Avrupa Birliğini, 7. 
yüzyılda Carolingler ile başlayan sürecin yeni bir 
versiyonla son hanedanı olarak görmek mümkün-
dür. Tarihsel olarak çok abartılarak verilen din ile 
mücadele, yanlış bir din algısından nemalanmak-
tadır. Peygamberimiz’e ait olduğu iddia edilen 
karikatürleri yayınlayan dergi mensupları ateist 
din düşmanıdırlar ama evrensel kilise imparator-

luğunun mensubu radikal Hı-
ristiyanlardır. Günümüzün sö-
züm ona seküler dünyasında 
da, merkezinde dinin işlevini 
yerine getiren bir mekanizma 
olmadan bir kültürün oluş-
ması ve süreklilik kazanması 
mümkün değildir. Avrupa Bir-
liği bunun tipik bir örneğidir. 
Küresel olduğunu iddia ettiği 
ama sonunda yalnızca kendisi 
için geçerli olduğu anlaşılan, 
demokrasi, insan hakları ve 
hukuk gibi değerlerle sağla-
mak istediği standart ne kadar 
genel gözükürse gözüksün im-
paratorluğun bir iç sorunudur. 
İnsanlığın aleyhine işleyen 
hiçbir sorunu çözümlemeye 
yönelik değildir.

Kim nereye dönerse dön-
sün hepsi için sorun teşkil 
eden şey, İslâm’dır, müslü-
man etiketi taşıyan dünyadır. 
İslâm’a yeterince tutunmasalar 
bile gözetim altına alınmaları, 

abluka altında tutulmaları gerekir. Batıyı çok iyi 
tanıyan rahmetli Cemil Meriç’in dediği gibi “Hep 
birlikte, artık müslümanlıktan vaz geçtiğimizi 
haykırsak, bütün camilerimizi yıksak onların gö-
zünde yine de Müslümanız, kendimizi haçlı sal-
dırısından kurtaramayız”. En azından bunun için 
şerefimizle Müslüman kalmalıyız.

İlk İslâm döneminin heyecanına bağlı olarak 
Emevi ve Abbasi aşamalarıyla bir imparatorluk ve 
bir kültür oluşturan Araplar, daha sonra tarih sah-
nesinden çekilmişlerdir. Artık yok gibidirler. İslâm 
kökenli yeniden bir varlık olmak ve bir kültür ve 

Türkiye FETÖ 
temizliğinden sonra 

mücadeleyi ciddi tutunca 
küresel siyaset bundan 
çok rahatsız oldu, ülke 
içinde PKK sorununun 

bitivermesinden korktular. 
Bir strateji değişikliğiyle 

yine PKK üzerinden 
Türkiye’nin eli kolay 

ulaşamasın diye güney 
sınırları boyunca yeniden 
örgütlemeye kalkıştılar. 
Bu çirkin örgütlemeyi 
yapabilmek için yerli 

demografik unsurlarının 
önemli bir kısmını 
buradan sürdüler.
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imparatorluk oluşturmak için hiçbir heyecana 

sahip değildirler. Özellikle son iki yüzyılda Müs-

lüman halk iyice asimile edilmiş durumdadır. Bu 

halkla da barışık olmayan yöneticiler, hasbelkader 

ele geçirdikleri yönetimleri Batılı Yahudi-Hristi-

yan müttefikleri eliyle sürdürme gayretindedirler. 

Bunun, tabir caizse kasko ücreti olarak da, çoğu 

ümmet karşıtı, verilen görevlerin taşeronluğunu 

yapmaktadırlar. Bundan dolayı da tarih sahne-

sinde üstlendikleri bir misyon, söyleyecekleri bir 

söz bulunmamaktadır. Efendilerine yaranabilmek 

için Türkiye gibi söyleyebilecek bir sözü olanla-

rın da önünü kesme noktasında canhıraş çaba 

harcamaktadırlar!

Türkiye’nin özel olarak üzerinde durulmasının 

sebebi bu konuda hem söyleyecek bir sözünün ol-

ması hem de düşmanlarına minnet etmeyecek ka-

dar bir güce sahip olmasıdır. Türkiye uzun süredir 

bir söz konusu kuşatılmışlık hâlini yaşamaktadır. 

Herhangi bir yerdeki bir olayla başlayıp bitme-

yen saldırı, yoğunluğu artarak devam etmektedir. 

Erdoğan’ın isabetli görüşüyle son yoğun kuşat-

maya hazırlıklı yakalanmıştır. Kendi yapımı farklı 

türlerden 40 küsûr deniz aracı, bir o kadar uçak, 

helikopter, insanlı-insansız hava aracı üreterek 

bu ablukaya karşı asgari önlemlerini almıştır. Batı 

açısından Türkiye’nin bir güç kazanarak ön plana 

çıkmasının en önemli çıktılarından birisi şüphesiz 

sürüp giden sömürgeciliğin sona erdirilmesi kor-

kusudur. Batı dünyası hayli kristalize edilmiş bir 

sömürgeciliğe bağlı olarak yaşamaktadır. Bundan 

arındırılmış olması hayat damarlarının kesilmiş 

olması anlamına gelmektedir.

Türkiye’nin Yalnızlaştırılması

Türkiye’nin abluka altına alınması her geçen 
gün artırılmaktadır. Türkiye’deki yerli PKK taşe-
ronluğunun kırılması, Suriye’de kısmi de olsa püs-
kürtülmesi Hafter’le iş birliği yapıp ele geçirilecek 
Libya taşeronluğundan yararlanarak Yunanistan, 
Güney Kıbrıs ve İsrail üçlemesiyle Doğu Akdeniz 
Türkiye’ye kapatılmış olacaktı. Ancak Türkiye’nin 
verdiği yerinde bir kararla Hafter aktörü bertaraf 
edildi. Libya ile önemli antlaşmalar yapıldı. Tür-
kiye karşıtı bir projenin daha çökmekte olduğunu 
gören, küresel siyasetin baş aktörü ABD bir seri ey-
lemde bulundu. Önce bazı Arap şeyhleriyle İsrail 
arasında anlaşmaya götürüp İsrail’i moralize edip 
rahatlattı. Kıbrıs Rum kesimine karşı 23 yıldır sür-
dürdüğü askeri ambargoyu kaldırdı, Yunanistan’ı 
kıta sahanlığı sorunu üzerinden kışkırttı.

Türkiye’nin, Azerbaycan’a saldırısını ken-
disine yapılmış gibi algılayacağını bildiği için 
Ermenistan’ı saldırıya sevk ederek Türkiye’ye 
karşı bir cephe daha açmış oldular. Bu projeye 
uymaktan başka seçeneği olmayan AB ülkeleri 
işi diplomasi ve diyalog gibi önemli, ama bağla-
mı olmayan laflarla geçiştirmeye çalışmaktadırlar. 
“Bağlamı olmayan laf” dememizin sebebi, Türkiye 
bu yolu tekrarlayıp dururken sanki bundan ka-
çıyormuş gibi kullanılması, Yunanistan’ın masaya 
bir türlü davet edilmemesinden dolayıdır. Bu işe 
bir de Libya’daki gelişmelerin bütün kuzey Afri-
ka ülkelerine yayılıp sömürgeciliğin bitmesinden 
herkesten daha çok kaygılanan mahallenin efesi 
Fransa ögesi katılmalıdır.

Fiili süreçte dikkatimizi çeken önemli nokta-
lardan birisi bazı çıkar farklılıklarının olabileceği-
ni düşündüğümüz geniş bir kesimin aynı blokta 
buluşmuş olmalarıdır. Mesela haksız ve hukuksuz 
eşkıya Hafter’in Libya’da hezimete uğratılması yal-
nızca ABD ve AB üyesi Batı kökenli ülkeleri ve ken-
dilerine özgü bir varlıkları olmayan Ortadoğu’nun 
taşeron ülkelerini değil, mesela Rusya’yı da tedir-
gin etmesidir. Hatırlanacağı üzere Türkiye burada 
bir tür ateşkes sağladıktan sonra Rusya, Hafter’e 
bir pay çıkarabilir miyim düşüncesiyle uzun süre 
ateşkes arayışında bulundu. Yani köpek öldükten 
sonra hoca okumaya devam etti.

Üzerinde durduğumuz bu geniş abluka-
cı takımı Türkiye’nin Doğu Akdeniz çıkarması 
ile daha da pekiştirildi. Bütün haklı söylem ve 
eylemine rağmen tecrit edip yalnızlaştırmaya 

Batı açısından Türkiye’nin bir güç 
kazanarak ön plana çıkmasının en 
önemli çıktılarından birisi şüphesiz 
sürüp giden sömürgeciliğin sona 

erdirilmesi korkusudur. Batı dünyası 
hayli kristalize edilmiş bir sömürgeciliğe 

bağlı olarak yaşamaktadır. Bundan 
arındırılmış olması hayat damarlarının 
kesilmiş olması anlamına gelmektedir.



37

 Umran • Ekim 2020

  TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ ÇIKARMASI ÜZERİNDEN SIKIŞTIRILMASI VE MUHTEMEL SONUÇLARI

çalışılmaktadırlar. Bu durum bazılarının iddia et-
tiği gibi Türkiye’nin dış politikasının yanlışlığın-
dan değil, işin tabiatından kaynaklanmaktadır. Bu 
yapılanları ve gerekçelerini göz ardı ederek dost 
ve müttefik kazanmak veya en azından öyle zan-
netmek hakkaniyete uygun düşmez. En hafif ifa-
desiyle olup bitenleri anlamamak demektir. Me-
sela yapılmak istenen apaçık ortada iken Türkiye 
Libya’da nasıl Hafter’in yanında yer alabilirdi ki? 
Esasen böyle bir durum Müslüman Türkiye’nin 
tarihsel misyonuna yakışmaz. Kötülük, müşteri-
si çok olmakla iyi hâle gelmez. Müslüman yalnız 
kaldığında da hakkın yanında yer alır.

Burada benzer bir örneğe değinelim. Yıllarca, 
istismar, oy avcılığı gibi laflarla sağ iktidarların 
yaptığı hayırlı işlere karşı konulmaya çalışılmış-
tır. İktidarlar yaptıkları iyi icraatlarının sonucu-
nu sandıkta elbette alırlar bu en doğal haklarıdır. 
İstismar olur diye de yapılması gerekenden ka-
çamazlar. Bir lider, diktatör derler diye isabetle 
verilmesi gereken kararlardan kaçamaz. Tarih bo-
yunca olduğu gibi günümüz ülkelerinin iktidarı 
boşta bırakan demokrasiden, ne yapan ve ne de 
yaptıran siyaset bezirgânlarından çok; istismar-
cı, oy avcısı, kişisel karar verebildiği için despot 
olarak nitelendirilen, doğruda yalnız kalmaktan 
korkmayan, yapılması gereken işi yapan yöneti-
cilere ihtiyaç vardır. Türkiye hem Suriye ve Irakta 
hem de Libya ve Akdeniz konusunda olması gere-
ken yerde sapasağlam durmaktadır. Bu sağlamlık, 
Türkiye’nin haklılığı, ittifak cephesinin haksız ve 
hukuksuzluğundan kaynaklanmaktadır.

Olanlar ve Olması Gereken Şeyler

Bilinmelidir ki bu küresel ittifak bir savaş 
cephesi değildir. Savaşı bir piyon olarak kulla-
nabilecekleri Yunanistan üzerinden bile düşüne-
mezler. Çünkü eski dünyanın göbeğinde NATO 
ülkesi, tabir caizse yarı AB üyesi, tarihî, coğrafi, 
dinamik demografik yapısıyla bir kilit ülke olan 
Türkiye’ye fiili müdahalede bulunmak yalnız 
Ortadoğu’da değil, dünya düzeninde telafisi zor 
sorunlar çıkarır. Böylesi bir hareket nükleer silah 
kullanmaya benzer. Harakiri yapmayı düşünme-
den, bir ülkenin atom bombası kullanamayacağı 
gibi bu dünyadan umudunu kesmeyen birilerinin 
de küresel bir arbedeye girişmesi düşünülemez. 
Esasen küresel iktidar işini artık açık bir savaşla 
değil, darbe, sokak hareketi, organizeli terör gibi 

nizami olmayan hareketlerle götürmeyi yeğlemek-
tedir. Mesela son yüzyılda ABD girdiği hiçbir niza-
mi savaşı kazanmış değildir, yani sonuç yine ayak 
oyunlarına kalmıştır.

Türkiye’nin yapması gereken şey, dayatmalara 
boyun eğmeden, işi fiili bir hâle getirmeden, su-
huletle götürmek, bir süredir yoğun bir biçimde 
oluşturmaya çalıştığı güç birikimini kararlı bir 
biçimde sürdürmektir. Esasen Türkiye’nin diplo-
matik çabalarının dışında şu anda yaptığı da bu-
dur. Eski bir deyimimizle şimdi “köpekle dalaşma 
değil, çalıyı dolaşma” zamanıdır. Bu vesileyle söy-
lemek gerekirse Cumhuriyet dönemi Türk dış po-
litikası tabir caizse altın çağını yaşamaktadır. İlk 
defa kendine has bağımsız bir politika izlemekte-
dir. Başlangıç noktasındaki tüm olumsuz şartlara 
rağmen arka arkaya meydana gelen olumlu geliş-
melerle inşallah Türkiye bu tür kuşatmaları yarıp 
düzlüğe çıkacaktır. Yalnız bilinmelidir ki önü-
müzde aşılıverecek tek tür engel yoktur, sürekli 
önümüze çıkarılabilecek engeller vardır.

Batı devamlı Müslüman ülkelerin bir yerlerin-
de yangınlar çıkarmaktadır. Bu yangınların alanı 
eski asıl dünyanın merkezi olan Ortadoğu’dur. 
Burası müslümanlardan boşaltılmak veya en azın-
dan yoğunluğu azaltılmak istenmektedir. Ne yazık 
ki bunda da belli bir mesafe almışlardır. Bu süreç-
te fırsatını bulurlarsa özellikle Türkiye ufalanmak 
istenmektedir. Çünkü bu bölgede Türkiye’nin dı-
şında direnecek bir irade veya güç yoktur.

Bu devasa sorunun çözümü, bazılarının san-
dığı gibi sırf teknolojik üstünlükten silah ve ro-
bot üretmekten geçmiyor, bunun yanında müs-
lümanların bile önemli bir kesiminin aklının 
almadığı çok daha önemli bir şeyler vardır. Bir 
dünya görüşünün devreye girmesi gerekiyor. Bu 
önemli sorunlarından birisi yapılan güzel şeyle-
re bile inanamayan manda yönetimi aydınlardır. 
Bunlar ülkenin kendisinin bir şey yapamayaca-
ğına, yapılmış görünenlerin de bir ABD oyunu 
olduğuna inanmaktadırlar. Bu işin en kötü tarafı 
nesil değişiminin ötesinde kolayca dönüştürüle-
meyecekleridir. Kişiliklerini oluşturan söylem ve 
ilgili paradigmalar, sağlıklı düşünmelerine fırsat 
vermemektedir. Olgu ve olayların arındırılması 
düşünmeye bağlıdır, düşünce kirliyse temizlik ko-
lay olmayacak demektir. Tıpkı kirli suyun temiz-
liği sağlayamayacağı gibi… Ama şüphesiz bütün 
bunlara rağmen Türkiye’de umut verici gelişmeler 
oluyor.
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T arihin kırılma anların-
dan birini yaşıyoruz. 

Dünyanın siyasi ve eko-
nomik güç düzeninde 
yeni dengeler oluşuyor. 
Âdeta yeni bir dünya 
kuruluyor, tarih yeni-
den yazılıyor. Girmiş 
olduğumuz bu küresel 
dönüşüm kavşağında, 
Türkiye bağımsız ve aktif dış politikasıyla dün-
yada yeni dengelerin oluşmasında etkin olan bir 
ülke. Erdoğan’ın 2009’daki tarihî “one minu-
te” çıkışı ile Davos’ta meydana gelen gerginlik 
sonrası, Türkiye’nin eksen kayması yaşadığı ve 
İsrail’i çevrelemeye çalıştığı iddiası ile ülkemizi 
hedef tahtasına oturtanlar, ondan sonraki süreçte 
Türkiye’ye karşı bir kuşatma politikası izlemeye 
başlamışlardı.

Ancak Türkiye’nin çevrelenmesi ve sınırlan-
dırılması için tek sebep bu tartışma değildi. Esas 
mesele, Türkiye’nin yeniden tarihî misyonuna sa-
hip çıkarak, 2007 başından itibaren aktif olarak 
ortaya koyduğu bölgesel liderlik bağlamında, yeni 
dış politika ve güvenlik doktrini ile alan genişlet-
meye başlamasıydı. Osmanlı’nın dönüşü olarak 
nitelen bu yeni pozisyon Müslüman toplumlar 
üzerinde yeni bir umut ışığının yeşermesine se-
bep oluyordu.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi 
Josep Borrell “Eski imparatorluklar geri gelmeye 
başladı. Bunlardan üçü, Rusya, Çin ve Türkiye… 
Bu durum bizim için yeni bir ortam sunuyor.” 

diyordu. Fransız haber 
sitesi Aleteia da “Türkler 
geri döndü.” manşetini 
atarak “Türkiye, Osman-
lı İmparatorluğu’nun 
Akdeniz emellerini 
yenileyerek gücünü 
göstermektedir.” di-
yordu. Cumhurbaşka-
nı Erdoğan’ın yaptığı 
“asırlık uyanış” açıkla-

ması ve Türkiye’nin bir medeniyet iddiasına sa-
hip olduğundan söz etmesi, bir Türkiye ekseni 
inşa ederek tarihin yapılmasında kilit aktörlerden 
biri olması onları endişelendiriyor! İşte bu yüzden 
Borrell gibi adamlar hem dünyayı hem Arapları 
hem de içimizdeki laikçileri ve Kemalistleri kendi 
uydurmaları ‘emperyalist Osmanlı’ imajı ile kor-
kutmaya çalışıyorlar. İslâm dünyasındaki fiilen ve 
zihnen Batılıların hizmetçisi olmuş köle ruhlu ay-
dınları korkutarak hegemonyalarını devam etmek 
istiyorlar.

Türkiye’yi Kuşatma ve Yalnızlaştırma Stratejisi…

Dünya yeniden dizayn edilirken, eski dün-
ya düzeninin sahipleri yeni oluşacak dengelerde 
Türkiye’nin önemli bir aktör olacağını gördükleri 
için bu gücü frenleme adına her türlü kozu kulla-
nıyorlar. Ülkenin ve ümmetin kaderini tayin ede-
cek mücadeleler verilirken, enerjimizi tüketecek 
her türlü senaryo içeride ve dışarıda sahneye ko-
nuluyor. Gezi olaylarına, 17-25 Aralık kurgusu-
na ve 15 Temmuz hain darbe girişimine bu gözle 

Dünya yeniden dizayn edilirken, eski dünya düzeninin sahipleri yeni oluşacak 
dengelerde Türkiye’nin önemli bir aktör olacağını gördükleri için bu gücü frenleme adına 
her türlü kozu kullanıyorlar. Ülkenin ve ümmetin kaderini tayin edecek mücadeleler 
verilirken, enerjimizi tüketecek her türlü senaryo içeride ve dışarıda sahneye konuluyor.

Metin ALPASLAN

Türkiye’yi Çok Yönlü 
Kuşatma ve Yalnızlaştırma

Başbakan Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Peres



39

 Umran • Ekim 2020

  TÜRKİYE’Yİ ÇOK YÖNLÜ KUŞATMA VE YALNIZLAŞTIRMA

bakmak gerekiyor. 15 Temmuz’da hedeflerine ula-
şamayanlar, şimdi başka saldırılarla Türkiye’nin 
birliğine-bütünlüğüne kastediyorlar.

Türkiye’nin savunma sanayiinde elde ettiği ba-
şarılı sonuçlar, Suriye’de, Libya’da jeopolitik stra-
tejilerde gerçekleştirdiği çok yönlü açılım ve atı-
lımlar küresel hegemonları rahatsız etmiştir. İslâm 
coğrafyasındaki halklar ürerinde oluşan Türkiye 
sempatisini tersine çevirmek ve 
Arap dünyasını da Türkiye’ye 
karşı düşmanlaştırmak için 
her tür şeytanî yola başvuru-
yorlar. Katar hariç Türkiye’ye 
karşı bir Arap cephesi oluşmuş 
durumda. Özellikle Mısır, Su-
udi Arabistan ve Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin başını çektiği 
emperyalistlerin kuklası yöne-
timlerin hem Arap dünyasını 
hem de genelde İslâm dünyası-
nı nasıl şeytanlaştırdıklarını gö-
rüyoruz. Türkiye’nin hedef ve 
ölçek büyütmesi, gücüne güç 
katması üzerine Türkiye’ye yö-
neltilmiş çok yönlü tehditlerle 
karşı karşıyayız!

Küresel sistem, bölgedeki 
hegemonyalarını sürdürebilme-
nin ancak Türkiye’yi bölgede 
devre-dışı bırakabildiği zaman 
mümkün olacağını düşündüğü 
için hem içerden hem de dışar-
dan birkaç cephede birden çok 
yönlü bir kuşatma ve yalnızlaş-
tırma stratejisi izliyor. Bir kriz 
bitmeden diğerine koşturmak, 
Azerbaycan’dan Libya’ya ka-
dar uzanan çok sayıdaki askeri 
angajmanlara girmek, birçok cephede mücadele 
vermek, Türkiye’nin ekonomik, askeri ve diplo-
masideki yükünü oldukça artırmıştır.  

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü si-
yaset, küresel kapitalizmin önde gelen aktörleri-
ni rahatsız etmiştir. Bu nedenle, Türkiye burada, 
cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir dış politika 
yalnızlığına mahkûm edildi. Türkiye’nin düşman-
larının sürdürdüğü stratejinin amacı, Türkiye’yi 
yalnızlaştırmak, devleti terörle bunaltmak, gü-
venlikten ekonomiye kadar her alanda ülkeyi 

yönetemez hâle getirmek, masada ve sahada tes-
lim almak, yine kendilerine bağımlı kılmaktır.

Doğu Akdeniz’deki Hesaplaşmalar

Doğu Akdeniz zengin hidrokarbon kaynakla-
rına sahip bir bölgedir. Birçok jeopolitik çıkarın 
kesiştiği Doğu Akdeniz’de gergin bir rekabet ve 
paylaşım mücadelesi yaşanmaktadır. 2008’den iti-

baren bölgede doğal gaz rezerv-
leri tespit edilince, dev şirket-
ler buradaki ülkelerle birlikte 
bölgeyi parsellediler. Peş peşe 
gelen yeni ‘denizalanı sınırlama 
antlaşmaları’, ‘NAVTEX ilanları’ 
ve artan askeri tatbikatların göl-
gesinde yapılan sert ve yüksek 
perdeden siyasi açıklamalarla 
bölgede tartışma devam etmek-
tedir. Ayrıca, Doğu Akdeniz’in 
Süveyş Kanalı’nın çıkışı olması, 
İsrail’in güvenliği, Azerbaycan 
ve Kerkük petrolünün termi-
nal noktası olması gibi neden-
ler yüzünden bölge son derece 
stratejik bir önem arz ediyor. 
Doğu Akdeniz çok sayıda aktö-
rün boy göstermeye çalıştığı ve 
çekiştiği bir coğrafyaya dönüş-
müştür. Türkiye ise Akdeniz’e 
en uzun kıyısı olan ve Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne-
deniyle bölgede merkezî role 
sahip bir ülkedir. Artık rekabet, 
deniz alanlarının ve gaz yatak-
larının paylaşımı noktasından 
çıkarak çok sayıda bölgesel ve 
küresel aktörün de katılımıy-
la daha genel bir jeopolitik ve 
stratejik cepheleşmeye doğru 

dönüşmüştür.
Türkiye’nin Yunanistan ile ikili bir müza-

kere masasına oturma yaklaşımı, Yunanistan’ın 
Türkiye’yi baskı altına alma amacıyla konuyu baş-
ta AB olmak üzere yeni kurulan bölgesel ittifaklar 
zeminine çekme ve uluslararası niteliğe kavuştur-
ma yaklaşımıyla sekteye uğruyor.  Yunanistan yıl-
lardır Türkiye ile ikili diyalogdan hep kaçınmakta, 
her meseleyi Türkiye-AB sorunu hâline getirmek-
tedir. Türkiye’nin karşısında tek başına kaldığın-
da yaşayacağı kâbusun korkusuyla sürekli ABD, 
Fransa, İsrail, BAE, Mısır, Suudi Arabistan’a göz 

Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de yürüttüğü 

siyaset, küresel 
kapitalizmin önde 
gelen aktörlerini 
rahatsız etmiştir. 

Bu nedenle, Türkiye 
burada, cumhuriyet 

tarihinde görülmemiş 
bir dış politika 

yalnızlığına mahkûm 
edildi. Türkiye’nin 

düşmanlarının 
sürdürdüğü stratejinin 

amacı; Türkiye’yi 
yalnızlaştırmak, devleti 

terörle bunaltmak, 
güvenlikten ekonomiye 

kadar her alanda 
ülkeyi yönetemez hâle 
getirmek, masada ve 
sahada teslim almak, 

yine kendilerine bağımlı 
kılmaktır.
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kırparak çok taraflı bir koalisyonun parçası gibi 
kendisini pazarlamaktadır. 

Doğu Akdeniz’de ABD, Fransa, Yunanistan, 
Mısır, İsrail, BAE, Suudi Arabistan başta olmak 
üzere birçok ülke Türkiye karşıtlığı bağlamında 
aynı kampta buluşmuş vaziyettedir. ABD Kıbrıs 
Rum Kesimi’ne 33 yıldır uyguladığı silah ambar-
gosunu hiç tereddüt etmeden kaldırma kararı alır-
ken, Yunanistan Fransa’dan Rafale tipi savaş uçağı 
alacağını açıkladı, Girit açıklarında Birleşik Arap 
Emirlikleri, Yunanistan, Fransa ve İtalya tatbikat 
düzenledi. Son Doğu Akdeniz Gazi Forumunda 
İtalya ile beraber Filistin, Ürdün gibi ülkeler de 
bunların safında yer aldı. Türkiye dış politika tari-
hinde görülmemiş bir izolasyonla karşı karşıyadır.

Türkiye’nin Çevrelenmesi ve Sınırlandırılması

Çevreleme, jeopolitik bir yaklaşım olarak Tür-
kiye karşıtı unsurların Türkiye’nin harekât alanını 
daraltması, dış dünyayla olan bağlantısını sınırla-
yıcı politikaları devreye sokmasıdır. Sınırlandırma 
ise, Türkiye’nin askerî gücünü dengeleyerek ha-
reket kabiliyetini kısıtlaması anlamlarını taşıyor. 
İsrail, Mısır, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi arasında yapılan ortak tatbikatlar, icra-
cı devletlerin konumlandıkları coğrafya itibariyle 
doğrudan Türkiye’min çevrelenmesi ve kısıtlan-
ması stratejisi bağlamında değerlendirilmelidir. 

Yunanistan devlet aklı neredeyse Türkiye’yi 
çevreleme fikri üzerine inşa edilmiştir. 
Yunanistan’ın temel amacı Türkiye’yi Doğu 
Akdeniz’de yalnızlaştırmak ve uluslararası kamu-
oyu nezdinde Türkiye’yi itiraz eden ve sorun çı-
karan bir devlet konumuna düşürmektir. Bugüne 
kadar Türkiye-Yunanistan arasında 60 görüşme 
yapılmış, her konu konuşulmuş ama hiçbir hu-
sus halledilememiştir. Şimdi 61. istikşâfi görüşme 
yapılacak ama görülen o ki, bu görüşmeler 40 yıl 
daha devam eder. Bugünkü konjonktürde ABD 
ve çoğu AB üyesi ülkeler, haklı haksız her konu-
da Yunanistan’a açık bir şekilde destek verdikleri 
için Yunanistan anlaşma yoluyla bir çözüme yine 
yanaşmayacaktır. 

Türkiye karşıtı AB yaptırımları da bu dö-
nemde Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin gayreti olarak karşımıza çıkmakta-
dır. İspanya’nın Seville Üniversitesi’nde bir profe-
sörün hazırladığı “denizdeki Sevr” olarak tanım-
lanacak bir haritada Yunanistan’ın tezlerine yer 
verilmesi, AB’nin bunu desteklediğini söylemesi 
Türkiye’nin sabrını taşıran örneklerden biridir. 

Fransa’nın yönetmenliğinde ve Avrupa Birliği, 
Almanya ve Doğu Akdeniz Gaz Forumu üyeleri-
nin aktörlüğünde sahneye konan oyunun amacı, 
hukuksuz eylemlerle Türkiye’yi tahrik ederek bir 
çatışmaya çekmek ve saldırgan taraf pozisyonuna 
düşürmektir. 

AB, her alanda Türkiye’nin çok gerisinde bu-
lunan ülkelere dahi üyelik verirken, her seferinde 
“Sonra görüşürüz.” diyerek Türkiye bekletilmiş, 
her müzakereye Yunanistan lehine Kıbrıs ve Ege 
şartları ve dayatmaları eklemiş, Rumları Kıbrıs’ın 
tek hâkimi olarak tanımıştır. Yunanistan tarafın-
dan işgal edilen 18 ada ve 1 kayalık için hiç sesini 
çıkarmamaktadır. Ayrıca, Dicle ve Fırat sularının 
“uluslararası topluluğun suları” olduğu iddiasıy-
la Türkiye’den bu sular üzerindeki hükümranlık 
haklarından vazgeçmesini istemekte, bu nehirle-
rin ve kaynakların yönetimini Avrupa Birliği’ne 
devredilmesini istemektedir. “Ermeni sorunu” da 
AB’nin Türkiye politikalarının önemli bir aracı 
olup Türkiye’nin bütünlüğünü ve geleceğini tor-
pillemek için geliştirilmiştir. Son olarak, AB dö-
nem başkanlığı döneminde yapıcı bir rol yükle-
neceği düşünülen Almanya Başbakanı Merkel’in 
“Bütün AB ülkeleri Yunanistan’ı desteklemekle 
yükümlüdür.” açıklamasından sonra Almanya po-
zisyonunu arabuluculuktan “taraf” pozisyonuna 
çekmiştir. Bu son açıklama AB’nin hâlâ Sevr kafası 
ile hareket ettiğini göstermektedir.

ABD ve AB’nin desteklediği Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, Yunanistan, Mısır ve İsrail’in öncülü-
ğünde Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin haklarını hiçe sayarak, de-
niz sınırlarını ihlal ederek, adanın tek sahibi gibi 
davranarak -yasal olarak da ahlaki olarak da geçer-
siz- sondaj çalışmalarına devam etmektedir. Buna 
karşılık AB, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi 
karasularında sondaj çalışması yapması nedeniyle 
yaptırım uygulayacağı tehdidini savurmaktadır. 

Yunanistan, Lozan Antlaşması kurallarını ihlal 
ederek Türkiye kıyılarına sadece birkaç kilometre 
uzaklıkta bulunan adaları silahlandırırken, statü-
sü belli olmayan ada ve kayalıklara sivil, asker ve 
canlı hayvan çıkarırken, NATO, ABD ve AB’nin bu 
ağır tahriklere duyarsız kalması onların ikiyüzlü-
lüğünün bir göstergesidir.

Yunanistan’a ABD ve AB Desteği

Türkiye’den Yunanistan’a karşı bir hareket 
olduğunda ilk hedeflerden biri olan Dedeağaç’ta 
Amerikalılara deniz ve hava üssü kurdurdular. 
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ABD-Yunanistan savunma iş birliği kapsamında 
Girit’teki Souda Askeri Üssü’nün genişletilerek 
modernize edilmesi, Larisa havalimanının yeni-
lenmesi, Stefanovikeio Hava Üssü’nün kapasite-
sinin arttırılması, Dedeağaç limanının modernize 
edilmesi gibi faaliyetler söz konusu. Öte yandan 
ABD, F-35 tedariki konusunda Yunanistan’a göz 
kırpmakta, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne Patriot 
verebileceği dedikoduları yayarak Türkiye’yi den-
gelemeye dönük hamleler yapmaktadır.

Yakın geçmişte Ege Denizindeki Sikiros ada-
sında, Yunan, Fransız ve ABD birliklerinin katılımı 
ile ‘‘Büyük İskender’’ tatbikatı icra edildi ve bu tat-
bikatta Yunan adasının düşmandan geri alınması 
ile ilgili bir senaryo denendi. Yani, NATO üyesi 
Yunanistan, Fransa ve ABD’nin birliklerinin katı-
lımı ile icra edilen bu tatbikat doğrudan NATO 
üyesi Türkiye’yi hedef almıştır. 

Ege Denizindeki bu koalisyon Doğu Akdeniz’de 
de karşımıza çıkmaktadır. Fransa, refakatçi altı sa-
vaş gemisi eşliğinde bir uçak gemisini Güney Kıb-
rıs Rum Yönetimi’nin sözde münhasır ekonomik 
bölgesine göndererek, bu yönetimi sözde taciz 
eden Türkiye’ye açık bir mesaj vermektedir.

ABD bölgede çok açıktan Türkiye’nin karşısın-
da yer almaya başlamıştır.  ABD Dış İşleri Bakanı 
Pompeo Kıbrıs Rum bölgesini ziyaretinde, Güney 
Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve ABD enerji iş birliği-
nin önemini vurgulayarak, “Türkiye’nin bölgedeki 
eylemleri bizi derinden endişelendiriyor.” açıkla-
masını yapmıştır. Lefkoşa ziyaretinde Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüş-
medi.  12 Eylül’de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile 
ABD arasında imzalanan ve Güney Kıbrıs’ta “Kara, 
Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi” ku-
rulmasını öngören mutabakat muhtırası da Kıbrıs 
Türk tarafını yok saymaktadır.

Açıkça görülmektedir ki, Türkiye, Ege ve 
Doğu Akdeniz’de çevrelenmekte, bu bölgelerdeki 
çıkarlarını savunması giderek zora sokulmaktadır. 
Türkiye’nin Azeri kardeşlerini yalnız bırakmaya-
cağını bildikleri için bir taraftan da Ermenistan’ı 
Azerbaycan’a saldırtarak Türkiye’nin gücünü çe-
şitli cephelerde parçalamaya çalışıyorlar. Bütün 
bu gelişmelerin İdlib’te eşi görülmemiş bir askerî 
tırmandırma nedeniyle Rusya ile ilişkilerimizin 
gerildiği sürece rastlaması, Düvel-i Muazzama’nın 
birlikte hareket ettiğini, Türkiye’yi daha da zora 
sokmak istediklerini göstermektedir. 

Türkiye bugün bütün kara ve deniz sınır-
larından tehdit edilen bir ülke konumundadır. 

Dikkatle bakılırsa, hiçbir bölge içi ve bölge dışı 
aktör bu coğrafyada tek başına siyaset yürütmü-
yor. Bugün yaşadığımız gelişmeler bundan sonra-
ki kuşakları etkileyecek bir özellik arz etmektedir.  
Tarih tekerrür ediyor ve Akdeniz’den Afrika’ya, 
Karadeniz’den Kafkaslara kadar Türkiye’ye karşı 
bir çevirme harekatı uygulanmaya çalışılıyor. Bu 
nedenle. Türkiye’nin hak ve menfaatlerini en iyi 
şekilde koruması, kendisine örülmeye çalışılan 
kapanı boşa çıkarması, bu çevrelemeyi yarması 
ve stratejik sıkışmışlığı aşması için güçlü olması 
gerekiyor.

Fransa’nın Derdi Ne?

Fransa-Türkiye krizine geniş bir perspektiften 
bakabilmek için öncelikle Afrika kıtasının Fransa 
için ifade ettiği önemi kavramak gerekmektedir. 
Libya’daki mücadele Türkiye ve Fransa arasındaki 
mücadelede buzdağının görünen kısmıdır. Mese-
lenin özünde Türkiye tarafından yürütülen Afrika 
politikasının Fransa’nın çıkarları ile çatışması yat-
maktadır. Fransa eski sömürgeleri nedeniyle hâlâ 
Afrika’nın en önemli kolonyal gücüdür. Fransız 
dilinin baskın olarak konuşulduğu ülkelerin sivil 
ve askeri kadroları Fransa’da eğitilmekte, askerî 
teçhizatlar Fransa tarafından temin edilmektedir. 

Fransa, Afrika gibi tarihsel, kültürel ve siyasal 
bağlar ile kendisine bağlamış olduğu bir bölge-
de, farklı bir siyasi aktörün etkili olmasını men-
faatlerine aykırı bulmaktadır. Türkiye tarafından 
Afrika’da açılmış olan 26 adet konsolosluk bu ra-
hatsızlığın en önemli sebeplerindendir. Sahra altı 
Afrika’ya açılan geçiş noktasında yer alan Libya 
gibi bir ülkede Fransa’nın çıkarlarına karşı tutum 
alacak bir güç Fransa tarafından istenmemektedir. 
Libya Fransa için Afrika bağlantısı açısından kri-
tik bir önem arz etmektedir. Türkiye’nin yaptığı 
müdahaleyle Libya’da ve sahadaki askerî dengeyi 
değiştirmesi, burada Fransa’yı devre dışı bırak-
ması, Libya gibi bir coğrafyada emperyalistlerle 
boy ölçüşmesi onları rahatsız etti. Türkiye’nin 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Güney Kıbrıs’ta
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operasyonlarıyla Hafter’in aldığı yenilgiler kar-
şısında Fransa ABD’ye ve AB’ye çağrı yapmış ve 
Türkiye’nin Libya’daki siyasi hamlelerinin denge-
lenmesi gerektiğini bildirmiştir. Fransa Hafter’e 
destek vererek, Libya ve Sahra altı Afrika’daki 
Fransa karşıtı grupları nötralize etmeyi ve aynı 
zamanda Hafter’in kontrol etmiş olduğu böl-
gelerdeki enerji kaynaklarından faydalanmayı 
istemektedir.

Fransa-Türkiye arasındaki rekabetin ekono-
mik boyutu da ayrı bir önem taşımaktadır. Türkiye 
tarafından Cezayir’e yapılan yatırımlar Türkiye’yi 
Cezayir pazarında önemli bir aktör hâline getir-
miştir. Yine Temmuz 2020 tarihinde Türkiye ve 
eski bir Fransız kolonisi olan Nijer arasında eko-
nomik ve savunma alanında iş birliği antlaşması 
imzalanmıştır. Türkiye kökenli bankaların, GSM 
operatörlerinin, müteahhitlik şirketlerinin, gıda 
zincirlerinin Afrika ülkelerinde yayılma alanı bul-
ması emperyalistleri tedirgin etmiştir!

Libya’nın Türkiye tarafından Afrika’ya açılan 
bir üs ve platform olarak kullanılması, buna bağlı 
olarak Fransa’nın etkinliğini kaybetmesi Fransa’yı 
rahatsız etmiştir. Libya konusunda da Mısır, İsrail, 
Fransa, Rusya, BAE, Suudi Arabistan, Yunanistan 
Türkiye’ye karşı bir blok oluşturmuşlardır.   

Ayrıca, Fransa AB bölgesinde hâkimiyeti olan 
Almanya’yı dengeleyebilmek için Akdeniz’de 
güçlü ve sözü geçen ülke olmak istemekte, 
Yunanistan’ı kendi öncelikleri ve çıkarları bağla-
mında bir sıçrama tahtası olarak kullanmaktadır. 

Stratejik Ortaklığın Suyu Çıkmıştır

Stratejik müttefiklerimiz stratejik düşmanız 
gibi hareket ettikleri için, artık ‘stratejik ortaklı-
ğın suyu çıkmıştır’ diyebiliriz. Türkiye’yi, Soğuk 
Savaş boyunca ileri karakolu olarak gören ‘strate-
jik müttefik’ olarak değerlendiren Batı sisteminin, 
bugün Türkiye’ye kasteden terör örgütlerine karşı 
gösterdiği himaye, ‘nasıl bir müttefiklik?’ sorusu-
nu gündeme getirmektedir.  Terör örgütlerini kol-
layan, imkân sağlayan, onlara Avrupa’nın şehir-
lerinde bürolar açan, AB’nin başkenti Brüksel’de 
konuşlandıran Avrupalılar ve Suriye’de PKK/PYD 
ile iş birliği yapan ABD ikiyüzlü davranan suç or-
taklarıdır. Hedefleri bin yıldır bu topraklarda var 
olan milleti parçalamak, devletini yıkmaktır. Bu 
bakımdan meseleyi sadece bir terör ve gaz mesele-
si olarak görmek yetersizdir. Türkiye’nin FETÖ ve 
PKK terörünün üstüne yürümesi AB’den “şiddet-
li” tepkiler almıştır. NATO tatbikatında Mustafa 

Kemal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
resimlerini hedef tahtasına koyarak -aşağılarcası-
na- Türkiye’ye karşı açık bir tehditte bulundukları 
için Türk subayları orayı terk etmişlerdir

İdlib’de Rusya ve rejim güçleri Türk gözlem 
noktalarına saldırıp onlarca Türk askerini öldü-
rürken NATO, İdlib’deki saldırıları Türkiye’nin 
toprak bütünlüğüne yönelik doğrudan bir tehdit 
olarak değerlendirmediği için NATO’nun 5. mad-
desini uygulamaktan geri durdu. Her zaman ken-
di lehlerine kullandıkları bu maddeyi söz konusu 
Türkiye olunca kıllarını bile kıpırdatmadılar.

Batı’nın rahatsızlığı, Batı ekseninden çıkan, 
sürdürülen kuşatma çemberine teslim olmayan, 
boyun eğmeyeceğini dünyaya ilan eden Türkiye 
gerçeğidir. Bu ülkeyi 15 Temmuz’da ele geçirmek, 
bağımsızlığına son vermek isteyenler, şimdi böl-
gedeki piyonları vasıtasıyla Türkiye’yi yeniden 
kontrol altına almak istemektedirler. Ancak artık 
haksızlıklara başkaldıran bir ülkenin var olduğu-
nu, bu saldırıların milleti ayağa kaldırdığını, he-
saplarının boşa çıktığını görüyorlar. Türkiye’nin 
emperyalizme karşı azimli direnişi ve vatanını 
savunması onları çok rahatsız ediyor. Türkiye’nin 
yalnızlaşmasını, direnme gücünün zayıflamasını, 
dolayısıyla emperyalizme bağımlı/boynu bükük 
kalmasını istiyorlar.

Türkiye’nin yükselişi, küresel vicdanları sorgu-
layışı, zalimlerin zulmüne karşı mazlumların dili, 
nefesi, direnci, umudu, özgüveni olması, yeryü-
zündeki sömürü düzenine karşı mücadelesi en 
büyük rahatsızlıklarıdır.1

Türkiye’nin Önemli Konumu…

Türkiye’nin dış politika ve güvenlik stratejisi 
bir süredir dönüşüm içinde. Denizde “Mavi Va-
tan” adı verilen ama bunu aşarak karayı da içeren 
aktif ve güce dayalı bir “ileri savunma doktrini” 
(forward defense)  inşa hâlinde. Bir ayağı Irak’ın 
kuzeyinde, güney ucu Somali ve Katar’da, doğuda 
Kafkaslarda, Batı’da Libya’ya kadar uzanan geniş 
bir hatta askerî, siyasî ve ekonomik nüfuz bölgesi 
kurmaya dayalı bir savunma doktrini. Dolayısıyla 
Türkiye’nin savunmasının sınır ötesi alanlardan 
başlaması ve bu stratejiyi uygulamaya yönelik bir 
askeri endüstriyel kompleksin geliştirilmesi fikri. 
İşte bu perspektif ve canlı hamleler küresel em-
peryalizmin temsilcilerini panikletmiştir!  

Türkiye bir süredir sınır ötesi alanlarda asker 
bulundurma, askeri üsler kurma, askeri varlığı 

1 Akif Bedir, Yeni Akit, 20 Mart 2019.
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takviye etme gibi güvenlik politikaları uyguluyor. 
Türkiye Somali ve Katar’da askeri üs kurarken, 
Kürdistan Bölgesel Yönetimi bölgesindeki aske-
ri varlığını artırmaya, yeni üsler kurmaya devam 
ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne İHA 
ve SİHA’lar yerleştiriyor, Suriye’de dört bölgede 
asker tutuyor, orada kendi kontrolünde yerel yö-
netimler kuruyor. Akdeniz’de yüzlerce gemi ve 
uçakla büyük çapta ‘Mavi Vatan’ tatbikatı yapı-
yor. Libya’ya askeri eğitim desteği veriyor. Askeri 
imkânlarını kullanıp Hafter güçlerini geri püs-
kürtüyor. Ermenistan’a karşı Azerbaycan’a askeri 
destek veriyor. Şüphesiz her siyasi tercihin, her 
bölgesel kazanımın getirdiği risk ve maliyetler 
mutlaka olacaktır. Türkiye’nin, yaşaması ve gele-
cek kuşakları da ilgilendiren haklarının korunma-
sı için “Sevr” oyunlarını bozması ve mücadelesine 
devam etmesi gerekiyor. 

Türkiye bölgede en güçlü askerî üstünlüğe ve 
NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip bir ülke-
dir. Nüfusu, askeri mücadele tecrübesi, sahadaki 
deneyimi, savunma sanayindeki atılımları açı-
sından onunla bölgede baş edebilecek başka bir 
aktör yok. Doğu Akdeniz gazının boru hatları ile 
Avrupa pazarına taşınmasında en elverişli ve al-
ternatifsiz transit ülke Türkiye’dir. Aynı zamanda 
Çin’in 69 ülkeyi kapsayan Bir Kuşak Bir Yol proje-
sinin Asya’yı Avrupa’ya bağlayan en önemli geçiş 
güzergâhı üzerinde bulunmaktadır. 

Türkiye Bu Kuşatmayı Yarmalı,
Yalnızlık Kabuğunu Kırmalıdır!

Türkiye, bütün bu gerçekleri nazari dikkate 
alarak yeni politikalar üretmeli ve yeni hamleler 
yapmalıdır. Bu coğrafyada yaşamak için coğrafya-
nın gerektirdiği ekonomik, askeri ve siyasî güce 
sahip olmak zaruretini hatırdan çıkarmamalıdır. 
Zaman ve konjonktür iyi değerlendirilip, bilgi ve 
birikime sahip ortak bir akıl, ülkenin enerjisini 
boşa harcamayacak etkin stratejiler geliştirmelidir. 

Doğu Akdeniz’in önümüzdeki dönemin yeni 
jeopolitik ekseni olacağı anlaşılıyor. Türkiye’nin 
hem savaşabilen hem de anlaşabilen bir ülke ol-
mayı sürdürebilmesi için diplomasisini yürütecek 
bir zihinsel hazırlığa ve güç kapasitesine sahip ol-
ması çok önemlidir. Yıllardır mücadele ettiği terör 
belası, hâlen yaşadığı krizler ve tarihi tecrübesi 
Türkiye’nin çözüm bulma yeteneğini geliştirmiş-
tir. Bu süreçteki duruşuyla, kararlılığıyla çerçeve-
leme stratejisini lehine döndürebilecek bilgi, biri-
kim ve güce sahip bulunmaktadır.

İslâm coğrafyasında bu güce ve iradeye sahip 
başka bir ülke yoktur. Türkiye düşerse, Kudüs’ün 
düşeceğini, Türkiye düşerse Kafkasya, Balkanlar 
ve Kuzey Afrika’nın düşeceğini unutmayalım. 
Bölgede istikrarı sağlayacak yegâne ülke yine 
Türkiye’dir. Türkiye kendi iç bütünlüğünü, iç dü-
zenini ve istikrarını sağladığı zaman önünde kim-
se duramaz. Bu nedenle, içeride yapılan hatalar ile 
uluslararası arenadaki duruşu birbirine karıştır-
mamamız lazım. Milli meselelerde bu millet ikti-
dar ve muhalefeti ile birlik içinde hareket etmeli-
dir. Ya “fanatik taraftar” ya da “müzmin muhalif” 
olmayı bırakmamız gerekiyor.

Cari açık vermeyen, borçlu olmayan, bağımsız 
bir ekonomi hava savunmasından daha önemlidir. 
Barış Pınarı Harekâtı üzerine Trump’ın tehditleri-
ni hatırlayın. Trump¸ “Türkiye Suriye’nin kuzey-
doğusuna yapacağı askerî operasyonla ilgili sınırı 
aştığını düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin 
ekonomisini tamamen yerle bir ederim (daha 
önce yaptım)!” demişti. Süreç, ABD Başkanı’nın 
“ekonomini yıkarım” notası ve başkan yardımcı-
sını göndererek harekâtı durdurmasıyla sonuç-
lanmıştı.  Trump, Türkiye’de tutuklu bulunan 
rahip Brunson üzerinden yaşanan kriz sırasında 
twitter’dan benzer bir mesaj paylaşmış, Türk Li-
rası Trump’ın bu mesajlarının ardından büyük bir 
düşüş yaşamıştı. 

Yeni dünya düzeni kurulurken Türkiye de 
kendi stratejisini ekonomik, askerî ve siyasî küre-
sel bir oyun kurucu olarak planlamalıdır. Bugün 
başımıza gelenler bugün yaptıklarımızdan dolayı 
başımıza gelmiyor. Beş-on-elli-yüz yıl önce aldı-
ğımız kararların etkileri ya bizi kurtarıyor ya da 
batırıyor. Günlük politikalarla büyük hedeflere 
ulaşamaz, stratejik hedef koymadan nereye gi-
deceğinizi bilemezsiniz. Derler ki; “Nereye gide-
ceğini bilmeyen kaptana hiçbir rüzgârın faydası 
olmaz.”

Eğer Türkiye oyun kurucu bir ülke olmak is-
tiyorsa kaynaklarını verimli kullanmak, AR-GE 
faaliyetlerine ağırlık verip sanayinin ileri teknolo-
ji dönüşümünü sağlamak zorundadır. Bunun ise 
ancak bağımsız güçlü bir ekonomi ile mümkün 
olacağı bilinmelidir. Kaynakları israf etmeden, 
geri dönüşü olmayan alanlara yatırmadan, reel 
ekonomi esas alınarak, küresel rekabete yönelik 
yatırımlara öncelik verilerek, bağımsız ve güçlü 
bir ekonomiye sahip olmak gerekiyor.

Şunu unutmayalım, gücünüz kadar konuşur, 
gücünüz kadar adam yerine konulursunuz.
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Giriş

Y üzyıllardan bu yana je-
ostratejik önemi nede-

niyle gerek bölgesel gerek 
küresel güç mücadeleleri-
nin en önemli merkezlerin-
den biri olan Doğu Akde-
niz, son dönemde giderek 
artan bir biçimde yine yo-
ğun güç mücadelelerine 
sahne oluyor. Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’de tek taraflı 
başlattığı hidrokarbon yatakları araştırmaları ve 
buna mukabil bu araştırmalar için Doğu Akdeniz’i 
çeşitli parsellere ayırıp İsrail, İtalya, ABD, İngilte-
re, Rus ve Fransız menşeili kimi firmalara bölgede 
arama ruhsatı vermesi başlangıçtı. Bu parsellerin 
bir kısmının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 
deniz yetki alanlarıyla çakışması nedeniyle Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi arasında tırmanan gerginlik, meseleye 
-doğal olarak- Türkiye ve Yunanistan’ın dâhil ol-
masıyla daha da arttı.

Özellikle Yunanistan’ın çabalarıyla işin içine 
AB’nin, kimi AB ülkelerinin, ABD’nin ve Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’nin ikili antlaşmalar yaptığı 
İsrail, Mısır gibi başka ülkelerin de dâhil olmasıyla 
küresel bir hâl aldı. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 

herhangi bir oldu-bitti-
ye müsaade etmeyeceğini 
açıklaması, bu minvalde 
bölgeye araştırma gemileri-
ni göndermesi ve Libya ile 
münhasır ekonomik bölge 
antlaşması yapması önemli 
bir adımdı.

Buna karşın gerek Gü-
ney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi ve Yunanistan’ın başta 

Fransa ve ABD olmak üzere kimi ülkelerle bölge-
de askerî tatbikatlar yapması ve Türkiye’nin de bu 
hamleye aynı şekilde tatbikatlarla yaparak karşılık 
vermesi, AB’nin ve ABD’nin uzlaştırıcı bir rol yeri-
ne Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne açık destekleri 
gerilimi tırmandırdı. Bu güçlerin Türkiye’nin böl-
gedeki faaliyetlerine derhal son vermesi çağrıları 
ve hatta yer yer tehditlerine karşın Türkiye’nin 
kararlı duruşundan vazgeçmemesi, sorunun dip-
lomatik yollarla çözümüne ilişkin yolların önemli 
ölçüde tıkanmasına sebep oldu.

Akabinde Yunanistan’ın, sahip olduğu son de-
rece küçük yüzölçümlerine sahip Ege adaları üze-
rinden Doğu Akdeniz’in batı kısmında aşırı deniz 
yetki alanları iddia ve talepleri gündeme geldi. 
Dahası Lozan Antlaşmasıyla silahsızlandırılmış 
Meis ve Karaada gibi adacıklara asker çıkarması ve 
bazı binaları karargâha döndürmesi, buna karşın 

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de daha fazla yetki sahibi olması ve bölgedeki 
olası enerji hatlarından faydalanması yani daha da güçlenmesi ABD, 
Fransa ve Rusya gibi büyük uluslararası aktörler başta olmak üzere birçok 
devletin işine gelmemektedir. Dolayısıyla bu amaca yönelik en önemli 
hedeflerden birinin Türkiye’nin bölgede yalnızlaştırılması olduğu söylenebilir.

M. Samet TOMAKİN

Doğu Akdeniz Meselesi: 
Son Gelişmeler ve Uluslararası Aktörlerin 

Bölge Politikaları
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Türkiye’nin bölgeye yolladığı araştırma gemileri-
ne Türk Deniz Kuvvetlerinin eşlik etmesi, Türkiye 
ile Yunanistan arasındaki gerginliği daha da artır-
dı. Hatta bölgede iki ülke arasında sıcak çatışma 
riskinin ciddi ölçüde arttığı değerlendirmeleri ya-
pıldı. Özellikle Fransa’nın olaya dâhil diğer olan 
ülkelerin aksine hem Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
hem de Yunanistan’a aktif ve güçlü desteği ile bir-
likte ortam çok daha gerginleşti. NATO’nun krize 
dâhil olması ve tarafların diplomatik çözüm için 
masaya oturmasına vesile olmasıyla Türkiye ve 
Yunanistan arasında diplomatik görüşmelere baş-
lanması, meseleye diplomatik 
bir çözüm bulunabilmesi ve 
olası bir sıcak çatışma riskinin 
önüne geçilmesi noktasında 
umut ışığı oldu.

Giderek Artan Gerginliğin
Arka Planı

Son dönemde giderek 
artan gerginliğin geçmişi-
ni Doğu Akdeniz’de zengin 
doğalgaz kaynaklarının yer 
aldığına ilişkin bilimsel ön-
görülerin ortaya çıkmaya 
başladığı dönem olan 2000’li 
yılların başına dayandırmak 
mümkündür. 2002 yılından 
itibaren Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi, İsrail, Mısır, Suriye, 
Lübnan ve Mısır ile Münhasır 
Ekonomik Bölge antlaşmaları 
yapmaya başlamış, Türkiye 
ise bu antlaşmalara karşı çık-
mış, bu antlaşmaların Kıbrıs 
Türkleri ve Türkiye’nin hakla-
rını çiğnediğini savunmuş, konuyu BM’ye taşımış 
ve kendi münhasır ekonomik bölge haritalarını 
BM nezdinde onaylatmıştır. Ancak Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi Türkiye’nin tüm itirazlarına rağ-
men 2007 yılı başında 13 adet arama sahası ilan 
etmiş ve büyük petrol şirketlerine ruhsat verme 
aşamasına geçmiştir. Türkiye ise bu hamleye aynı 
şekilde karşılık vermiş, Doğu Akdeniz’de kendi ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin deniz yetki 
alanlarında belirlediği bölgelerde TPAO’ya arama 
ruhsatları vermiştir.

Doğu Akdeniz’deki bu kısmi gerginliğin bo-
yutu 2010’dan itibaren Doğu Akdeniz’de zengin 
hidrokarbon yataklarının keşfedilmesi ve ulusla-
rarası büyük enerji şirketlerinin bölgeye akın et-
mesiyle birlikte daha da arttı. Akabinde Türkiye 
de bu bölgelerde sismik araştırmalar yürütme-
ye başlamış ve bu çerçevede Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin yaptığı ikili antlaşmalara Libya’da 
BM’nin kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükûmeti 
ile 27 Kasım 2019’da “Deniz Yetki Alanlarının Sı-
nırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” ve 
“Güvenlik ve Askerî İş Birliği Antlaşması” imza-

layarak karşılık verdi. Bu ve-
sileyle hem Doğu Akdeniz’de 
arama yapma hakkına sahip 
olduğu alanı genişletmiş hem 
de bölgede yalnız kalmaktan 
bir ölçüde kurtulmuştur.

Türkiye’nin bu hamlesi 
beklendiği gibi başta Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi, Yuna-
nistan, Fransa ve Mısır baş-
ta olmak üzere bazı ülkeleri 
ziyadesiyle rahatsız etmiş ve 
bu ülkeler tarafından cid-
di tepkiyle karşılanmıştır. 
Türkiye’nin Libya’yla yaptığı 
antlaşmanın ardından Yuna-
nistan da Mısır’la uzun zaman-
dır yürüttüğü iş birliği arayışı-
nı antlaşmaya dönüştürmüş, 
Yunanistan Dışişleri Bakanı 
Nikos Dendias ile Mısır Dışiş-
leri Bakanı Samih Şukri tara-
fından 6 Ağustos’ta Kahire’de 
Doğu Akdeniz Münhasır 
Ekonomik Bölge Antlaşması 
imzalanmıştır. Türk Dışişle-

ri Bakanlığı ise, yaptığı yazılı açıklamada yapılan 
antlaşmanın Türkiye için “yok hükmünde” oldu-
ğunu belirtti. Akabinde Türkiye Doğu Akdeniz’de 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sahaya 
gönderdiği Oruç Reis Gemisi dolayısıyla peş peşe 
NAVTEXler ilan etmiştir. NATO, bölgedeki ger-
ginliğin azaltılması ve taraflar arasında uzlaşının 
sağlanması amacıyla devreye girmiş ve NATO Ge-
nel Sekreteri Jens Stoltenberg gerek Yunan gerek 
Türk tarafıyla bir dizi görüşme gerçekleştirmiş, 
tüm bu görüşmelerin sonunda tarafların masaya 

Fransa’nın, olaya dâhil olan 
diğer ülkelerin aksine hem 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

hem de Yunanistan’a 
aktif ve güçlü desteği ile 
birlikte ortam çok daha 
gerginleşti. NATO’nun 
krize dâhil olması ve 

tarafların diplomatik çözüm 
için masaya oturmasına 
vesile olmasıyla Türkiye 
ve Yunanistan arasında 
diplomatik görüşmelere 
başlanması, meseleye 
diplomatik bir çözüm 
bulunabilmesi ve olası 

bir sıcak çatışma 
riskinin önüne geçilmesi 

noktasında umut ışığı oldu.
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oturması ve taraflar arasında teknik görüşmelere 
başlanması tarafların onayıyla kararlaştırılmıştır.

Bu bağlamda iki taraf arasında 15 Eylül 2020’de 
NATO karargâhında ilk toplantı gerçekleştirilmiş-
tir ve toplantılara hâlen devam edilmektedir. Bu 
toplantılara ilişkin 19 Eylül’de NATO kanadından 
açıklama yapılmış ve açıklamada görüşmelerde iyi 
bir ilerleme kaydedildiği belirtilmiş, ayrıca taraflar 
arasında en son 2016’da gerçekleştirilen istikşafi 
(keşif, tanıma amaçlı) görüşmelere yeniden baş-
latılmasına karar verilmesi memnuniyetle karşı-
lanmıştır. Haricen Türkiye’nin Oruç Reis gemisini 
Antalya’ya geri çekmesi, Yunanistan Başbakanı 
Kiryakos Miçotakis’in de Türkiye ile deniz yetki 
alanlarının belirlenmesi amacıyla görüşmeler yap-
mak istediklerini söylemesi gerilimi dindirmeye 
yönelik diğer önemli adımlar olarak görülmüştür.

Uluslararası Aktörlerin Meseleye Yaklaşımları

Tüm bunlardan sonra meseleye AB ülkeleri 
ve ABD’nin de dâhil olmasıyla meselenin küresel 
bir hâl almasıyla birlikte önemli uluslararası ak-
törlerin konuya ilişkin yaklaşımlarına değinmek 
yerinde olacaktır. Bu yaklaşımları genel hatlarıyla 
şu şekilde özetlemek mümkündür:

AB: Beklendiği gibi AB’nin konuya ilişkin 
yaklaşımı AB üyesi olan Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi ve Yunanistan lehine olmuştur. Türkiye 
bölgedeki faaliyetlerinden dolayı eleştirilmiş ve 
Ankara’ya bölgedeki faaliyetlerine derhal son 
verme çağrıları yapılmış, meseleye ilişkin birlik 

nezdinde toplantılar düzenlenmiştir. Hatta Fran-
sa ve Yunanistan’ın çabalarıyla bu toplantılarda 
Türkiye’ye yaptırım uygulanması dahi gündeme 
gelmiş, ancak toplantılardan yaptırım uygulan-
masına ilişkin şu ana değin herhangi bir sonuç 
çıkmamıştır.

ABD: 1996’daki Kardak krizi sırasında Türki-
ye ile Yunanistan arasında sıcak çatışma riskinin 
bir hayli artması ile devreye giren, gerginliğin yu-
muşatılması noktasında sorumluluk üstlenen ve 
Soğuk Savaş’ın başlangıç yıllarından bu yana iki 
ülke arasında denge politikası izleyen ABD’nin 
tutumunda bu dönemde -kısmen de olsa- Yuna-
nistan lehine bir değişim gözlenmiştir. Nitekim 
bölgedeki gerginliğin başından bu yana -her ne 
kadar meseleye aktif olarak dâhil olmasa da- ABD 
gerginlikten dolayı Türk tarafını tek taraflı sorum-
lu tutan açıklamalar yapmıştır. Türkiye’nin eylem-
lerini provokatif olarak nitelemiş, dahası Güney 
Kıbrıs Rum Yönetimi’ne 33 yıldır uyguladığı silah 
ambargosunu kaldırmış, karar Türkiye tarafından 
ciddi tepkiyle karşılanmıştır.

Almanya: Gerek AB’nin lokomotifi olması 
gerek dönem sonuna kadar AB’nin dönem baş-
kanlığını yapması hasebiyle Almanya bir taraftan 
taraflar arasında arabulucu olmaya çalışmakta, bir 
yandan da çeşitli vesilelerle hem Yunanistan hem 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne destek mesajları 
vermektedir. Ancak Berlin’in en önemli amaçla-
rından birinin krize ilişkin Rum tarafı lehine ol-
dukça sert bir politika izleyen Fransa’nın denge-
lenmesi olduğu değerlendirmeleri yapılmaktadır.

Mısır-İsrail: Gerek Mısır gerek İsrail kana-
dından da Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ne destek verilmekte ve krizden Türkiye 
sorumlu tutulmaktadır. Ayrıca Mısır, Türkiye’nin 
Libya ile yaptığı münhasır ekonomik bölge antlaş-
masını tanımadığını ilan etmiştir.

Türk Dışişleri Bakanlığı da yaptığı muhtelif 
açıklamalarda özellikle ABD ve AB’nin tutumunu 
eleştirmiş, üçüncü tarafların olaya dâhil ve etkide 
bulunmaya çalışmasının kabul edilemez olduğu 
ifade edilmiştir. AB’yi de Kıbrıs sorunun çözümü 
konusunda şu ana kadar hiçbir olumlu adım at-
mamakla suçlayan Ankara, Doğu Akdeniz’deki 
enerji denkleminden dışlanmasına dönük her tür-
lü çaba ve oluşuma karşı olduğunu tekrarlamıştır.

Fransa: Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki ge-
lişmelere ilişkin politikası ise diğer devletlere 
kıyasla gerek eylem gerek söylem bazında çok 

Açıklama: Şu ana değin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi böl-
gede 13 parsel ilan etmiştir. 1, 4, 5, 6 ve 7 no’lu parsellerin 
bir bölümü, Türkiye’nin TPAO’ya ruhsat verdiği bloklarla 
kesişmekte, 3 no’lu parsel ise Kuzey Kıbrıs’ın TPAO’ya ver-
diği ayrıcalıklı alan ile çakışmaktadır.
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daha müdahaleci ve saldırgancadır. Nitekim 
Yunanistan’ın AB kanadında yardım ve destek çağ-
rılarına en güçlü karşılık veren ülke Fransa olmuş, 
hâliyle bu da Paris-Ankara ilişkilerinin bir hayli 
gerilmesine sebep olmuştur. Bu bağlamda iki ta-
raf arasındaki en önemli gerginliklerden biri 10 
Haziran’da yaşanmıştır. Fransa, NATO’nun “Sea 
Guardian” misyonu çerçevesinde Akdeniz’de gö-
rev yapan “Courbet” isimli fırkateyninin Libya’ya 
uygulanan BM silah ambargosunu deldiğinden 
şüphelendiği Tanzanya bandıralı bir gemiyi denet-
lemek istediğini, ancak gemiye eşlik eden Türk sa-
vaş gemilerinin ani manevralarla saldırgan bir şe-
kilde Courbet’e yönelerek üç kez radar kilitleyerek 
denetleme yapılmasına müsaade etmediğini iddia 
etmiş, hem Türkiye’yi saldırganca davranmakla 
suçlamış hem de NATO’ya şikâyet etmiş, Türkiye 
ise Fransa’nın bu iddialarını yalanlamıştır. NATO 
ise olaya ilişkin uzun incelemelerin sonunda 130 
sayfalık bir rapor hazırlamış, raporda Fransa’nın 
iddialarının doğrulanamadığı belirtilmiş ve bir 
anlamda Türkiye haklı bulunmuştur. Raporda 
Fransa’nın beklediği gibi Türkiye’yi suçlayan ifa-
delerin yer almaması üzerine Fransa, NATO’ya bir 
mektup göndererek Akdeniz’de devam eden “Sea 
Guardian” misyonundan geçici olarak çekildiğini 
duyurmuştur. Dahası Fransa rapordan bağımsız 
olarak Türkiye’yi NATO’ya şikâyet etmek istese de 
beklediği desteği görememiştir.

Fransa’nın Doğu Akdeniz’e ilişkin bir diğer 
önemli kararı ise bölgede askerî varlığını geçici 
olarak artırmak olmuş, bu kapsamda Fransa “La-
fayette” adlı iki fırkateyni ile iki Rafale savaş uçağı 
Doğu Akdeniz’e göndermiştir.

Paris’in Atina’ya desteği bunlarla da kalmamış, 
iki ülke arasında askerî destek savaş uçağı antlaş-
maları imzalanmıştır. Yunanistan Başbakanı Kir-
yakos Miçotakis de bu antlaşmaları doğrulamış, 
12 Eylül’deki açıklamasında antlaşmalar kapsa-
mında Fransa’dan 18 adet Rafale savaş uçağı satın 
alacaklarını duyurmuştur. Konuya ilişkin Fransa 
Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise 
Yunanistan ile gelecek aylarda yapılacak müzake-
relerle “muhtemelen” yıl sonuna kadar satış için 
imza atılmasının beklendiği belirtilmiştir, dolayı-
sıyla bu antlaşmanın kısa sürede tamamlanması 
da pek olası görünmemektedir.

AB Dışişleri Bakanları’nın 14 Ağustos’taki top-
lantısında Fransa, bir adım daha ileri giderek Doğu 
Akdeniz’deki eylemleri nedeniyle Türkiye’ye yap-
tırım uygulanmasını öngören bir çözüm sunmuş 

ancak teklif Almanya’nın yanı sıra, İspanya, İtalya, 
Macaristan, Bulgaristan ve Malta tarafından red-
dedilmiştir. AB kanadından Yunanistan gibi bek-
lediği desteği göremeyen Fransa, Türkiye karşıtı 
hamlelerine devam etmiş, bu kez kendisi mese-
leye ilişkin bir inisiyatif oluşturmayı denemiştir. 
Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanu-
el Macron, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın da ol-
duğu Güney Avrupa Ülkeleri Birliği Forumu’na 
üye 7 ülkenin (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, 
Malta, Güney Kıbrıs, Yunanistan) temsilcileriyle 
Korsika Adası’nda toplanmış ve Doğu Akdeniz’de 
Türkiye’ye karşı ortak bir inisiyatif oluşturmayı 
denemiştir. Korsika adasının Napolyon’un da doğ-
duğu yer olması sebebiyle Macron’un bu seçimi 
kimi çevrelerce manidar bulunmuş ve Macron’un 
kendisini Fransa’nın ‘yeni Napolyon’u olarak gör-
düğü değerlendirmeleri yapılmıştır.

Türkiye’ye karşı yaptığı hamlelerden istedi-
ği karşılığı alamayan Macron, akabinde daha da 
saldırganlaşmış, Avrupa’yı Türkiye’ye karşı katı ve 
güçlü durmaya çalışmış, açıkça Erdoğan ve Türk 
hükûmetini hedef alan muhtelif açıklamalarda 
bulunmuş, bu açıklamalara ise Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve hükûmet yetkililerinin cevabı aynı 
sertlikte olmuştur.
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Geniş Kapsamlı Jeostratejik Bir Mücadele

Tüm bunlardan sonra meseleyi daha iyi de-
ğerlendirebilmek için bazı noktalara değinmek 
yerinde olacaktır. Öncelikle belirtilmesi gereken 
noktalardan biri Doğu Akdeniz’deki sorunun salt 
hukuki bir sorun olmadığı, zira bölgede çok daha 
geniş kapsamlı jeostratejik bir mücadelenin oldu-
ğudur. Bilindiği gibi Doğu Akdeniz’de daha önce 
İsrail ve Mısır çevresinde yapılan araştırmalar ne-
ticesinde yeni hidrokarbon rezerv yatakları keş-
fedilmiş, bu da akabinde kıyıdaş ülkeler arasında 
hem yeni iş birliği alanları hem de ittifaklar ku-
rulmasına neden olmuştur. Bu bağlamda İsrail’in 
280 milyar metreküplük rezervi bulunan Tamar 
ve 620 milyar metreküplük Leviathan, Mısır’ın 
849 milyar metreküplük Zohr ve Kıbrıs’ın Afro-
dit yataklarında bulduğu 129 milyar metreküplük 
doğalgaz rezervlerinin çıkartılıp boru hatları ara-
cılığıyla Avrupa pazarına taşınması hedefi AB ül-
keleri de dâhil olmak üzere birçok ülkeye oldukça 
cazip gelmiştir.

Bu amaca yönelik olarak Ocak 2020’de Kıbrıs, 
Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin ve Mısır 
Kahire’de bir araya gelmiş ve “Doğu Akdeniz Gaz 
Forumu”nu kurduklarını ilan etmiştir. Forumun 
amacı bölgesel kaynakların üretimi, tüketimi ve 
pazarlanması süreçlerinde iş birliği yapılması ve 
Doğu Akdeniz’i yeni bir enerji üssüne dönüştü-
rülmesi şeklinde açıklanmıştır. Bu sürece paralel 
olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan 
ile birlikte Mısır, İsrail ve Ürdün’le ayrı ayrı üçlü 
iş birliği oluşumları kurmuş, bu oluşumlara hem 
ABD hem de AB kanadından güçlü destek açıkla-
maları gelmiştir.

Tüm bu gelişmelerde ve oluşumlarda böl-
genin önemli aktörlerinden biri olan ve Doğu 
Akdeniz’de oldukça geniş bir kıta sahanlığına 
sahip olan gerek Türkiye’nin ve gerekse Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dışlanması dikkat 
çekmiştir. Bu durum, Türkiye’nin oldu-bittilere 
müsaade etmemek ve haklarını korumak amacıy-
la bölgeye ilişkin daha müdahaleci ve güçlü poli-
tikalar izlemeye başlamasının sebeplerinden biri 
olmuştur. Zira kurulmak istenen enerji hattı böl-
gedeki güç dengesini doğrudan etkileyebilecek, 
özellikle Ortadoğu’yu yeniden şekillendirebilecek 
düzeydedir ve haklı olarak Türkiye de bu denkle-
min dışında kalmak istememektedir.

Bütün bu süreçlerde Türkiye’nin devre dışı bı-
rakılmak istenmesi pek tabii ki bir tesadüf değil 
bir planın ürünüdür. Nitekim Türkiye, özellikle 
son yıllarda mümkün olduğunca bağımsız poli-
tikalar üretmeye çalışan ve özellikle başta Fran-
sa, Rusya ve ABD olmak üzere küresel önemli 
aktörlerin Ortadoğu’ya dair planlarının önünde 
ciddi engel teşkil eden bir ülke konumundadır. 
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de daha fazla yetki sa-
hibi olması ve bölgedeki olası enerji hatlarından 
faydalanması yani daha da güçlenmesi ABD, Fran-
sa ve Rusya gibi büyük uluslararası aktörler başta 
olmak üzere birçok devletin işine gelmemektedir. 
Dolayısıyla bu amaca yönelik en önemli hedefler-
den birinin Türkiye’nin bölgede yalnızlaştırılma-
sı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda Türkiye’nin 
Libya ile Ulusal Mutabakat Hükûmeti vasıtasıyla 
gerek münhasır ekonomik bölge antlaşması im-
zalaması gerek Libya’da Hafter’e karşı Ulusal Mu-
tabakat Hükûmeti’ni desteklemesi ve bu vesileyle 
Ulusal Mutabakat Hükûmeti’nin önemli kazanım-
lar elde etmesi oldukça önemlidir. Bununla bir-
likte Türkiye’nin bölgede yalnızlaşmasını sadece 
bu duruma bağlamak da doğru olmayacaktır. Zira 
hâlihazırda Ankara’nın Yunanistan, Mısır, İsrail 
başta olmak üzere bazı bölge ülkeleriyle sıkıntılı 
ikili ilişkilerinin de bu yalnızlaşmanın bir diğer 
önemli nedeni olduğu söylenebilir.

Bir diğer önemli husus ise bölgedeki tahmini 
hidrokarbon rezervlerin miktarıdır. Şu ana değin 
yapılan araştırmalar ve elde edilen bulgular böl-
gedeki rezervlerin her ne kadar bölgesel ölçekte 
önemli olsa da küresel ölçekte mevcut tabloyu 
ve enerji denklemlerini değiştirebilecek kadar 
büyük olmadığıdır. Zira Amerika’daki saygın bir 
jeolojik etütler kuruluşu “United States Geologi-
cal Survey”in tahminlerine göre bölgede yaklaşık 
10 trilyon metreküplük bir rezerv bulunmaktadır, 
bu da dünyada kanıtlanmış doğalgaz rezervlerinin 
200 trilyon metreküp olduğu düşünüldüğünde 
bu rezervlerin sadece % 5’ine tekabül etmektedir.

Krizin Baş Aktörlerinin Politikaları

Tüm bunlardan sonra bölgedeki krizin baş ak-
törlerinin politikalarına değinmek yerinde olacak-
tır. Bu politikaları şöyle özetlemek mümkün:

Ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı bir durum-
da olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hâliyle 
en temel amaçlarından biri Doğu Akdeniz’de 
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bulunan doğalgaz kaynaklarını zenginliğe dönüş-
türebilmektir. Bunu da mümkünse -her ne ka-
dar Güney Kıbrıs Rum Yönetimi hükûmeti Doğu 
Akdeniz’den elde edilecek gelirlere ilişkin bir fon 
oluşturulacağını ve bu gelirden Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin de yararlanacağını iddia etse de- 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile paylaşmadan 
yapabilmektir. Türkiye’yi uluslararası planda zor 
duruma düşürmeyi de hedefleyen Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi hükûmeti, bu politikaya paralel 
olarak Yunanistan’la birlikte AB’yi arkasına alıp 
Türkiye aleyhi kararlar çıkartmaya çalışmakta ve 
BM gözetimindeki müzakere sürecini de ucu açık 
bir sürece yaymayı öngörmektedir.

Türkiye ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yöne-
timinin Türk tarafını dikkate almaksızın tek taraflı 
yürüttüğü politikalarına karşı hamlelerini sürdür-
mekte, kendisini Doğu Akdeniz’de sadece Antalya 
Körfezi’ne sıkıştıracak politikaları boşa çıkartmaya 
çalışmakta gerek kendisinin gerekse Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını korumak için 
imkânları olabildiğince zorlamaya çalışmaktadır.

Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’e ilişkin politika-
larında ise önemli kırılma noktalarından birinin 
7 Temmuz seçimleri olduğu söylenebilir. Zira bu 
seçimde iktidar değişmiş, radikal sol koalisyon 
SYRİZA iktidarı kaybetmiş, Yeni Demokrasi Parti-
si tek başına iktidara gelmiştir. YDP Dışişleri Baka-
nı Nikos Dendias’ın daha iktidara geldiği ilk haf-
tada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e ilişkin mevcut 
pozisyonunu eleştirmesi ve Türkiye’yi ciddiyetsiz-
lik ve şımarıklıkla itham etmesi YDP’nin bölgeye 
ilişkin politikası hakkında fikir verir nitelikteydi. 
Beklendiği gibi de olmuş, YDP iktidarı dönemin-
de Yunanistan Ege Denizi’nde sahip olduğu ada-
lar üzerinden Doğu Akdeniz’de aşırı taleplerde 
bulunmaya başlamış, bu da Türkiye ile yaşanan 
krizin ve anlaşmazlığın en temel sebeplerinden 
biri olmuştur. Yunanistan hükûmeti, Türkiye ana-
karasına yakın bir bölgede bulunan Meis, Kerpe, 
Kos ve Girit gibi adaların kıta sahanlığı bulundu-
ğunu iddia etmekte ve Doğu Akdeniz’de olduk-
ça geniş bir alanı kendi deniz yetki alanı olarak 
görmektedir. Yunanistan bu tezini 1982 tarihli 
BM Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni da-
yandırmakta, Türkiye ise bu antlaşmayı tanıma-
maktadır. Yunanistan’ın adaların kıta sahanlığı 
bulunduğu yönündeki tezine karşılık Ankara ise 
Kaş’ın hemen karşısında bulunan Meis Adası’nda-
ki durumu gündeme getirmektedir. Zira Türkiye, 

anakarasına 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve 10 
kilometrekare yüzölçümüne sahip Meis gibi bir 
adacığa dayanarak 40 bin kilometrekarelik ilave 
deniz yetki alanı iddia etmenin hakkaniyet ve hu-
kuk felsefesiyle bağdaşmadığını savunmaktadır.

Yunan hükûmetinin bölgeye dair dikkat çeken 
bir diğer politikasının Doğu Akdeniz’de yaşanan 
gerilimi, geleneksel bir biçimde ‘Avrupalılaştıra-
rak’ meseleyi AB’nin en önemli gündemlerinden 
biri hâline getirmeye çalışması ve aşırı talepleri-
ni AB’yi arkasına alarak elde etmeye çalışmasıdır. 
Yunanistan’ın gerek ekonomik gerek askerî kapa-
sitesinin Türkiye ile boy ölçüşemeyecek kadar sı-
nırlı olmasına rağmen bu denli sesinin çıkmasının 
arkasında yatan en önemli sebeplerden birinin 
bu olduğu söylenebilir. Ayrıca Yunanistan -her ne 
kadar şu ana değin çabalarından sonuç alamamış 
olsa da- AB ülkelerinden Türkiye’ye yaptırım uy-
gulanmasını talep etmekte, Mısır ve İsrail’in Tür-
kiye ile sorunlu ilişkileri olmasını da kendi lehine 
kullanarak bölgede hem kendi pozisyonunu güç-
lendirme hem de Ankara’yı yalnızlaştırma strate-
jisi izlemektedir.

Macron Yönetiminin Türkiye Karşıtlığı

Bu dönemde oldukça dikkat çeken ve öne çı-
kan konulardan biri de Fransa’nın özellikle Mac-
ron yönetimiyle beraber geçmiş döneme kıyasla 
değişen politikalarıdır. Doğu Akdeniz özelinde 
Fransa’nın politikalarının temellerinin Fransa 
eski Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy dönemine 
kadar uzandığı söylenebilir. Zira Sarkozy o dö-
nem seçim kampanyalarında defalarca Akdeniz’in 
Fransa açısından önemini vurgulamış, cumhur-
başkanı seçildiği Mayıs 2007’de de “Avrupa ile 
Afrika arasında köprü olacak bir Akdeniz Birli-
ği kurmamızın vakti geldi.” diyerek bir Akdeniz 

Napolyon Macron
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birliği kurmak istediğinin işareti vermişti. 2008 
yılında da Türkiye’nin de üye olduğu “Akdeniz 
İçin Birlik”in kurulmasına öncülük etmişti. Hat-
ta Sarkozy 2007 yılında bir diğer konuşmasında 
bu önemi “Akdeniz, bizim dünyadaki nüfuzumuz 
için kilit önemde. Ayrıca modernlik ve tutucu-
luk arasında kalan İslâm için de kilit önemde.” 
şeklinde ifade etmişti. Ancak Sarkozy’nin aksine 
Macron’un bölgeye ilişkin politikalarında ciddi 
farklılıklar göze çarpmaktadır. Macron’un Doğu 
Akdeniz’de ABD’nin de biraz geride olduğu böy-
lesi önemli bir coğrafyada bu boşluğu doldurmak 
istediği, bir anlamda liderliğe soyunduğu değer-
lendirmeleri sıklıkla dile getirilmektedir. Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın o dönem Türkiye dâhil bir-
çok ülkenin ciddi tepkisini çeken Kasım 2019’da 
yaptığı “NATO’nun beyin ölümünün gerçekleşti-
ği” açıklamasının, AB içerisinde daha etkin olma, 
AB’nin politikalarını şekillendirme-yönlendirme 
çabalarının, Rusya tehlikesinden korunabilmek 
için AB’nin kendi ordusuna sahip olması gerekti-
ğine ilişkin görüşlerinin de bu tezi güçlendirdiğini 
söylemek mümkündür. Ancak Macron’un tüm bu 
süreçlerde tek başına hareket etmek istemesinin, 
tek başına kararlar almasının da kimi AB ülkeleri, 
ABD ve Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin 
tepkisini çektiği ve sıklıkla eleştirildiği de bir di-
ğer önemli noktadır.

Bu bağlamda üzerinde durulması gereken 
bir diğer konu ise Macron yönetiminin neden 
Türkiye’ye karşı bu denli hasmane politikalar izle-
diğidir. Bunun olası birkaç sebebinden bahsetmek 
mümkündür. Bu sebeplerden biri Macron yöne-
timinin özellikle Ortadoğu’ya ilişkin planların-
da Türkiye’nin önemli bir engel teşkil etmesidir. 
Zira Türkiye başta Libya ve Suriye olmak üzere 
Fransa’nın hedeflerine ulaşması önünde önemli 
bir engel olmuştur. Sözgelimi PKK/PYD Macron 
yönetiminin gerek teçhizat gerek maddi gerek eği-
tim noktasındaki onca desteğine rağmen bölgede 
Türkiye’nin etkin mücadelesi sonucu Suriye’de 
bir koridor oluşturamamıştır. Hatta önemli ölçü-
de güç ve alan kaybetmiş, Libya’da Paris’in güçlü 
biçimde desteklediği isyancı General Halife Haf-
ter, Türkiye’nin güçlü desteğiyle Ulusal Mutabakat 
Hükûmeti karşısında önemli mevzi ve güç kaybet-
miştir. Benzeri bir biçimde Doğu Akdeniz’de ku-
rulması ve birçok AB ülkesinin yanında Fransa’nın 
da faydalanmasının planlandığı “Türkiye’siz” ener-
ji hattının önündeki en büyük engel Türkiye’dir… 

Dolayısıyla Macron yönetiminin bu politikalarının 
önemli hedeflerinden birinin Doğu Akdeniz’de 
Ankara ile Atina arasındaki deniz yetki alanları an-
laşmazlığını bir araç olarak kullanıp Türkiye’yi bu 
bölgede sıkıştırmak istemesi olduğunu söylemek 
mümkündür. Dahası Türkiye sadece Ortadoğu’da 
Fransa’nın hedefleri önünde bir engel oluşturma-
makta, Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika’da da Pa-
ris ile rekabet hâlindedir.

Ancak tüm bunlara rağmen Macron’un bu 
Türkiye’ye karşı bu hasmane politikasının sebebi-
ni sadece dış politikaya ilişkin gerekçelere bağla-
mak da eksik bir yaklaşım olacaktır. Zira Macron 
yönetimi iç politikada da uzunca bir süredir cid-
di sorunlarla boğuşmakta, son yapılan anketlere 
göre oyları da sürekli düşmektedir, bu sebeple 
popüler bir çıkış yolu aradığı değerlendirmesinde 
bulunmak mümkündür. Bu düşüşün en önemli 
sebeplerinden birinin iktidara gelmesinde önemli 
katkısı bulunan verdiği bazı sözleri şu ana değin 
tutamamış olması olduğu söylenebilir. Fransa’nın 
hâlen AB’de liderliği elde ederek Almanya’nın 
gölgesinden çıkamamış olması, Sarı Yeleklile-
rin protestolarının Macron’un halkın nezdindeki 
meşruiyetini sorgulanır hâle getirmesi, emeklilik 
reformu gibi icraatlarının toplumda ciddi tepkiyle 
karşılanması ve yaygın protestolara sebep olma-
sı Macron yönetiminin iç politikada yaşadığı en 
büyük sorunlardan bazılarıdır. Keza Macron’un 
liderliğe oynamak, bu vesileyle de Fransa’yı ye-
niden eskisi gibi etkin bir aktör hâline getirmek 
istemesinin altında yatan en önemli sebeplerden 
bazıları da bunlardır.

Dolayısıyla Macron’un daha saldırgan ve mü-
dahaleci bir dış politika izlemesinin altında yatan 
sebeplerden birinin de dikkatleri iç politikadan 
-gerginlik yaratarak- dış politikaya çekmek oldu-
ğu değerlendirmesi yapılabilir. Macron’un gergin-
liğe dayalı, müdahaleci ve saldırgan dış politika-
sının altında yatan bir diğer sebep ise Fransa’nın 
yeniden etkin bir küresel aktör olabilmesi için Af-
rika ve Doğu Akdeniz’deki zengin kaynaklara olan 
ihtiyacıdır, zira bu müdahaleci ve saldırgan bir 
politika ile ancak mümkün olabilecektir. Bu bağ-
lamda Fransa’nın Cezayir ve Libya başta olmak 
üzere bu bölgelerdeki ülkelere ilgi duyması boş 
yere değildir. Zira Fransa kendisine yakın olan bu 
ülkelerde kontrolü sağlayarak kaynak ihtiyacını 
bu ülkeler vesilesiyle mümkün olduğunca azalt-
mak istemektedir. Ancak bu denklemde Libya’nın 
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ayrı bir yeri olduğunu söylemek mümkündür. Ni-
tekim ülkedeki zengin petrol yatakları Fransa’nın 
kontrolüne geçtiği takdirde ülkenin petrol ihtiya-
cını önemli ölçüde karşılama potansiyeline sahip-
tir. Dolayısıyla Macron yönetiminin Hafter’i güçlü 
bir biçimde desteklemesi ve Ulusal Mutabakat 
Hükûmeti’nin son dönemki kazanımlarından ve 
bu kazanımlarda büyük rolü bulunan Türkiye’nin 
ülkedeki faaliyetlerinden rahatsız olması boşuna 
değildir.

Buradan hareketle, Fransa’nın Ankara ile 
mücadeledeki ağırlık merkezini giderek sıkıştığı 
Libya’dan daha fazla destek bulmayı ümit etti-
ği Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları anlaş-
mazlığına kaydırmayı tercih ettiği görülmektedir. 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 
Türkiye karşısındaki aşırı politikalarına destek ve-
ren Macron’un Yunanistan’ı ve Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’ni Türkiye karşısında cesaretlendirme 
yoluna gitmesini ve kendisinin de bölgeye savaş 
gemileri göndererek gerilimi tırmandırmaya çalış-
ması bu bağlamda değerlendirilebilir.

NATO’nun Tutum ve Politikaları

Son olarak krize ilişkin NATO’nun tutum ve 
politikalarına değinmek yerinde olacaktır. Her 
ikisi de NATO üyesi olan ve ittifakın güney ka-
nadının savunulmasından kritik rol oynayan 
Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimde do-
ğal olarak gözlerin çevrildiği kurumlardan biri 
de NATO olmuştur. Dahası Doğu Akdeniz’deki 
kriz sadece Türkiye ve Yunanistan’ı karşı karşı-
ya getirmemiş, olaya Fransa, ABD, Almanya gibi 
önemli aktörlerin dâhil olmasıyla durum NATO 
açısından çok daha tehlikeli bir hâl almıştır. Zira 
Doğu Akdeniz’de müttefiklerin karşı karşıya gel-
mesi, ittifakın güvenlik mimarisi açısından büyük 
sorun yaratma ve onarılması güç tahribat oluştu-
rabilme potansiyeline sahiptir. Bu durumun baş-
ta Rusya ve Çin olmak üzere ittifak karşıtlarının 
işine geleceğinden kaygı duyan NATO’nun taraf-
ları masaya ikna etmek çabaları da bu bağlamda 
değerlendirilebilir.

Tüm bu bilgiler ve gelişmeler ışığında Doğu Ak-
deniz’deki krizin taraflarını tatmin edecek şekilde 
bir çözüme ulaşmak ve krize kalıcı bir çözüm bul-
mak oldukça zor görünmektedir. Zira bölgede bir-
çok uluslararası aktör faaliyet göstermektedir ve 
bu aktörlerin farklı amaçları ve çıkarları bölgedeki 

denklemleri bir hayli karmaşık hâle getirmekte-

dir. Bu kadar sayıda bölgesel ve bölge dışı aktörün 

içinde yer aldığı Doğu Akdeniz rekabetinin na-

sıl yürütüldüğüne baktığımızda ise, uluslararası 

hukuktan ziyade güç politikasının öne çıktığı ve 

uluslararası hukukun genellikle bu güç politika-

sını gizlemek için kullanıldığı görülmektedir. Tür-

kiye Doğu Akdeniz krizinde uluslararası hukuk 

açısından birçok noktada haklı olduğu hâlde AB 

ülkeleri ve ABD başta olmak üzere önemli küre-

sel aktörlerin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’ne olan açık destekleri bu tezi destekler 

niteliktedir. Ancak tüm bu gerçeklere karşın geç-

miş tecrübeler sert güç üzerinden diğer bir deyişle 

askerî yollarla böylesi derin sorunların-anlaşmaz-

lıkların çözülmesinin pek de mümkün olmadığını 

aksine askerî yolları tercih etmenin yarardan çok 

zarar getireceğini defalarca göstermiştir. Bu bağ-

lamda soruna diplomatik yollarla çözüm aramak, 

diyalog kanallarını mümkün olduğunca açık tut-

mak, daha diplomatik ve ılımlı bir dil kullanmak, 

ikili ilişkilerde sorun yaşanan ülkelerle ilişkileri en 

azından makul düzeye getirmeye çalışmak tüm bu 

seçeneklerden sonuç alınamadığı takdirde askerî 

seçenekleri değerlendirmek Türkiye açısından iz-

lenmesi gereken yol olarak önerilebilir.
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2019 yılının Aralık ayında Çin’in büyük şehirle-
rinden Wuhan’da ortaya çıkan ve hızla dünya 

geneline yayılarak pandemiye dönüşen COVID-19 
salgını, 2008 mali kriziyle derin bir sarsıntı geçir-
miş olan küresel ekonomi politik sistemde kalıcı 
hasar bırakma potansiyeli taşımaktadır. Dünya 
genelinde enfekte olan kişi sayısının 30 milyonu, 
hayatını kaybedenlerin sayısının ise 1 milyonu aş-
tığı şu günlerde, salgının aşı ve benzeri önleyici ya 
da tedavi edici şekilde kontrol altına alınabileceği-
ne yönelik açık ve güven veren bir yöntem henüz 
bulunamadı. Bu yüzden, pandeminin siyasal, top-
lumsal ve ekonomik düzlemde ortaya çıkaracağı 
orta ve uzun dönemli karmaşık etkiler tartışılma-
ya ve tahmin edilmeye çalışılmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından asırlık bir tec-
rübe olarak nitelendirilen COVID-19 salgınında 
dünya genelindeki vaka sayıları artmaya devam 
etmektedir ve henüz zirve noktayı yakalayama-
mıştır (Bkz. Grafik 1).

Tabloyu daha karamsar hâle getiren gelişme 
ise salgının ilk şoku atlatıldıktan ve gerek ulusal 
gerekse uluslararası düzeyde, ekonomik saikler de 
nazarı itibara alınarak olağanüstü tedbirler gevşe-
tildikten sonra ölüm oranlarının tekrar yükselişe 
geçmiş olmasıdır (Bkz. Grafik 2).

Bu durum, yeni normale geçişten sonra, eski-
ye göre yavaşta olsa işlemeye başlayan ekonomi 
döngüsünün salgınla mücadele konusundaki en 

çetin handikap olduğunu işaret etmektedir. Bir ta-
raftan salgın ve tedbirler nedeniyle fiziki ve psiko-
lojik olarak yorgun düşen küresel toplum, diğer 
taraftan da pandeminin ekonomik maliyetlerine 
katlandığı cihetle doğrudan olumsuz refah etki-
sine maruz kalmaktadır. Ülkeden ülkeye değişim 
gösterse de Birlemiş Milletler’in ifadesiyle, küre-
sel yoksulluğu ve eşitsizliği arttıracağı hususunda 
şüphe bulunmayan pandemi dolayısıyla oluşan 
sosyolojik gerilimin, siyasal sistemlerin niteliğin-
den, devletlerin neoliberal paradigmalarına, top-
lumsal davranış kalıplarından dış politika tercih-
lerine, sermaye hareketlerinin yönü ve hızından 
küresel iktisadi döngünün prensiplerine kadar 
muhtelif alanlarda statükonun revizyonuna neden 
olması beklenmektedir.

Gelinen noktada, pandeminin ilk dönemlerin-
de öngörülen en büyük riskin, sürecin kontrol al-
tına alınamamış olması sebebiyle gerçekleşmekte 
olduğu izlenmektedir. Global üretim süreçlerinin 
parçalı ve kompleks yapısının ortaya çıkardığı 
riskin etkin şekilde yönetilememesi nedeniyle 
küresel tedarik zincirlerinde kopmalar meydana 
gelmiştir. Küreselleşme olgusunun başat aktör-
leri olan çok uluslu işletmelerin, özellikle imalat 
sanayisinde ihtiyaç duydukları hammadde ve ara 
malını tam ve zamanında üretim sürecine dâhil 
edememeleri, nihai malların satışa sunularak ta-
lebe karşılık verilememesi dolayısıyla fiyatlama 

Pandeminin ilk dönemlerinde öngörülen küresel tedarik zincirlerinin kopması riski, 
global üretim süreçlerinin parçalı ve kompleks yapısı sebebiyle gerçeğe dönüşmüştür. 
Olağan senaryoya göre çok uluslu işletmeler açısından küresel talebin yeterli seviyeye 
yükseldiği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği, üretim ve ticaret süreçlerinin 
gerekli esnekliğe kavuştuğu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırıldığı 
en erken 2022 yılında toparlanmaya başlaması beklenen küresel yatırım ve ticaret 
hacminin normal seyrine dönmesinde esas belirleyici olanın ise işin politika boyutuna 
referans veren küresel ekonomik yönetişimin başarı düzeyi olacağı muhakkaktır.

Yeni Dünyanın Derinleşen Krizi: 
Pandeminin Küresel Statükoya Etkileri

Emre SAYGIN - Tahsin YAMAK
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davranışlarını bozmuş; piyasaları her türlü fiyat 
ve miktar manipülasyona açık hâle getirmiştir. 
Keza temel mallar ve ihtiyaç maddelerinin ülkeler 
arasındaki hareketleri de korumacılık, kendi ken-
dine yeterlilik ve stratejik deği-
şim öngörüsü gibi reflekslerle 
sınırlanmıştır.

Dünya Bankası tarafından 
yıllık olarak hazırlanan Dünya 
Kalkınma Raporunun “Küresel 
Tedarik Zinciri Çağında Kal-
kınma İçin Ticaret” başlığıyla 
çıkan 2020 yılı yayımında, bil-
gi teknolojileri ile iletişim ve 
ulaşım altyapılarının gelişme-
si, taşımacılık maliyetlerinin 
düşmesi, uluslararası ticaretin 
serbestleştirilmesi gayretleri, 
yeni küresel aktörlerin yük-
sek işgücü kapasiteleriyle üre-
time dâhil olmaları, finansal 
imkânların genişlemesi gibi iti-
ci kuvvetler sayesinde 1990’lı 
yıllarda hızlı bir şekilde bü-
yüyen “küresel ticaret içindeki 
tedarik zinciri hacmi”nin, özel-
likle 2008 küresel mali krizi ile birlikte, çok ulus-
lu yatırımcıların güven kaybına bağlı olarak du-
rağanlaştığı görülmektedir. COVID-19 salgınıyla 

birlikte, uzun mesafeli tedarik zincirlerinin etkili 
çalışamaması problemine bağlı olarak yerel ya da 
yakın coğrafyalarda tedarikçi arayışı hız kazan-
mış, globalleşme senaryosunun aksine lokalleşme 

eğilimleri güçlenmiştir. Küresel 
salgının kontrol altına alınama-
ması ya da alınsa dahi ilerleyen 
zaman diliminde benzer süreç-
lerin ortaya çıkması hâlinde, 
durumun daha da kötüleşece-
ği ve küresel tedarik zincirleri 
hacminin belirgin şekilde dibe 
doğru ilerleyeceği tahmin edil-
mektedir (Bkz. Grafik 3).

Bu durumun ilk etkilerini, 
ev sahibi ülkelere doğrudan 
yabancı sermaye yatırımı giriş-
lerinden izlemek mümkündür. 
Birleşmiş Milletler Ticaret ve 
Kalkınma Konferansı (UNC-
TAD) tarafından yayımlanan 
2020 yılı Dünya Yatırım Ra-
porunda, 2019 yılında 1,5 
Trilyon ABD dolarını aşmış 
olan küresel yatırım akımları-
nın, pandeminin etkili olduğu 

2020 yılında %40 daralacağı öngörülmektedir 
(Bkz. Grafik 4). Bu azalış trendinin 2021 yılında 
sınırlı da olsa süreceği ve böylece 2005 yılından 

Türkiye, bu dış 
dengesizlik riskini etkili 

şekilde yöneterek tedarik 
zincirini koruyabilmek 
için petrol ve doğalgaz 

boru hattı anlaşmalarıyla 
enerji güvenliğini 

garantiye almakta; aynı 
zamanda Karadeniz 

ve Akdeniz’deki 
sismik araştırma ve 
sondaj faaliyetleri 

ile orta-uzun vadede 
kendine yetecek enerji 

kaynaklarına erişebilmeyi 
hedeflemektedir.
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sonra ilk defa doğrudan yabancı sermaye akımla-
rının 1 trilyon ABD dolarının altında gerçekleşe-
ceği beklenmektedir.

Pandemi sürecinin doğrudan yabancı serma-
ye yatırımları üzerinde ortaya çıkardığı arz-talep 
ve politika şokları neticesinde yatırımlarının geri 
dönüşüne yönelik öngörülerini sağlıklı şekilde 
yapamayan çok uluslu işletmelerin, yeni yatırım 
kararlarında çekingen davrandıkları gözlemlen-
mektedir. Bir yandan küresel salgının etkisiyle 
yatırım yapılan ülke içindeki kısıtlayıcı tedbirler, 
diğer yandan ise kaynak ülkenin korumacılık ref-
leksiyle dışa yönelen yatırımlar üzerinde uygula-
dığı engelleyici politikalar sürecin yönetilmesini 
daha da zor hâle getirmektedir.

Yine 2020 yılı Dünya Yatırım Raporu verileri-
ne göre, net olarak gelişmiş ülkelerden gelişmek-
te olan ülkelere doğru yönelen yabancı sermaye 
akışında olağan trendin yavaşladığını ve hem ge-
lişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerden çıkan 
sermaye yatırımlarının düştüğünü izlemek müm-
kündür (Bkz. Grafik 5). Buna göre küresel yatı-
rımların %20’sini aşan oranda yabancı sermayeye 
ev sahipliği yapan Çin ve diğer Asya ülkelerinin 
bu gidişattan en fazla zarar gören ekonomiler ol-
ması beklenmektedir. Keza, dünyanın en önemli 
çok uluslu petrol şirketlerinden birisi olan BP’nin, 
küresel enerji talebinin pandemi öncesindeki se-
viyeleri uzunca bir süre yakalayamayacağı şeklin-
deki tahmininin gerçekleşmesi durumunda eko-
nomik performansları enerji sektörü yatırımlarına 

ve petrol ihraç gelirlerine bağlı birçok Orta ve Batı 
Asya ülkesinin oldukça zor durumda kalması da 
aşikârdır.

Küresel tedarik zincirinin arz boyutunu ifade 
eden yabancı sermaye yatırımları gibi, talep yö-
nünü gösteren toplam dış ticaret hacmi de benzer 
sinyalleri vermektedir. Dünya Ticaret Örgütünün 
Ağustos ayında yayımladığı Mal Ticareti Baro-
metresi verilerine göre, olağan dönemlerde 100 
gösterge rakamının üzerindeki değerler dünya ti-
caretindeki genişlemeyi ifade etmekte iken, 2020 
yılının özellikle COVID-19 pandemisinin etkili 
olduğu ikinci çeyreğinde endeks 80’li değerlere 
kadar gevşemiştir. 2007 yılından bu yana kayde-
dilen en düşük rakamlara inen küresel ticaretteki 
bu azalış ivmesinin, içinde bulunulan belirsizlik 
ortamı sebebiyle nasıl bir vadede toparlanacağı 
meçhuldür. Dünya Ticaret Örgütü, küresel mal 
ticareti hacminin genel trendinin “V” şeklindeki 
hızlı bir toparlanmadan ziyade, sürece yayılmış 
“L” biçiminde bir düzelmeyi öngörmektedir.

Olağan senaryoya göre, çok uluslu işletmeler 
açısından küresel talebin yeterli seviyeye yüksel-
diği, yatırımların sonuçlarının öngörülebildiği, 
üretim ve ticaret süreçlerinin gerekli esnekliğe 
kavuştuğu, küresel tedarik zincirlerinin yeniden 
yapılandırıldığı en erken 2022 yılında toparlan-
maya başlaması beklenen küresel yatırım ve ti-
caret hacminin normal seyrine dönmesinde esas 
belirleyici olanın ise işin politika boyutuna refe-
rans veren küresel ekonomik yönetişimin başarı 
seviyesi olacağı muhakkaktır. Fakat pandeminin 
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kısa dönemli etkilerinin hissedileceği 2020-2022 

döneminde, yıldan yıla değişmekle birlikte, 70’li 

yıllardan bu yana ortalama trendi %4’ten %2’ye 

kadar gerilemiş bulunan ve dolaylı etkileri küre-

sel toplum tarafından derinden hissedilecek olan 

küresel büyüme oranının da beklenenin ötesinde 

olumsuz etkilemesi muhtemel görünmektedir.

Küresel ekonominin ulusal yönetimleri zora 

sokan daralma ve istikrarsızlık temayülü karşısın-

da, global tedarik zincirindeki bahse konu yapısal 

değişikliklerin önemli bir fırsat sunduğu söylene-

bilir. Çok uluslu işletmelerin salt iktisadi kazanç 

mantalitesiyle giriştikleri ulus, hatta kıta aşırı bir-

çok yatırımlarından geri adım atarak kaynak ülke 

ya da yakınındaki yatırım alanlarına yönelmesi 

neticesinde, bu yatırımların istihdam olanakları 

ve tedarik güvenliği gibi doğrudan ve/veya dolay-

lı avantajları kaynak ülkenin refahına reel olarak 

olumlu etkide bulunacaktır.

Küresel tedarik zincirinde meydana gelen ya-

pısal değişiklik sonucunda ulusal ekonomilerin 

kırılganlık seviyelerinin azalması ile birlikte, glo-

balleşme sürecinin hızlandığı 90’lı yıllardan bu 

yana yayılma ve bulaşma etkisiyle ülkeleri istik-

rarsızlaştıran finansal piyasaların da bu süreçten 

olumlu yönde etkileneceği değerlendirilmektedir. 

Her ne kadar reel ekonomiyle finansal sektör ara-

sındaki bağlar oldukça gevşemiş olsa da yavaşla-

yan yabancı sermaye hareketleri kısmen de olsa 

döviz piyasalarındaki oynaklıkları gidererek eko-
nomik istikrara katkı sağlayacaktır.

Çok uluslu işletmelerin yatırım politikala-
rındaki dönüşümün bir diğer etkisinin siyasal 
sistemler üzerinde ortaya çıkacağı söylenebilir. 
Genel olarak ulusal güvenlik, özelde ise ulusal 
ekonomik güvenlik stratejilerini tahkim ederek 
içe dönen ülkelerde güvenlik-baskın tarz-ı siyaset 
ön plana çıkmaktadır. En azından temel ihtiyaç 
maddeleri bakımından iç talebe cevap verebilerek 
dışa bağımlılığı ortadan kaldırabilecek bir altyapı-
ya sahip olma yarışına giren ulus devletlerin poli-
tik olarak daha da bağımsızlaşmaları sonucunda, 
hükümetlerin iç siyasette güç kazanması, katılım-
cılığa ve özgürlüklere referans veren demokratik 
niteliklerin törpülenmesi gibi nedenlerle otoriter-
lik eğilimlerinin yükselmesi beklenmektedir.

Pandeminin doğrudan ve dolaylı etkileri sebe-
biyle içe problemlere odaklanan ülkelerde, neo-
liberal dönemde kendisine düzenleyici ve denet-
leyici bir rol biçilen minimal devlet anlayışının 
terkedilmesi; başta sağlık sektöründe gerçekleşti-
rilecek yatırımlar ve diğer sektörleri güçlendirme-
ye yönelik tedbirler dolayısıyla devletin ekonomi 
içindeki payının büyümesi normal karşılanmalı-
dır. Bu durumda, kamu kesiminin kaynak dağı-
lımına doğrudan müdahale etmesi neticesinde, 
milenyum ile birlikte istikrarsızlığın kural hâlini 
aldığı neoliberal sistemde, aynı zamanda önemli 
bir iktisadi aktör olan devlete biçilen roller de de-
ğişime uğrayacaktır.

Kamu kesiminin genişlediği, sivil toplumun 
ve hukuk güvenliğinin zayıfladığı, temel hak ve 
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iyi yönetişim unsurlarından olan hukukun üs-
tünlüğü algısının azalması ve yolsuzluğun kont-
rolü kapasitesinin zayıflaması beklenmektedir. 
Nedenleri ve etkileri hakkında geniş bir literatür 
bulunan yolsuzluk fenomeninin yıkıcı etkileri ile 
siyasal iktidarın gücü arasında doğru orantı bu-
lunmaktadır. Meşruiyet zemininden bağımsız 
olarak kudreti artan iktidarların hesap verme so-
rumlulukları azalacağından, Uluslararası Şeffaflık 
Örgütünün kavramlarıyla küçük (petty) ve/veya 
büyük (grand) yolsuzluk türlerinde artış beklen-
mesi yanlış olmayacaktır. Yine iç piyasaya odak-
lanmış bulunan işletmeler arasındaki rekabetin de 
yolsuzluk ilişkilerini besleyeceği tahmin edilmek-
tedir. Öte taraftan, yabancı sermaye yatırımlarının 
azalması dolayısıyla, genel olarak çok uluslu işlet-
melerin ev sahibi ülkedeki bürokratik prosedürle-
ri aşmak için sıklıkla başvurduğu yolsuzluğu teş-
vik eden çalışma prensiplerinden azade kalınmış 
olacaktır.

***
COVID-19 pandemisinin olası etkilerinin 

Türkiye’de de hissedileceğine şüphe yoktur. Ta-
rihi-psikolojik motivasyonu, stratejik konumu, 
büyük ve nitelikli nüfusu ile hinterlandında bu-
lunan ülkelerden farklılaşan Türkiye’nin, yakın 
dönemde siyasal karar alma süreçlerini etkin hâle 
getirmek için gerçekleştirdiği yönetim reformu 
sayesinde küresel salgın sürecini başarılı şekilde 
yönettiği hususunda geniş bir konsensüs bulun-
maktadır. Gerçekçi bir yaklaşımla, yeni yönetim 
sisteminin birtakım eksiklikleri bulunduğu bizzat 
siyasal irade tarafından da kabul edilmekte ve ya-
kın dönemde cumhurbaşkanlığı hükümet siste-
minin daha da güçlendirilmesine yönelik kısmi 
düzenlemelerin gündeme geleceğine ilişkin beya-
natlar verilmektedir.

Türkiye, herhangi bir doğal kaynağa bağımlı 
olmayan, temel sektörler bazında yüksek üretim, 
istihdam ve ihracat kapasitesi bulunan “çeşitlen-
dirilmiş” ekonomik yapısıyla dikkat çekmekte 
olup; katma değeri yüksek ileri teknoloji ürünlere 
yönelmek, işgücünün niteliğini geliştirmek, ar-ge 
çalışmalarına daha geniş maddi imkânlar ayırmak 
suretiyle iktisadi rekabet gücünü daha da arttır-
mak hedefindedir. 2000 ve 2001 krizlerinden çı-
kardığı derslerle birçok reform yapıp kamu mali 
dengesi ile bankacılık ve finans sistemini güçlen-
diren Türkiye, özellikle enerjide dışa bağımlılığı 

nedeniyle yüksek cari işlemler açığı vermekte ve 

bu nedenle hemen her cephede döviz kuru atak-

larıyla karşı karşıya kalmaktadır.

Türkiye, bu dış dengesizlik riskini etkili şe-

kilde yöneterek tedarik zincirini koruyabilmek 

için petrol ve doğalgaz boru hattı anlaşmalarıyla 

enerji güvenliğini garantiye almakta; aynı zaman-

da Karadeniz ve Akdeniz’deki sismik araştırma ve 

sondaj faaliyetleri ile orta-uzun vadede kendine 

yetecek enerji kaynaklarına erişebilmeyi hedefle-

mektedir. Birtakım dış politika baskılarına rağmen 

makro ölçekli stratejik yatırımlara devam etme ve 

enerji kaynaklarına erişme iradesini her mecrada 

kararlılıkla vurgulamaktadır. Türkiye, COVID-19 

pandemisinin ortaya çıkardığı ortamı fırsata çevi-

rerek, savunma sanayiindeki gelişmelerden ve yu-

muşak güç unsurlarından aldığı destekle, küresel 

tedarik zincirlerindeki kopmalar nedeniyle özel-

likle Çin’den boşalan potansiyel ihraç pazarlarına 

yönelerek dış kaynak ihtiyacını bir nebze olsun 

dengelemeyi amaçlamaktadır.

Türkiye ekonomisinde, henüz faiz-enflasyon 

sarmalının kırılamamış olması nedeniyle iç eko-

nomik istikrarın sürdürülebilir şekilde temin 

edilemediği söylenebilir. Cumhurbaşkanının faiz-

enflasyon ilişkisine dair alternatif tezinin “piyasa-

lar” tarafından tereddütle karşılandığı cihetle ola-

sı istikrarsızlık dönemlerinde iktisadi aktörlerin 

davranışları öngörülememektedir. 2018 yılından 

bu yana özellikle döviz kuru kaynaklı dış atak-

lar karşısında otomatik istikrarlandırıcı mekaniz-

malar etkili olarak çalışmamakta; durum, Hazine 

ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ekonomi 

kurumlarının gelişen olaya özel önlemleri devreye 

koymaları ve yoğun mücadeleleri ile kontrol altına 

alınmaya çalışılmaktadır. Kuşkusuz faiz-enflasyon 

ilişkisinde küresel oyun kurucuların dikte ettiği 

modeli benimsemeyip, kendi dinamiğinize uygun 

bir seçenek geliştirmek politik yapıcıların takdi-

rindedir. Ancak bu durumda, yumuşak karnınıza 

yönelecek hamlelere karşı koruyucu yapısal ted-

birlerinizin alınması beklenmektedir. Türkiye’nin 

yakın vadeli en büyük mücadele alanlarından bi-

risi ulusal yönetişim kapasitesini güçlendirecek 

yapısal tedbirlerin, siyasal meşruiyet zemini de 

oluşturulmak suretiyle hayata geçirilmesidir.
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Bugün “Ege Denizi” 
şeklinde adlandırdığı-

mız aslında Akdeniz’in 

devamıdır. 1930’lara ka-

dar “Ege Denizi’’ adını 

taşıyan bir deniz yoktu. 

Barbaros’un hatırâtında 

bu denizin adı “Bahr-i 

Cezâyir’’ diye geçer. Keza 

Osmanlı döneminde çizilmiş haritaları incelediği-

mizde “Ege Denizi’’ denilen denizin adının “Ada-

lar Denizi’’ olduğunu anlıyoruz.

Değerli dostum tarihçi-yazar Abid Yaşaroğlu 

ile Kocaeli’de “İnsani Değerler Birliği’’ derneğinin 

düzenlediği bir konferansa konuşmacı olarak ka-

tılmıştık. Abid hocanın konuşmasındaki şu muh-

teşem tespitini not almıştım: “Tarihini bilmeyen-

lerin coğrafyalarını başkası çizer.” demişti. Mekân 

isimleri deyip geçmemek gerekir. Yer isimlerine 

sahip çıkamayan bir toplum geçmişine sahip çıka-

bilir mi? Geçmişine sahip çıkamayan bir toplum 

geleceğini anlayabilir mi?

Bu kısa girişten sonra asıl konumuza gele-

lim. Bilindiği gibi bilim hayatı, disiplinler arası 

iş birliği üzerinde yürür. Türk-Yunan ilişkilerine 

baktığımızda ne uluslararası ilişkilere ne de ulus-

lararası hukuka uygun olduğunu görürüz. Çün-

kü Türkiye’nin karşısında sürekli bir şeyler talep 

eden, yalan yanlış bilgilerle iftira eden bir Yuna-

nistan var.

1821’de kurulan 
Yunanistan’ın talepleri 
Türk dış politikasının tek 
faktörü olmasa da her dö-
nemde problemli bir alan 
olarak hep varlığını sür-
dürmüştür. Ancak Yunan 
dış politikasında Türkiye 
her zaman en önemli fak-
tör olmuştur.

Genel anlamda dış politika, bir devletin temel 
hedef ve değerlerini rekabet içerisinde olduğu di-
ğer devletlere karşı gerçekleştirme süreci olarak 
tanımlanır. Söz konusu süreç, iç ve dış çevreler-
den kaynaklanan girdilerce dinamik bir etkiye ka-
vuşur. Bu bağlamda bütün bu unsurlar göz önüne 
alındığında dış politikanın ne kadar karmaşık iliş-
kiler ağı ve parametreler örgüsüne sahip olduğu 
görülecektir. Dolaysıyla Adalar Denizi’nde Yuna-
nistan faktörünün etki ve rolünü incelerken, dış 
politikanın karmaşık yapısı belli bir bütünsellik 
içerisinde ele alınarak açıklanabilir.

Bu nedenle Adalar Denizi’nde Yunan sorunu-
nun daha iyi anlaşılmasına katkı sunmak amacıyla 
belli bir bütünsellik içinde Türk dış politikasını 
dönemlere ayırarak fotoğrafını çekmeye çalıştık.

1960’lı Yıllara Kadar Türk Dış Politikası

1919 ile 1938 tarihlerinde Türk dış politi-
kasında temel belirleyici olan Mustafa Kemal 
Atatürk’tür. Elbette bu tarihlerde dış politika 

Türk dış politikasına belli bir bütünsellik içerisinde göz atıp Adalar Denizi’nde 
Yunan sorununu görmeye çalışmak gerekir. Dönemlere ayrılan dış gelişmeler iç 
gelişmelerden bağımsız olmamıştır. Bilinmelidir ki, içteki problemlerden Yunanistan 
başta olmak üzere Türkiye’ye karşı olan tüm ülkeler hep faydalanmaya çalışmıştır.

Adalar Denizi’nde Yunan Sorunu

Mehmet BEYHAN
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üzerinde etkili olan iç ve dış gelişmeler olmuştur. 
Ancak en nihayetinde karar alma mekanizmasının 
en tepesinde Mustafa Kemal olduğu için Türk dış 
politikasını o domine etmiştir.

Başlangıçta istiklal mücadelesi verilmiş, aka-
binde şu an üzerinde yaşadığımız sınırlar belir-
lenip Lozan Barış Antlaşması gerçekleştirilmiştir. 
Lozan “hezimet miydi zafer miydi?” tartışmasını 
konunun uzmanlarına bırakıyorum. Amacım, 
Adalar Denizi’nde Yunan sorununu anlamak için 
olayı tamamen bilimsel verilerin ışığında anlama-
ya çalışmaktır. Yapılan araştırmalar neticesinde 
bende oluşan kanaate göre, istiklal mücadelesin-
de yer alan dönemin öncü isimleri iç yapılanmaya 
yöneldiler.

1939 ile 1945 arasındaki tarihi kapsayan dö-
nemdir. O dönem incelendiğinde, 1930’lu yılla-
rın ortalarından başlayarak Türk dış politikası-
nın bir savaş atmosferi tarafından tayin edildiği 
anlaşılacaktır.

1939’da Almanya’da Hitler’in iktidara gelme-
si ve benimsediği tutum ve üslûp Birinci Dünya 
Savaşı’nın bir rövanşının yaşanabileceğinin ilk işa-
retlerini vermişti. Türkiye açısından bu atmosfer, 
Lozan Antlaşması ile yaşadığı bazı önemli kayıp-
ları tekrar elde etme şansı doğmuştu.

Örneğin 1936’da Montreux Boğazlar Antlaş-
ması ile Boğazlar üzerinde tekrar Türk egemen-
liği tesis edilmiştir. Keza Fransa ile yapılan uzun 
görüşmeler neticesinde Hatay’ın Türkiye’ye dâhil 
edilmesi sağlanmıştır.

Türkiye’nin jeopolitik konumu ve bu konum 
savaşan taraflar açısından dikkate alındığında, ül-
keyi İkinci Dünya Savaşının dışında tutulmasını 
Türk dış politikasının bir başarısı olarak değerlen-
dirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Batı ile bütünleşme dönemi 1945 ile 1964 
arasında geçen zamanı kapsar. İkinci Dünya Sa-
vaşı tüm hızıyla sürerken, Almanya’nın savaşı 
kaybedeceği yavaş yavaş anlaşılmaya başlandığını 

yukarıda belirtmiştik. Ancak bir tarafta savaş sü-
rerken diğer tarafta Yalta Konferansı başlamıştı.

Sovyetlerin o dönemdeki dış politikasını in-
celediğimizde ideolojik ve yayılmacı bir siyaset 
benimsediğini görürüz. Sovyetlerin bu tutumu 
İngiltere’yi tedirgin ediyordu ama ABD son dere-
ce rahat davranıyordu. Fransa ise, fazla bir etkiye 
sahip olmadığından dolayı tepkisiz davranmıştı. 
Ancak ilerleyen zamanlarda Sovyet yayılmacılı-
ğının ciddiyeti ABD tarafından da anlaşılmaya 
başlanmıştı.

Rus yayılmacılığı doğrudan Türkiye’yi de teh-
dit etmeye başlamıştı. Elbette Rusya Türkiye’nin 
jeopolitik konumundan istifade etmek istiyordu. 
Bu durum karşısında Türk dış politikası Rus teh-
didini bertaraf etmek için Batı ile bütünleşmeye 
karar verdi.

ABD, Marshall Planı kapsamındaki programa 
Türkiye’yi de almıştı. Türkiye 1949’da kurulan 
NATO’ya katılmak istemiş, Rus tehdidinden do-
layı İngilizlerin vetosuna takılmıştı. 1951’de resmi 
başvuru yapan Türkiye 1952’de NATO’ya üye ol-
muştur. 31 Temmuz 1959’da Avrupa Ekonomik 
Topluluğuna 1963’te Ankara Ortaklık Antlaşması 
ile tam üye olmayı hedeflemiştir.

Türkiye, bu dönemde “Batı ile bütünleşme-
ye aşırı odaklandığı için önemli milli çıkarları-
nın söz konusu olduğu alan ve konuları büyük 
ölçüde göz ardı ederek ihmal etmiştir. Yunanis-
tan bu durumdan faydalanmaya çalışarak hem 
Adalar Denizi’nde hem de Kıbrıs’ta şımarıkça 
davranmıştır.

Türk Dış Politikasında Batıya Güvensizlik Dönemi

1964 ile 1974 arasındaki dönemi kapsar. Tür-
kiye, dış politika çıkarlarıyla Batı’nın dış politika 
çıkarları arasında tam bir uyum ve örtüşme oldu-
ğu varsayımıyla hareket ediyordu. Bu varsayım 
zeminindeki Türk dış politikası 1962’de Küba 
Krizinde ciddi bir sarsıntı geçirdi. Sovyetler hiç 
fark ettirmeden Küba’da nükleer başlıklı füzeler 
konuşlandırmıştı. Bunu anlayan ABD kendisini 
çok ciddi bir tehdit altında hissetmişti. O döneme 
ait kayıtlara baktığımızda ABD’nin buna çok ciddi 
tepki verdiğini görüyoruz.

ABD, Sovyetlerden söz konusu başlıkları 
sökmesini aksi hâlde daha fazla karşılık vere-
ceğini söylemişti. Sovyetler Birliği de ABD’nin 
Türkiye’ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerini sökmesi 

İsmet İnönü Lozan Antlaşması’nı imzalarken
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Genel anlamda dış 
politika, bir devletin 

temel hedef ve 
değerlerini, rekabet 
içerisinde olduğu 

diğer devletlere karşı 
gerçekleştirme süreci 

olarak tanımlanır. 
Söz konusu süreç iç 
ve dış çevrelerden 

kaynaklanan girdilerce 
dinamik bir etkiye 

kavuşur. Bu bağlamda 
bütün bu unsurlar göz 
önüne alındığında dış 
politikanın ne kadar 
karmaşık ilişkiler 

ağı ve parametreler 
örgüsüne sahip olduğu 

görülecektir.

durumunda kendisinin de Küba’daki füzeleri kal-
dırabileceğini bildirmişti. Taraflar bu şekilde uz-
laşmak suretiyle nükleer savaşın önüne geçmişti.

ABD’nin, Türkiye’nin güvenliğini sağlamak 
amacıyla yerleştirdiği füzeleri Türkiye’ye haber 
bile vermeden Sovyetlerle anlaşarak sökmesi, 
Türkiye’de ciddi bir güvensizliğe neden olmuştu. 
Türkiye Batı ile ilişkilerinde ilk sarsıntıyı yaşa-
mış olmakla birlikte, konuyu fazla tırmandırmak 
istememişti.

1959-1960 Zürih, Londra ve Lefkoşa Antlaş-
maları ile Kıbrıs’ta iki toplumun siyasal eşitliği 
temelinde Kıbrıs Cumhuriyeti 
kuruldu. Türkiye, Yunanistan 
ve İngiltere’nin garantörlüğü al-
tında sorunu hukuken çözseler 
de siyasal olarak çözülemedi.

Çünkü bu antlaşma 
Kıbrıs’ın Yunanistan’la bütün-
leşme anlamına gelen “Eno-
sis” idealini imkânsız kılıyor-
du. Makarios’un öncülüğünü 
yaptığı Enosisçiler bir taraftan 
terör eylemlerine başlamıştı, 
diğer taraftan da dünyada Tür-
kiye aleyhinde yoğun bir kam-
panya yürütüyordu. Kıbrıslı 
Türklere karşı şiddetli saldırılar 
gerçekleştirerek anayasayı ve 
hukuku hiçe saymışlardı.

Türklere karşı yürütülen 
şiddet ayyuka çıkmıştı. Kitlesel 
katliamlar yapan Rumlar ka-
dın, çoluk-çocuk dâhil olmak 
üzere çok sayıda masum insanı 
hunharca katletmişlerdi. Ara-
lık 1963’te gerçekleşen Yunan 
vahşeti tarihe “Kanlı Noel’’ diye 
geçti. Bu katliamlardan dolayı Türkiye garantör 
bir devlet olarak Kıbrıs’a müdahale etme hazırlık-
larına başlamıştı.

Bunun üzerine 5 Haziran 1964’te ABD Başkanı 
Lyndon Johnson, Başbakan İsmet İnönü’ye hita-
ben bir mektup yazmıştı. ‘Johnson Mektubu’ ola-
rak tarihe geçen bu mektubun amacı Türkiye’nin 
Kıbrıs’a müdahalesini önlemekti.

Mektup, diplomatik nezaketten uzak, son 
derece kaba, bir milletin onurunu kıran içeri-
ğe sahipti. Türkiye’nin Kıbrıs’a müdahalesi du-
rumunda Sovyetlere karşı koruma garantisini 

vermeyeceğini ve NATO’dan çıkartılabileceğini 
söylüyordu. Johnson’ın mektubu Türkiye açısın-
dan tamamen sarsıcı olmuştur. Zira bu mektup 
İkinci Dünya Savaşında Türk dış politika çıkar-
larıyla Batı dış politika çıkarlarının örtüştüğü 
varsayımının boş olduğunu göstermişti. Johnson 
Mektubu ile birlikte Türkiye, Batı ile her hâl ve 
şartta bir dış politika sürdürmenin yanlışlığını acı 
bir şekilde tecrübe etti.

Türk dış politika tarihinde Johnson Mektubu 
bir kırılma noktasıdır. Artık Türkiye tek yönlü 

Batı ile bütünleşme kavra-
mından uzaklaşarak Kıbrıs’ın 
somut örnekliğinde çoklu dış 
politika anlayışına geçmişti. 
Türkiye, müteakip dönemde 
1974 Kıbrıs Barış harekâtına 
kadar, tedricen çok yönlü dış 
politika eğilimi içerisinde ol-
duğunu göstermişti.

Tek Taraflılıktan Çok Taraflılığa 
Uzanan Türk Dış Politikası

Çok taraflılık olarak tasnif 
ettiğimiz bu dönem 1974 ile 
1991’i kapsıyor. Bu dönemi 
araştıran her dış politika araş-
tırmacısı, iki kutuplu devlet-
lerarası sistemde iki blok ara-
sında bir yumuşama olduğunu 
fark edecektir.

Bilindiği gibi ABD ile SSCB 
1969’da stratejik silahların sı-
nırlandırılması müzakerelerine 
başlamıştı. Söz konusu müza-
kerelerde belli bir mutabakata 
vardıktan sonra 1972’de Stra-

tejik Silahların Sınırlandırılması Antlaşması’nı im-
zalamışlardı. Bu antlaşmanın literatürdeki orijinal 
isminin kısaltılmış hâli “SALT-1’’ tam açılımı da 
“The Strategic Arms Limitation Talks” dır.

Dönemin iki süper gücü olan ABD ile SSCB 
arasındaki yumuşama “SALT-1”den sonra da de-
vam etti. İki blok mensubu devletler, 1975’te 
Helsinki’de bir araya gelerek nihai senedi imza-
lamıştı. Senedin içeriği barış içerisinde yaşaya-
bilmek için karşılıklı uyulması gereken kuralları 
belirleyip, tarafları taahhüt altına alıyordu.
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Doğu-Batı blokları arasındaki bu yumuşama 
dönemi, Türkiye’nin çok yönlü dış politika he-
defini kolaylaştırıyordu. Ancak bütün dünyada 
yükselen öğrenci hareketlerinin Türkiye’ye yansı-
ması sağ-sol çatışması şeklinde ortaya çıkıyordu. 
İç sistemdeki bu gelişmeler ülkenin ekonomik ve 
siyasal istikrarını bozmuştu.

1973 Arap-İsrail Savaşından sonra başlayan 
Dünya Petrol Krizi direk-indirek tüm dünyayla 
birlikte Türk dış politikası üzerinde de derin et-
kilerde bulunmuştu. Artan petrol fiyatları petrol 
ihraç eden Müslüman Arap ülkelerinin muazzam 
gelir artışına neden olmuştu.

Enerjide dışa bağımlı olan Türkiye ekono-
misi artan petrol fiyatları neticesinde darboğaza 
girmişti. Ayrıca Batı dünyası petrol bunalımı ne-
deniyle içine düştüğü ekonomik krizden dolayı 
Türkiye’ye taahhüt ettiği bazı ekonomik yardım-
ları da yerine getirmedi.

Bütün bu sebeplerden dolayı daralan Avrupa 
piyasalarına karşı Türkiye, Arap ülkeleriyle tica-
ri ilişkilerinin gelişmesine ağırlık verdi. Johnson 
Mektubunun neden olduğu çok taraflı dış politika 
amacına da çok uygun bir durumdu. Tarihler 15 
Temmuz 1974’ü gösterdiğinde Türkiye açısından 
zaten bir kriz alanı olan Kıbrıs’ta Yunanistan’daki 
askeri Cunta yönetimi tarafından organize edilen 
bir hükûmet darbesi gerçekleştirildi.

Ada’nın yönetimini gasp ederek Başpiskopos 
Makarios’u Cumhurbaşkanlığı koltuğundan in-
dirmişlerdi. Başpiskopos İngiliz üslerine sığına-
rak canını zor kurtarmıştı. Cuntacılar Kıbrıs’ta 
“Bağımsız Helen Cumhuriyeti”ni ilan etmişler ve 
iki gün sonrada Yunanistan’la birleştiğini dünya-
ya duyurmuşlardı. Yunanistan’ın Kıbrıs’ta gerçek-
leştirdiği bu darbe ile açık bir şekilde “Enisos’’ 
gerçekleştirilmişti.

Londra ve Lefkoşa Antlaşmaları ve Kıbrıs 
Cumhuriyeti Anayasa’sına aykırı olarak ulusla-
rarası hukuku temelden ihlal etmişlerdi. Türki-
ye bu şartlar altında Garantör Antlaşmasının 3. 
maddesine dayanarak harekete geçmişti. Böylece 
20 Temmuz 1974’te Kıbrıs Barış Harekâtı olmuş-
tu. Kıbrıs Barış harekâtından sonra Yunanistan 
NATO’dan ayrılmıştı.

Kıbrıs müdahalesi sonrasında Türkiye Batı’dan 
tamamen dışlanmıştı. Temmuz 1975’te Cidde Dış 
İşleri Konferansında, Türkiye’ye yoğun bir ilgi-
nin artığı gözlemlenmişti. Bütün bu gelişmeler 
Türkiye’nin çok taraflı dış politika izlemesinin bir 
tercihten ziyade bir zorunluluk olduğunu ortaya 
koyuyordu.

Ancak “Ortadoğu’da’’ Batı’nın hiç beklemediği 
iki gelişme oldu. Birincisi, İran’da Batı yanlısı Şah 
rejimi yıkılıp yerine İran İslâm Cumhuriyeti’nin 
kurulmasıydı. İkinci gelişme, aynı yıl SSCB’de 
SALT-1 antlaşmasına rağmen, Afganistan’ı işgal et-
mişti. Bu iki gelişme Batı dünyasında Türkiye’nin 
jeopolitik konumunu tekrar gündeme getirmişti.

Ne yazık ki Türkiye’de 12 Eylül 1980’de 
askerî bir darbe gerçekleşti ve Türk dış politika-
sına ciddi zarar verdi. O dönemin Türk dış po-
litikasını incelediğimizde işbaşına gelen cunta 
yönetiminin Batı’yla ilişkilerinde rezervsiz bir an-
layışa sahip olduğunu anlıyoruz. NATO’ya tekrar 
dâhil olmak isteyen Yunanistan’ı veto eden Türk 
hükûmetlerinin aksine, cunta yönetimi veto etme-
yerek Yunanistan’ın önünü açmıştı.

1991’e gelindiğinde SSCB’nin resmen dağıl-
masıyla birlikte 1945’ten itibaren ortaya çıkan iki 
kutuplu uluslararası düzen yıkılmıştı. Dolaysıyla 
artık Türk dış politikası açısından yepyeni bir du-
rum söz konusuydu.

Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası

Soğuk Savaş sonrası, 1991 ile 2002 arasındaki 
dönemi kapsıyor. 1991’de SSCB’nin dağılması ile 
iki kutuplu dünya sisteminin sona ermiş olması 
Türkiye açısından yeni fırsatlar ve riskler ortaya 
çıkarmıştı. Aynı durum dünyadaki diğer aktörler 
için de söz konusuydu. Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu Soğuk Savaş sonrasında yeni bir yapılanmaya 
giderek Avrupa Birliği’ne dönüşmesi gerektiğini 
düşünmeye başladı. AB’nin hukuki alt yapısı doğ-
rultusunda yapılan çalışmalar 1992 Maastricht 

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı
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Birlik Antlaşması olarak imzalandı ve bu antlaşma 
1993’te yürürlüğe konuldu.

Türk dış politikası açısından Sovyetler Birliği 
çökse de Rus istihbaratı ve ordusu hâlâ ayaktaydı. 
Her ne kadar Johnson Mektubu Türkiye’nin çok 
taraflı dış politika izlemesine neden olmuşsa da 
bu Türkiye’nin tamamen Batı’ya sırtını döndüğü 
anlamına gelmemiştir. Zira Karadeniz’de komşusu 
Rusya hâlâ büyük bir güçtü. Ancak Soğuk Savaş 
dönemiyle Sovyet sonrası dönemi mukayese edil-
diğinde Türk dış politikasının manevra alanının 
ciddi ölçülerde genişlemiş olduğunu söylemek 
mümkündür.

Ayrıca SSCB’den ayrılarak bağımsızlığını ka-
zanmış Orta Asya devletlerinin halkı Türkiye’nin 
yakın akraba durumundaydılar. Türkiye bu ülke-
lerle yakınlaşma yönünde belli bir eğilim gösterdi-
ğini hissettirmekteydi. Ne acıdır ki, iç sisteminde-
ki çelişki ve yetersizlikler bu söylem temelindeki 
yönelmeleri mümkün kılacak ölçüde siyasal irade 
ve stratejik planlamaya imkân tanımamaktaydı.

Konuyu uzatmak niyetinde değilim ama 
şu çarpıcı örneği vermekten geçemeyeceğim; 
Azerbaycan’da Elçibey halkın oyları ile iktidara 
gelerek, Türkiye’ye yakın bir politika izlemişti. 
90’lı yılların çalkantılı ekonomik ve siyasi iç prob-
lemleri nedeniyle kendiliğinden ortaya çıkmış bu 
fırsatı Türkiye Özal-Demirel çekişmesi nedeniyle 
değerlendiremedi.

Cumhurbaşkanı Özal Elçibey’in Türkiye’ye ya-
kınlaşmasını desteklerken, Başbakan Demirel Rus 
desteğine sahip Aliyev’in Elçibey’i bir darbe ile ik-
tidardan uzaklaştırmasına yardımcı olmuştu. Sırf 
bu örnek bile Soğuk Savaş sonrası ortaya çıkmış 
bir fırsatın iç çekişmeler nedeniyle değerlendirle-
meyişi dış politikada nasıl bir zaafiyet ve yetersiz-
likler içerisinde bulunulduğunu gösteren çarpıcı 
bir örnektir!

Tekrar dünya politikalarına dönecek olursak, 
Soğuk Savaş sonrası ABD örtülü tek süper güç 
olarak varlığını hissettiriyordu. AB bundan son 
derece rahatsızdı. AB hukuk, demokrasi, temel 
hak ve özgürlükleri ön plana çıkarıyordu. 1992 
Maastricht Birlik Antlaşması bu şekildeki analiz 
ve kurgusal kabuller üzerine gelecek tasavvurları-
nı inşa etmişti. Zira AB iki kutuplu bir dünya sis-
teminin kendisi için oluşturduğu katı kısıtlama-
lardan kurtulduğu için, geniş bir siyasal manevra 
alanına kavuşmuştu.

Türkiye ise, bir taraftan çok yönlü dış politika-
yı ihmal etmiyordu, diğer taraftan AB’ye tam üye 
olmaya odaklanmıştı. 1995’te AB ile gümrük iş 
birliği kararı almıştı. Türkiye’nin tam üyelik için 
bir tarih almadığı hâlde Gümrük Birliği Antlaş-
ması yapması büyük bir hataydı. AB Türkiye’nin 
bu hatasını istismar ederek tam üyelik konusun-
da hâlâ oyalamaktadır. Birinci Körfez harbi ve 
akabinde Doğu Avrupa’da patlak veren olaylar, 
Bosna’da yaşanan vahşetler Soğuk Savaşın sona 
ermesinin önemli sonuçlarıydı.

1996 yılında Türkiye ile Yunanistan, Adalar 
Deniz’indeki, Adacık ve Kayalıkların sahipliği ko-
nusunda bir savaşın eşiğine gelmişlerdi. Kardak 
Krizi olarak tarihe geçen bu bunalımın son anın-
da ABD’nin araya girmesiyle muhtemel bir savaş 
önlenmişti.

Yunanistan kuruluşundan beri “Batı’nın şıma-
rık çocuğu” gibi gerek Kıbrıs konusunda gerek 
Adalar Deniz’inde olsun her defasında büyük güç-
lerin arkasına sığınarak sorun çıkartmaktadır. AB 
ve Yunanistan’ın yeniden bir etki alanı oluşturma-
ya yönelik politik zemin arayışlarının bir sonucu 
olarak 1999 Helsinki Zirvesinde Türkiye’ye tam 
üyelik perspektifi verilmişti. Türkiye’nin komşu-
ları ile olan sınır ihtilaflarını çözmeye yönelik aktif 
bir şekilde müzakere edilmesi ve bir çözüme ula-
şılmaması durumunda da sorunların çözümü için 
konuyu Uluslararası Adalet Divanı’na götürülme 
şartı yer almaktaydı.

Burada her ne kadar Yunanistan’ın adı zikre-
dilmese de “komşuları ile sınır ihtilafları’’ ibare-
sinde Adalar Denizi’ndeki uyuşmazlıklarının kas-
tedilmekte olduğu gayet açıktı. Bu dönemin Türk 
dış politikasını incelerken, içte gerçekleşen faali 

Johnson mektubundan sonra çok yönlü 
yürütülen Türk dış politikası, 15 Temmuz 

2016 darbe girişiminden sonra bir 
adım yükselerek “test dönemi” olarak 
yoluna devam ediyor. Türkiye, güvenliği 

için Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemini satın alarak NATO’nun dışında 

da güvenliğini sağlamayı test ediyor. 
Keza, Suriye’de, Doğu Akdeniz’de, 

Libya’da daha etkili bir politika izleyerek 
haklarını korumayı test ediyor.
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meçhuller, 28 Şubat süreci, ekonomik ve siyasi 

istikrarsızlığın neden olduğu kargaşanın yıkıcı so-

nuçları Türkiye’yi dışta edilgen bir ülke durumu-

na düşürdüğünü kaydetmek gerekiyor. Bütün bu 

gelişmeler Yunanistan’ı Adalar Denizi’nde sorun 

çıkartmasına daha da cesaretlendirmiştir.

AK Parti Hükûmetleri Sonrası Türk Dış Politikası

Bu dönem 2002 ile 7 Şubat 2012 MİT Krizi za-

manı kapsıyor. AB’nin Türkiye’ye tam üyelik pers-

pektifi vermiş olması memnuniyet vericiydi. Zira 

Soğuk Savaş sonrası dönemde Maastricht Antlaş-

ması ile AB hızla yoluna devam ediyordu. Türkiye 

bütünleşmiş bir Avrupa’nın parçası olmak, AB’nin 

sunacağı imkânlardan istifade etmek istiyordu.

Bu suretle 28 Şubat’ta mağdur edilmiş siya-

si bir kadro olan AK Parti, AB’nin “özgürlükçü’’ 

yapısının sağlayacağı itibardan faydalanmayı he-

saplamaktaydı. Daha da önemlisi Osmanlı’dan 

başlayan Batılaşma idealinin gerçekleştirileceğinin 

tescili olacaktı.

Millî Görüş hareketi esas itibariyle Avrupa Bir-

liğine karşıydı. Sanırım 28 Şubat’ın baskıcı uy-

gulamaları “AB’nin özgürlükçü” görünen yapısı 

içinde yer alma konusunda bir zihinsel değişimin 

yaşanmasına neden olmuştu. Kopenhag Kriterleri 

adı altında, demokrasi, hukuk devleti, temel insan 

hakları şeklinde vurgulanan kuralların uygulandı-

ğı yapının içinde olmanın memleket için daha iyi 

olacağı düşünüldü.

Bu bağlamda Türkiye’yi AB’ye tam üye yap-

mak amacıyla uyum paketleri kararlılıkla hayata 

geçirildi. AB Zirvesi 17 Aralık 2004’te Türkiye ile 

tam üyelik müzakerelerini başlatma kararı almış-

tı. 3 Ekim 2005’te de Müzakere Çerçeve Belgesi 

yayınlanmıştı. Türkiye diğer dış politika bağ ve 

bağlantılarını çok yönlü dış politika anlayış ve 

uygulamalarını korumakla birlikte, AB’ye tam üye 

olmayı birinci derecede öncelikli bir dış politika 

hedefi hâline getirmişti.

Ancak belgelere dikkatle bakıldığında 
Türkiye’nin tam üyeliğiyle ilgili olarak AB’nin 
ikircikli bir tutum takındığı görülecektir. 1951’de 
Kömür ve Çelik Toplulukları Antlaşması ile Avru-
pa bütünleşmesi 6 üye ile başlamıştı ve bugün 28 
üyeye ulaşmış durumda. Demek ki AB, 22 defa 
genişleme yaptı ama hiçbirine, Türkiye’ye yapılan/
reva görülen muamele yapılmadı. Bu da AB’nin 
Türkiye’ye karşı belirgin bir ayrımcılık sergilediği 
anlamına gelmektedir.

AB’nin Türkiye’yi çok sayıdaki dışlama meka-
nizmasına ek olarak, 2004’te Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimini Adanın tamamı adına Birliğe üye yap-
mıştır. 1959-1960 Zürih, Londra ve Lefkoşa Ant-
laşmalarına rağmen, AB’ye üye yapmak suretiyle 
Rum Yönetimine Birlik içinde Türkiye’ye karşı her 
türlü veto hakkını vermiş oldular. Nitekim bu-
gün gelinen nokta itibariyle AB üyesi Güney Kıb-
rıs Rum Yönetimi müzakere başlıklarını bile veto 
ederek AB üyeliğini fiilen çıkmaza sokmaktadır.

Nisan 2004’te BM Genel Sekreteri Kofi Annan, 
Kıbrıs’ta bölünmüş olarak yaşayan Türk ve Rum 
tarafını birleştiren bir plan hazırlamıştı. Tarihe 
“Annan Planı” olarak geçen bu proje her iki ta-
rafta referanduma götürüldü. Türk tarafı % 65 ile 
çözümden yana olurken Rum tarafı % 75 ile planı 
reddederek sorunun nedeni olduklarını tüm dün-
yaya göstermiş oldular.

Bu bölümü burada kapatırken, Türkiye hiçbir 
zaman Rum-Yunan ikilisinin yürüttüğü Enosis’i 
kabul etmeyecek ve Yunanistan asla amacına ula-
şamayacaktır. Bu şartlarda Yunan-Rum ikilisi de 
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini her zaman veto 
edecektir.

MİT Krizinden Sonra Türk Dış Politikası

2012 ile 15 Temmuz 2016 dönemini kapsıyor. 
Türkiye, AK Parti hükûmetlerinin iktidara gelme-
siyle ekonomik ve siyasi bir istikrara kavuşmuştu. 
Her alanda gelişen Türkiye tüm dünyanın ilgisi-
ni çekerken içerdeki vesayet sistemini rahatsız 

Türk dış politika tarihinde Johnson mektubu bir kırılma noktasıdır. Artık Türkiye tek yönlü 
Batı ile bütünleşme kavramından uzaklaşarak Kıbrıs’ın somut örnekliğinde çoklu dış politika 
anlayışına geçmişti. Türkiye, müteakip dönemde 1974 Kıbrıs Barış harekâtına kadar, tedricen 

çok yönlü dış politika eğilimi içerisinde olduğunu göstermişti.
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ediyordu. Cumhuriyet Mitingleri, 367 krizi, 7 
Nisan’da verilen “e-muhtıra” gibi bir dizi engelle-
me yöntemleri denendi. İktidar bütün bu engel-
lemelere karşı kararlı bir şekilde tüm bu vesayet 
odaklarıyla mücadele ede ede 2012’ye gelmişti.

Türkiye’nin kendi potansiyeline erişmesini en-
gelleyen iki sorun vardı. Birincisi, vesayet odak-
larıydı, ikincisi de bölücü terör örgütüydü. Vesa-
yet odaklarıyla mücadele edilirken, PKK ile hem 
askeri hem de siyasi olarak mücadele ediliyordu. 
Siyasî mücadele kapsamında PKK ile Oslo’da ya-
pılan görüşmelerin ses kayıtları önce internette 
sızdırdılar, peşinden 7 Şubat 2012’de Mit Müste-
şarı Hakan Fidan’ı ifadeye çağırdılar.

Türkiye’nin PKK’yla siyasî olarak mücadele 
etmesinden rahatsız olan güçler, taşeron örgüt 
FETÖ’yü devreye sokmuşlardı. Gezi hadiseleri, 
17/25 Aralık darbe girişimleri, MİT tırına yapılan 
operasyon bu rahatsızlığın somut bir ifadesiydi. 
Bütün bu süreçleri Burhanettin Can “kadife darbe 
girişimi” diye tanımlamıştı.

Ülke içinde bütün bu gelişmeler olurken, 
Türkiye’nin dışında da adına “Arap Baharı” deni-
len istikrarsızlık hareketleri başlamıştı. Türk dış 
politikasının üzerinde olumsuz sonuçları olan 
bu hareketlerin temel amacı bölge ülkelerini is-
tikrarsızlaştırarak Doğu Akdeniz’deki enerji kay-
naklarına çökmekti. Bu işin taşeronluğunu da 
içerde FETÖ ve PKK’ya dışarıda da Yunanistan 
vermişlerdi.

Bütün bu gelişmeler karşısında Avrupa’nın, 
hukuk devleti, demokrasi, temel insan hakları, 
ifade özgürlüğü gibi konularda ne kadar ikiyüzlü 
olduğu yavaş yavaş anlaşılmaya başlıyordu. Yuna-
nistan bu süreçte de gerek Adalar Denizi’nde ge-
rekse Kıbrıs’ta Türkiye aleyhinde kirli propaganda 
yapmaya devam ediyordu.

Türk Dış Politikasında Test Dönemi

2016 ile 2020 dönemini kapsıyor. 15 Temmuz 
2016 FETÖ darbesi birçok açıdan üzerinde durul-
ması gereken hain bir girişimdir. Türkiye güney 
sınırlarında ABD’yle, Doğu sınırında Ermenistan 
ve Rusya’yla, Doğu Akdeniz’de tüm emperyalist 
ülkelerle mücadele ederken, böyle bir darbeyle 
önü kesilmek istendi.

Cumhurbaşkanını öldürmeye giden FETÖ’cü-
lerin Yunanistan’a kaçmaları ve diğerlerinin Batı 
ülkeleri tarafından korunmaları 15 Temmuz 

darbesinin çok uluslu bir plan olduğunu açıkça 
gösteriyordu. ‘Özgürlükçü demokratik’ Batı ül-
keleri, darbeci FETÖ üyelerini koruyor, Mısır’da 
darbe yapan Sisi’yi destekliyordu.

Johnson Mektubundan sonra çok yönlü olarak 
yürütülen Türk dış politikası, 15 Temmuz 2016 
darbe girişiminden sonra bir adım yükselerek 
“test dönemi” olarak yoluna devam ediyor. Türki-
ye, güvenliği için Rusya’dan S-400 hava savunma 
sistemini satın alarak NATO’nun dışında da gü-
venliğini sağlamayı test ediyor. Keza, Suriye’de, 
Doğu Akdeniz’de, Libya’da daha etkili bir politika 
izleyerek haklarını korumayı test ediyor. Aslında, 
“Dünya 5’ten büyüktür!’’ söylemi de “Türk dış 
politikasında test döneminin” bir parçası olarak 
görülebilir.

Gerek Adalar Denizi’nde gerekse Doğu 
Akdeniz’de Yunan sorununun, hukuki, tarihi, 
kültürel, siyasi, psikolojik bağlam-bağlantı ve 
arka planını sağlıklı bir analize tabi tutmak ge-
rekir. Zira çok kutuplu dünya sistemi Türk dış 
politikasının test dönemini kolaylaştırmaktadır. 
Gelişmeler enine boyuna analiz edilirse Türk dış 
politikası test döneminden başarıyla çıkacaktır.

Adalar Denizi’nde Yunan sorununu ele alırken, 
Türk dış politikasının 1919’dan 2020’ye kadarki 
döneminin kısa özetini çıkartmaya çalıştık. Ha-
cimli bir kitap olabilecek bir konuyu bu şekilde 
derlememiz önemli olayları göz ardı ettiğimiz an-
lamına gelmemelidir.

Buradaki temel amacımız, Türk dış politikası-
na belli bir bütünsellik içerisinde göz atıp Adalar 
Denizi’nde Yunan sorununu görmeye çalışmak-
tı. Muhtemelen dikkatinizi çekmiştir, dönemlere 
ayırdığımız dış gelişmeler iç gelişmelerden bağım-
sız olmamıştır. Bilinmelidir ki, içteki problemler-
den Yunanistan başta olmak üzere Türkiye’ye kar-
şı olan tüm ülkeler hep faydalanmaya çalışmıştır.
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Dünyanın jeolojik, 
tarihî, kültürel, coğ-

rafi ve stratejik bakım-
dan en zengin toprakla-
rı olan bir (müslüman) 
coğrafya, “Ortadoğu” 
olarak isimlendirilerek 
olumsuz “Doğu” ima-
jına mahkûm edilerek 
fikirsiz, tarihsiz, çorak 
ve kargaşa zemini şeklinde imgeleştirilir. Oysa 
“Ortadoğu” diye nitelendirilen bu bölge, gerek 
deniz ve kara ulaşımıyla gerekse tarihi ve kültürel 
birikimiyle medeniyet tarihinin en önemli unsuru 
olmuştur. Bu isimlendirmeye muhatap olan Mı-
sır, Sümer, Mezopotamya, Kuzey Afrika ve Hicaz 
tarihin yapıldığı bölgeler olmuştur. 19. yüzyılın 
başında (1801) Napolyon’un Mısır’ı işgal etmesi 
bölgenin mahkum olmasının, hem kültürel hem 
de coğrafi ve siyasal emperyalizmin başlangıcı 
olmuştur.

Osmanlı Devleti’nin bölgedeki hakimiyeti-
ne son verilişi ve 1917 yılında yapılan Balfour 
Deklarasyonu’yla bir Yahudi Devleti olarak İsrail 
Devleti’nin kurulma sürecinin başlatılması böl-
genin kimyasını bozan iki önemli etken olmuş-
tur. Chomsky’nin ifadesiyle “bölgeye bir virüs” 
gibi yerleştirilen İsrail dışındaki Afrika ve Kuzey 
Afrika Devletleri dahil tüm devletler istikrar so-
runu yaşamışlardır. “İslâm Dünyasının Anası ve 
Afrika’nın Kapısı” olarak sıfatlandırılan Mısır’ın 
son iki yüzyılda yaşadığı sorunlar bu coğrafyada 

İsrail’in varlığının ne 
anlama geldiğini göste-
ren en önemli gösterge-
lerden biridir.

İsrail’in Varlığının
Teo-Politiği

“Geri kalmış 
ilkeller”in içinde 
“gelişmiş beyaz bir 

medeniyet”in timsali olarak görülen İsrail’i koru-
mak ve yaşatmak ABD ve Avrupalı devletlerin en 
önemli amacı olmuştur. Hatta bu ehrama entelek-
tüeller hatta Derrida gibi filozoflar taş taşımışlar-
dır. İngilizlerin himayesinde kurulan İsrail Dev-
leti, 1970’lerden sonra kendine İsrail’i korumayı 
itikat esası olarak alan ABD’nin dış politikasında 
bu korumacılık önemli bir ilke ve kabul hâline 
gelmiştir. Her ne kadar Irak’a (Saddam dönemin-
de) ve İran’a, dolayısıyla Basra’daki Körfez pet-
rolüne ulaşmada etken bir devlet olamamış olsa 
da Evanjelik ve Kabalacı itikada dönüşen Batılı 
itikat eksenindeki siyaset ve diplomasi, bölgede-
ki İsrail’i gözü gibi koruma amacı gütmüştür. Her 
ne kadar de eski bir Pentagonlu yetkili İsrail’i, 
“Ortadoğu üzerine yapılan hesaplarda % 5 ka-
dar bile etkisi olmayan bir külfet” olarak nitelese 
de İsrail’in varlığı teo-politik düzlemde zaruret 
olarak görülmüştür. Nitekim Kissinger, “İsrail’in 
gücü İsrail’in hayatta kalması için gereklidir.” 
sözüyle İsrail’in konumunu özetler. Amerika ile 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin başını çektiği kamp kadim 
Osmanlı düşmanlığını besleyerek Türkiye düşmanlığını körüklemektedir. İslâm 
coğrafyasının bir araya gelmemesi için tarihsel, kültürel, mezhebi ve siyasî farklılıklar 
kışkırtılmaktadır. Batılı dünya küreselleşmesini yoğunlaştırırken tarihsel hasmı 
olarak gördüğü İslâm dünyasının daha da parçalanmasını sağlama amacındadır.

Doğu Akdeniz’de ve Arap-İslâm 
Coğrafyasında “İsrail Hegemonyası”

Ahmet DAĞ
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İsrail arasında Yahudi-Hıristiyan geleneğine da-
yalı kültürel yakınlık bulunmaktadır. “Amerikan 
Yahudi Muhafazakârlığı” denilebilecek bir kesim, 
Tanrı tarafından bu toprakların kendilerine veril-
diğini İsa’nın dönüşü için İsrail devletinin kurul-
ması gerektiği inancını taşımaktadırlar.

Her iki devletin (ABD-İsrail) fedakârlık ve 
mücadele sonucunda doğmuş ve temel inançlara 
sahip olmaları, kapitalist ve demokratik yapıları, 
iki ülkenin benzeri ahlakî (!) bir zemini paylaş-
malarını sağlamıştır. Bu “ahlakilik” üzerinden ha-
reket eden Şaron ve Olmert, 
İsrail ordusunu “dünyanın en 
ahlaklı ordusu” olarak görmüş-
tür. Oysa bu ahlakî (!) ordu; 
250 bin Filistinliyi, 80 bin Su-
riyeliyi sürgüne göndermiş, iki 
yılda 30 bin çocuğu darp etmiş 
8.500 çocuğu öldürmüştür. 
Bu çocukların 3/1’i, 10 yaşın 
altındadır. Yani İsrail’in, düş-
manlarına karşı her zaman öl-
çülü tepki verdiği ve en ahlaklı 
ordusu iddiası temelsizdir. Bu 
ahlaksız ordu ve yöneticileri 
Filistinlileri ne kadar yalnız-
laştırıp çaresizleştirdiklerinin 
bizatihi farkındadır. Nitekim 
bu çaresizleştirmenin ne gibi 
sonuçlara yol açacağını iyi bi-
len eski Başbakan Ehud Ba-
rak “Eğer Filistinli doğmuş 
olsaydım, bir terör örgütüne 
katılırdım.” demiştir. Batı’nın 
iki yüzlü tutumunu (mazlum 
olduğunu söyleyen en büyük 
zalim) edinen İsrail tüm bun-
lara rağmen, her zaman ken-
dini mazlum, mağdur, zayıf ve 
kuşatılmış olarak resmetmiştir. 
Kendini bu şekilde konumlandırmasına teolojik 
bir durum ve ifade olan “Arap Calut’un kuşattığı 
Yahudi bir Davut” söylemini ve duruşunu uygun 
görmüştür.

İsrail, akrabalığa dayalı etnik bir kökeni önem-
seyerek insanlara yaşama hakkını verme tutumu-
nu sergilemiştir. Yaşamayı fazlasıyla hak eden 
unsurları kendi etnik ve akrabalık unsurları ola-
rak görmüştür. Nitekim Yahudi geleneği ve tarihi 
tecrübesi bağlamında Yahudiler, tikel olarak insan 

bedeninin gelişmesiyle ilgilenmiş ve öjeniyi bili-
me sokmuşlardır. Yahudiliğin seküler çeşitlerinde 
-özellikle Siyonizm’de- öjenikler, bedensel du-
rumu geliştirmek için aletlerin geliştirilmesini 
desteklemişlerdir. Hem bilimsel hem de teolojik 
zeminde “öteki”nin “köle” olmasını istemesini bı-
rakın, yok olmasını isteyen itikadi kökleri olan 
İsrail Devlet yaklaşımı yalnızca Filistinlilerin yok 
olması gerektiği yaklaşımına sahip olmayıp Arap 
kökenli İsraillilerin varlığından bile rahatsız ol-
maktadır. Nitekim Netanyahu, Arap İsraillilerinde 

olan doğum oranının düşüşü-
nü kayda değer bir gelişme ve 
sevindirici bir istatistik olarak 
görmüştür. Bu mutluluğunu, 
“Ne kadar az Arap İsrailli do-
ğarsa o kadar iyidir.” cümlesini 
sarf ederek göstermiştir. Eski 
Genel Kurmay Başkanı Eitan 
ise “Filistinlileri şişeye sıkış-
mış hamam böcekleri” olarak 
tasvir etmiş ve “en iyi Arap ölü 
Arap’tır.” ifadesini sarf etmiştir.

İsrail’in kurucu isimlerin-
den olan Ben Gurion; “Şartları 
müsait olan bir kadının 4 ço-
cuktan az çocuk edindiğinde 
kadın, askerden kaçan, vata-
ni görevini yerine getirmemiş 
bir erkek konumuna düşer.” 
ifadesiyle Filistin bölgesin-
de Filistinlilere ve Araplara 
karşı İsraillilerin-Yahudilerin 
sayıca artmasının önemli ol-
duğunu beyan etmiştir. “Ben 
Arap bir lider olsaydım asla 
İsrail’le anlaşma yapmazdım. 
Biz Tanrı’nın vadini yerine ge-
tirmiştik. Fakat bundan onla-
ra ne? Bizim Tanrımız onların 

tanrısı değil. Onlar tek bir şey gördüler, biz buraya 
geldik ve ülkelerini çaldık.” ifadesiyle de tesis edi-
len bu devletin, teolojik karakterde kurulduğunu 
ve çalıntı bir devlet olduğunu itiraf etmiştir.

ABD ile İsrail arasında olan bu ahlaki ve teo-
lojik yakınlık, bölgede mevcut istikrarsızlığı kö-
rüklemiş ve yeni istikrarsızlıklar üretmiş, İslâm 
ülkelerinin ciddi sorunlar yaşamasına sebep ol-
muştur. İsrail lobisi bazı ülkeleri “haydut devlet” 
diye nitelendirip devirerek İsrail’in barış hâlinde 

Düzensizlikten/kaos 
hoşlanmayı tarihsel 

olarak kültürel kodlarında 
bulunduran İsrail Yemen, 
Libya, Suriye, Sudan ve 
Irak’taki düzensizlikten 

faydalanarak ya yeni 
çatışmaların ya da yeni 

ittifakları doğurmak 
için sürekli bölgeye 

müdahale etmektedir. 
Körfez Ülkeleri, Trump 
yönetiminin desteğini 
arkasına alan İsrail’in 
Kudüs’ü başkent ilan 
etmesine karşı ciddi 

itirazda bulunmadıkları 
gibi Birleşik Arap 

Emirlikleri hem İsrail’in 
işgaline hem de bu 
teşebbüsüne onay 

vermiştir.
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yaşayabileceği yeni yönetimler tesis etmek ama-
cında olmuş ve nükleer silah elde etmelerine en-
gel olmayı kendilerinin en önemli gündemi olarak 
görmüştür. 11 Eylül’den sonra İsrail ve ABD, Arap 
ve İslâm dünyasıyla baş etmek için güç birlikleri-
ni daha artırmışlardır. Nitekim Filistin ve Suriye 
konusunda farklı düşüncelere sahip olan Bush, 
zamanla lobinin baskısıyla tavır değiştirmiştir. 
Şeyh Ahmet Yasin ve Rantisi gibi liderler Ameri-
kan yapımı “Cehennem Ateşi” füzeleriyle, Arafat 
ise İsrail-ABD ortak suikastıyla öldürülmüştür. 
İsrail’in bölgede yapmış olduğu fitne ve fesa-
da ve Filistinlilere karşı uyguladığı şiddete karşı 
gözlerini ve kulaklarını kapatan Batı (Avrupa ve 
ABD), Hamas konusundaki ön yargısını da hiç 
değiştirmemiştir.

Türkiye’nin Kuşatılması Hareketi

İsrail’in özelde Filistin’de, genelde bölgede 
yaptığı Avrupa ve ABD merkezli perspektif için 
“şımarıklık”, İslâm coğrafyası için fitne-fesat poli-
tikası sonucunda oluşturmuş olduğu kaos siyaseti, 
İslâm dünyasının iki yakasının bir araya gelmesini 
engellemektedir. Birinci Dünya Savaşı sonrası inşa 
edilen Türkiye’yi ve İslâm dünyasını kuşatma ha-
reketi, İkinci Dünya Savaşı’nda da devam etmiştir. 
Osmanlı Devleti’nin sona erişinden istifade ede-
rek yeni kazanımlar elde eden Yunanistan’a İkinci 
Dünya Savaşı sonrası yapay bir biçimde “çalıntı” 
usûlle kurulan İsrail ve Kuzey Kıbrıs Rum Kesi-
mi gibi devletler eklenerek Türkiye’nin kuşatıl-
ması hareketi ve süreci devam ettirilmiştir. Bu iki 
yapay devlet de Osmanlı mirasının üzerine inşa 
edilmiştir.

ABD ile Rusya arasındaki kutuplaşmanın kur-
banı olan Libya ve Suriye meselesi ve iki ülke -Su-
riye ve Libya- üzerinden sürdürülmeye çalışılan 
yeni kuşatma teşebbüsü Doğu Akdeniz’i Türkiye 
için çok önemli bir stratejik mesele hâline getir-
miştir. Mesele yalnızca Oruç Reis’in petrol arama 
çabası değil, Türkiye’nin Akdeniz’deki sınırlarına 
hâkim olma ve gemilerini yüzdürebilme gücünü 
ortaya koyma çabasıdır. Mısır’da devlet başkanı 
Muhammed Mursi’nin İsrail-ABD-Avrupa (yanın-
da uşak Körfez Ülkeleri -Birleşik Arap Emirlikleri 
ve Suudi Arabistan, Bahreyn vs.) eksenli bir darbe 
ile devrilmesinden sonra Sisi’nin Mısır devlet baş-
kanı olması bölgede ve Akdeniz’de İsrail’in elini 
güçlendirirken Türkiye’nin elinin zayıflamasına 

yol açmıştır. Her ne kadar Fransa, sürece dâhil 
olarak İsrail ve Yunanistan’ın yanında Türkiye’yi 
zayıflatmak amacında olsa da Türkiye’nin Lib-
ya’daki durumu önceden sezip pozisyon alması 
ve bu ülkede askeri ve siyasî konum elde etmesi 
bu ülkelerin maksatlarını gerçekleştirmesine en-
gel olmuştur.

Rusya’nın, Türk-Stream boru hattı üzerin-
den Türkiye’ye bir doğalgaz bağlantısı açarak 
Avrupa’ya girmesi ABD-Avrupa yönetimlerinde 
endişeye yol açmıştır. Yine Türkiye’nin Libya’nın 
uluslararası meşruluğa sahip olan Sarrac yöneti-
miyle yapmış olduğu antlaşma, başta İsrail olmak 
üzere Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs yönetimin-
de ve Fransa’da rahatsızlıklara neden oldu. İsrail, 
Türkiye-Libya antlaşmasından rahatsız olup Yu-
nanistan, Kıbrıs ve Mısır’ın dahil olduğu ittifaka 
katılma konusunda çekimser kalmıştır. Filistin 
Devleti’ni yok etmek isteyen İsrail, aynı zamanda 
Türkiye’ye karşı Yunanistan ve Kıbrıs’la birlikte 
hareket edip Akdeniz’de Türkiye’ye üstünlük sağ-
lamak istemektedir. Yunanistan, İsrail’den hem 
askeri teknoloji satın almış hem de İsrail ile ortak 
askeri tatbikat yapmıştır. Libya’da Türk politikası 
karşıtlığı içerisinde bulunan Hafter’i destekleyen 
Fransa ve Mısır’ın da bu ittifakın içerisinde bulun-
masını doğurmuştur.

ABD içinde olan güç mücadelesinde (İsrail-İn-
giltere) İngiltere’ye karşı 1960 yılından sonra üs-
tünlük sağlayan İsrail, 2013 yılında Mısır’da askeri 
darbeyi meydana getirerek bölgede hâkim unsur 
hâline gelmiştir. Son 2-3 yıllık süreç içerisinde 
Körfez ülkeleri üzerinde de üstünlük sağlamıştır. 
Yine İsrail ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri ve Bahreyn vb. Körfez ülkelerinin stratejik 
birliktelikleri; İran’ın bölgesel isteklerine karşın 
geliştirilen düşmanlık ve Obama’nın uyguladığı 
Arap Baharı politikaları neticesinde oluşmuştur. 
Hususiyetle bölgenin iki mihver ülkesi olan Su-
udi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin iki 
veliaht prensi Muhammed bin Selman ve Muham-
med bin Zayed el-Nahayan’ın, İsrail ile kurdukları 
“sıkı dostluk” bölgenin geleceğinde İsrail’in haki-
miyetine vize demektir! Bu dostluğu teşvik eden 
en önemli unsur; İran ve Suudi Arabistan’ın ön-
cülük ettiği Şii-Sünni çekişmesi ve düşmanlığıdır. 
Bu suni gerilim, IŞİD ve Haşdi Şa’bi gibi şiddete 
dayalı terörist grupları doğurmuştur.

Ekini bozmakla mahir olan semitistler İslâmî 
hareketleri ya yok ederek ya da marjinalleştirerek 



67

 Umran • Ekim 2020

  DOĞU AKDENİZ’DE VE ARAP-İSLâM COĞRAFYASINDA “İSRAİL HEGEMONYASI”

sorunlu hâle getirmektedirler. Mısır Akdeniz’de 
bir enerji gücü hâline gelerek Suud ve Körfez 
ülkelerinin tahakkümünden kurtulmak yerine 
daha çok kendine verilen vazifeyi yerine getirme 
amacındadır. Çünkü Mısır’ın siyasi ve iktisadi yö-
netiminde etkin olan kendi iradesi değil Körfez 
ülkeleridir. Zira Sisi’yi iktidara getiren güçle onu 
iktidarda tutan güç aynı güçtür. Tarihte örneğine 
daha önce çok da rastlanmayan bir ittifak mey-
dana gelmiştir. İsrail ile ilişkilerini yoğunlaştıran 
Yunanistan ve Güney Kıbrıs devletlerinin hem Mı-
sır hem de Körfez ülkeleri ile ilişkilerinin yoğun-
laşması Grek-Yahudi-Arap üçgeninde ilginç bir 
ittifakı doğurmuştur. Bu ittifakı doğuran iktisadi, 
toplumsal, kültürel ve tarihsel etkiler yanında teo-
lojik nedenleri de iyi anlamak gerekir.

Düzensizlikten/kaos hoşlanmayı tarihsel ola-
rak kültürel kodlarında bulunduran İsrail Yemen, 
Libya, Suriye, Sudan ve Irak’taki düzensizlikten 
faydalanarak ya yeni çatışmaları ya da yeni itti-
fakları doğurmak için sürekli bölgeye müdahale 
etmektedir. Körfez ülkeleri, Trump yönetiminin 
desteğini arkasına alan İsrail’in Kudüs’ü başkent 
ilan etmesine karşı ciddi itirazda bulunmadıkları 
gibi Birleşik Arap Emirlikleri hem İsrail’in işgaline 
hem de bu teşebbüsüne onay vermiştir. Birleşik 
Arap Emirlikleri İsrailli siyasetçiler ve medya ta-
rafından “övgülerle” etki altına alınarak bölgede 
koç başı olarak kullanılmaktadır. Nitekim Kudüs 
Strateji ve Güvenlik Enstitüsü yardımcısı Eran 
Lerman, Israel Hayom adlı gazetede “BAE Ant-
laşması Daha Büyük Bir Oyunun Parçası” başlıklı 
yazısında, İsrail’i Doğu Akdeniz’in anahtar oyun-
cusu olarak nitelemiştir. Birleşik Arap Emirlikleri 
ile yapılan antlaşmanın daha büyük bir oyunun 
parçası olduğunu yazan Lerman, Arap ülkeleri ile 
İsrail arasındaki jeopolitik ilişkileri anlamak için 
Samarya ve Yahudilikde olan İsrail güvenliğiyle 
ve İran tehdidiyle doğru anlaşılabileceğini ifade 
ediyor.

Yalnızca İsrail’i anlamak için değil İsrail ile 
sıkı bir ilişki kurmaya çok istekli olan Körfez ül-
kelerinin tarihsel ve dinî kökenlerini iyi anlamak 
gerekir. Bir yıl önce Umran dergisinde yayımla-
nan “Körfez Ülkelerı̇ ve İsraı̇l Arasındakı̇ Derı̇n 
İlişkiler” adlı yazımda, “Suudi Arabistan’ın ve 
BAE’nin mevcut politikalarını 20. yüzyıl başın-
daki yeni düzenle ilişkilendirmek yeterli değildir. 
Medine dışına sürgün edilenlere dair tarihi vakı-
ayı göz önünde de bulundurarak dinî, etnik ve 

antropolojik araştırmalar ve incelemeler yapılması 

gerekir, diye düşünüyorum.” diye bitirmiştim. Bu 

çalışmaların yapılmasının hâlâ elzem olduğunu 

düşünmekteyim. Bu meselenin İslâm ve dinler 

tarihçiliğinin konusu olduğunun farkındayım. 

Bu bölgeye sürülen ve sonrasında Osmanlı’ya 

karşı kışkırtılan bu kabilelerin Hz. Peygamber 

döneminde sürülen Yahudi kabilelerden olma 

olasılığı araştırılması gereken bir durumdur. Bu 

bağlamda Riyad’ın “Diriye” bölgesi ve onun uzan-

tısı olan Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 

tarihsel ve dinî kökenlerinin araştırılmaya değer 

olduğunu düşünüyorum. Nitekim gazete haber-

lerine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nden aktivist 

Mazraui, Suudi Arabistan’ın Hayber’den çıkarılan 

Yahudiler için İsrail’e tazminat ödemesi ve vatan-

daşlık vermesi gerektiğini söylemiştir.

Velhasıl yönetimleri belirleyerek halkları 

mahkûm eden ve onların karakterleri üzerinde 

dönüşüm gerçekleştiren Batılı hegemonya aynı za-

manda İslâm coğrafyasının halklarını ve yönetim-

lerini diğer İslâm ülkelerine düşman kılmaktadır. 

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 

başını çektiği kamp kadim Osmanlı düşmanlığını 

besleyerek Türkiye düşmanlığını körüklemekte-

dir. İslâm coğrafyasının bir araya gelmemesi için 

tarihsel, kültürel, mezhebi ve siyasî farklılıklar 

kışkırtılmaktadır. Batılı dünya küreselleşmesini 

yoğunlaştırırken tarihsel hasmı olarak gördüğü 

İslâm dünyasının daha da parçalanmasını sağlama 

amacındadır. Doğu Akdeniz’in güvenliğinin sağ-

lanması konusunda mücadeleye devem edilmeli. 

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti, hem Kuzey Afrika/

Mağrib ülkelerinin kadim tarihsel ve kültürel 

bağlarını dikkate alarak hem de bu bölgenin bir 

dönem Endülüs gibi bir medeniyete ev sahipli-

ği yapma tecrübesini göz önünde bulundurarak 

Akdeniz’in uzak kısımlarında da etkin olmayı 

sağlayabilir.
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Politikası, çev. Hasan Kösebalaban, Küre Yayınları, İstanbul, 

2009, s. 610.

Eran Lerman, UAE treaty part of a much bigger 

game, https://www.israelhayom.com/opinions/

uae-treaty-part-of-much-bigger-game/.
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B u yazıda, tefsir ilminin en 
tartışmalı konuları arasın-

da yer alan ‘muhkem-müteşa-
bih’ meselesini farklı bir yak-
laşımla ele almaya çalışacağız. 
Amacımız, bildik manada bir 
tefsir çalışması yapmaktan 
çok, yöntem farkının yorum 
üzerindeki etkisini göster-
mektir. Bu amaçla, 3 farklı 
tefsir çabası örnek olarak se-
çilmiştir. Bunlardan ilki Fah-
reddin Razi’nin ‘lafzî’ yöntemi, ikincisi M. Âbid el-
Cabirî’nin ‘burhânî’ yöntemi, üçüncüsü de bizim 
önermiş olduğumuz ‘kök-anlam’ yöntemidir. Ya-
zıda, öncelikle, konuyla ilgili ilk iki yöntemle ya-
pılmış yorumlar aktarılacak, ardından kök-anlam 
yöntemi kullanıldığında yorumun nasıl değişebil-
diği gösterilecektir. Bu yazı, bu nedenle, bir ‘tef-
sir’ çalışması olmaktan çok, bir ‘yöntem’ çalışması 
olarak görülmelidir.

Giriş

Bilindiği üzere, muhkem-müteşabih meselesi-
ni tartışan Kur’ân yorumcularının çoğu, konuyu 
en geniş şekilde, Âl-i İmrân:7’nin1 tefsiri bağla-

1 Ayetin meali, yorum farklılıkları yüzünden, meal ve tef-
sirlerde farklı şekilde verilmektedir. Biz şimdilik mea-
lin şu şekilde verilmesini uygun görüyoruz: “Sana Kitab’ı 
indiren odur. Ondaki bir kısım ayetler muhkemattır ki, 

mında değerlendirmişlerdir. 
Çünkü bu ayet, dinin birin-
cil kaynağının mahiyetine 
dair somut bir tanımlamada 
bulunmaktadır. Yorumcular, 
özellikle de Kur’ân anlayış-
larını temellendirmek bakı-
mından bu ayeti yorumlama 
ihtiyacı hissetmişlerdir.2 Aye-
te dair yorum farklılıklarının 
makul içtihadî gerekçeleri ol-
duğu gibi, mezhebî tarafgir-

likten3 kaynaklanan boyutları da vardır. Bununla 
birlikte, klasik dönem yorumlarının çoğunun be-
lirli bir yöntem çerçevesinde yapıldığını söylemek 
mümkündür ki, buna ‘lafzî’ tarz diyebiliriz.4 Bu 

bunlar Kitab’ın anasıdırlar. Diğerleri ise müteşabihattır. 
Kalplerinde eğrilik bulunanlar, fitne çıkarmak ve onu tevil 
etmek için onun müteşabihâtına uyarlar. Onun te’vilini 
Allah’tan başkası bilemez. İlimde rüsûh sahibi olanlar ise 
“ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır” derler. 
Bunu, ancak ulu’l-elbâb olanlar tezekkür eder.”

2 Hud:1 ve Zümer:23 de konuyla doğrudan ilgili ayetlerdir. 
Müfessirlerin geneli, ilk ayette Kur’ân’ın bütün ayetlerinin 
‘muhkem’ olduğunun, ikinci ayette ise yine bütün ayetlerinin 
‘müteşabih’ olduğunun ifade edildiği kanaatindedirler. 

3 Fahreddin Razî’nin ifade ettiği gibi, Ehl-i Sünnet’in müteşa-
bih dediğine Mutezile muhkem diyebilmekte, Mutezile’nin 
müteşabih dediğine Ehli-i Sünnet muhkem diyebilmektedir! 
Bkz. Tefsir-i Kebir, Akçağ Yayınları, 1993, Çev.: S. Yıldırım, 
Z. Cebeci, S. Kılıç, C.S. Doğru, Cilt:6, s.147.

4 Bunun dışında ‘işârî’ tarz vardır ki, genellikle sûfîlerce kul-
lanılmıştır. Ancak bu tarzın, tefsirde genel eğilimi yansıttığı 
söylenemez.

Kur’ân’da Muhkem-Müteşabih 
Meselesi

Kürşad ATALAR

İlmî çalışmaların gerilediği dönemlerde tabiri caizse her kafadan bir ses çıkmasının 
nedeni, esasen usûlsüzlüktür. Bizim muhkem-müteşabih meselesini örnek bir çalışma 
alanı olarak seçmemizin nedeni, konunun amaca ulaşmayı kolaylaştırıcı boyutu 
olmasıdır. Zira tarihimiz boyunca her farklı görüş sahibi, bu ayeti bir şekilde 
yorumlama ihtiyacı duymuştur. Bu da, bu örnek üzerinden, tefsir ilminde yorum farkının 
yöntem farkından kaynaklandığını göstermek açısından iyi bir fırsat sunmaktadır.
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Muhkem-müteşabih meselesini tartışan 
Kur’ân yorumcularının çoğu, konuyu en 

geniş şekilde, Âl-i İmrân:7’nin tefsiri 
bağlamında değerlendirmişlerdir. 

Çünkü bu ayet, dinin birincil kaynağının 
mahiyetine dair somut bir tanımlamada 

bulunmaktadır. Yorumcular, özellikle 
de Kur’ân anlayışlarını temellendirmek 
bakımından bu ayeti yorumlama ihtiyacı 

hissetmişlerdir. Ayete dair yorum 
farklılıklarının makul içtihadî gerekçeleri 

olduğu gibi, mezhebî tarafgirlikten 
kaynaklanan boyutları da vardır.

yöntem, esas itibarıyla, yorumun lügavî anlam-
larla kayıtlanmasına dayanır. Ancak klasik dönem 
lügat yazarları, genel olarak, kelimelerin çoklu 
manaları olduğuna dair bir kanıya sahip oldukları 
için5, lafzî tarzı benimsemiş müfessirler arasında 
dahi görüş ayrılıkları görülebilmektedir.6 Çağdaş 
dönemde ise, ‘yeni’ sayılabilecek tarzlar ortaya 
çıkmıştır. ‘Bilimsel’7, ‘edebî’8, ‘sosyal’9 ve ‘inzâlî’10 
vb. olarak nitelendirilebilecek bu yöntemlerin 
ortak özelliği, klasik ‘lafzî’ tarzın ötesinde yorum 
arayışında olmalarıdır.

Klasik dönem yorumcuları, ‘muhkem’ ve ‘mü-
teşabih’ kelimeleriyle ile kast edilenin ne oldu-
ğuna dair, genellikle, lügavî bilgileri ve metin-içi 
bağlamları gözeten değerlendirmeler yapmışlar-
dır. İlkinde, lügatlerdeki manalardan birini tercih 
ederek bir yoruma gidilmekte, ikincisinde ise, 
metnin tazammunları, siyak-sibak ilişkisi, sure 
bütünlüğü vb. unsurlar kullanılarak tefsir yapıl-
maktadır. İkinci kategorideki değerlendirmelerin 
örneği olarak Âl-i İmrân:7’deki ummu’l-kitâb ta-
biri verilebilir. Ayetin beyanına göre, ‘muhkem’ 

5 Râgıb el-İsfehânî’nin meşhur Müfredât adlı çalışması da bu 
tarza göre yazılmış bir eserdir. Eserde, kelimelerin çoklu 
anlamları olduğuna dair görüşünü birçok maddede tekrarla-
yan İsfehânî, ‘müteşabih’ teriminin anlam içeriğini tartıştığı 
şe-be-he maddesinde de bu görüşünü yineler. Bkz. Müfredât, 
Kur’ân Istılahları Sözlüğü, Çev.: A. Güneş, M. Yolcu, Çıra 
Yayınları, 1. Basım, İstanbul, Mayıs 2006, s.635. 

6 Yöntem değiştiğinde görülen yorum farklılıkları, ‘lafzî’ yön-
teme bağlı kalındığında karşılaşılan farklılıklardan daha 
fazladır. 

7 Orijinalitesi bakımından Tantâvî Cevherî’ye atfedilen bu yön-
temde, ‘bilim’in ulaştığı veriler ile Kur’ân ayetleri arasında 
uyum olduğu fikri belirleyicidir. Bkz. Abdurrahman Ateş, 
“Geçmişten Günümüze Bilimsel Tefsir Okulu”, Dinbilimleri 
Akademik Araştırma Dergisi II, (2002), sayı:4.

8 Emîn el-Hûlî’ye atfedilen bu yöntemde, özellikle Muhammed 
Halefullah’ın gündemleştirdiği ‘kıssaların vakiiîiği’ meselesi 
üzerinden yürüyen tartışma, yöntemin mahiyetini yeterince 
açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu yöntemin klasik 
dönemin ‘işarî’ tarzıyla benzerlikler gösterdiği söylenebilir. 
Halefullah’ın görüşleri için bkz. Kur’ân’da Anlatım Sanatı, 
çev.: Ş. Karataş, Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2002.

9 Menar Tefsiri’nin müellifleri Muhammed Abduh ve Reşid 
Rıza’ya atfedilen bu yöntem, ‘modern etki’ye açık bir yorum-
lama biçimidir. Yöntem için bkz. Mustafa Karagöz, “İçtimai 
Tefsirden Sosyolojik Tefsire: Kavram ve İçerik Analizi 
Işığında Bir Değerlendirme”, Tarihten Günümüze Kur’ân’a 
Yaklaşımlar, Editörler: Gökkır, B., Yılmaz, N., Kara, Ö., 
Abay, M., Gökkır, N., İlim Yayma Vakfı Kur’ân ve Tefsir 
Akademisi, 2010, 1. Baskı, İstanbul, s.307-338.

10 Surelerin nüzul sırasına göre Kur’ân’ın tefsir edildiği 
bir tarzdır. Çağdaş dönemde ilk örneğini İzzet Derveze 
Et-Tefsiru’l-Hadis adlı eserinde vermiştir. M. Âbid Câbirî’nin 
Fehmu’l-Kur’ân adlı tefsirini de aynı kategoride değerlen-
dirmek mümkündür. Bkz. Fehmu’l-Kur’ân: Nüzul Sırasına 
Göre Hikmetli Kur’ân’ın Anlaşılır Tefsiri, Çev.: Muhammed 
Coşkun, Mana Yayınları, 2013, İstanbul.

ayetler ‘Kitab’ın anası olarak tanımlandıklarından, 
bu yorumcularının çoğu, tabir ile kast edilenin, 
‘anlamı sarih’ ayetler oldukları kanaatindedirler. 
Fakat ‘müteşabihat’ ile neyin kast edildiği husu-
sunda derin görüş ayrılıkları vardır. Klasik dönem 
yorumcularının çoğu, bazı ayetlerin farklı anlama-
ya müsait olduğu görüşünde oldukları için ‘müte-
şabih’ kelimesine de bu zaviyeden mana vermek-
tedirler.11 Ancak bu, ilk etapta, mezkûr ayetlerle 
ilgili olarak Allah’ın muradının bilinemeyeceği 
düşüncesini akla getirdiğinden, kimi yorumcular 
bu kabulün Kur’ân’ın ‘mübîn’ (apaçık) bir kitap 
olduğu beyanıyla çelişeceğini savunmuştur.12 Baş-
ka bazı yorumcular ise, ayetlerin ‘gaye’sini13 araş-
tırmak yerine hükmüne tabi olmanın yeterli oldu-
ğu düşüncesiyle, bunu ‘mümkün’ görmüşlerdir.14 

11 Dönemin ünlü müfessirleri Taberî, Zemahşerî, Razi, İbni 
Kesîr ve Mâturîdî’yi bunlar arasında değerlendirmek müm-
kündür.

12 Muhammed Âbid el-Câbirî de bu kategoride değerlendi-
rilebilir. O, muhkem-müteşabih meselesini özel olarak ele 
aldığı bölümde, aynen şunları söylemektedir: “…Kur’ân 
apaçık Arapça olarak indirilmiştir, bu sebeple de, onun 
lafızlarında ya da ibarelerinde bir kapalılığın, anlaşılmazlığın 
bulunduğunu söylemek mümkün değildir. Zaten böyle bir 
şey olsaydı buna herkesten önce Kureyşliler itiraz ederdi.” 
(Fehmu’l-Kur’ân, Cilt: III, s.218.) Razi ise, ilginçtir, benzer 
bir tezi savunanları, ‘inkârcılar’ olarak nitelemektedir! Ona 
göre, bu inkârcılar şunu ileri sürmektedirler: “Hâkim olan 
Allah’a, kıyamete kadar dinin her hususunda kendisine 
başvurulacak bir merci olan bu kitabını, böyle kılmış olması 
nasıl yakışır? O, kitabını böyle müteşabihlerden uzak, açık ve 
net kılmış olsaydı, maksadın meydana gelmesine daha uygun 
olmaz mıydı?” (Tefsir’i Kebir, cilt:6, s.152).

13 Bu konu, yine özünde bir yöntem tartışması olan Makâsıdu’ş-
Şerîa (Şeriat’ın Maksatları) mevzusuyla alakalıdır.

14 Selef ulemasının çoğunluğu, Zâhirîler ve Ehl-i Hadis bu 
görüştedirler.
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Bu ikisinden farklı olarak, konuya ‘dilin mahiye-
ti’ açısından yaklaşanlar da vardır. Bunlara göre, 
‘anlama’ denilen olgu görecelidir; kişi, müktese-
batı ölçüsünde lafızları anlayabilir ve bu da gayet 
doğaldır.15 Bir diğer grup da, meseleyi, ‘Kur’ân’ın 
i’câzı’ ve ‘belâğât’ı ile açıklamaya çalışmıştır. Bun-
lar için, lafızların farklı anlamlara gelebilecek şe-
kilde kullanımı ‘sözün gücü’ ile ilgilidir ve Kur’ân, 
bu türden metinler içerisinde zirve noktasını tem-
sil etmektedir.16 Nihayet, kimileri de, lafzın tatmin 
edici anlamına sadece metin çerçevesinde değil, 
‘metin-dışı’ verilerle de ulaşılabileceğini savun-
muştur. Bunların görüşünde, bilginin zaman içe-
risinde artmasıyla bazı ayetleri daha iyi anlamak 
mümkündür.17

Görüldüğü üzere, klasik dönem yaklaşımları-
na hâkim olan anlayış, lafzın anlam çerçevesinin 
(gerekli dilbilimsel incelemeler yapıldıktan sonra) 
doğru çizilebileceğidir. Fakat tarz değiştiğinde ne 
olacaktır? İşte Cabirî’nin kullandığı yöntem, bu 
sorunun cevabını yeterince iyi bir şekilde vermek-
tedir. Onun yönteminde, siyer yahut esbâb-ı nü-
zul bilgisi, yani ilgili ayetin yer aldığı surenin han-
gi yıl, hangi olay üzerine vs. nazil olduğuna dair 
malumat, doğru yorum için kaçınılmazdır.18 Bu 
bilindiğinde, ayette geçen bütün kelimelerin an-
lamlarına doğru bir biçimde ulaşılacaktır. Aynı şey 
‘kök-anlam yöntemi’ için de geçerlidir. Bu yön-
temde ise lafızların anlam çerçeveleri, ‘kök’ ma-
nalar tarafından belirlenmektedir. Burada da, ön-
celikle ayette geçen kelimelerin kök-anlamlarını 
tespit etmek gerekmektedir.

Müfredât ’ta Muhkem-Müteşabih

Yöntem farkının yoruma etkisini ileride ör-
nekler üzerinden göstermeye çalışacağız. Fakat 
bundan önce, muhkem-müteşabih kavramlarının, 
Kur’ân kelimeleri konusunda sıkça başvurulan bir 
kaynak olarak Râgıb el-İsfehânî’ye ait Müfredât19 
adlı lügavî eserde nasıl ele alındığını göstermek 
istiyoruz. Çünkü bu eser, kelimelerin anlam içe-
riklerine dair yapılan izahın, okuyucu tarafından 

15 Razi de bu kanaati paylaşmaktadır. Bkz. Tefsir-i Kebir, Cilt:6, 
s.152-153.

16 ‘Edebî’ tefsir ekolünün de bu görüşü savunduğu söylenebilir.

17 Bkz. Atalar, M. Kürşad, “Kur’ân’da Tek-Kullanımlık Ayetler”, 
Umran, Temmuz-Ağustos 2020, sayı: 311-312, s.80-87.

18 Surelerin ‘nüzul sırası’ da bu şarta dâhildir. Fehmu’l-Kur’ân, 
cilt::I, s.7-16.

19 Bu eseri, inşallah, başka bir yazıda değerlendirmek istiyoruz.

genel kabul gördüğü bir çalışmadır. Bununla bir-
likte, zannımızca, özellikle ‘yöntem’ bakımından 
eserin ciddi bir kritiğe tabi tutulması gerekmek-
tedir.20 Çünkü yorumu belirleyen, nihayetinde 
yöntemdir ve bu çalışmada yapılmak istenen de 
esasen budur. Genel olarak dilde eş-anlamlılık21 
ve çok-anlamlılığı kabul eden eserde, ‘muhkem’ 
ve ‘müteşabih’ kelimelerinin kökleri olan ha-ke-
me ve şe-be-he maddelerinde de bu yöntemin iz-
lerini görmek mümkün olmaktadır. Müellif, ha-
ke-me kökünde, kelimenin aslının “mani olma” 
anlamına geldiğini ve ‘muhkem’in de “lafız yö-
nünden herhangi bir şüphe taşımayan ve manası 
apaçık” olarak karşılanabileceğini ifade etmekte-
dir.22 Onun ‘muhkemat’a dair yapmış olduğu bu 
tanımın, klasik dönem müfessirlerinin genelince 
kabul edildiğini görüyoruz.

İsfehânî, detaylı bir inceleme yaptığı şe-be-he 
maddesinde ise, müteşabihat’ı, en basit anlamıyla, 
‘birbirine benzeyen’ olarak tanımlamakta,23 aynı 
kökten türeyen şubhe (Türkçesi, şüphe = kuşku) 
kelimesini ise, “aralarındaki benzerlikten dolayı, 
iki şeyden birinin diğerinden ayırt edilemediği” 

20 ‘Edebî’ tefsirin önemli temsilcilerinden Emin el-Hûlî’nin eşi 
olan ve Bintu’ş-Şâtî lakabıyla meşhur Aişe Abdurrahman, 
Beyânî Tefsir: Yöntemi ve Örnekleri adlı eserinde, klasik 
dönem tefsirlerinin çoğunun ‘yöntem’ açısından eleştirilebilir 
olduğunu ifade etmekte ve aralarında Keşşâf ve Müfredât’ın 
da bulunduğu bir çok eserle ilgili olarak şunları söylemek-
tedir: “İnsaf sahibi biri, Kur’ân’a hizmet yolunda değerli 
gayretler göstermiş ve eserlerini kendilerinden sonrakiler 
için bir kaynak olarak bırakmış olan bu zatlardan hiç birinin 
katkısını inkâr edemez. Fakat onların itirafıyla tefsir, olgun-
laşmamış ve pişmemiş Arapça ilmlerden biri olmaya devam 
etmektedir.” Bkz. çev. Ertuğrul Özalp- Ömer Aydın, İşaret 
Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2015, s.13. 

21 Birçok maddede buna dair örnek ifadeler yer alan Müfredât’ta, 
ra-e-fe maddesinde, müellif aynen şunları söylemektedir: 
“ra’fet, rahmet demektir.” Bu, tipik manada eş-anlamlılığın 
kabul edildiğini gösteren bir cümledir. Bkz. cilt: I, s.523.

22 Age, Cilt:I, s.333

23 Age, Cilt:I, s.634. Bunun dışında, Kur’ân’da şe-be-he kökün-
den türemiş bütün kelimelere ‘benzerlik’ manasının verilmesi 
gerektiğini savunanlar da vardır. Bunlardan biri de, farklı bir 
tarzla Kur’ân’ı anlama çabası gösteren Süleymaniye Vakfı’dır. 
Bu vakfın yayınladığı muhtelif eserlerde, ‘müteşabih’ keli-
mesine özel bir anlam yüklenmekte ve özet olarak şu tez 
savunulmaktadır: “müteşabih ayetler, muhkem ayetlerin 
‘benzerleri’dir ve bunlara dair ‘detay’ bilgi verirler.” Başka 
bir ifadeyle, ‘müteşabih’ ayetlerde zihnin tefrik etmekte 
zorlandığı bir husus yoktur; bilakis, bunlar, Kur’ân’da beyan 
edilen hususların ‘tafsil’iyle, yani ‘açıklanması’ ile ilgilidir. 
Bkz. Abdülaziz Bayındır, Kur’ân’ın Işığında Doğru Bildiğimiz 
Yanlışlar, Süleymaniye Vakfı Yayınları, No:1, 7. Baskı, Mart 
2018, s.503-507; Fatih Orum, Kur’ân’ı Anlama Usûlü, 
Süleymaniye Vakfı Yayınları, Mayıs 2015, 2. Baskı, İstanbul, 
s.179-190, Zeki Bayraktar, Kur’ân ve Sünnet Ama Hangi 
Sünnet?, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, Ekim 2016, 
İstanbul, s.246-248. 
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durumları karşılamak için kullanıldığını söyle-
mektedir.24 Müellif, bunun ardından, ayete atıfta 
bulunarak, ‘müteşabih’i “lafız veya mana açısın-
dan başkasına benzediği için tefsiri müşkül25 olan 
Kur’ân ifadeleri” olarak tanımlayıp fakihlerin de 
benzer bir şekilde, kelime için “zahiri, kast edi-
len manaya delalet etmeyen ifadeler” anlamını 
verdiklerini söylemektedir.26 Ardından müellif, 
müteşabih ayetlerle ilgili kapsamlı bir tasnif yap-
maktadır. Buna göre, bu ayetler, mutlak olarak 
müteşabih olanlar ve bir yönüyle muhkem olup 
diğer yönüyle müteşabih olanlar olmak üzere iki-
ye ayrılmaktadır. Bir yönüyle müteşabih olanları 
da tasnif eden müellif, bunları da, sadece lafız açı-
sından müteşabih, sadece mana açısından müte-
şabih ve hem lafız hem mana açısından müteşabih 
olmak üzere 3’e ayırmaktadır. Ardından, sadece 
lafız açısından müteşabih olanları tekrar 2’ye ayı-
ran İsfehânî, ilkinin ya lafzın ‘garip’ olması ya da 
çok-anlamlılık açısından müteşabih olduğunu, 
ikincisinin ise mürekkep sözün tamamına yöne-
lik olduğunu ve bu ikincisinin de 3 kısma ayrıl-
dığını ifade etmektedir. Buna göre, çok-anlamlılık 
içerenlerin, ya sözü kısaltmak, ya uzatmak ya da 
sözün kafiyesi için kullanıldıklarını söylemekte-
dir. Mana açısından müteşabihlere gelince, bun-
lara Allah Teâla’nın ve kıyametin vasıflarını örnek 
veren İsfehânî, hem lafız hem mana yönünden 
müteşabih olanları ise, kemiyet, keyfiyet, zaman, 
mekan ve şartlar bakımından farklılıklarını dikka-
te alarak 5 kısma ayırmaktadır. Bahsin sonunda 
genel bir değerlendirme yapan İsfehânî, bütün 
müteşabihlerin 3’e ayrıldığını ve bunların bir kıs-
mının bilinmesine imkân olmadığını, bir kısmının 
insanlar tarafından bilinebileceğini, diğer bir kıs-
mının da bu iki şık arasında gidip geldiğini ifade 
etmekte ve bu kısma girenlerin hakikatini, Âl-i 
İmrân:7’ye atıfta bulunarak, ancak “ilimde rüsûh 
sahibi olanlar”ın bilebileceğini ifade etmektedir.27

24 Müfredat, Cilt: I, s.634.

25 Razi, ‘müteşabih’ kelimesinin anlam içeriğini tartışırken, 
‘müşkil’ kelimesinin de benzer bir manaya geldiğini ifade 
etmekte ve “başkasının şekline girip, ona benzediği ve böy-
lece o ikisi birbirine benzeştiği için” “gizli ve kapalı olan”, 
“birini diğerinden ayırt etmede ağır basan taraf bulunmayan 
şey”e ‘müşkil’ adı verildiğini ifade etmektedir. Tefsir-i Kebir, 
Cilt: 6, s. 145.

26 İsfehânî, ayette kullanılan ‘müteşabih’ kelimesinin en geniş 
izahının kendisi tarafından yapıldığını söylemekte ve bu 
konuda şu iddialı cümleyi kurmaktadır: “müfessirlerin müte-
şabihi yorumlamada zikrettikleri hiçbir şey, bu izahın dışına 
çıkamaz.”, Müfredat, Cilt: s.636.

27 A.g.e., s.637.

İsfehânî’nin müteşabihat’a dair yaptığı bu tas-
nifin de açıkça gösterdiği gibi, problem, asıl ‘mü-
teşabihat’ kelimesi üzerinde odaklanmaktadır. 
Bu sonuca, ayetteki diğer tabirlerden ulaşmak da 
mümkündür, zira “kalplerinde eğrilik olanlar”ın 
‘fitne çıkarmak’ ve te’vil için bu ayetleri kullan-
dıkları, oysa bunların tevilini Allah’tan başka 
kimsenin bilemeyeceği, ilimde derinleşenlerin ise 
her iki kategoriye birden iman ettikleri ve nihayet 
bütün bu hususların ancak ulu’l-elbâb tarafından 
tezekkür edilebileceğinin ifade edilmesi, hep mü-
teşabihat kavramının anlam çerçevesiyle ilgili hu-
suslar olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bu konunun Razi’nin tefsirinde de ben-
zer şekilde ele alındığını görüyoruz. O da, Âl-i 
İmrân:7’nin tefsirini yaparken ‘muhkem’ keli-
mesinden ziyade müteşabihât’ın mana içeriğine 
odaklanmakta ve bu kavramı detaylı bir şekilde 
izah etmeye çalışmaktadır.

Razi’nin ‘Lafzî’ Yöntemi

Yöntem tartışmasında ilk örnek olarak Razi’nin 
yorumlama tarzını incelememizin nedeni, lafzî 
tefsirin özelliklerini iyi yansıtmasıdır.28 O, konu-
ya ‘muhkem’ ve ‘müteşabih’ kelimelerinin lügavî 
manalarını vererek başlamakta,29 hemen ardından 
da genel bir ‘lafızlar tahlili’ yapmaktadır Onun 
buradaki amacı, lafızların manaya delalet etme 
ihtimallerini tartışmak suretiyle bir muhkem-mü-
teşabih tanımına ulaşmaktır. Razi, burada önce 
bir tasnif çabasına girişmekte ve bütün lafızları 
5 kategori altında toplamaktadır. Bunlar ‘nass’, 
‘zâhir’, ‘müevvel’, ‘müşterek’ ve ‘mücmel’dir. Ar-
dından bu kanaatinin gerekçelerini, kelamcıların 
tipik üslubuyla açıklamakta ve şunları ifade et-
mektedir: “bir anlamı ifade etmek için kullanılan 
bir lafız, ya bu manayı karşılar ya da karşılamaz. 
Eğer bu manayı karşılıyorsa, ona ‘nass’ denir. Bu 
lafzın başka manaya gelme ihtimali varsa, lafzın 
iki manadan birine gelme ihtimali ya diğerine bas-
kındır (râcih) ya da değildir (yani iki manaya da 

28 Razi, Âl-i İmrân:7’yi detaylı bir şekilde tefsire başlamadan 
önce, “muhakkik ulemadan ekseriyetin benimsemiş olduğu 
özet izahı” zikredeceğini ifade ederek, bir anlamda kendi 
görüşlerinin de onlarla aynı minvalde olduğunu ima etmek-
tedir ki, bizim değerlendirmemiz de bu yöndedir. (Tefsir-i 
Kebir, Cilt:6, s.146). 

29 Razi’ye göre, lügat manası itibarıyla muhkem, ‘geri çevirme’ 
veya ‘mani olma’, müteşabih ise ‘benzeşme’ anlamına gel-
mektedir. (Age, s.145). Müfredât’ın müellifi de, ha-ke-me ve 
şe-be-he maddelerinde bu manaları teyit etmektedir. 
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gelebilir). Eğer lafzın iki manadan birisine gelme 
ihtimali râcih olursa, râcihe nisbetle buna ‘zâhir’ 
mana, ‘mercûh’a (yani kendisine üstün gelinene) 
nispetle de ‘müevvel’ mana denir. Lafız iki manaya 
da eşit şekilde gelebiliyorsa, lafız, ikisine nispetle 
‘müşterek’, ikisinden birine nispetle de ‘mücmel’ 
olarak isimlendirilir.”30 Tasnifi bu şekilde yaptık-
tan sonra, Razi, ‘nass’ı başka manaya gelmeye en-
gel olan râcih’ olarak, ‘zâhir’i ise, başka manaya 
gelmeye engel olmayan ‘râcih’ olarak tanımlamak-
tadır. Ona göre, işte bu ortak miktar ‘muhkem’ 
olarak isimlendirilir. ‘Mücmel’ ve ‘müevvel’de ise 
lafzın manaya delaleti râcih değildir. Mücmel, 
râcih olmasa dahi, mercûh da değildir. Müevvel 
ise, ayrı bir delilin bulunması durumu hariç, râcih 
olmasa bile mercûhtur. İşte mücmel ve müevvel 
arasındaki bu ortak özelliğe de ‘müteşabih’ deni-
lir.31 Çünkü burada her iki kısım için de ‘anlaya-
mama’ durumu söz konusudur.32

30 Age, s.146.

31 Razi, bu tasnifini başka bir yerde başka kelimelerle şöyle 
ifade etmektedir: “lafız iki manaya ihtimalli olursa; onun, bu 
manalardan birisine nispetle ihtimali râcih, diğerine nispetle 
de ihtimali mercûh olur ve biz de, lafzın manasını râcih 
olana haml eder de mercûh olana hamletmez isek, işte bu 
‘muhkem’ olur; eğer lafzı, mercûh olan manaya haml eder 
de râcih manaya hamletmezsek, işte bu da ‘müteşabih’ olur.” 
(Age., s.147-148).

32 Razi, bu dilsel izahtan sonra ayetlerden çeşitli örnekler verir. 
Bunlardan biri Tevbe Suresi’ndeki “onlar Allah’ı unuttular, 
Allah da onları unuttu” ayetinde geçen ‘nisyan’ kelimesidir. 

Görüldüğü gibi, bu tasnifte, lafzın manaya 

delaleti bakımından, sadece ‘nass’ kategorisinde 

kesinlik söz konusu olabilmektedir;33 ‘Zâhir’ ka-

tegorisinde ise, anlamlardan biri diğerlerine tercih 

edildiği için, bu kategori de anlamlar hiyerarşisin-

de ‘nass’a yakın bir yerde durmakta ve her ikisine 

birden ‘muhkem’ denilmektedir. Müteşabih kate-

gorisine giren lafızlarda ise problem büyümekte 

ve lafzın manaya delaleti konusunda bir netliğe 

ulaşılamamaktadır. Bu durumda Razi’nin ‘muh-

kem’ terimiyle, ‘anlama’ noktasında genellikle so-

run yaşanmayan lafızları, müteşabih terimiyle de 

anlama zorluğu yaşanan lafızları kast ettiği netice-

sine ulaşmak mümkündür. Fakat tartışma bura-

da bitmemektedir. Buraya kadar terminolojik bir 

tartışma yürüten Razi, hangi ayetlerin muhkem, 

hangilerinin müteşabih olduğu meselesine gelin-

diğinde ise, problemin büyüdüğünü ifade ederek, 

bu konunun “azîm bir mevzu olduğunu”34 söyle-

mekte ve her bir mezhep sahibinin, kendi mezhe-

bine uygun ayetleri muhkem, karşıtının görüşüne 

uygun ayetleri ise müteşabih olarak nitelediğini 

söyleyerek,35 konuyla ilgili farklı görüşleri telif 

etmenin zor olduğunu ifade etmekte ve ardından 

da, doğru hükme varmak için bu hususta bir ‘ku-

ral’ koymanın zorunlu olduğu neticesine ulaşmak-

tadır. O, bu görüşünün gerekçesini izah ederken, 

“iki manaya gelme ihtimali olan bir lafzı râcih olan 

manasından alıp mercûh olan manaya hamletmek 

için, mutlaka bu konuda ayrı bir delilin bulunma-

sı gerektiğini, bu delilin de, ya lafzî ya da aklî bir 

delil olacağını”36 belirtmekte; nihayet, bu hususta 

lafzî delillerin hiç birisinin kesin kanıt olamaya-

cağını; buna karşılık aklî delilin çözüm olabile-

ceğini, fakat orada da ancak “lafzı zahirî mana-

sına hamletmenin imkânsız olduğuna dair kesin 

Kelimenin ‘zâhir’ manası, ‘ilm’in zıddını çağrıştırır, kelimenin 
mercûh manası ise ‘terk etmek’tir. Allah’a ‘unutma’ fiili yakış-
tırılamayacağı için, burada ‘zâhir’ manayı terk edip ‘mercûh’ 
manayı tercih etmek gerekmektedir. Bu da, bu hususta 
‘muhkem’ kabul edilen “senin Rabbin unutucu değildir” 
(Meryem:64) ve “Benim Rabbim ne şaşırır ne de unutur” 
(Tâhâ:52) ayetleriyle mümkün olmaktadır. (Age., s.147).

33 Razi, bu ayetin tefsirinde, bu ‘kesinliği’n nasıl tespit edilece-
ğine ilişkin ise bir izahta bulunmamaktadır. 

34 A.g.e, s.147.

35 Mesela, Mutezile “dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun” 
(Kehf:29) ayetinin muhkem, “âlemlerin Rabbi olan Allah 
dilemedikçe siz dileyemezsiniz” (Tekvir:29) ayetinin müteşa-
bih olduğunu öne sürerken, Ehl-i Sünnet bunun tam tersini 
savunmaktadır!

36 A.g.e, s.148. 

Kök-anlamdan yola çıkarak, 
müteşabihata dair yapılacak makul 
yorumlarda dahi dikkatli olunması 
gerektiğine dair bir gizli uyarının 

bulunduğu söylenebilir. ‘Tevile uymak’ 
ifadesi, birçok ayetin açık beyanına 

göre, “müteşabihatın doğru yorumunu 
yapma iddiasıyla” irtibatlandırılabilir, 

çünkü kök-anlamda ‘aslına döndürmek’ 
eylemi belirleyici olduğu için; kelime 

ile, kalplerinde eğrilik bulunanların bu 
ayetlerin ‘doğru’ yorumunu ‘sadece 
kendilerinin bildiği’ konusundaki 

ısrarlarına işaret olunduğunu söylemek 
mümkündür. İfadenin devamında gelen 

“onun tevilini Allah’tan başkası bilemez” 
cümlesi de bu manayı teyit eder.
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delillerin bulunması durumunda”37 bu delilin ka-
bul edilebileceğini söylemektedir. Razi’nin buna 
dair verdiği örnek ‘istivâ’ kelimesidir. “Rahman 
arşı istivâ etmiştir” (Taha: 5) ayetinde geçen ke-
limenin lügat manalarının38 zannîlik ifade etmesi 
sebebiyle itikat alanına giren bu konuda zannî de-
lillerle konuşulamayacağını söyleyen Razi, ayetin 
‘zahirî’ manasının ötesinde ‘aklî’ bir delil aranması 
gerektiğini ve bu delilin de kelamcıların kanıtla-
dığı gibi “ilaha mekan isnat edilemez” cümlesinde 
bulunduğunu söylemektedir.39

Görüldüğü gibi, Razi’nin yapmış olduğu bu 
lafzî tahlilde, ‘zâhir anlam’a itibar etme yaklaşı-
mı hâkimdir ve bu, müfessirlerin pek çoğunca 
benimsenmiş bir yöntemdir. Fakat bu yöntemin 
eksik tarafı, ‘zâhir’ mananın nasıl tespit edilebile-
ceğine dair net bir öneri sunmamasıdır. Örneğin, 
lügatlerde ‘şazz’ olduğu ifade edilen bir görüşü 
benimseyen kişiye, (eğer aklî bir delil bulunamaz-
sa yahut bulunan aklî delile başka bir aklî delille 
karşılık verilirse) hangi gerekçeyle itiraz edilecek-
tir? Razi’nin kendisinin de müteşabihatla ilgili bö-
lümde ifade ettiği üzere, bu ‘azîm bir mevzu’dur 
ve bu nedenle tarih boyunca farklı mezhepler ara-
sındaki görüşleri telif etmek mümkün olmamıştır. 
Biz bu hususta, kök-anlam yönteminin bir çözüm 
olabileceğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gerek-
çelerimizi, ayetin kök-anlam yöntemiyle izahını 
yapacağımız bölümde açıklamaya çalışacağız.

Son olarak, Razi’nin ayetin tümüne dair görü-
şünü özetle aktarmanın da yararlı olacağını düşü-
nüyoruz. Onun ‘lafzî’ yöntemi kullanarak yaptığı 
bu yorumun, aynı yöntemi kullanan diğer pek 
çok müfessirin görüşüyle uyumlu olduğu görül-
mektedir. Buna göre, muhkemat, manaları sarih 
olan ayetler, müteşabihat ise farklı şekilde anla-
şılabilecek ayetlerdir. Kalplerinde eğrilik olanlar, 
‘fitne’ çıkarmaya, yani keyfî yorum yaparak kendi 
mezheplerinin batıl görüşlerini haklı çıkarmaya 
çalışanlardır.40 Müteşabihat’ın tevilini (yani gerçek 
anlamını) ancak Allah bilir; çünkü iki manaya gel-
me ihtimali olan lafızların tevilinde lafzî delillerin 
hiç birine güvenilemez, bu konularda ancak aklî 
delillere itibar edilebilir. Bu yüzden, kesin bir aklî 

37 A.g.y. 

38 ‘Oturmak’, ‘hâkimiyeti altına almak’, vb.

39 A.g.e, s.155

40 Razi’ye göre, bunu Necran Heyeti ile sınırlamak gerekmez, 
zira sebebin hususi olması, hükmün umumiliğine engel 
değildir (A.g.e, s.155).

delil olmadıkça, müteşabih ayetlerle ilgili olarak 
(“doğrusunu Allah bilir” demek suretiyle) itidalli 
bir yaklaşım sergilemek en doğru tavırdır. İlim-
de derinleşmiş olanlar, işte bu hususun bilincinde 
olanlardır.

Câbirî’nin ‘Burhânî’41 Yöntemi

Yöntem değiştiğinde yorumun da değişebile-
ceğini gösteren en iyi örneklerden biri M. Âbid 
el-Câbirî’nin ‘siyer bilgisi’ ve ‘nüzul sırası’na da-
yalı tefsiridir.42 Fakat ayetlerin iniş gerekçelerin-
den bahseden esbâb-ı nüzûl rivayetleri olmaksızın 
nüzul sırası tespit edilemeyeceğinden, bu yönte-
min, esas itibarıyla ‘siyer bilgisi’ne dayandığını 
söylemek mümkündür.43 Câbirî, bu amaçla, önce 
siyeri ‘aşamalar’a ayırmakta, ardından da her bir 
surenin bu aşamalarla ilişkisini kurmaya çalış-
maktadır. Nüzul sırası bu noktada önem kazan-
maktadır, zira bu listenin doğru tespit edilmesi 
durumunda, surelerde geçen mevzuların söz ko-
nusu ‘aşamalar’la ilişkisini doğru bir şekilde kur-
mak mümkün olabilmektedir.44

Bu yöntemi Âl-i İmrân Suresi’ne uygula-
yan Câbirî, doğal olarak önce siyer kaynakları-
na müracaat etmekte ve İbni İshak’ın eserindeki 
anlatıyı esas alarak, surenin ilk seksen ayetinin, 
Hz. İsa’nın doğası üzerine tartışmak amacıyla 
Medine’ye gelen Necran Hıristiyan heyetinin so-
rularını cevaplamak için nazil olduğunu söyle-
mektedir. Buna göre, heyet, Hz. Peygamber’e “sen 
de İsa’nın Allah’ın ruhu ve kelimesi olduğunu 
söylemiyor musun?” şeklinde soru sormuş, o da 
bu soruya ‘evet’ cevabını verince, heyet “bu cevap 

41 Bu yöntemi ‘burhanî’ olarak adlandırmamızın nedeni, 
Câbirî’nin Arap-İslam Kültürünün Akıl Yapısı (çev: Burhan 
Köroğlu, H. Hacak, Ekrem Demirli, Kitabevi Yayınları, Ekim 
2001, 3. Baskı, İstanbul) adlı eserinde Müslüman geleneğin-
deki farklı bilgi sistemlerini tasnif ederken kullandığı 3’lü 
kategorizasyonda, beyanî ve irfanî tarzlara karşı ‘burhanî’ 
tarzı önermesidir. Bu daha çok, ‘mağribî’ karakteri olan bir 
tarzdır; felsefede İbn Rüşd, tefsirde Şatibî ve İbn Aşûr vb. 
isimler tarafından temsil edilmektedir. Bu tarz, birçok açıdan 
‘edebî’ tefsir ile benzerlikler göstermektedir.

42 Atalar, M. Kürşad, Modernist Zihniyetin Kritiği, Pınar 
Yayınları, 1. Baskı, 2015, İstanbul, s.58.

43 Nitekim Fehmu’l-Kur’ân’ın ön kapağında, eserin “Siyer 
Eşliğinde Kur’ân’ı Anlamak” ifadesi alt başlık olarak yer 
almaktadır!

44 Câbirî, sureleri yorumlarken, ‘metnin iç bağlamı’, ‘Arap ufku’ 
ve ‘Kur’ân’ın Kur’ân’la tefsiri’ olmak üzere 3 kıstastan daha 
bahsetmektedir ama bunların hiç birinin, yöntemin karak-
terini belirlemede ‘siyer’ bilgisi ve ‘nüzul sırası’ ölçütlerinden 
daha etkili olduğunu söylemek mümkün değildir. (Atalar, 
2015, s.60).
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bize yeter” diyerek Hz. Peygamber’i güç durumda 
bırakmış, surenin ilgili bölümü de konuyu vuzu-
ha kavuşturmak ve Hz. Peygamberi rahatlatmak 
üzere indirilmiştir.45 Görüşlerini siyer kaynakla-
rından birinde geçen bu anlatı üzerine temellen-
diren Câbirî, buradan hareketle, önce ‘müteşabih’ 
kelimesine anlam vermekte ve farklı bir yorumda 
bulunarak, ‘müteşabih’in ‘anlaşılması zor olan’ 
veya ‘anlamı kapalı’ manasına gelmediğini, bilakis 
bu kelime ile kast olunan “Hıristiyan heyetin ila-
hın davranışıyla insanın davranışı arasında yaptığı 
yanlış benzetme” olduğunu söylemektedir. Dola-
yısıyla, ayetin devamında ifade olunan “fitne çı-
karmak için müteşabihatın peşine düşenler” Nec-
ranlı heyet olmaktadır; zira onlar Hz. Meryem’in 
hamileliği ile “bir kadının normal koşullarda bir 
erkekten hamile kalması”nı kıyaslayıp, arala-
rındaki benzerlikten hareketle meseleyi çarpıt-
maktadırlar.46 Müteşabihat kavramını bu şekilde 
tanımlayan Câbirî, muhkemat’ı ise, aynı düşün-
ce çizgisini sürdürerek, “Allah’ın kudretine delil 
olan alametler” olarak tanımlamaktadır.47 Bunlar, 
Allah’ın varlığına ve kudretine delalet eden, gök-
lerin ve yerin yaratılması, Allah’ın Hz. Âdem’i 
topraktan yaratması, vb. ilahi fiillerdir. Dolayısıy-
la, diğer detayların anlaşılmasında dayanak olacak 
olan sabiteler/asıllar bunlardır. Hz. İsa’nın Allah’ın 
kudretine işaret olacak şekilde yaratılması, işte bu 
yüzden ‘muhkem’ bir delildir.48

Câbirî, muhkem-müteşabih kavramlarını bu 
şekilde tanımladıktan sonra ayette geçen ‘fitne 
çıkarmak’ ve ‘teviline uymak’ ifadelerini de, aynı 
bağlam çerçevesinde yorumlamakta ve ‘fitne’ te-
rimi ile kast edilenin, Necran heyetinin “Müslü-
manların kafasını karıştırmak amacıyla sorduk-
ları çeşitli sorular” olduğunu, ‘tevil’ kelimesi ile 
kast edilenin ise, heyetin ‘bilinmeyenin bilinene 

45 Fehmu’l-Kur’ân, Cilt: III, s.215.

46 A.g.e., s.224.

47 A.g.e., s.217.

48 Câbirî’yi bu yoruma götüren bir diğer sebep, ‘ayet’ kelime-
sine yüklediği anlamdır. O, bu kelimenin Mushaf’ta hiçbir 
yerde ‘Kur’ân cümlesi’ anlamında kullanılmadığını, bilakis 
geçtiği her yerde ‘alamet’, ‘hüccet’, ‘delil’, ‘olağan ve ola-
ğandışı kanıt’ anlamında kullanıldığını söylemektedir. Bu 
yüzden, ona göre, Kur’ân cümlelerini muhkemat ve müteşa-
bihat olarak tasnif etmeye gerek kalmamaktadır. Onun için, 
‘ayet’ kelimesine ‘alamet’ anlamı vermek suretiyle, Hud:1 ve 
Zümer:23’e atfen, müfessirlerin Kur’ân’ın tamamının muh-
kem, tamamının müteşabih ve bir kısmının muhkem bir 
kısmının müteşabih olduğuna dair görüşler ileri sürmeleri, 
bu kelimenin “anlam çerçevesinin genişlemesi konusunda 
gevşeklik gösterilmesinden” kaynaklanmaktadır! Age, s.212.

kıyaslanması’ yöntemini kullanmak suretiyle, 
“ilahi nefha olayını kadın-erkek çiftleşmesine 
kıyas etmesi” olduğunu söylemektedir.49 Aynı 
düşünce çizgisini sürdüren Câbirî, ayette geçen 
“tevilini sadece Allah bilir” ifadesinin “Meryem’in 
nasıl hamile kaldığı” hususuyla ilgili olduğunu 
ifade etmekte, ‘ilimde derinleşenler’in de (Allah 
ile eşit düzeyde olmamakla birlikte) “Meryem’in 
Hz. İsa’ya nasıl hamile kaldığını bildiklerini” ifa-
de etmektedir.50 Yani Câbirî’ye göre, ‘ilimde de-
rinleşenler’ nefha olayının bir ilahi fiil olduğunu 
anlamış olanlar”dır.51 O, ulemanın büyük çoğun-
luğunun aksine, ‘ilimde derinleşenler’in tevili bi-
lebilecekleri kanaatindedir; gerekçesi ise, ‘ilimde 
derinleşenler’ tabirinin “çok güçlü bir ilim vur-
gusu taşıması”dır.52 Ona göre, bu kimseler, fit-
nenin değil bilginin peşindedirler. Müteşabihât’a 
da muhkem ile çelişen bir şey olarak değil, “dış 
sebeplerden ya da bilgi eksikliğinden dolayı ba-
zen akla karmaşık gelen meseleler” olarak bakar-
lar.53 Meseleye dair yorumunun son bölümünde 
müteşabihlerin muhkemlere hamledilmesi konu-
sunu da aynı bağlamda değinen Câbirî, asıl prob-
lemin bu değil, neyin muhkem neyin müteşabih 
olduğunun tespit edilememesi olduğunu ve (tıpkı 
Razi’nin belirttiği gibi) kalplerinde eğrilik olanla-
rın “dini, siyasi, ideolojik ve mezhebi nedenlerle” 
bazı ayetleri muhkem bazılarını da müteşabih sa-
yarak, kendi görüşlerini haklı çıkarmaya çalıştık-
larını ifade etmektedir.54 Bu konuda onun önerisi 
ise meseleyi “akla karışık gelen mevzulardan bah-
seden bütün ayetleri bağlamına ve nüzul sebebine 
irca etmek, ‘Kur’ân Kur’ân’ı tefsir eder’ ilkesi gere-
ğince doğru anlamı, bizzat Kur’ân’ın kendisinde 
aramaktır.”55

Görüldüğü gibi, Câbirî’nin ‘siyer’ bilgisi teme-
linde muhkem ve müteşabih kelimelerinin anla-
mına dair yapmış olduğu yorum, Razi’nin ‘lafzî’ 
yöntemle ulaşmış olduğu yorumdan çok farklıdır. 

49 A.g.e, s.224. 

50 A.g.e, s.225.

51 A.g.y.

52 A.g.y.

53 A.g.e, s.226.

54 Razi, bu konuda ‘meş’iyyet’ ile ilgili ayeti, Câbirî ise “hiçbir 
şey onun benzeri değildir” (Şura:11) ayetini örnek göster-
mektedir. Mutezile’ye göre ‘muhkem’ olan bu ayet, Ehl-i 
Sünnet’e göre müteşabihtir!

55 Bizce Câbirî, Kur’ân’ın yine Kur’ân’la tefsir edilmesi kuralına 
bizzat kendisi uymamaktadır; zira, siyeri baz alarak tefsir 
yapmayı önermek, (siyer, Kur’ân dışı bir kaynak olduğu için) 
bu kural ile çelişmektedir. 
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Ancak farkı daha iyi ortaya koymak bakımından 
iki husus daha değinmek gerekmektedir ki, bun-
ların bilinmesi de onun yöntemini anlamak bakı-
mından önemlidir. İlki şudur: O, ‘müteşabihât’ı, 
Kur’ân’ın lafızlarında ya da ibarelerinde bir ka-
palılığın, anlaşmazlığın olduğu şeklinde anla-
manın mümkün olamayacağını ifade ederken, 
bunu, “Kur’ân’ın apaçık Arapça olarak indirilmiş 
olması”56 gerekçesine dayandırmaktadır. Sebebi-
ni de “böyle bir şey olsaydı, buna öncelikle Ku-
reyşliler itiraz ederdi” şeklinde ifade etmektedir. 
Câbirî’ye göre, Kureyşlilerin Kur’ân’a 
yönelik böyle bir itirazı genel ola-
rak olmamıştır. Onlar, sadece 
iki konuda (yani ‘müteşa-
bih mesele’ olarak sade-
ce ’19 görevli melek’ ve 
‘Cehennem’de yetişen 
zakkum ağacı’ meselesi 
ile ilgili olarak) itirazda 
bulunmuşlardır, fakat 
bunların her ikisinde de 
amaç bir ‘hakikat’i açık-
lamak değil, “kâfirleri 
korkutmak ve onları 
denemek”tir. Yani her iki 
konu da esasen darb-ı mesel 
türündendir.57 İkinci hususla ilgili 
olarak da şunları söylemek mümkündür: 
O, muhkem-müteşabih meselesini tartışırken, 
Âl-i İmrân:7’nin anlamını belirleyen ‘bağlam’ 
üzerine düşünmekte ve “surenin ilk yedi ayetinin 
birlikte yorumlanması gerektiğini” özellikle vur-
gulamaktadır. Buna göre, muhkem-müteşabih te-
rimlerinin yer aldığı 3 husustan önce, şu üç husus 
vurgulanmaktadır ki, bunların tümü ‘inanç’ alanı 
ile ilgilidir. Bunlar 1) Allah’ın tek ilah oluşu, 2) 
Kur’ân’ın hak oluşu ile Tevrat ve İncil’in tasdiki, 
3) Her canlının ana rahminde yaratılıp şekillendi-
ren kudretin Allah oluşu ile ilgilidir. Ona göre, bu 
hususlar, muhkem-müteşabih meselesi de dâhil 
olmak üzere, ‘muhaliflere reddiye’ amaçlıdır58; 

56 A.g.e, s.218.

57 Onun bu konudaki yorumu, Muhammed Halefullah’ın kıs-
saların vakiîliği hususunda söyledikleriyle büyük benzerlik 
göstermektedir. Bu yorum tarzı, modern dönemde popü-
lerleşmiş ‘edebi’ tefsir ekolünün tipik özelliklerindendir. 
Bu yüzden, Câbirî’nin tefsir tarzının ‘modern etki’ye açık 
olduğu rahatlıkla söylenebilir. (Bkz. Kürşad Atalar, Modernist 
Zihniyetin Kritiği, 2015, s.7-10.

58 Fehmu’l-Kur’ân, Cilt:III, s.214

çünkü burada Tevrat ve İncil’e atıf yapılmaktadır 
ki, buradan hareketle, toplamda bu yedi husu-
sun, İslam’ın itikat sistemine karşı çıkan fitneci 
kişilere cevap vermekle alakalı olduğu neticesine 
ulaşılabilir.59

‘Kök-Anlam’ Yöntemi

Öncelikle ifade edilmelidir ki, bu yöntem, bir 
yönüyle ‘lafzî’ tarz içerisinde değerlendirilebilirse 
de60 bazı bakımlardan bu tarzdan ayrılmaktadır. 
İlk olarak, klasik lafzî tarzda, kelimelerin çoklu 

anlamlarından birini tercih etmek 
genellikle yorumcunun ini-

siyatifine bırakılmış iken, 
bu yönteme göre, her 

yorumda kök-anlama 
bağlı kalınması gerekir. 
İkinci olarak, klasik lafzî 
tarzda çoklu anlamlar 
arasında bir hiyerarşi-
nin varlığı genellikle 
göz ardı edilirken, kök-
anlam yönteminde ‘kök’ 

eylemin belirleyici oldu-
ğu bir anlamlar hiyerarşisi 

vardır. Üçüncü olarak ise, kla-
sik lafzî tarzda eş-anlamlılık müm-

kün iken, kök-anlam yönteminde sadece 
yakın-anlamlılık kabul görmektedir. Bu yöntemle 
klasik lafzî tarz arasındaki farkı belirleyen, temel-
de, bu üç özelliktir.61 Bu bağlamda bu yöntemin 
Razi’nin ‘lafzî’ yönteminden farkını en iyi gösteren 
hususun, “lafzın râcih değil de mercûh manaya 
hamledilmesi” ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. 
Razi’ye göre, aklî bir delil bulunması durumun-
da, lafız ‘zâhir’ manaya değil, ‘mücmel’ manaya 
hamledilebilir. ‘Kök-anlam’ yönteminde ise buna 
ihtiyaç yoktur, zira bu yöntemde kelimelerin râcih 
manası ile mercûh manası arasında irtibat kuru-
labilmektedir. Bu irtibatı sağlayan da, kelimenin 

59 Bağlamın önemine dair bu vurgunun benzeri, ‘lafzî’ tefsir 
tarzında da vardır. Fakat Câbirî’ninkini yine de ‘siyer bilgisi’ 
temelinde yapılmış bir vurgu olarak görmek gerekir. Çünkü 
içeriğe bakıldığında, bunun, metin-içi değerlendirmeden 
çok, metin-dışı siyer bilgisine dayalı olduğu görülmektedir.

60 Çünkü yöntemde de şazz yorumlara genel olarak itibar edi-
lemeyeceği tezi savunulmaktadır.

61 Bu yöntemin detayları için bkz. M. Kürşad Atalar, Kök-
Anlam Yöntemiyle Kur’ân Tefsiri: Cin Suresi Örneği, Pınar 
Yayınları, Şubat 2019, 1.Baskı, İstanbul.
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‘kök’ündeki eylemdir.62 Kök-anlam yönteminin 
‘burhanî’ yöntemden farkını belirleyen ise “se-
bebin hususî olması, hükmün umumi olmasını 
engellemez” ilkesidir. ‘Siyer bilgisi’ni temel alan 
‘burhanî’ yöntem, tipik manada, hükmü de husu-
si sebeple irtibatlandırdığından, her iki yöntemle 
ulaşılan sonuçlar, tabiatıyla, farklı olmaktadır.

Kök-anlam yöntemine göre, ‘muhkem’ ve ‘mü-
teşabih’ kelimelerinin anlam çerçevesi çizilmeye 
çalışıldığında ise şunlar söylenebilir: Ayetin açık 
ifadesinden hareket edildiğinde ilk göze çarpan, 
‘müteşabih’ ayetlerin63 ‘muhkemat’ın zıddı’ bir 
manayı tazammun ettiğidir. Fakat bu zıtlık nasıl 
izah edilecektir? Kök-anlam yöntemine göre, ma-
nayı belirleyen, bizatihi kelimenin ‘kök’ünde yer 
alan eylem olduğundan, öncelikle ‘muhkem’ ke-
limesinin kökü (ha-ke-me) üzerine odaklanmak 
gerekmektedir. Lügatler genellikle bu kökün ‘geri 
çevirme’ veya ‘mani olma’ eylemine karşılık geldi-
ğini ifade etmektedirler.64 Yargılama yapan kişiye 
‘hâkim’ denmesinin sebebi de, zalimin zulmüne 
engel olmasıdır.65 Aynı gerekçeyle, atın başkal-
dırmasını önlediği için geme hakemetu’l-licâm 
denmiş, binâu’l-muhkem tabiri de (“kendisine 
saldıracak kimseleri men edebilen sağlam yapı” 
anlamında) ‘kale’ için kullanılmaktadır. ‘Hikmet’e 
ise, “uygun olmayan şeyleri engellediğinden do-
layı” bu ad verilmiştir.66 Ha-ke-me kökünden tü-
reyen kelimelerin bu anlam içerikleri göz önünde 
bulundurulduğunda, ‘muhkem’ ayetlerin “mana 
yönünden ‘şüphe’ye mahal bırakmayacak kadar 
‘açık’ ayetler” olduğu neticesine ulaşmak ve bunu 
da şu şekilde ifade etmek mümkündür: ha-ke-me 

62 Bunu basitçe şöyle açıklamak mümkündür: bir lafızdan kast 
olunan bütün anlamların, o lafzın ‘kök’ü ile irtibatlı olması, 
tıpkı bir ağaçta ‘gövde’, ‘dallar’, ‘meyveler’ ve ‘yapraklar’ın 
‘kök’ ile irtibatlı olması gibidir. Dilde de her kelimenin 
anlam alanını, onun ‘kök’ü belirler. Dolayısıyla, dilde çok-
anlamlılık, ancak çoklu anlamlar arasında hiyerarşik bir ilişki 
kurulabilirse, kabul edilebilir. (Bu konu, “Kur’ân’da Çok-
Anlamlılık” başlıklı başka bir yazıda ayrıca ele alınacaktır). 

63 Bize göre, ‘ayet’ kelimesi, (Câbirî’nin tezinin aksine), 
pekâlâ, ‘Kur’ân cümlesi’ anlamına gelebilir. Çünkü bunlar-
da da Kur’ân’ın hak olduğunun ‘alamet’leri vardır. Nitekim 
Müfredat müellifine göre de “Kur’ân’ın her hüküm bildiren 
cümlesine ayet denir.” (Cilt: I, s.101). 

64 İsfehânî, Müfredât, Cilt: I, s.330. 

65 Razi, Tefsir-i Kebir, Cilt: 6, s.145.

66 ‘Hükmetme’ kelimesinde, ‘doğruya isabet etme’ anlamının 
içkin olması ise, sonucu itibarıyladır. Yani ‘hükmeden’, “yan-
lış olan, hakikate aykırı olan şeylerin yargılamanın sonucuna 
etki etmesine engel olan” kişidir. ‘Hikmet’ kelimesinin ‘hakka 
isabet’ manasıyla irtibatı olmasının sebebi de budur! (Bkz. M. 
Kürşad Atalar,, Düşüncede Devrim, Pınar Yayınları, 2016, 1. 
Baskı, İstanbul, s.67-86.

kökünün belirlediği ‘anlam kalesi’ne girmek iste-
yen ‘şüphe’ unsurları, kalenin ‘sağlamlığı’ nede-
niyle, bir açık kapı bulup da içeriye sızamamak-
tadırlar! Ancak bu durum, ‘müteşabih’ ayetler için 
söz konusu değildir. Çünkü ayetin açık ifadesine 
göre, bir takım kişiler bunları başka türlü yorum-
layabilmektedirler.67 Eğer ayetlerde bu vasıf (yani 
başka türlü yorumlamaya müsait olma vasfı) ol-
masa, böyle bir ayrım yapmanın anlamı kalmaz-
dı. Bu yüzden, ayette geçen ‘muhkem’ kelimesiy-
le kast edilenin (Razi’nin ifade ettiği gibi) ‘başka 
manaya gelme ihtimali olmayan’ lafızlar olduğu 
söylenebilir.

Yöntem ‘müteşabih’ kelimesine uygulandığın-
da ise, şe-be-he kökünün ‘benzemek’ fiiline karşı-
lık geldiği görülmektedir.68 Bu durumda, ‘müte-
şabih’ ile kast edilenin, “birbirine benzeyen’ veya 
‘benzeşen’ olduğunu söylemek mümkün olmak-
tadır. Fakat burada öncelikle şu hususa dikkat 
edilmelidir: Kur’ân-ı Kerim’de şe-be-he kökünden 
türeyen kelimelere bakıldığında, karşımıza ‘nega-
tif’ ve ‘pozitif’ olmak üzere ‘iki-boyutlu’ bir mahi-
yet çıkmaktadır. İlkinde, ‘farklılığı’, ikincisinde ise 
‘aynılığı’ çağrıştıran bir tazammun vardır. Nitekim 
müfessirler genellikle Bakara:25 ve 70. ayetleri ile 
Nisâ:157. ayetini ilk boyuta, Bakara:118, En’âm: 
99 ve 141. ayetleri ise ikinci boyuta delil olarak 
göstermektedirler. Bakara:25’te Cennet’e girecek 
mümin kullara verilecek nimetlerden bahsedilir-
ken, bunların bir kısmının “daha önce/dünyada 
verilen rızıklar” olduğu, bir kısmının da “bunlara 
benzer olarak sunulanlar” olduğu ifade edilmek-
tedir. Yorumcuların çoğunluğunun görüşü, ayette 
kast edilenin “renk olarak birbirine benzeyen ama 
mahiyetleri farklı” rızıklar olduğu şeklindedir ki, 
bu, ilk manayı (farklılık) teyit eder. Bakara:70’de, 
gizlice öldürülen birinin katilinin bulunması 
amacıyla, Hz. Musa’nın kavminden bir sığır kes-
mesini istemesi üzerine, kavminin söz konusu 
sığırın ‘mahiyeti’ne dair Hz. Musa’dan açıklama 
istediği, buna mukabil Hz. Musa’nın da o sığırın 
bazı vasıflarını (cinsi, rengi, vs.) bildirdiği ve fakat 
kavminin bu vasıfları yeterli bulmayıp “sığırların 

67 Ayetler böyle anlamaya müsait oldukları için mi bir takım 
kişiler bunları başka türlü yorumlamakta, yoksa bu kişiler 
‘kalplerinde eğrilik olduğu’ için mi (yani ‘kasden’ mi) ‘olma-
dık’ yorumları yapmaktadırlar, bu husus tartışmalıdır. Ancak 
şurası bir gerçektir ki, eğer kişinin kalbinde eğrilik varsa, 
manası en açık ayetleri bile, şazz yorum için dayanak yapa-
bilir!

68 İsfehânî, Müfredât, Cilt: I, s.634.
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birbirine benzediği” gerekçesini öne sürerek daha 
fazla açıklama istediği beyan buyurulmaktadır. 
Burada da mananın ‘farklılığı’ çağrıştırdığı görül-
mektedir, çünkü ‘sığırların birbirine benzemesi” 
hangi sığırın kesileceği konusunda Hz. Musa’nın 
kavminin bir ‘tefrik/ayrım’ yapamadığını gösterir. 
Nisâ:157’de ise, Yahudilerin Hz. İsa’yı öldürdük-
leri ile ilgili iddiaları reddedilmekte ve öldürü-
len kişinin Hz. İsa olmadığı, “ona benzetilen” bir 
başkası olduğu beyan buyurulmaktadır. Buradaki 
ifadeden de açıkça anlaşıldığı üzere, ‘benzerlik’ 
‘şüphe’ye neden olmakta, yani Yahudiler öldür-
dükleri kişinin Hz. İsa olduğundan emin olama-
maktadırlar. Müfessirlerin, şe-be-he kökünden 
‘pozitif’ manada benzerlik anlamı çıkardıkları 
ayetlere gelince, Bakara: 118’i bu hususta örnek 
vermek mümkündür. Bu ayette, mucize talep 
eden yahut Allah Teâlâ’yı bizzat görmek isteyen 
kişiler, ‘bilmeyenler’ olarak nitelendirilmekte ve 
bu tür kişilerin tarihin her döneminde benzer is-
teklerde bulundukları ifade edilip, ardından da 
bunların “kalplerinin birbirine benzediği” belir-
tilmektedir. Buradaki ‘benzerliğin’ pozitif manada 
olduğu açıktır. Çünkü bu kişiler, aynı değilse de, 
benzer şeyler söylemekte, yani Allah ile konuşsa-
lar yahut mucizeleri görseler bile inanmayacakla-
rı halde, bu tür taleplerde bulunarak niyetlerinin 
iman etmek olmadığını göstermektedirler. En’âm: 
99 ve 141. ayetlerden de yine ‘pozitif’ manada 
‘benzerlik’ anlamı çıkarılabilir, zira bu iki ayette 
“asmalı ve asmasız bahçeler, üzümler, hurmalar 
ve tatları farklı ekinler, zeytinler ve narlar”ın ‘bir-
birine benzediği ve benzemediği’ ifade edilmek-
tedir. Bu ürünlerin ‘birbirine benzemeyenler’inin 
hangi bakımdan benzemediği ifade edilmemekle 
birlikte, (ifadeden ‘farklılık’ anlamı rahatlıkla çı-
kacağından) ‘birbirine benzeyenler’le kast oluna-
nın pozitif manada benzerlik olduğu kolaylıkla 
söylenebilir.69

Burada, tabiatıyla, şe-be-he kökünden türeyen 
kelimelere nasıl olup da hem pozitif hem negatif 
mana yüklenebildiği sorusuna cevap bulmak ge-
rekmektedir.70 Biz, bu soruya, basitçe, kök-anlam 

69 Kur’ân’da şe-be-he kökünden türemiş ayetlerin toplam sayısı 
12’dir.

70 Bu mesele, tefsirde ‘ezdâd’ (zıtlar) problemiyle ilgilidir. 
Burada tartışma, Kur’ân’da bir kelimenin aynı anda iki 
zıt manaya gelip-gelemeyeceği üzerinedir! Tefsir tarihinde, 
çoğunluk, Kur’ân’da böyle kelimelerin olduğu kanaatindedir, 
azınlıkta kalan görüşe göre ise, Kur’ân’da ‘ezdâd’ yoktur! 
Bkz. Sabri Türkmen, “Kur’ân-ı Kerim’de Ezdad”, Marife, 

yöntemiyle cevap verilebileceği kanaatindeyiz. 

Buna göre, kelimelerde manayı belirleyen tek bir 

eylemdir; bu eylem doğru tespit edilirse kelime-

nin anlam çerçevesi kolaylıkla çizilebilir. Bu yön-

temi şe-be-he köküne uyguladığımızda şu sonuç 

ortaya çıkmaktadır: Burada kök fiil, ‘benzemek’tir. 

Zıddı ise ‘aynılık’tır. Aynılık ile benzerlik birbi-

rinden farklı iki eylemdir. ‘Aynı olmak’, mahiyet 

bakımından özdeşlik demektir. ‘Benzerlik’te ise, 

bu yoktur. İki şey birbirine benzeyebilir, bu ben-

zerliğin oranı yüksek de olabilir, fakat bu iki şey 

birbirinin (mahiyet bakımından) ‘aynısı’ olamaz.71 

Bunu tipik olarak ‘ikiz benzerliği’ ile örneklen-

dirmemiz mümkündür. İkizler, birbirine ne ka-

dar çok benzeseler de, aynı kişi değildirler. ‘Sıvı 

benzerliği’ de bir başka örnek olarak verilebilir. 

Sıvılar, görünüm özellikleri itibarıyla birbirine 

Yıl:10, Sayı:2, Güz, 2010. S.97-108; Zeynep Arkan; “Arap 
Dilinde Ezdad Kavramı”, Eskiyeni, 33, Güz 2016, s. 107-
121; Fadime Kavak, “Arap Dilinde Ezdad Olgusu”, Uludağ 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:21, Sayı:2, 2012, 
s. 121-139; Süleyman Recep Çıbıklı, “Ezdaddan Kabul 
Edilen Bazı Kelimeler ve Bunların Bazı Tefsir ve Meallere 
Yansımaları”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dergisi, I (2014), s. 253-280. Bu konuyu, yöntem 
tartışmasıyla ilişkisi nedeniyle, başka bir yazıda ayrıca ele 
alacağız. 

71 Bu tahlil, aynı şekilde, zann kelimesi için de uygulanabilir. 
Malum olduğu üzere, zann kelimesinin de ‘olumlu’ ve ‘olum-
suz’ manada kullanıldığına dair Kur’ân’dan birçok örnek 
verilebilir (M. Kürşad Atalar, Kök-Anlam Yöntemiyle Kur’ân 
Tefsiri: Cin Suresi Örneği, 2019, s.85-87). Birbirine benzeyen 
ama ‘aynı’ olmayan iki şey arasındaki bu fark, esasen kök-
anlamı belirleyen fiilden kaynaklanmaktadır. 

Tevil kelimesinin kök anlamı, lügatlerin 
de ifade ettiği gibi, “asla rücû etmek”tir. 

Rücû edilen yere de o yüzden ‘me’vil’ 
denilmektedir. Başka bir ifadeyle, 
‘tevil’ “bir şeyin kendisinden kast 
edilen gayeye geri çevrilmesi”dir. 

Bu anlamı, bu kökten türeyen bütün 
formlarda korumak gerekir. Kur’ân’da 

geçen bütün kullanımlar da buna 
dâhildir. Bu bağlamda, bu kök-anlamı 
en iyi yansıtan ayetlerden ikisi “sana 

sabredemeyeceğin şeylerin tevilini haber 
vereceğim” (Kehf:78) ve “Ey babacığım! 
İşte bu, daha önceki rüyamın tevilidir” 

(Yûsuf:100) cümlelerin geçtiği ayetlerdir.
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benzerler, ama kimyevî vasıfları bakımından (yani 
‘mahiyet’leri bakımından) birbirinden farklıdırlar. 
Örneğin, iki hidrojen ve bir oksijenden meydana 
gelen ‘su’, bildiğimiz akışkan bir maddedir. Fa-
kat yine akışkan bir madde olan ama bu kez iki 
hidrojen ve iki oksijenden meydana gelmiş olan 
‘hidrojen peroksit’ asittir! Hakeza, ‘çürük elma’ da 
aslında elmadır. Ondaki çürüme, kimyevî özelliği-
ni bozmadığı için, çürümüş halde bile o, ‘meyve’ 
olma vasfını korumaktadır. Fakat çürüme belli bir 
boyutu geçtiğinde, artık ona ‘meyve’ denilemez; 
çünkü o, artık mahiyet değişikliğine uğramıştır.

Şe-be-he fiilinin anlam çerçevesini bu şekil-
de çizdiğimizde, müfessirlerin niçin ‘müteşabih’ 
kelimesini ‘şüphe’ manasını da içerecek şekilde 
tanımladıklarını anlamamız da kolaylaşmaktadır. 
Çünkü ‘şüphe’, ancak “tefrik etmekte aciz kalın-
ması” durumunda oluşur. Şüpheci, o şeyin öyle 
olup-olmadığı konusunda ‘kesin’ bir kanaate va-
ramamaktadır. Yani nesneye dair ‘izler’ onun iki 
farklı şekilde de düşünebilmesini mümkün kıl-
maktadır. Bu yüzden, o, kendinden ‘emin’ olarak 
bir yargıya varamamaktadır.72

Bu yöntemi ayette geçen diğer önemli kelime-
lere (‘zeyğ’, ‘fitne’, ‘tevil’, râsihûne fi’l-ilm ve ulu’l-
elbâb’a uyguladığımızda ise şunları söyleyebiliriz:

Meallerin çoğunlukla ‘eğrilik’ olarak tercüme 
ettiği ‘zeyğ’ kelimesi, ze-ye-ğa kökünden türemiş-
tir. Bu kök, lügatlerde genellikle “istikametten/
haktan sapma” anlamında kullanılmaktadır, ama 
bu içerik, bizce, manayı tam karşılayamamakta-
dır. Çünkü lügat ve mealler, yakın-anlamlı me-ye-
le (Nisâ:102, 129) ve a-ve-ce (Zümer:28, Kehf:1, 
A’râf:45) kökünden türeyen kelimelerine de ‘eğ-
rilik’ veya ‘eğilme’ manaları verebilmektedirler. 
Kök-anlam yöntemine göre, kök farklı olduğunda 
mana da değişeceğinden, yakın-anlamlı bu kök-
lerden türeyen kelimeler arasında en azından bir 
‘nüans’ olmalıdır. Lügatler dikkatle incelendiğinde 
bu farkın şu olduğu görülür: a-ve-ce kökünde “dik 
durmaktayken eğrilme” eylemi söz konusu iken, 
me-ye-le kökü “orta olandan sapıp iki taraftan 

72 Ha-ke-me ve şe-be-he köklerine bu manayı verdikten sonra 
Hud:1 ve Zümer:23’ü yorumlamak da kolaylaşmaktadır. Bu 
bağlamda Kur’ân’ın tümünün hem ‘muhkem’ hem de ‘müte-
şabih’ olarak nitelenmesi şu manada mümkün olur: Kur’ân’ın 
tümü, “kötü niyetlilerin içine bir şey katmaya güç yetireme-
yecekleri kadar korunaklı” olması bakımından muhkem, 
“aynı konuyu birbirine benzer ama birbirini detaylandıracak 
şekilde açıklaması” bakımından da müteşabihtir. Dolayısıyla 
bu iki nitelemeyi aynı anda Kur’ân için yapmanın hiçbir 
sakıncası yoktur! 

birine eğilme” eylemine karşılık gelir. Her ikisin-
de de ‘eğilim’in olduğu söylenebilir, ama bunların 
mahiyeti farklıdır. Ayrıca ‘ivec’ kelimesi Kur’ân’da 
hiçbir yerde olumlu manada kullanılmazken, aynı 
şeyi ‘meyl’ kelimesi için söylemek mümkün de-
ğildir. Bu söylediklerimiz ‘zeyğ’ kelimesi için de 
geçerlidir: kelimenin kökünde bir ‘eğilme/eğrilme’ 
(yahut temayül) manası olduğu söylenebilir, ama 
bunun ‘istikamet’ten olduğuna dikkat edilmelidir! 
Kur’ân’da bu kökten türeyen kelimeler toplam 9 
yerde geçmekte, bunların sadece birinde isim for-
mu (Âl-i İmrân:7) kullanılmakta, diğer 8 yerde 
hep fiil formu (olumsuz manada) kullanılmakta-
dır! Bu 8 ayette göz ve kalbin zeyğ’inden bahse-
dildiği gibi (Necm:17, Saf:5, Âl-i İmrân:8), “emir-
den sapma” (Sebe:12) manası karşılamak üzere 
de ‘zeyğ’ kelimesinin kullanıldığı görülmektedir. 
Kelimenin kökünde yer alan ‘eylem’i tam olarak 
tespit edebilmek için ise “gözün istikametinden 
sapıp başka tarafa bakması” örneğine bakmak ye-
terli olacaktır. Burada göz, istikamet doğrultusun-
da baktığında, normal işlevini görür ve böylece 
sahibini istikametine/amacına ulaştırır. Ama eğer 
düz bakması gerekirken, sağa-sola bakarsa (örne-
ğin, harama bakarsa) o zaman istikametini şaşırır 
ve sahibini yoldan çıkarır! Aynı şey kalp için de 
(hatta nefs/kişi için de) geçerlidir. Bu durumda 
Âl-i İmrân:7’de geçen “kalplerinde zeyğ olanlar” 
ifadesiyle kast edilenler, “normal bir kalbin (veya 
aklın) yapması gereken şeyi yapmayıp, onu baş-
ka (olumsuz) bir amaç için kullananlar”dır. Buna 
Türkçe’de yaygın tabiriyle “niyeti bozuk” kişiler 
denir. Bu tabir, şu bakımdan da doğrudur: çün-
kü ‘kalp’ ‘niyet’ ile ilgili bir organdır (tıpkı ‘akıl’ın 
‘zekâ’ (intellect) ile ilgili bir sözcük olması gibi!) 
Eğer ayetteki bu ifadeyi ‘niyeti bozuk’ kişiler ola-
rak anlamak doğruysa, bu durumda, bu kişilerin 
niçin ‘fitne’ ve ‘tevil’ peşinde koştuğunu anlamak 
da kolaylaşmaktadır. Yani esasen, ‘müteşabih’ 
ayetlerden onların çıkardığı sonuçları çıkarmak 
mümkün değildir, ama onlar ‘niyeti bozuk’ kişiler 
olarak, bu ayetlerdeki ‘benzerlik’lerden yararlanıp 
‘fitne’ ve ‘tevil’ arayışına girmektedirler! Dolayı-
sıyla, ‘zeyğ’ kelimesinin tazammun ettiği bu ma-
nadan hareketle, müteşabihat’ın “farklı anlamaya 
müsait” ibareleri de karşılayacak bir anlam içeriği-
ne sahip olduğu söylenebilir.

‘Fitne’, kelimesinin kökü, fe-te-ne’dir ve lü-
gatler burada ‘eylem’in genellikle “sağlam olanın 
çürüğünden ayrılması için altının ateşe atılması” 
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olduğunu ifade etmektedirler. Fakat bize göre, 
‘eylem’i tarif ederken, ‘altın’ ve ‘ateş’ kelimeleri-
nin zihnimizde çağrıştırdığı manaları göz önün-
de bulundurmamız gerekmez; “herhangi bir şeyi, 
içine atıldığında hakiki cevherini ortaya çıkaracak 
denli zorluğa sokan her durum için” bu kök kul-
lanılabilir. Çünkü bu, bir nevi ‘sınanma’dır; ama 
‘çetin’ bir sınanmadır! “Altının ateşe atılması”, bu-
nun mecâzî bir ifadesi olarak makbul görülebilir. 
Bu yüzden, fe-te-ne kökü ile (yine meallerde ço-
ğunlukla ‘sınama’ anlamında kullanılan) be-le-ye 
kökünü birbirine karıştırmamak gerekir! Be-le-ye 
kökü, kişiyi ‘yıpratacak’ sınavlar73 için kullanılır, 
ama fe-te-ne kökü “gerçeğini sahtesinden ayır-
mak” amacıyla yapılan sınavlar için kullanılır. Bu 
bakımdan, örneğin, ‘meftun’, fitneye muhatap 
olmuş, yani ‘sınanan’ kişidir; bu sınav, onun ‘tut-
ku’sunun veya ‘bağlılığının’ gerçek olup-olmadığı-
nı ortaya çıkarmak için yapılır. ‘Üzüntü’ye de ‘bela’ 
denilebilir, zira burada kasıt, kişinin sınandığı şe-
yin, onun bedenini veya ruhunu yıpratıyor olma-
sıdır. O yüzden ayette ifade edilen “korku, açlık, 
mallardan ve canlardan eksiltme” (Bakara:155), 
kişiyi ‘yıpratan’ sınav araçlarıdırlar, “o gün onlar 
ateşe maruz bırakılacaklardır” (Zariyat:13) ayetin-
deki ‘yuftenûn’ kelimesi ile kast olunan ise “ateşle 
imtihan olunma”dır; fakat bu, “sağlamı çürüğün-
den ayırmak için” yapılan bir sınavdır! Tıpkı aynı 
maksatla ateşe tutulan altın cevheri gibi! Bu sınav 
sırasında ne olacağı, sınavın ne denli zor olduğu 
vs. izahtan varestedir!74 Dolayısıyla, ‘fitne’ anlam 
alanı çok geniş bir kavramdır; ama bütün kul-
lanımlarında bu kök eylemi içerir. Mesela ‘kaos’ 
veya ‘anarşi’ rahatlıkla ‘fitne’ olarak nitelenebilir, 
çünkü böylesi ‘karışık’ ve ‘zor’ anlarda kimin ne 
olduğu kolaylıkla belli olur! Hakeza yeryüzünün 
‘ifsad’ına neden olan şirk/küfr unsurlarını da ‘fit-
ne’ olarak nitelendirmek mümkündür, çünkü 
bunlar insanların hakikisini sahtesinden ayıracak 
denli ağır zorluklarla onları karşı karşıya bırakır-
lar! Nitekim Yunus:83’te Firavun’un, Hz. Musa’ya 

73 Örneğin, Türkçe’deki ‘bela’ kelimesi de aynı kökten türemiş-
tir!

74 Fe-te-ne ve be-le-ye köklerinin farklı eylemlere karşılık 
geldiğinin en iyi örneklerinden biri (ve neblûkum bi’ş-şerri 
ve’l-hayri fitneten ifadesinin geçtiği) Enbiya:35’tir. Zira meal-
lerin genellikle “sizi şerle de hayırla da deneyerek, imtihan 
ediyoruz” şeklinde mana verdiği ayetin doğru anlamı, aslın-
da, mealen “biz sizi, hanginizin hakiki, hanginizin sahte 
olduğunu ortaya çıkarmak için, şerle de hayırla da deniyo-
ruz” olmalıdır. Aksi halde, ‘sınama’ kelimesi ayette iki kez 
tekrarlanmış olur ki, bu i’râba aykırıdır! 

inanacak olanlara yapmakla tehdit ettiği (işkence, 
vb. şeyler) fe-te-ne kökünden türetilmiş bir ke-
lime (yeftinehum) ile ifade edilmektedir. Gerek 
Allah’tan gerek kuldan sadır olan bela, musibet, 
azap, katil, vb. fiiller de ‘fitne’ olarak nitelendiri-
lebilir, çünkü bunların da “insanın hası ile sah-
tesini ayırt etme”deki rolleri bellidir! Bu nedenle, 
Âl-i İmrân:7’deki “fitne aramak için” ifadesindeki 
‘fitne’ kelimesini, “insanların hasını sahtesinden 
ayıracak denli zor durumlar”ın karşılığı olarak 
kullanmak mümkündür. Bunlar, kargaşa, kaos, 
anarşi, isyan vs. olabileceği gibi, kafa karışıklığı, 
şüphe, vesvese, vs. de olabilir. Zira bunların han-
gisinin daha tehlikeli sonuçlar doğurabileceği hu-
susu görecelidir. Örneğin, “fitne katilden beterdir” 
ayeti gereğince, Hz. Aişe’ye iftira atmak, bir Müs-
lümanı katletmekten daha şedit bir ‘fitne’ eylemi 
olarak görülebilir! Ancak müfessir Razi’nin de ifa-
de ettiği gibi, ‘dinden sapmak’ suretiyle kargaşaya 
sebep olmak, en büyük fesat nedenidir, çünkü her 
türlü ‘zulm’ün kaynağında bu vardır!

‘Tevil’ kelimesinin kök anlamı, lügatlerin de 
ifade ettiği gibi, “asla rücû etmek”tir. Rücû edi-
len yere de o yüzden ‘me’vil’ denilmektedir. Baş-
ka bir ifadeyle, ‘tevil’ “bir şeyin kendisinden kast 
edilen gayeye geri çevrilmesi”dir.75 Bu anlamı, bu 
kökten türeyen bütün formlarda korumak gere-
kir. Kur’ân’da geçen bütün kullanımlar da buna 
dâhildir. Bu bağlamda, bu kök-anlamı en iyi yan-
sıtan ayetlerden ikisi “sana sabredemeyeceğin şey-
lerin tevilini haber vereceğim” (Kehf:78) ve “Ey 
babacığım! İşte bu, daha önceki rüyamın tevilidir” 
(Yûsuf:100) cümlelerin geçtiği ayetlerdir. İlk ayet, 
Hz. Musa ile ‘Âlim Kul’un birlikte yola çıktıktan 
sonra yaşadıkları ve Hz. Musa’nın her birinde 
‘Âlim Kul’un yaptığı işlere (gemiyi delmek, çocu-
ğu öldürmek ve kovuldukları beldede bir duvar 
inşa etmek) sabredemeyip itiraz ettiği olaylarla 
ilgilidir. Burada ‘tevil’ kelimesi ile kast olunan, 
açıktır ki, Türkçe’de sıkça kullanılan bir tabirle, 
“olayların iç yüzü” veya “meselenin aslı”dır. Nite-
kim ‘Âlim Kul’, üçüncü kez kendisine itiraz eden 
Hz. Musa’ya, başta anlaştıkları gibi “seninle yol-
culuğumuz burada sona eriyor!” demekte ve ar-
dından da, görünürde normal bir insanın sabre-
demeyeceği üç olayın da ardında yatan gerçekleri 
(yani ‘meselenin iç yüzü’nü) açıklamaktadır. Yani, 
o, meseleyi ‘aslına irca ederek’ olanları aydınlığa 

75 Müfredât, Cilt: I, s.98.  
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kavuşturmaktadır. İkinci ayette ise, Hz. Yûsuf’un 
gördüğü rüyanın (Türkçe’de yaygın kullanılan bir 
kelime olarak) ‘çıkması’ ile ilgilidir. Buna, rüyanın 
‘doğru yorumu’ da denebilir. Yani Hz. Yûsuf’un 
çocukken “11 yıldız ile Ay ve güneşi kendisi-
ne secde eder halde gördüğü” rüyanın tabiri ar-
tık rahatlıkla yapılabilmektedir, zira Hz. Yûsuf, 
Mısır’da yöneticidir, anne ve babası ile birlikte 
11 kardeşini de Mısır’a getirtmiştir! İşte rüyanın 
‘gerçek yorumu’ budur! Aynı manayı, Yûsuf:44 ve 
45. ayetlerde Mısır’ın hükümdarı, önde gelenleri 
ve Hz. Yûsuf’un zindan arkadaşı arasında geçen 
diyalogda da görmek mümkündür. Hükümdar 
rüyasını ‘tabir ettirmek’ istemekte, fakat usta rüya 
yorumcuları ‘karmakarışık rüyalar’ın ‘tevil’ini bi-
lemeyeceklerini söylemekte, Hz. Yûsuf’un zindan 
arkadaşı ise “ben size onun tevilini haber veririm” 
demektedir. Yani ayetlerde hem önde ge-
len rüya yorumcularının yap-
mak istedikleri şeyin hem 
de Hz. Yûsuf’un zindan 
arkadaşının yapaca-
ğını söylediği şey 
‘tevil’ kelimesi 
ile ifade edil-
mektedir! Bu 
ayetlerin de 
açıkça gösterdiği 
gibi, ‘tevil’ “rüyada 
görülen hadiselerin as-
lına döndürülmesi”, yani 
‘rüyanın doğru yorumu’dur. 
Kur’ân’da e-ve-le kökünden türe-
tilen (ulâike, evlâ, evvel, âl, vb farklı form-
lardaki) 400’ün üzerinde kullanımın tümünde 
bu kök manayı gözetmek gerekir. Örneğin, ‘ev-
vel’ kelimesi de aynı kökten türemiştir ve meal 
ve tefsirlerde genellikle ‘önce’ veya ‘ilk’ anlamla-
rında kullanılmaktadır. Oysa kelime, kök mana 
olarak, “başkasının kendisiyle sıraya girdiği” (yani 
“kendisine rücû edilen”) şeye karşılık gelmekte-
dir.76 Bu ise, ancak ‘önde olmak’, ‘işin başlangıç 
aşamasında bulunmak’ ile mümkündür. Yani ‘ev-
vel’ olan, “bir şeyin aslına rücû edileceği şey”dir! 
E-ve-le kökünden türetilen bütün farklı formla-
rı işte bu şekilde manalandırmak mümkündür. 
E-ve-le’nin kök-anlamını bu şekilde belirleyin-
ce Âl-i İmrân:7’deki “onun tevilini ancak Allah 

76 A.g.e, Cilt: I, s.98.

bilir” ifadesini anlamak da kolaylaşmaktadır. Bu 
bağlamda, (özellikle de Yûsuf:100 ve Kehf:58 göz 
önünde tutulduğunda) müteşabihat’ın “ilk bakışta 
doğru yorumu bilenemeyecek olan” ayetlerin kast 
edildiği rahatlıkla söylenebilir. Yani, bu ayetlerin 
‘doğru yorum’u, ancak “aslına irca edilirse” bili-
nebilir ki, bu da sadece Allah’ın yapabileceği bir 
şeydir. Çünkü Allah’ın ‘bilmesi’nde eksik/kusur 
olmaz; kullar ise beşerdir, şaşabilir! O halde mü-
teşabih ayetlerle kast olunanı ‘tam olarak’ bilmek 
ancak Allah’a mahsustur! Burada “onların tevilini 
aramak için” ifadesine dair şu yorumu yapmak 
da mümkündür: bununla kast olunan, bu ara-
yışın neticesiz kalacağı olmalıdır; çünkü kalple-
rinde ‘eğrilik’ olanlardan, ‘doğru yorum’ yapması 
beklenmez!

Râsihûne fi’l-ilm tabirinde geçen râsihûn 
kelimesinin kökü ra-se-ha’dır. Bu ka-

lıp ifade, Kur’ân’da sadece 2 
yerde (Âl-i İmrân:7 ve 

Nisâ:162) ve ikisinde 
de aynı formda 

kul lanı lmak-
tadır. İlkin-

de kast 
e d i l e n , 

genel ma-
nada ‘bilenler’ 

iken, ikincisin-
de (bağlama bakıl-

dığında) kastın Ehl-i 
Kitap’ın âlimlerinden bir 

grup olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla, bu iki ayetten hareketle, 

ra-se-ha kökünün anlam içeriğine dair metin-
içi başka bir veriye ulaşılamamaktadır.77 Meal ve 
tefsirlerin çoğunlukla ‘derinleşme’ manası verdiği 
kelimenin kökü Müfredat’ta “bir şeyin sağlam bir 
şekilde yerleşmesi” olarak, Razi tefsirinde ise “bir 
şeyin iyice içinde olmak”78 olarak ifade edilmek-
tedir. Müfredat’ta raseha’l-ğadîru tabirinin “gölün 
suyunun çekilip de yerin altına girmesi” halini 
ifade etmek için kullanıldığının ifade edilmesi de 
bunu teyit etmektedir. Dolayısıyla, bu kelimenin 
‘ilim’ kelimesi ile birlikte kullanınca, mananın, 

77 Bu yüzden, Umran dergisinin Temmuz-Ağustos 2020 sayı-
sında kaleme aldığımız yazıda tek-kullanımlık kelimelerin 
vasıflarına dair yapmış olduğumuz tespit, râsihûn kelimesi 
için de geçerlidir. Yani bu kelimenin anlam içeriğinde de 
‘müteşabihât’a dair bir boyut vardır.

78 Bunu “bir şeye nüfuz etmek” olarak anlamak mümkündür!
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“ilmî meselelerde sağlam temelli davranmak” ey-
lemini karşıladığı söylenebilir. Bu manayı, pek 
çok meal ve tefsirde ifade olunduğu gibi, “ilimde 
derinleşmek” olarak nitelemek mümkün olduğu 
gibi, (Razi’nin ifadesiyle) “kesin ve yakinî delil-
lerle bilmek” olarak vasıflandırmak da mümkün-
dür. Çünkü bir binayı sağlam temeller üzerine 
inşa etmek için, temelini mümkün olduğunca 
derine yapmak gerekir!79 Bu durumda, “ilimde 
rüsûh sahibi olanlar”ın, “müteşabih ayetlerle kast 
edilenin ‘başka anlamlara da gelebilecek ayetler’ 
olduğunun bilincinde olan, bunların doğru yo-
rumunun ancak Allah tarafından bilinebileceğine 
inanan ve manadaki bu ‘benzerliğin’ Kur’ân’ın hak 
oluşuna engel bir durum teşkil etmediğinin ke-
sinkes bilincinde olanlar”ı karşıladığını söylemek 
mümkündür.

Ulu’l-elbâb ise, birçok meal ve tefsirde ‘akıl 
sahipleri’ olarak çevrilmektedir. Burada ‘lubb’ 
kelimesinin çoğulu olarak ‘elbâb’ kullanılmıştır. 
Kelimenin kökü le-be-be’dir. Lügatlerin beyanına 
göre, kök anlam “bir şeyin özü” veya “bir şeyin 
en iyi kısmı”dır.80 Aynı lügatler, kelimenin, insan 
için kullanıldığında, “insanda var olan anlamların 
özü”nü temsil eden ‘akıl’a işaret ettiğini söylemek-
tedirler. Buradan hareketle, lügatler, ulu’l-elbâb 
ifadesiyle kast olunanın, sıradan bir akıl değil, 
“arı-duru, düzgün çalışan” akıl olduğunu da ifade 
etmektedirler.81 Fakat kelimenin köküne dair ya-
pılan bu izah, bizce, kök-anlamı tam olarak yan-
sıtmamaktadır. Zira bu tanımlama, le-be-be kökü-
nün anlam içeriğine dair lügatlerde yer alan diğer 
bir anlam boyutunu dikkate almamaktadır.82 Bu 
boyuta göre, le-be-be kökü “bir yere yerleşip orada 
kalma” (tabiri caizse, oraya ‘kök salma’) anlamına 
da gelmektedir. Nitekim devenin çöküp dinlendi-
ği yeri kast etmek için kullanılan elebbe bi’l-mekân 
deyimi de bunu göstermektedir. Bu anlam boyu-
tunun, kelimenin kökünde olduğunu gösteren bir 

79 Halk dilindeki ‘derin hoca’ tabiri de bu manayı tazammun 
eder!

80 Lügatler, lubbu’t-taâm (yemeğin özü, en iyisi) ve hasebun 
lubâb (özlü, güzel soyluluk) deyimlerini de bu manayı teyi-
den vermektedirler.

81 Buna dair iyi bir örnek “hikmeti dilediğine verir; kime hik-
met verilmişse ona büyük bir hayır verilmiştir. Bunu ancak 
akıl sahipleri anlar” (Bakara:269) ayetidir. Bu ayetin tefsirin-
de, müfessirlerin çoğu, tabiri bu şekilde yorumlamaktadırlar. 

82 Bunun nedeni, yine, dilde çok-anlamlılığın kabulüdür. 
Lügatler bu ikinci boyutu da naklederler, ama bunu iki boyut 
arasında bir ilişki olabileceğini düşünmeden yaparlar. Oysa 
dikkatli bir gözle bakıldığında, bunlar arasında bir ilişki 
olduğu görülebilmektedir! 

diğer örnek ise, hacc ibadeti için Mekke’ye giden 
hacıların söylediği ve çoğunlukla “sana geldim!” 
şeklinde mana verilen ‘lebbeyk’ kelimesidir. Lü-
gatler, bu ifadede de ‘ikamet etme’ manasının be-
lirleyici olduğunu söylemektedirler! Peki, bu iki 
‘farklı’ görünen anlam boyutunu telif etmenin bir 
yolu yok mudur? Bu soruya, kelime için ‘akıllı 
uslu hareket etmek’ anlamının da verildiğini ifade 
eden lügavî veriler temelinde şöyle cevap verile-
bilir: ‘akıllı uslu’ olmak, ‘oturaklı’ olmak demek-
tir; oturaklılık da ‘temelin sağlamlığı’ düşüncesini 
çağrıştırır. Temeli sağlam olanın ise, aklı da düz-
gün çalışır! Dolayısıyla, ulu’l-elbâb ifadesini ‘otu-
raklı düşünenler’ (veya ‘doğru düşünenler’) olarak 
nitelendirmek bu nedenle mümkündür.

Kök-anlam yöntemiyle kelimelerin anlam içe-
riklerine dair yapmış olduğumuz bu izahlardan 
sonra ayetin geneline dair görüşümüzü ise şöyle 
özetleyebiliriz: Bizce, muhkem ayetlerin ‘Kitab’ın 
anası’ olduğu şeklindeki ifade, müfessirlerin ço-
ğunluğunun da kabul ettiği üzere, “ayetleri yo-
rumlarken baz alınacak Kur’ân ifadeleri” anlamına 
gelmektedir. Çünkü umm (‘ana’) kelimesi, kök-
anlam itibarıyla “bir şeyin meydana gelmesine 
neden olan şey” demektir. Bu manada, kelimeyi, 
rahatlıkla ‘kaynak’ manasına hamletmek müm-
kündür. Dolayısıyla, müfessirlerin çoğunluğunun 
ifade ettiği üzere, “müteşabihat’ı izah ederken, 
muhkemat’ı esas almak gerekir” şeklindeki gö-
rüşe biz de katılıyoruz. Bizce, ayette geçen uharu 
(‘diğerleri’) tabiri dahi bunu tazammun eder. Zira 
herhangi bir konuda meselenin aslı ortaya konul-
duktan sonra geriye kalan kısım (önem bakımın-
dan) ‘diğerleri’ şeklinde ifade edilir. Bu, dilin genel 
kuralları arasındadır. “Kalplerinde eğrilik olanlar” 
ifadesiyle kast olunanların ise, (muhkem, müteşa-
bih, fitne ve tevil kelimelerinin kök-anlamları göz 
önünde tutulduğunda) “ayetlerdeki benzerlikleri 
kendi indî/keyfî görüşlerini destekleyecek şekil-
de yorumlayanlar” olduğu söylenebilir. Burada 
(Câbirî’nin yaptığı gibi) sebebin hususîliğini yo-
rumun da hususî olması gerektiğine gerekçe gös-
tererek, ayette kast olunanların hassaten Necran 
heyeti olduğunu söylemek doğru değildir. Zira 
ifadeler geneldir ve manayı da genel olarak ver-
mek gerekir. Yani Necran heyetini “kalplerinde 
eğrilik olanlar” sınıfına dâhil etmek mümkündür, 
fakat kalplerinde eğrilik olanların Necran heyetin-
den ibaret olduğunu savlamak yanlıştır. Tarih bo-
yunca birçok siyasi ve itikâdî mezhebin, özellikle 
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de şazz görüşlere sahip olanların83 bu ayetin kap-
samına girdiği rahatlıkla söylenebilir. “Fitne çı-
karmak” tabiri ise, kapsamı çok geniş bir ifade-
dir. Kelimenin kök-anlamına bağlı kalınarak bir 
değerlendirme yapıldığında, kalplerinde eğrilik 
olanların müteşabihata dair yaptığı yorumun, mu-
hatapların zihnini “karışıklığa neden olacak dere-
cede zorladığı” sonucunu çıkarmak mümkündür, 
çünkü bu kelimenin anlam içeriğini belirleyen ey-
lem ‘sınama’dır. Dolayısıyla, kök-anlamdan yola 
çıkarak, müteşabihata dair yapılacak makul yo-
rumlarda dahi dikkatli olunması gerektiğine dair 
bir gizli uyarının bulunduğu söylenebilir. ‘Tevile 
uymak’ ifadesi, birçok ayetin açık beyanına göre, 
“müteşabihatın doğru yorumunu yapma iddiasıy-
la” irtibatlandırılabilir, çünkü kök-anlamda ‘aslına 
döndürmek’ eylemi belirleyici olduğu için; kelime 
ile, kalplerinde eğrilik bulunanların bu ayetlerin 
‘doğru’ yorumunu ‘sadece kendilerinin bildiği’ 
konusundaki ısrarlarına işaret olunduğunu söy-
lemek mümkündür. İfadenin devamında gelen 
“onun tevilini Allah’tan başkası bilemez” cümle-
si de bu manayı teyit eder.84 ‘İlimde rüsûh sahibi 
olanlar’ ile kast olunan manayı yakalamak için ise, 
kanaatimizce, Kur’ân’ın bazı lafızlarının ‘gerçek 
yorumu’nun bilinip bilinemeyeceği hususunun 
vuzuha kavuşturulması gerekmektedir. Zannı-
mızca, burada, lafızlarla kast olunan eylemin de-
ğil, lafzın işaret ettiği şeyin bilinmesi konusunda-
ki zorluk belirleyici olmaktadır.85 Razi’nin ‘istivâ’ 
kelimesini örnek verirken ifade ettiği gibi, lafız ile 
kast olunan mana bilinmektedir, fakat burada bi-
linemeyen şey, (Allah’ın zatına dair bilgi olmadığı 
için) ‘mahiyet’tir. İşte tevilini “ilimde rüsûh sahibi 
olanlar”ın bilemeyip de sadece Allah’ın bilece-
ği” şey budur. Yani ‘ilimde ‘derinleşmiş’ olanlar, 
müteşabihât’ın tevilinin ‘mahiyet’ itibarıyla biline-
meyeceğinin bilincinde olanlardır. O yüzden de, 
muhkemât’ın temsil ettiği ‘bilinebilirlik’ alanına, 

83 Biz buradaki ‘eğriliğin’ daha çok ‘şazz’ görüşlerle ilgili 
olduğunu düşünüyoruz. ‘Gulat’ görüşler ise (yanlışlıklarını 
ispatlamak daha kolay olduğu için) başka bir bağlamda 
değerlendirilmelidir. 

84 Bizim kanaatimiz de, ayetin bu bölümünde tevakkuf etme 
yönündedir. Bu yapılmadığında, ‘ilimde derinleşenler’e öyle 
bir paye verilmektedir ki, bunun Kusursuz Varlık olan 
‘Allah’ın bilgisi’nden farkını izah etmek zorlaşmaktadır! 
Çünkü orijinal ifadede bu ikisi arasında herhangi bir ayrım 
yapılmamaktadır. Ayrıca bu yapıldığında, rasullerin konumu 
ve derecelerine dair de bir izah gerekli olmaktadır. 

85 Örneğin, bu zorluk, “Kur’ân’da Tek-Kullanımlık Kelimeler”de 
rahatlıkla görülmektedir! Bkz. Umran, Temmuz-Ağustos 
2020 sayısı.

bu ‘bilinemezlik’ alanını (yani müteşabihât’ı) da 
katarak, “hepsi Rabbimizin katındandır” demek-
tedirler.86 Ayetin sonundaki “bunu ulu’l-elbâb’tan 
başkası anlayamaz” şeklinde gelen ifade de, zan-
nımızca, bu yorumu desteklemektedir. Çünkü 
cümle kurgusunda ‘istisna’ öne çıkmaktadır. Bura-
dan da, bu ‘bilince’ sahip olanların ‘azlığına’ işaret 
olduğu sonucuna ulaşmak mümkündür. Önceki 
cümlede geçen ‘rüsûh’ (derinleşme) kelimesi de 
bunu teyit etmektedir.

Sonuç

Bu çalışmada, amacımız, farklı tefsir yöntem-
leri kullanıldığında yorumun nasıl değişebilece-
ğini göstermekti. O nedenle, okur, ilgili ayetin 
tefsirine dair 3 farklı yöntem kullanılarak yapılan 
yorumların doğruluğu-yanlışlığından çok, kulla-
nılan yöntemlerin doğruluk ve yanlışlığı üzerine 
odaklanmalı ve bu bağlamda her bir yöntemin 
‘gerekçeleri’ni mercek altına alarak eleştirilerini 
öncelikle onlar üzerine yöneltmelidir. Bizim ka-
naatimiz o dur ki, bu yapıldığında yorumlardaki 
hakka isabet oranı da artacaktır. İlmî çalışmaların 
gerilediği dönemlerde tabiri caizse her kafadan bir 
ses çıkmasının nedeni, esasen usûlsüzlüktür. Bi-
zim muhkem-müteşabih meselesini örnek bir ça-
lışma alanı olarak seçmemizin nedeni, konunun 
amaca ulaşmayı kolaylaştırıcı boyutu olmasıdır. 
Zira tarihimiz boyunca her farklı görüş sahibi, bu 
ayeti bir şekilde yorumlama ihtiyacı duymuştur. 
Bu da, bu örnek üzerinden, tefsir ilminde yorum 
farkının yöntem farkından kaynaklandığını gös-
termek açısından iyi bir fırsat sunmaktadır. Ben-
zer bir şeyi, kelam ve fıkıh alanlarında da yapmak 
mümkündür.87 ‘Düşüncenin okullaşması’ sürecini 
yaşayan çağdaş dönem Müslümanları da, düşün-
sel derinliğe ulaşmak (başka bir ifadeyle, çağdaş 
dönem fıkhı, kelamı ve tefsirini üretmek) için, 
farklı yorumlar arasında keyfi tercihlerde bulun-
mak yerine ‘usul’e (yani daha çok, yorumların 
‘gerekçeleri’ni araştırmaya) odaklanmalıdırlar. Bu 
ise, ancak ‘ilimde derinleşmek’le mümkündür.

86 Eğer müteşabihât da, muhkemât gibi açıklıkla ‘bilinebilir’ 
olsaydı, o zaman burada ‘hepsi’ kelimesinin kullanılması 
manasız olurdu. 

87 Özellikle de fıkıh alanındaki birçok farklı görüşün, kullanı-
lan farklı yöntemlerden kaynaklandığı çok açıktır. Örneğin, 
kanın akmasının mı, kadına dokunmanın mı abdesti bozdu-
ğuna dair Hanefi ve Şafii mezhepleri arasındaki ihtilaf, tipik 
manada yöntem farkından kaynaklanmaktadır. 
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İ slâmcılık düşünce-
sinin seyri ile Türk 

modernleşmesinin is-
tikameti paralel gider. 
İslâmcıların serüven-
leriyle Meşrutiyet’ten 
Kemalist Tek Parti’ye 
Türkiye’nin siyasi yö-
nelimleri arasında da 
ciddi bağlantılar bu-
lunur. Osmanlı’nın 
son dönemindeki fikir 
hareketleri, devlet me-
kanizmasının işleyişi, 
tasfiyeler, yükselme-
ler, yeni kurum ve zi-
hin örgüleri İslâmcılar 
nezdinde de çok ciddi 
benzeşmeler gösterir.

Mustafa Sabri Efendi Türk modernleşmesi es-
nasında siyasal manada “ittihatçıların öncülük et-
tiği” sürece cepheden karşı çıkarken fikren de mo-
dernizmin açtığı yollara ciddi fetvalarla muhalif 
olur. Bu manada Hilmi Ziya Ülken onu geleneksel 
cenahta görür, İslâm modernistlerinin yönelim-
lerine karşıtlıklar geliştirdiği için. (Ülken 1998, 
276) Mustafa Sabri çok klasik bir İslâmcıdır; bir 
yönüyle “içtihat kapısını açık tutacak kadar” yeni 
meseleler hakkında çekinmeden fetvalar verebilen 
medreseden bir ulema, öte taraftan siyasal alanda 
bir teşkilatçı gibi faaliyet gösterebilen politikacı, 
aktivisttir. Öncelikle belirtmek gerekir ki Mustafa 
Sabri on yaşında hıfzını tamamlamış, ilk eğitimini 

yine ulemada yeri 
bulunan babası Ah-
met Efendi’den almış 
âlimdir.

Kayseri’de Hoca 
Emin Efendi’den, 
İstanbul’da Huzur 
Dersleri mukarrirle-
rinden Ahmet Asım 
Efendi ve Mehmet 
Atıf Efendi’den ders-
lerle beraber icazeti-
ni alan (Yavuz, 2006, 
350-353) Sabri Efendi 
sonrasında Fatih med-
resesinde müderris 
olur. Beyânü’l-Hak, 
Alemdar, Yarın, Sabah, 
İkdâm gibi mecralarda 

yazılar yazar. “Beyânü’l-Hakk’ın Mesleği” yazı-
sında derginin yayım gerekçesini sarahaten an-
latırken aynı zamanda Meşrutiyet İslâmcılarının, 
modernleşen Türk düşüncesi ve İmparatorluk 
mekanizmasının hassasiyet noktalarını açıklar; 
gerekçelerinden biri olan “Risalemiz İslâm dini 
aleyhinde vuku bulması muhtemel itirazlara , 
ikna edici delillerle cevap verecek”tir, bizde dü-
şüncenin, yenilmiş bir medeniyetin savunmada 
kalacağını göstermesi bakımından mühimdir. 
(Mustafa Sabri Efendi, 1997b, 395)

Medresetü’l-mütehassisîn ve Süleymani-
ye medresesinde hocalık, Tedkik-i Müellefât-ı 
Şer’iyye kurucusu, Cemiyyet-i İlmiyye-i İslâmîyye 

Uyumsuz, Uzlaşmayan Gelenekçi
Mustafa Sabri Efendi

Ercan YILDIRIM

Mustafa Sabri çok klasik bir İslâmcıdır; bir yönüyle “içtihat kapısını açık tutacak 
kadar” yeni meseleler hakkında çekinmeden fetvalar verebilen medreseden bir ulema, 
öte taraftan siyasal alanda bir teşkilatçı gibi faaliyet gösterebilen politikacı, aktivisttir.

 Umran • Ekim 2020
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Mustafa Sabri Efendi’nin 
İslâmcılık düşüncesine 

en bariz etkilerinin 
başında bilhassa 

Kemalizm konusunda 
Tek Parti sonrasındaki 

dili, söylemi, yaklaşımları 
ve üslûbu belirleyen 

ifadeleri olmuştur. Bir 
kere Mustafa Sabri’nin 

üslubu Necip Fazıl’a 
intikal etmiştir; onun 
gibi şedit, istihzâlı, 
modern ve gündelik 
hayattan örneklerle 
karşıtlıklar kurar. 

Polemikçidir, aktüel 
siyasetle temel ilkeleri, 

İslâm’ın umdelerini 
rahatlıkla bağdaştırarak 

kullanabilir.

reisliği, Silistre Müftülüğü, Şeyhülislamlık, Hu-
zur Dersleri katılımcısı, Teâli-i İslâm Cemiyeti’ne 
dönüşen Cem’iyyet-i Müderrisîn reisliği, Dâru’l-
Hikmeti’l-İslâmîyye’de üye, ayan, Şûrâ-ı Devlet re-
isliği, Sevr’i görüşen Şûrâ-ı Saltanat üyeliklerinde 
bulundu. Devletin, imparatorluk mekanizmaları-
nın kritik yerlerinde görevler aldı. İlmi yönlerinin 
yanında Ali Kemal’in başına gelenlerin kendisine 
de yapılacağı korkusunu duyabilecek kadar çatış-
maların içinde, aktivisttir.

II. Abdülhamit onu Yıldız’daki kütüphanenin 
müdürü yapar. Siyasete girişi 
de bu vazifesiyle başlar. Antal-
yalıların Elmalılı Hamdi Yazır’a 
yaptıkları gibi Tokatlılar da oy 
birliğiyle Sabri Efendi’yi 1908 
Meclis-i Mebûsanı’na seçerler. 
Abdülhamit’in hal’ine onay ve-
ren vekiller arasında yer alsa 
da altı ay sonra kararından 
vazgeçer:

“Evet, ben de Abdülhamit’in 
tahttan indirilmesiyle ilgili ka-
rarı onayladım. Ancak altı ay 
sonrasında işin farkına vardım, 
terazinin kefesinin bir tarafına 
Abdülhamit diğer tarafına ise 
tüm meclis vekilleri konulsa 
Abdülhamit’in ağır basacağını 
fark ettim.” (Tevfik İslâm Yah-
ya, 2017, 43)

Siyasette aktif olan Sabri 
Efendi İttihat Terakki’ye mu-
halif Hürriyet ve İtilaf Partisi 
ile Ahali Partisi’nin kurucuları 
arasındadır. Aynı zamanda. İt-
tihatçılıktan muhalifliğe geçi-
veren Sabri Efendi Damat Ferit 
hükûmetlerinde de görev aldığı 
gibi, onun Sevr görüşmeleri için yurtdışına gitme-
siyle altı ay vekâleten Sadrazamlık da yapar.

Hayatı siyasi ve fikri kavgalarla geçen Musta-
fa Sabri Efendi yurtdışına üç kere kaçar. İlkinde 
İttihat Terakki artık idareyi eline tamamen alınca 
muhalifleri tutuklama girişimi esnasında gerçek-
leşir. Güvenlik güçlerinin baskınında büyük kızı 
Sabiha Hanım’ın yardımıyla pencereden çıkarak 
önce bir marangozhaneye, sonra kıyafet değiştirip 
Fener’de bir Rum’a giderek gizlenir. Akabinde bir 
vapur yardımıyla Romanya’da Köstence’ye geçer, 

ailesini de yanına aldırdıktan sonra İttihat Terak-
ki gidinceye kadar burada ikamet eder. (Akbulut, 
1992) Sabri Efendi İttihatçıların çekilmesinden 
sonra İstanbul’a döner, Damat Ferit Hükûmetinde 
Şeyhülislamlık vazifesi alır… Sevr’i onaylar, Millî 
Mücadele’ye şiddetle karşı çıkar.

İstiklal Harbi başarı kazanınca tam tutuk-
lanacağı esnada ikinci kez ailesini de alarak 
İskenderiye’ye akabinde Kahire’ye kaçar. Bunlar 
ciddi kaçışlardır; hareketli hayatında yer değiş-
tirmeler bir türlü bitmemiştir. Mısır’da Türkiye’yi 

eleştirdiği için sokakta yürür-
ken halktan, ulemaya kadar 
tepki gördüğü için Hicaz’a, 
Romanya’ya, Gümülcine’ye 
mecburi geçişler yapmak zo-
runda kalmıştır. Ekonomik 
zorluklar yaşayan, kitaplarını 
satmak zorunda kalan Mus-
tafa Sabri, bu kaçışlarında 
idamdan, hapisten kurtulmuş 
150’liklerin arasına alınmıştı, 
affedilmesine rağmen ülkeye 
dönmedi, Mısır’da vefat etti:

“Şeyhülislamın sevenleri, 
onu, üstün konumu ve değeri 
gereği, tabut içinde defnetme-
ye karar verdiler. Çünkü onlar, 
‘Gün gelir her şey normale dö-
ner, o zaman bu asil millet bu 
değerli zatı doğup büyüdüğü 
yer olan Tokat’a veya Marmara 
Denizi’nin kıyılarına geri götü-
rür.’ diye düşündüler.” (Tevfik 
İslâm Yahya, 2017, 25)

İçtihat Kapısını Açık Tuttu!

Mustafa Sabri Efendi Meş-
rutiyet İslâmcılarının genelinde olduğu gibi ede-
biyatla, şiirle meşgul olmuş, sert ve fakat güçlü 
bir üslûba sahiptir. İrticâlen yaptığı edebi konuş-
ması ilk kez Meclis’te dikkat çekmiş; İttihatçılar 
Halife’nin yetkilerini Meclis’e vermeye çalışınca 
ilmi delilleriyle buna karşı çıkan mühim bir sa-
vunma gerçekleştirmişti.

Kuşkusuz İmparatorluğun Şeyhülislam’ı dini 
bakımdan çağının en donanımlı isimlerinin ba-
şında gelir. Mustafa Sabri Efendi diğer hususi-
yetlerinin ötesinde İslâmî bilgi hususunda içtihat 
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yapabilecek, modern gelişmeler, sorunlar, çık-
mazlar karşısında inisiyatif alıp fikir beyan ede-
bilecek, fetva verebilecek donanıma/ehliyete sa-
hiptir ve müslümanlara gündelik hayat, iktisadi 
düzen, siyasi hayat içinde dinlerini yaşayabilecek-
leri çıkarımları gerçekleştirmiştir. Sadece itikadi 
veya muamelat boyutlarıyla, ilmihal meseleleri 
bağlamında değil kapitalist iktisadın zorladığı ko-
nularda, Batı medeniyetinin getirdiği kültürellik 
hususunda da kanaatlerini belirtir.

İslâmî yorumları, fetvaları ehli sünnet çizgisin-
de, İslâm modernistlerinin karşısında yer alırken 
bilhassa kültür manasında da yerleşik siyasi ve 
zihni boyutun tam karşısında fetvalar verir. Me-
sela çok bariz biçimde belki tarih ve zaman dışı 
kalma pahasına, belki zamanın gerektirdiklerini 
gözetmiyor eleştirilerini göğüsleyerek hatta yoru-
mundaki radikalliği de gözeterek musiki dinlen-
mesine karşıdır, bunun yerine Kur’ân tilavetini 
tavsiye eder. Teğanniye de manayı örtecek boyutta 
yüksek ses gelirse yine alehyte fetva verir. (Musta-
fa Sabri Efendi, 1984, 130-131)

Buradan bakıldığında Sabri Efendi’nin gele-
neksel din âlimleri sınıfında yer aldığını söylemek 
kesinlikle mümkün değil. O hurafe, bidat olabile-
cek her tür yaklaşımdan kaçındığı gibi tam tersine 
halkın sapkınlığa varacak eğilimlere düşmemesi 
için çaba sarf eder. Başkalarının, belki bir elitist 
tavırla yaklaşımını metodolojik sorunlu görür.

“Bu gibi mes’eleler size anlatılmaz. Böyle ak-
lınızın ermiyeceği, evveliyatından bîhaber oldu-
ğunuz için hükmü üzere idrak kabiliyetinizin 
yetişemiyeceği şeylere karışmasanız münasib 
olur!’ dediniz mi, kabahatiniz daha ziyade büyür.” 
(Mustafa Sabri Efendi, 1984, 20)

Bu bakımdan İslâm’da ruhbanlığın olmadığını, 
gizli kapaklı işlerin dinde yerinin bulunmadığını 
açıkça belirtir. Zaten Mes’eleler kitabında dinî ko-
nulardaki yazılarının gerekçesini “âlimlerin dini 
hükümleri koruma görevleri” bulunmasına bağ-
lar; muhtemel ki yaklaşımlarındaki geleneksel tu-
tumun gerekçini bu oluşturur. Terakki meselesini 
reddetmez, müslümanların geri kaldığı konusun-
da döneminin fikir ortalamasını tekrar eder. Fakat 
ilerlememe nedenini geçmiş âlimlerin bilgi ve do-
nanımlarından geri kalmalarına bağlaması haki-
katen enteresan bir yaklaşımdır:

“Biz İslâmî ilimlerde geçmişlerimizden uta-
nacak derecede geri kalmışız. Ah!.. Biz onların 
ilmi servetlerine hakikaten varis olabilseydik. 

Din-i İslâm hakkında hâsıl olan yeni fikirler, yeni 
itirazlar o vakit bizim namımızın velvelesi ara-
sında işitilmeden kaybolur, ilmi mehabetimize 
karşı haya tesiri ile parlamadan sönerdi. Demek 
istiyorum ki: Müslümanların terakki yolunda geri 
kalmaları dinlerinden değil, kendilerinden, belki 
dinlerine layık insan olamadıklarından ileri geldi-
ği gibi İslâmî ilimlere bir vakitten beri arız olan 
revâçsızlık da mezkûr ilimlerin ehemmiyetinin 
eksikliğinden değil mensuplarında son zamanlar-
da görülen gayret noksanlığından ileri gelmiştir.” 
(Mustafa Sabri Efendi, 1984, 29)

Biraz da bu yüzden hadislerin nitelikli insan-
lar tarafından taşındığını, kâğıtlarda kalmayıp 
canlı, yaşayan ilkeler olduğunu göstermek için 
aktarılma yoluna gittiğini belirtir. Mustafa Sabri 
Efendi fikirlerinde gayet net, zihni berrak, kaygı-
ları İslâmîdir; Batı medeniyeti ne der, endişesini 
taşımaksızın dinin aslını gölgelemekten de kaçar. 
“İslâm Dini’ni âleme hoş göstermek düşüncesiyle 
müslümanların kitabına manasızlık, mantıksızlık 
isnadı kadar mantıksız, manasız, kendi kendi-
ni nakzeden bir şey olamaz” diyerek “taaddüd-i 
zevcât”ın adalet ve sevgi taksimi şartlarına riayet 
ettikten sonra bulunduğunu açıkça savunur.

Heykel, resim ve her tür suret yapımı konu-
sunda da aynı netliği sergiler; Abdulah Cevdet’i 
Dozy’nin kitabını çevirmesi yüzünden “habis” 
diye niteledikten sonra fotoğraf hususunda şerh 
koyar. Bugünkü iletişim ahlakı ve meşruiyetine 
katkı sağlayabilecek düzeyde Sabri Efendi kendi 
suretinin başkalarının ellerinde durmasına, la-
ubali davranışlara kişisel olarak tahammül ede-
mediğini ifade eder. Talak hususunda yerleşik 
usulü tekrarlarken şiiri diğer sanatlardan ayıra-
rak bir tefekkür, ayıklama, analiz sürecine dâhil 
eder ama nihayetinde “fenalığının iyiliğine galib 
gelmesi”nden ötürü mütereddittir. Şeyhülislam 
Mustafa Sabri seferilik durumunda oruçtan nama-
za, kumarın hükmünden namaz ve orucun sıhhat 
için eda edilmesinin kabul olunmayacağına kadar 
pek çok hususta modern temayüllerin açtığı te-
şevvüş zihinleri aydınlatır. Farzların ve sünnetle-
rin yerine getirilmesinde gevşekliğe, yeni yorum-
lara, “şartların getirdiği” arka sokaktan dolanan 
ifadelere ve tavırlara müsaade etmez.

Sigortayla ilgili yaklaşımları da benzer güncel 
iktisadi sorunları çözecek derinlikte ele alınmıştır. 
Sigortalanan malların, evlerin gelecekte ve o an ki-
şiye nasıl faide sağlayacağını tüm boyutlarıyla ele 
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alan Sabri Efendi, buradan faiz sorununa geçerek 
alternatif arayışlarını da anlatır.

Mes’eleler kitabında ister yeni problemlere 
modern öncesinin geleneksel cevaplarını verdiği-
ni düşünün ister sert ve katı kaldığını, her halü-
karda Şeyhülislam İslâm’ın merkeziliğinden taviz 
vermeden, aktüel hadiseler ve gündelik hayattaki 
durumunu birincil görmüş, anlatmıştır.

Mustafa Sabri Efendi’nin üzerinde durduğu 
konuların başında kadın sorunu gelir. Bu konu-
da müstakil bir kitabı da bulunan Sabri Efendi, 
modernitenin kadın üzerinden kültürel, siyasi 
ve iktisadi hayata geçişini, dönüşümü gerçekleş-
tirdiğinin gayet farkındadır. Sabri Efendi kadın 
meselesini fıtrat, dini emir ve yasaklar, fiziki yapı, 
felsefi durum ve oryantalistlerin ithamları çerçe-
vesinde ele alır. Batıda kıskançlığın bulunmadı-
ğını, erkeklerin açılmaya gerek duymadığı halde 
kadınların bunu yapmalarını, flörtün zararlarını, 
süslenmenin ancak yatak odasında olabileceğini, 
dans ve öteki eğlence unsurlarının haramlığını, 
örtünmenin tabii olana ve kıskançlığa karşı etki-
sini, kadınların içinde bulundukları çağda ayak-
kabı topuklarıyla yarıştığını, zinanın hastalık ol-
duğunu, boşanma hakkının erkekte bulunmasını, 
niye erkeklerin çok kadınla evlenip kadınların bu 
hakka sahip olmadığını, evliliğin klasik gerekçele-
rini, değişik örtünme biçimlerinin evliliği zedele-
yeceğini, örtünmenin en doğru biçimini etraflıca 
ele alır. Fatma Aliye hanıma da değinen Mustafa 
Sabri, İslâm’da örtünmenin bulunmadığı itham-
larını delilleriyle reddeder. (Mustafa Sabri Efendi, 
1994a 149 vd.)

Sık sık Avrupa’daki kadınlarla bizdekileri, er-
keklerle kadınları mukayese eden Sabri Efendi, ta-
mamıyla çağın gelişmelerine kendini kapatmış bir 
âlim olmadığını kadınların eğitimine verdiği des-
tekle gösterir, tabi şerh düşerek, sorular sorarak:

“Evet, biz de tasdik ediyoruz, kadınların, nesil-
lerin terbiyesi hususunda azîm ehemmiyeti vardır. 
Evet, yine biz de arzu ediyoruz ki, kadınlarımız 
okusunlar ve cahil kalmasınlar. Fakat onların 
okumasını piyano çalmak, Fransızca konuşmak, 
roman yazmak, milli adab ve adetlerimize hor ba-
kacak derecede şıklaşmak suretinde de istemiyo-
ruz ya! Lakin meşru ve makul bir surette okuma-
larını her halde istiyoruz.” (Mustafa Sabri Efendi, 
1984, 154)

Modernistlere ve İslâm Modernizmine Karşı

Mustafa Sabri Efendi modernleşme taraftarları-
nın beklediği cevapları ve fetvaları vermez; İslâmî 
olanı tavizsiz savunurken kabullenmek mecburi-
yetinde kaldığı yenilikleri de İslâm’ın emir ve ya-
sakları süzgecinden geçirir.

Mustafa Sabri Efendi yeniliklere, çağın yük-
lediği sorunlara karşı cevaplar ve çözümler üre-
tilmesine değil İslâm’ın aslının biraz da kasten 
bozulmasına karşıdır. İslâm modernizmi bilhassa 
itikadi manada iyiniyetli, samimi, sahici gibi gö-
züken yorumlarla inceden inceye kıyıcılık sergi-
ler, İslâm’ın protestanlaşması, temel kaynakların 
Kur’ân ve Sünnet’in sorgulanması, Asr-ı Saâdet’e 
dönme temiyle tarihsel birikimi ortadan kaldırıp 
moderne alan açar… yenileyici, ihya ve tecdide 
açık tutumuna paralel reformizmi, dini tahrif ih-
timalini de doğurur. Şeyhülislam Sabri Efendi’nin 
kaygısı İslâm’ın reforme edilmesine, tahrif boyut-
larına ulaştırılmasınadır. Bu açıdan kaza, kader, 
tevekkül, hadislerin sıhhati, bid’at, hurafe, metin 
şerhleri gibi pek çok hususta ortaya atılan tezler, 
tartışmalar, ayrışmalar onun da ilgi alanına girer.

Mustafa Sabri Efendi katı, yola gelmez, dog-
macı bir ulema değildir. Hem küçük yaşlarından 
beri dini bildiği, yirmi iki yaşında müderris ola-
bildiği hem aktif siyasetin içinde dünya sisteminin 
aktörlerinin, İngilizlerin, Almanların, Fransızların 
ve Rusların aralarındaki kavgaları, bunların İslâm 
ülkelerindeki siyasi-kültürel-dini yansımalarını, 
pek çok örgütü, cemaati, grubu hassaten yeni 
aydınları, Batıda eğitim alanları yahut ulemadan 
milliyetçilik, İttihâd-ı İslâm, tecdid ve ihya başlığı 
altında asl olanı değiştirmek, Batıya açık hâle ge-
tirmek isteyenleri, böyle bir emeli bulunmasa bile 
söylemleriyle buna hizmet edenleri bildiği, gördü-
ğü ve tecrübe ettiği için öncelikle bu girişimlerin 
sıhhatini, siyasi sonuçlarını, “kime hizmet ettiği-
ni” görmeyi amaçlar.

Dinî Müceddidler’de Sabri Efendi sadece hu-
rafe ve bid’atlarla değil onları gündeme getirmek 
isteyenlerle de hesaplaşmanın derdindedir. Şurası 
çok net ki din anlayışında sonradan eklenen kül-
türel ögeler din gibi zannediliyor yani hurafeler 
ve bid’atlar var fakat çöküşün ana nedeni bunlar 
değil tam tersine “dinin ihmal edilmesi”, itikaden 
dine bağlılığın gevşetilmesi…

“Müslümanların, dini hallerinin de düzeltil-
meye muhtaç olduğunu kabul ve tasdikle beraber 
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bizce dini çöküntüyü icab ettiren yolsuzluk ne şer’i 
hükümlerin zamana göre tadil edilmeyerek sabit 
bırakılmasıyla ve ne de İslâm dinine yabancı hu-
rafeler karışmış olmasındandır. Belki asıl fenalık, 
Müslümanların dinlerini ihmal etmelerinde yani 
dini vazifelerine fiilen ve amelen riayet etmemeğe 
alışmış ve itikadça da dine bağlılıklarını gevşetmiş 
olmalarındandır. Hele, bilenin, bilmeyenin, söyle-
mesinde kolaylık hissettiği ‘dini hurafeler’ sözünü 
katiyen kabul edemeyiz. İslâm dini diğer dinler 
gibi tahrife uğramamıştır. Dinler arasındaki bu şe-
ref ve imtiyazı ile olduğu gibi mahfuz kalmıştır. 
Evet, halk ve cahillerin bazı dini hükümlere ait 
yanlış ve hurafeli anlayışları olabilir. Fakat bu ka-
rışıklıkların hiçbir zaman İslâmî araştırmada tes-
pit edilen hakikatlere tesiri olamaz.”

Mustafa Sabri “dini hükümleri her zamanın 
icabına uyduracak şekilde değiştirmek demek 
olan bu tadilin her zaman için yeni bir din yap-
maktan ve daha yeni bir tabir ile din yaratmak-
tan farkı yoktur.” diyerek çok sert bir yaklaşım 
geliştirirken İslâm modernistlerini “dini zamana 
uydurmak”, yeni bir din yaratmakla suçlarken 
reformizmin altını çizer. Bu tabi “asrın idrakine 
söyletmeliyiz Kur’ân’ı” diyen Akif’in kastının öte-
sinde yer alsa da kastı Necip Fazıl’ın dediği gibi 
“İslâm’ın idrakine çağı söyletmeyi” öne çeker. Yeni 
bir din yaratmayı planlayanları da bu açıdan “ger-
çekten müslüman olmamak, İslâm ile samimi bir 
ilişkileri bulunmamakla” itham eder. Mustafa Sab-
ri Efendi bu açıdan İslâm’ı merkeze alır:

“İslâmîyetin bir programı var. Bu programın 
esas maddelerini bozmak, İslâm dinini bozmak 
olacağından, İslâmîyeti kabul edenler, bu mad-
delere hürmet etmeyi, bunları bozmaya ve tanı-
mamaya kalkışmamayı taahhüt etmişler demek 
değildir. Yani istemeyen İslâmîyet taahhüdü altına 
girmez ve isteyen bu taahhüt altında kalmaktan 
memnun olmazsa alakasını keser, çıkar. Daha ne 
hürriyet istiyorlar?” (Mustafa Sabri Efendi, 1994, 
17-22)

Sabri Efendi aydınların dinimizi utanılacak 
bir suç gibi gördüklerini düşünerek bu komp-
leksin yeri geldiğinde hadislerin uydurulduğu 
meselesine indirgendiğini bu sahtekârlığa karşı 
feraseti öne çeker. Benliği, kişiliği, özne karakteri 
güçlü bir şahsiyettir o. Bu yapısını müslümanla-
rın geneline teşmil etmeyi düşündüğü için öz-
güven sorununu hep dile getirir; İmparatorluk 
asaletini hâlâ müslümanlarda görmeyi, yenilgi 

psikolojisinden uzaklaşmalarını ister. Bu açıdan 
Kur’ân’ın mahlûkluğu gibi mevzuların çok da 
ehemmiyeti bulunmadığını düşünen Şeyhülislam 
Batı medeniyetiyle ciddi bir ilmi, siyasi, askeri 
kavganın verildiği dönemde dinin asli konularına 
odaklanmayı salık verir.

Dini Müceddidler kitabının geniş bir bölümü 
tevekkül, kaza, kader, kanaatkârlık gibi çağdaş 
İslâm düşüncesinin temel meselelerine odaklanır. 
Yine Haşim Nihat ve pek çok oryantalistin itham-
ları üzerinden izahlar getiren Sabri Efendi Müslü-
manların bu dört hususiyet yüzünden geri kaldığı 
ithamına kısmen katılsa da kavramların İslâm’da 
Müslümanların anladığı manada olmadığını da 
Kur’ân, Sünnet gibi temel referanslardan örnek-
lerle açıklar. Tevekkülün uyuşukluk getirdiğini 
kabul eden Sabri Efendi tam tersine gerçek tevek-
külün zaaf değil Müslümanlar için bir kuvvet ol-
duğunu ifade eder.

“Deveni bağla ve Cenab-ı Allah’a tevekkül et”, 
“Azmettiğin zaman Allah’a tevekkül et” misalleri-
ni ele alan Sabri Efendi reformcu modernistlerin 
“nefsine” kendisinin ise “Allah’a” güvenmeyi öner-
diğini vurgular. Bu da tabi ki güç verir. “Demek ki 
insan çalışacak, azmedecek, sonra da güvenecek” 
ilkesini benimseyen Sabri Efendi bu temeller üze-
rinden Allah’a da dayanmakla müthiş bir kuvvet 
ve cesaret elde edilebileceğini de vurgular. (Mus-
tafa Sabri Efendi, 1994, 99-114)

Tevekkülle beraber müslümanların geri kal-
masında kader ve kazanın etkisi çokça dile geti-
rilir. Şeyhülislam bu mevzuda da geniş ve derin 
izahlarda bulunur; mezheplerin fikirlerini açıkla-
dıktan sonra külli ve cüzi irade meselesini de zik-
rederek esasında Meşrutiyet İslâmcılarının, genel 
manada ulemanın temel görüşlerini, tezlerini, ar-
gümanlarını, ehli sünnetin tavrını eksene alarak 
tekrar eder:

“Demek ki, ezeldeki ilim ve takdir yani kaza ve 
kader vakıanın vukuunu teyid ve tespit ettiği gibi 
kulun o vakıaya sarf edilen ihtiyar ve iradesini de 
teyid ve tespit eder, onu kaldırmaz ve yok etmez.” 
Mustafa Sabri Efendi aslına bakılırsa realist, insa-
ni olanı gözeten, insan gerçekliğinden haberdar 
bir âlim, siyasetçi olarak insanların kaza ve kader 
inancına ne kadar bağlı olursa olsun zora düştük-
lerinde, dünya ahvalinde, tehlike anında “işlerini 
kaza ve kadere bırakmayacaklarını” söyler; inanç 
belli bir yere kadar etkilidir. (Mustafa Sabri Efen-
di, 1994, 129, 149)
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Mustafa Sabri Efendi gelenekçi, muhafazakâr 
din yorumları getirse de standart bir ulema port-
resi çizmez; hayatı görmezden gelen yorumlar-
dan, çıkarımlardan, fetvalardan kaçınır. Mesela 
oryantalistlerin ve din karşıtlarının, müslüman 
din adamlarının halkı para kazanmaya teşvik et-
medikleri, dünyadan el etek çektirdikleri itham-
ları karşısında irfani ve gündelik hayatın dilinden 
cevap verir:

“Din âlimleri, anasından doğar doğmaz ağzı 
meme arayan insanlara, yaradılışlarının sevkiyle 
idrak edebilecekleri ihtiyaçlarını, menfaatlarını, 
hâsılı tabii vazifelerini öğretecek değillerdir. Para 
kazan, aç sefil kalma, karnını doyur, ekmeği ağzı-
na götür, yorulunca dinlen… şeklindeki nasihat-
lardan insanlar değil hayvanlar bile müstağnidir.”

Sabri Efendi milliyetçiliğe, ittihatçılığa karşı 
savaş açan bir entelektüel olmasına rağmen misal 
Türkçe ibadet karşısında son derece mutedil bir 
çıkarıma da gider; Kur’ân’ın Türkçe tefsir veya ter-
cümesinin yapılabileceğini, bunda “şer’i bir yasak” 
bulunmadığını belirtirken ancak aynı belagati bu-
lamayacakları şerhini de düşer. Tek Parti sonrasın-
da “bayraklaşan” “Kur’ân Anayasa”dır lafzını tek-
rar eden Sabri Efendi, müslümanları kurtaracak 
reçeteyi de özetler:

“İşte bizi bitiren derdimiz için aradığımız ve 
hakikaten muhtaç olduğumuz asıl deva: dini de 
içine alan bir ilim ve ikisine de toplayan amelî bir 
terbiye!..” (Mustafa Sabri Efendi, 1994, 80, 104, 
124, 194)

İttihatçılığa ve Kemalizm’e Muhalif

Mustafa Sabri Efendi’nin İslâmcılık düşüncesi-
ne en bariz etkilerinin başında bilhassa Kemalizm 
konusunda Tek Parti sonrasındaki dili, söylemi, 
yaklaşımları ve üslubu belirleyen ifadeleri ol-
muştur. Bir kere Mustafa Sabri’nin üslubu Necip 
Fazıl’a intikal etmiştir; onun gibi şedit, istihzâlı, 
modern ve gündelik hayattan örneklerle karşıtlık-
lar kurar. Polemikçidir, aktüel siyasetle temel ilke-
leri, İslâm’ın umdelerini rahatlıkla bağdaştırarak 
kullanabilir.

Mustafa Sabri’nin eleştirilerinde üzerinde dur-
duğu konuların başında laiklik uygulaması, hilafet 
ve saltanatın kaldırılması, şapka konusu, yeni elit-
lere gösterilen dalkavukluklar, İstiklal Harbi’nin 
nasıl kazanıldığı gibi konular gelir.

Sabri Efendi Mısır’dan İskeçe’ye geçtikten son-
ra yayımladığı Yarın gazetesinde ilmi niteliğinden 
ziyade siyasi muhalefet örneği gösteren on altı 
metin kaleme alır. Buradaki terkipleri çok serttir. 
Bu yazıların yanında Hilafetin İlgasının Arka Pla-
nı’ndaki metinler de biraz tarihe, Mısırlılara, ge-
lecek nesillere yeni Cumhuriyet idaresinin gerçek 
niyetini anlatma, yaşarken gördüklerini, tecrübe-
sini içerir. Kadın konusunda Tek Parti sonrasında-
ki metinlere de ışık tutacak biçimde ifadeler kul-
lanan Sabri Efendi, inkılapların “Türkiye vatanını 
istila eden yabancı düşmanlar” için bile akla gel-
meyeceği kanaatindedir. Türkiye’ye “Kemalistan” 
adını veren Sabri Efendi idarenin “amca, hâlâ, tey-
ze ile izdivaca izin veren İsviçre aile kanunu”nu al-
dığını anlatır. (Mustafa Sabri Efendi, 2014, 72-73)

Siyasi hayatının başlarında İttihat Terakki bün-
yesinde Anayasalı, meclisli, Meşruti bir idareyi, 
hürriyet-uhuvvet-müsavatı benimseyen Mustafa 
Sabri Efendi gittikçe gelenekçi bir söyleme yerleşir 
fakat Cumhuriyetin siyasi yapısının Anayasal gö-
rünse bile demokrasilerde siyasi hürriyetlerin bu 
yönetimde kullanılamadığı fikrindedir. Saltanata 
karşı daha mesafeli dururken Hilafetin ilgasına 
çok sert muhalefet geliştirir.

Kemalizm’i siyasal alan, Cumhuriyet ilkeleri-
nin tutarlılığıyla eleştirmekten ziyade uygulamala-
ra yönelir Sabri Efendi… İdarecileri anarken argo 
kelimeleri, hakaretleri tercih eder. Tek Parti son-
rasındaki İslâmcıların yaklaşımlarının ilk hallerini 
Mustafa Sabri’den duymak mümkün: “Hürriyet 
ve medeniyet, kadınları erkekleri bir arada soyup 
teşhir eder gibi İstanbul’un deniz sahillerine yay-
mak ve edyâna sövüp saymak mıdır?” Buradaki 
gibi temel argümanlar dünyadaki demokrasi, la-
iklik, medeniyet, hürriyet gibi kavramlarla biz-
de uygulananların aynı olmadığı hususudur. Bu 
açıdan laiklik prototip mahiyetindedir… Erken 
dönemlerde Mustafa Sabri Efendi’de olduğu gibi 
2020’li yıllarda da “asıl laikliğin” farklı olduğu 
bizde gerçek laikliğin uygulanmadığı savunulma-
ya devam eder:

“Laik hükûmetler, dinin ne lehinde ne de 
aleyhinde olmayarak bîtaraf vaziyette bulunur-
lar ve daha mutabık bir tabir ile din ile alakadar 
olmazlar, vakıa din-i İslâm ile alakadar olmamak 
da Müslümanlıktan çıkmak için kifayet ederse de 
Türkiye’nin en kara hükûmeti dine alakadar ol-
mamakla kanaat etmeyerek dinsizlik tarafına ala-
ka göstermiş ve Laisizmin de ötesine geçmiştir.” 
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Demokrat Parti iktidarından sonra İslâmcıların 
savunduğu demokrasinin en iyi İslâm’da bulun-
duğu temasının menşei de kısmen Meşrutiyet 
İslâmcılarına kadar uzanır. Sabri Efendi bizim 
dinimizin Batıdan daha fazla halka selahiyet ver-
diğini ifade eder, otoriteye, hükûmete karşı icmaı 
da savunarak icma-ı ümmetin demokrasiye denk 
geldiğini vurgular. Demokrasiyi bu manada yal-
nız metodoloji biçiminde alır, zihniyetten ziyade! 
(Mustafa Sabri Efendi, 2014, 15, 41, 53-55)

Cumhuriyet Türkiyesi’ni çok sert ibarelerle din 
ve dinsizlik karşıtlıklarıyla anlatan Şeyhülislâm 
tepkisini halka, aydınlara, elitlere yöneltir. “Tür-
kiye ahalisi, asırlarca dünyayı titreten ecdadının 
göğüslerinde her şeyden mukaddes olarak sakla-
dığı din-i İslâm’a karşı ne kadar derin bir husumet 
hissi ile mütehassıs imişler.” yargısını sanki bir ya-
bancı söylüyormuş gibi yazan Mustafa Sabri, tüm 
inkılapların, yeni yönetimin sadece “dalkavukluk” 
neticesi kurulduğunu belirtir. Buna örnek ola-
rak da Necib Asım’ın bir metnini, Mehmet Emin 
Yurdakul’un bir şiirini gösterir.

Onun bu argümanları, tezleri, örnekleri kitap-
larında kalmaz; Tek Parti sonrasındaki dini muha-
lefet, İslâmcı eleştiri, hatta milliyetçi-muhafazakâr 
söyleme bile yerleşir, bu açıdan öncüdür. 
Kemalizm’e erken dönemde karşı çıktığı için tez-
leri hem tecrübeye hem ilmi yetkinliğe sahiptir.

İstiklal Harbi’nin Hilafeti kurtarma adına veril-
diğini, Saltanatın zorla kaldırıldığını, Türkiye’nin 
içeride laik, dışarıda Hilafetin aynen uygulandı-
ğı görüntüsünde olduğunu aktaran Sabri Efen-
di, Diyanet’in hutbelerini de eleştirerek “yüksek 
anlayışlı alçak alimler”i bu dalkavuklardan sayar. 
Zaten İslâm’da fukahânın teşri-i ahkâm hakkı 
bulunmadığı gibi âlimler de bu sıfatı hiç kullan-
mamışlardır. Dini Müceddidler kitabında Sabri 
Efendi İslâm âlimlerinin ahlakını, ilmi seviyesini 
alçaltmak için özel gayret sarf edildiği ve bunda 
da istenen başarının sağlandığını anlatır. (Mustafa 
Sabri Efendi, 2014, 18, 37, 24, 31, 44, 67; 1994, 
214)

Cumhuriyet idarecileri, Kemalizm ve İttihat-
çılık ile hesaplaşmasını Yarın gazetesindeki yazı-
larından sonra Hilafetin İlgasının Arkaplanı kita-
bındaki metinlerinde verir Mustafa Sabri Efendi. 
Bu yazılarda sadece Kemalizm’i anlatmakla kal-
maz aynı zamanda dönemin ruh halini, Müslü-
manların kaygılarını, “ses çıkarmayan” ulemanın, 
aydınların endişelerini, amaçlarını da ifşa eder; 

çünkü der Sabri Efendi, “Müslüman halk, yöne-
ticilerin İslâm devletini ve hilafetini yıktıklarını 
bilmiyor.”

Yurdu terk etmesini de açıkça muhalefet et-
mek, süreci anlatmak… Kemalizm’e, inkılaplara, 
Cumhuriyet idaresinin yapıp ettiklerine sıradan 
Müslümandan ulemaya kadar insanların tepki-
sizliğini “hayret”ler içinde anlatır. Bu tepkisiz-
liğin nedenlerinden bir tanesi, “Mustafa Kemal 
sevgisinin gözleri kör etmesi”dir. “Frenkleşmiş 
Müslümanlar”ın kaleyi içten feth etmesi, bunların 
cevvalce saldırmaları, her şeyi yapmalarına karşın 
dindar Müslümanlar, korkak ve ahmak oldukları 
kadar “kardeşlerinin yardım çığlıklarına kulakla-
rını tıkamışlar, kendilerini evlerine hapsetmişler, 
rahatça evde ibadet etmeyi yeterli görmüşler”dir. 
Elitlerin korkak tavırlarına karşı Müslüman halk, 
cahil, “derin bir kış uykusunda Haktan çok ba-
tıla yakın” ve ülkesindeki yöneticileri, niyetle-
rini, yaptıklarının nereye ulaşacağını bilmiyor, 
öngöremiyordur.

Bu gerekçelerin arasında belki de en tutarlısı, 
doğrusu, sadece Türkiye veya İslâmcılık hareke-
tinde değil enternasyonal manada ve tüm ideolo-
jilerde, devletlerde de görüleni, tüm zamanlarda 
iktidarları da ayakta tutanı cebir göstermeye gerek 
duyulmasına gerek bırakmayan “herkesleşme” ve 
umuma intibak etme tavrıdır:

“Beni üzen diğer bir şey de; âlim ve aydınların, 
yönetimin zulüm ve idamından korktukları için 
değil de, sırf kamuoyundaki genel yaygın kana-
ate ters düşmemek için, hakikati anlatmamaları, 

Mustafa Sabri Efendi siyasî sahaya 
yenilikçi girmiş gelenekçi bitirmiştir. 
En büyük hatası muhtemelen Sevr’i 

onaması İstiklal Harbi’ne karşı 
çıkmasıdır; bu da siyasetin kendi 

mantığı içinde tarafgirlikten caymama 
adına tutarlılık gösterme tutumunun 

bir sonucu. Rahatlıkla Akseki gibi 
belirgin bir uzlaşma yolunu seçebilirdi 

o, siyasi yetenekleri buna elverirdi fakat 
modernleşme temayülleri, İttihatçıların 
dine bakışları onu uzlaşmaz, uyumsuz 

bir karaktere çevirmiştir.
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bilakis gizlemeleridir.” (Mustafa Sabri Efendi, 
1998, 80-85)

Temel Kırılma Hilafetin İlgasıyla Gerçekleşti

Mustafa Sabri Efendi Hilafetin kaldırılmasıyla 
beraber Türkiye’yi iki temel kampa ayırır, antago-
nistik siyasetin, Tek Parti ile birlikte doğan yeni 
siyasal alanın, Demokrat Parti ile belirginleşen 
eleştiri ve hayat tarzı kültürelliğine de yansıyan iki 
farklı zihnin ayrımını da yapar. Yaptığı bu ayrım 
Cumhuriyet tarihi boyunca kullanılır, geçerliliğini 
korur.

Ona göre Türkiye laikler ve laik olmayanlar-
İslâm taraftarları yani Hak ve batıl diye ikiye 
ayrılmıştır. Türkiye’de siyasetin, devlet mekaniz-
masının temel argümanlarını, siyasi öncelikleri-
ni de belirginleştirir. Artık İslâmcılar, muhalifler 
merkeze laikleri, Hilafet sonrası konjonktürü ve 
statükoyu koyarak tartışmaya başlangıç yaparlar. 
Kemalizm’in ana gövdeyi oluşturduğu düzeni ge-
tirirken İslâm’ı, İmparatorluk boyunca kurulan 
İslâm merkezli düşünme, yaşama, devlet meka-
nizmasını çevreye iter. Bu saatten sonra ana mem-
ba Kemalizm ve ondan beslenenler, talipliler ise 
“ötekiler” olur.

Siyasal alanı seküler, laik ve Türkiye’nin kadim 
kurumlarından Hilafet ve saltanattan, Şer’i saha-
dan dışlayarak kuran Cumhuriyet idaresi bunu 
pek çok inkılabın yanında aslen Hilafeti ilga ede-
rek sağlamıştır.

Mustafa Sabri Efendi’nin kavgası, temas ettiği 
ana nokta Hilafet ile devletin ayrılmasıdır. Hila-
fet bütünüyle dini alanı temsil eder, dolayısıyla 
İslâm’ı temsil eder. Cumhuriyet yönetiminin Hila-
feti devletten ayırması “Müslümanların hataların-
dan biri” yahut devlet idaresini, siyaseti ıslah etme 
gibi görülemez; Hilafet ile hükûmeti ayırmanın 
Şeriat’a aykırı olduğunu belirtmesi bilinçli, gele-
cek perspektifi içeren dış bağlantıları da bulunan, 
bir zihniyet tasfiyesini gerektiren siyasi eylem ol-
masından ileri gelir. O Hilafetle ilgili yazılarında, 
Cumhuriyet muhalefetinde ittihatçıların zaten 
dine mesafeli tutumları bulunduğunu fakat halkın 
müslüman olmasından dolayı kanaatlerini, din 
karşıtı fikirlerini izhar, bu tür inkılaplara tevessül 
edemediklerini 1924’ten önce 1. Dünya Savaşı’nı 
kazanmaları halinde bu süreci başlatacaklarını 
ama İmparatorluğun yenildiğini, İzmir’in alın-
masıyla yani İstiklal Harbi’nin kazanılmasıyla bu 

fırsatı ele geçirdiklerini, niyetlerini gerçekleştir-
mek için bu kozu sonuna kadar kullandıklarını, 
veciz bir ifadeyle, sadece Türkiye’de değil dünya-
daki Müslümanların da onların gerçek niyetleri-
ni bilmeden İstiklal Harbi verenleri “İstediklerini 
yapsınlar, çünkü onlar Bedir ehlidirler.” diye meş-
rulaştırdıklarını etraflıca anlatır. (Mustafa Sabri 
Efendi, 1998, 80-87)

Tabi İttihatçıları Meşrutiyet’ten tanıdığı için 
“gizli ajandaları”nın farkındadır Şeyhülislam.

İstiklal Harbi’nin verdiği hava İslâm ülkelerin-
de ve hatta gayrı müslüman dünyada bağımsızlık 
hareketlerine moral verdi. Türkiye’yi İmparatorlu-
ğun mirasçısı ve devamı saymanın yanında 1924’e 
kadarki yönetim ve TBMM, hükûmetin İslâmî bir 
yönetim sergilediği fikrini kuvvetlendirdi. İslâm 
ülkelerindeki desteğin bir nedeni emperyalizme 
karşı İstiklal Harbi’nin emsal teşkil etmesi ise bir 
diğeri İmparatorluğun devamı fikrinin İslâmî refe-
ranslarla desteklenmesiydi.

Mustafa Sabri Efendi bunun doğru olmadığı-
nı Kemalistlerin Hilafeti kaldırarak sadece eskiyle 
bağları değil aynı zamanda İslâm ile münasebeti 
kopardığını ispatlamanın gayretindedir. Bu aşa-
mada kendisinin Hilafetle ilgili yargıları da mü-
himdir esasına bakılırsa.

O Hilafeti başka aydınların, İslâmcıların veya 
ulemanın anladığı gibi ne sadece dünyevi ve siyasi 
bir yapı ne yalnız dinî ve manevi otorite görür. Bu 
açıdan Ahmet Hamdi Akseki’nin Cumhuriyet ida-
resiyle uyumlu yapısı hilafeti manevi otorite gibi 
algılamasına bağlıyken Sabri Efendi’nin uyum-
suzluğu hilafetin aslını savunmasıyla bağlantılı-
dır. Üzerine basa basa “Hilafet düzenine bağlı bir 
hükûmet, İslâm dini ile mukayyeddir.” ile beraber 
“Hilafet düzeni meşrutiyet ve monarşi gibi müs-
takil bir hükûmet şeklidir” yargılarını ifade eder. 
Hilafet İslâm Şeriatı’nı uygulayan hükûmettir. Hi-
lafet hükûmetsiz olmaz, hükûmetten ayrılamaz 
çünkü hilafet hükûmetin kendisidir zaten (Mus-
tafa Sabri Efendi, 1998, 97, 107, 143) Buradaki 
amacının, Kemalistlerin, aleyhlerine olacağını 
bildikleri halde hilafet ile hükûmeti ayırmalarının 
nedenini dini hükümlerden ve yükümlülüklerden 
kurtulmaya yönelik olduğunu ispatlamaya çalışır.

Sabri Efendi’nin Mustafa Kemal ve hilafetle il-
gili yargıları hem önemli hem eksik. Kemalistlerin 
hilafete “tenezzül etmedikleri” kanaati çok iyini-
yetli görülebilir; o Mustafa Kemal’in isteseydi ha-
life olabileceğini sağlam argümanlarla ifade eder:
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“Mustafa Kemal halife olmak isteseydi, şartlar 
buna son derece uygundu. Tüm yeryüzü müslü-
manlarının temennisi de buydu. İslâm kahrama-
nı, İslâm onurunun kurtarıcısı olarak ilan ettikleri 
kişiden hilafet makamını esirgeyecek değillerdi. 
Özellikle de çeşitli menfi propagandalarla, Os-
manoğullarını halkın gözünden düşürmesinden 
sonra artık hilafet makamının tek adayıydı. O ise, 
kendini Osmanoğullarından daha üstün görüyor-
du; ama hilafet makamında gözü yoktu. Bilakis 
bir an önce bundan kurtulmanın çarelerini arıyor-
du.” (Mustafa Sabri Efendi, 1998, 99, 149-151)

Sabri Efendi hilafetin TBMM uhdesine devre-
dilmesini kabullenmez, başında halifenin olmadı-
ğı bir kurumun ancak şura meclisi gibi çalışabi-
leceğini bunun da icraat içermeyeceğini vurgular. 
Türkiye’nin dininin İslâm olduğunun vurgulan-
masının, hilafetin kaldırılmasına karşın mahke-
melerden diğer kurumlara kadar faaliyetlerini 
yürütmesinin, tasfiyenin peyderpey yapılmasına 
matuf işlediğini belirtir; sözle, yalnız devletin dini 
İslâm’dır, diyerek, içeriği doldurulmadan İslâm 
kılınamayacağını etraflı biçimde anlatır Şeyhülis-
lam Sabri Efendi.

Onun kaygısı İslâm’ın bütüncül manada uy-
gulanması, devlet nezdinde işlemesidir. Bu açıdan 
Cumhuriyet ile İmparatorluk dönemini mukayese 
ederek farkı yalnız laiklikte görür, buradaki vur-
gusu aslında Cumhuriyete giden sürecin köklerini 
de açıkça gösterir:

“Burada şunu da itiraf etmeliyim ki, Türk 
hükûmeti İttihatçı ve Kemalistlerden önce de tam 
olarak doğru yolda ve şeriat yolu üzere yürümü-
yordu. Devlet birçok alanda Allah’ın indirdikle-
riyle değil, Avrupa’dan taklit edilen hükümler ile 
yönetilmekteydi. Bununla beraber hiçbir zaman 
devlet yönetimine laiklik hâkim olmamıştı. Şeriat 
İttihatçı ve Kemalistler döneminde olduğu kadar 
ihmal edilmemiş, taklit bu denli yaygınlaşmamış-
tı. Bilakis devletin resmi dini İslâm’dı ve hüküm-
darın görevi şer’i hükümleri koruyup uygulamak-
tı.” (Mustafa Sabri Efendi, 1998, 181)

Osmanlı’nın son Şeyhülislamı pek çok konu-
da olduğu gibi yeni dönemi milliyetçilik bahsi, 
“Bozkurt meselesi”, liyakat ve ehliyetsizlik gibi 
hususlarda da eleştirir. Milliyet mefhumunu insa-
nın doğduğu, yetiştiği çevrede bulunma, bir kit-
leye yaslanma gerekliliğinden ötürü kabul eder. 
Türk milletinin her zaman İslâm’a bağlı olduğunu 

zaman zaman belirtirken Osmanlı’nın dağıtılma-

sına tahammül edemez.

Sabri Efendi ciddi bir polemikçidir, Ferit 

Vecdi’den Celal Nuri’ye, Reşit Rıza’dan Heykel 

Paşa’ya cevaplar verir, eserler kaleme alır. Öyle ki 

Peygamber Efendimiz’in peygamberliğini bütün-

cül görmeyip farklı boyutlardan ele alan, ilahi el-

çilik vasfını örtmeye çalışanlara müstakil eserler 

yazar. (Mustafa Sabri Efendi, 2019)

Gaybın Önünde gibi son derece ilmî, teknik, 

derinliği olan eserler yazdığı gibi bir gazeteci gibi 

polemikler de yapar; “Türkiye’deki dinsiz matbu-

atın mertlik ve medenilik nokta-i nazarından ne 

kadar aşağı bir seviyede olduklarını şundan anla-

yınız ki hükûmet korkusuyla memlekette, karşıla-

rına cevap verecek adam çıkmayacağını bile bile 

din-i İslâm’a tecavüz etmekten utanmıyorlar.” gibi 

sağlam mantık, polemik, dil ve üslubu sonraki 

kuşak İslâmcılara kalmıştır.

Mustafa Sabri Efendi siyasî sahaya yenilik-

çi girmiş gelenekçi bitirmiştir. En büyük hatası 

muhtemelen Sevr’i onaması İstiklal Harbi’ne karşı 

çıkmasıdır; bu da siyasetin kendi mantığı içinde 

tarafgirlikten caymama adına tutarlılık gösterme 

tutumunun bir sonucu. Rahatlıkla Akseki gibi be-

lirgin bir uzlaşma yolunu seçebilirdi o, siyasi ye-

tenekleri buna elverirdi fakat modernleşme tema-

yülleri, İttihatçıların dine bakışları onu uzlaşmaz, 

uyumsuz bir karaktere çevirmiştir.
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Hatırat” serisine. Hasan Abi’nin-
kini, neşriyat hayatımızın bile-
bildiğimiz kadarı ile tarihçesini 
gün yüzüne çıkaran ilk ve tek 
eser olması ve muhtemelen kısa 
zamanda tükenip yeniden pek 
çok basacağımızı ümit ederek, 
diğerlerinden fazla basmıştık. 
Sükût-ı hayâle uğradık. Hayır; 
asla, zinhar! Ticari yönü ile değil 
bizim hayâl kırıklığımız! Hasan 
Abi’ye reva görülen bu lakayt-
lık; alakasızlık, ilgisizlik; onu 
yok sayma; onu inkâr! Hasan 
Abi, kendinden önce Rahmet-i 
Rahman’a kavuşanların, berha-
yat iken yaşadıklarını ve fakat 
bizim yaşamasınlar ve görsünler 
dediğimiz kadirşinaslığı, maale-
sef göremedi; evvelkilerin kade-
rinden payına düşeni aldı. Ara 
sıra ikinci baskısının ne zaman 
yapılacağını sorar, öyle bir ihti-
malin henüz ufukta görünmedi-
ğini söylediğimde “Allah, Allah” 
der ve mahcup bir eda ile hafifçe 
boynunu bükerdi; anlardım ki, 
bize külfet, yük olduğunu geçirir 
içinden, o yükün ağrılığı altında 

O tuz altı sene her Cuma günü, 
iki mübarek bayramımız (Ra-

mazan ve Kurban) ile senelik iz-
nim (sıla-i rahim) veya hastalık 
gibi meşru bir mazeretin dışında 
her Cuma günü, ilk günler işim 
ve vazifem icabı, kısa bir zaman 
sonra, bizzat Hasan Abi’nin tabi-
atının tesiri ile iş ve vazifenin de 
içinde olduğu, lâkin hürmet ve 
muhabbetin bu ziyaretin rengini 
dostluğun bile ötesine geçirdi-
ği, başlangıçta ve uzun seneler 
boyunca öğleden sonra vukua 
gelen bu ziyaretlerin, kati bir 
rakam verememekle beraber, on 
seneden fazla bir zamandan beri 
sabah namazından sonra kah-
valtılı olarak, Gonca’da devam 
ettiğini ve bu kahvaltı bahaneli 
ziyaretinin fakir için bilhassa Ha-
san Abi’yi görmek ve dinlemek 
muradı ile olduğunu, sofrasının 
müdavimi dostlarımız da bilir; o 
sofraya iştirak etmedikleri veya 
edemedikleri hâlde, bir o kadar 
da dışarıda kalan dostlarımız…

Kâğıt Kokulu Yıllar için, 
Ali Kemal Ağabeyime teklif 

götürdüğümde, tereddütsüz bir 
biçimde “Peki ve hemen…” de-
miş idi; elbette çok sevinmiştim; 
ismini bile hazırlamış idim ki-
tabın: Hasan Abi. Asım Öz kar-
deşimiz, günlerce konuşturdu; 
kaydetti; konuşmaları yazıya 
bizzat dönüştürdü. Oğlumu-
zun doğum günü gelip çatmıştı; 
bir isim lazımdı; adını koymalı 
idik ki, çağırması kolay olsun! 
Zihnimdeki ismi söyledim; Ali 
Kemal abi de söyledi: Kâğıt Ko-
kulu Yıllar… Tek kelime ile… 
Bayıldım.

Hayat ve Hatırattan Kesitler

Kadir ve kıymeti hayatta 
iken pek bilinmeyen, vefatından 
sonra ancak bilinen -hatta iğne 
yerine çuvaldızı batıralım ken-
dimize de, acısını kolay kolay 
unutmayalım – farkına varılabi-
len kıymetlerimizin hâtıralarını, 
kendileri yaşarken neşredelim 
de, söyleyecekleri veya silecek-
leri varsa müdahil olabilsinler ve 
görsünler dünya gözü ile eserle-
rini diye başlamış idik “Hayat ve 

Hasan Abi: Kâğıt Kokulu 
Yılların Başpehlivanı

Mehmet Tevfik EKİZ

Kâğıt Kokulu Yıllar için, Ali Kemal Ağabeyime teklif götürdüğümde, 
tereddütsüz bir biçimde “Peki ve hemen…” demiş idi; elbette çok 
sevinmiştim; ismini bile hazırlamış idim kitabın: Hasan Abi. Oğlumuzun 
doğum günü gelip çatmıştı; bir isim lazımdı; adını koymalı idik 
ki, çağırması kolay olsun! Zihnimdeki ismi söyledim; Ali Kemal 
abi de söyledi: Kâğıt Kokulu Yıllar… Tek kelime ile… Bayıldım.
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olmanın ağır mesuliyeti ile epey 
bir zaman kitabı mevzu etmez; 
edemezdi.

Ne kadar gelini, kaç dama-
dı vardır Allah’tan başka kimse 
bilemez; kendisi bile… Ana ve 
babalarının sayısı bilinemedi-
ğine göre, varın siz hesaba veya 
tahmin edin torunlarının sayı-
sını… Çünkü kaç kıza evlenme 
hususunda yardımcı olduğunu, 
kız tarafı olduğunu, kaç damat 
namzedine hanım kız bulup 
evlenmelerine vesile olduğunu, 
damat tarafı olduğunu nasıl bi-
lebilir ki? “Bir hayır yap; denize 
at; balık bilmezse Halik bilir”. Bu 
tam Hasan Abi şiarı; bu sebeple 
bilmez. Şunu bilir: Asla ve kata, 
her ne sebeple olursa olsun ka-
pısına geleni, boş çevirmez; hele 
evlilik gibi hayırlı bir iş ise… 
Hassaten bu mevzudaki malum 
kanaat, “İyi gelirse kendinden, 
kötü gelirse benden bilinir.” en-
dişe ve korkusu, insanımızı bu 
hususta adım atmak imkânı olsa 
da, o adımı atmaktan alıkoyar; 
istisnaları hariç, hep de böyle 
olur netice. Hasan Abi bunun 
elbette farkındadır; ama o, bu 
tehlikeyi göze alarak “Bismil-
lah…” diyerek hemen girişir işe 
ve kendi ifadesi ile çok az fire ile 
karşı karşıya kalmıştır. Yolun-
da gitmeyen veya arızalı giden, 
hatta bazen de bitme noktasına 
gelen evliliklere de müdahale 
ederek yoluna koyar tekrar; bit-
mek üzere olanları ayağa kaldı-
rır: “Çok azdır Allah’ın izni ile 
devem edemeyen evliliklerimiz 
hamdolsun.” derdi; evlilik mev-
zusunu konuştuğumuz zaman 
en sonunda.

Can alıcı sual şudur: Sâdece 
bunca insanın evliliğine bizzat 
ve sadece rıza-i Bari için vesile 
olan bir Müslüman’ın hatıratı-
nın, âdeme-yokluğa mahkûm 

edilmesini, bize kim veya kimler 

nasıl izah edebilir?

Arkadaşlarını, dostlarını, ih-

vanlarını, siyasi refiklerini, kol-

kanat gerdiği talebeleri, bütün 

bunların dışında bir vesile ile 

elinin değdiği ve o elini onların 

üzerinden çekmediklerini de he-

saba katarsak, bu biganeliği nasıl 

ve hangi kalıba sokabiliriz? Her-

kesin Hasan Abisi’ne revayı hak 

mıdır bu?

Hasan Abi’nin Dirayetli Tavrı

Sosyete, o günün şeraitinde 

bu günün tabiri ile söyleyecek 

olur isek, ultra-modern bir aile-

nin, Üniversitede okuyan kızına 

Cenabı Hakk, günün birinde te-

settür nasip ediyor; Allah örtün-

me şerefini bahşediyor kızımıza. 

Mübarek olsun değil mi? Tabii ki 

mübarek olsun! Bir evlâdımız, 

bir hanım kızımız daha kökle-

rine, asaletine, fıtratına döndü; 

kendini haricî tehlikelere karşı 

muhafaza altına aldı; Allah’ın izni 
ile! Fakat bu kızımızı ana-babası 
eve almıyorlar; utanıyorlar ken-
dileri kızından; komşularının 
yüzlerine bakamayacaklarını 
söylüyorlar kıza, kendisinin bu 
gerici kıyafetlere bürünmüş ol-
masından dolayı… Ne tehdit, ne 
korkutma, ne dayak kâr ediyor; 
neticede iş evden kovulmaya 
varıp dayanıyor. Kızcağız nasıl 
ve nereden duydu veya öğrendi 
ise Hasan Abi’nin kapsına gelip 
dayanıyor: Gonca’ya… Vaziyetin 
vahametini anlatıyor bir çırpıda 
ve son sözü, “Beni evine götür 
ve evlendir.” oluyor. Merhamet 
ve şefkat Abidesi Hasan Abi ne 
yapar sizce? Evet, bildiniz: Kendi 
canından ve kanından olan kızı-
na ne yapacak ise onu… Evine 
götürüyor ve muhafaza ediyor. 
Ve kıza denk birisi ile evlendiri-
yor. Kızın ana-babası öğreniyor-
lar bu işi ve Hasan Abi’yi tehdit 
ediyorlar; başına büyük bir bela 
aldığını, kızın ikna olmayıp, 
tesettür huşusundaki ‘ayak di-
remesinin ardındaki sebebi’ 
öğrendiklerini ve yanına bırak-
mayacaklarını ve daha neler, ne-
ler… söyleyerek, Hasan Abi’nin 
dirayetli tavrını, bu laflara pabuç 
bırakacak biri olmadığını da an-
lamış olmalılar ki, gidiyorlar.

Günler, haftalar, aylar, ken-
disinin de üzerinden ne kadar 
sene geçtiğini bilemediği bir 
gün, kapıdan içeri mütesettir 
bir hanımefendi ile sakallı, nur 
yüzlü bir beyefendi selam vere-
rek Gonca’ya geliyorlar. Kısa bir 
hoş- beş den sonra kendilerini 
tanıyamayan Hasan Abi’ye ta-
nıtıyorlar kendilerini: Tesettürü 
sebebi ile kendi evimizden ken-
di kızımızı kovduğumuz yetmi-
yormuş gibi, sahip çıktığın için 
sana olmadık hakaretleri ederek, 
tehditleri savuran ana ve baba… 

Bahar’da “çıraklık ve 
kalfalığını” ifa eden 

Hasan Abi, “ustalığını” 
Gonca’da göstermiştir. 

Birçok âlim ve 
muharririn, eserlerini 
ilk defa tercüme eden 
neşriyattan biri olan 
Bahar’da, o günün 

şartlarında az sayıda 
telif eser neşredilmiş 

idi. Gonca’da ise bunun 
tam tersi bir durum 
mevzu bahis olmuş, 

birçok müellifin hem de 
ilk eserleri Gonca’dan 

neşrolunmuştur.
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Utancımızdan yerin dibine gir-
sek yeridir. Bizim kovduğumuz 
kızımıza bizim yerimize sahip 
çıkan bir adam, belki bizi affe-
der diyerek geldik kapına; çı-
kar ayakkabılarını, çoraplarını, 
ayaklarından öpeceğiz senin; 
ellerinden öpmeyi asla hak etmi-
yoruz çünkü.

Tohumu atınca toprağa, ve-
riyor toprak. Sadece tohumu 
değil, tohumun sâhiplerini de… 
Ebeveyn değiştirecek, güzelleş-
tirecek, olduracak değil ya hep; 
bazen de evlat değiştiriverir ebe-
veyni! Allah neye Kadir değil ki?

Omuzlamak diye bir ta ’bi-
rimiz var ya… Hasan Abi’nin 
yaptığı, kelimenin tam mana-
sı ile işte budur. Askerden yeni 
gelmiş, o vakte kadar da ilk defa 
çıkmış bir Anadolu genci olarak, 
emanete canını dişine takarca-
sına sahip çıktığı için askerliği 
süresince, tezkereden sonra çok 
iyi maddi ve manevi imkânları 
olan bir iş teklifi yapılması ve 
genç yaşında söz vermiş olmanın 
mesuliyetini müdrik olarak, iş 
yerine gidip, ağabeyinin birlik-
te çalışma teklifini reddetmenin 
mümkün olmadığını, onu karde-
şi olmak ve aile içi çok kuvvetli 
münasebetleri ile yetişme tarz ve 
usulünün devamı bakımından, 
kendisinin affını istirham ile mü-
saade talebinde bulunarak ve bu 
suret ile iş sahipleri ailenin gö-
nüllerini ve müsaadelini alarak, 
Bahar’ da Osman Ağabeyinin 
yanında, işe ayak, orta veya baş 
altından değil, doğrudan “başa 
güreşerek” er meydanına “haydi 
bre bismillah!” diyen bir “ümmî” 
usul, adap ve erkân adamıdır. 
Elinden güzide bir genç, yiğit 
ve mert adamı, elyâk olan yere 
uğurlarken iş sahibi aile, “Her 
ne vakit ve sebep ile olursa ol-
sun, kapımız sana ömrümüz 

olduğu sürece daima açık olaca-

ğını bilmeni ve işinin hayırlı ve 

bereketli olmasını dileriz.” dua 

ve niyazına karışan gözyaşları 

arasında uğurlarlar. Hayata atıl-

manın en başında, kaç kişiye na-

sip olacak bu veya buna benzer 

bir işe başlama hikâyesi vardır? 

Bu sual olmasını temenni eden 

bir sualdir; ne kadar çok benzeri 

hikâyelerimiz olur ise, o kadar 

iyimiz var ve iyi yoldayız mana-

sına gelir bu ve istikbâlimiz için 

daha çok ümit içinde olabiliriz.

Bahar’dan Gonca’ya

Başı nasıl olursa bir işin, deva-

mı da öyle olur. Uzun seneler be-

raber çalışırlar Abi- kardeş. Vakti 

gelince, Bahar bir Gonca’ya dur-

muştur. Bir Gonca doğmuştur 

Bahar’ın ufuklarından! Bahar asıl 

o zaman vazifesini yapmış olur: 

Zamanın zor şartlarında, çok iyi 

kitaplar neşretmiş, Anadolu’nun 

kitaba girmesi mümkün olma-

yan yerlerine, hem kendi kitap-

larını, hem de diğer az sayıdaki 

yayınevinin kitaplarını, fevka-l 

beşer bir gayretle ulaştırmış, 

kendi maişetlerini temin eder-
ken, yekdiğerlerinin de müm-
kün olabildiği kadar damlaması-
nı da, nazar-ı dikkate almışlardır. 
Lâkin Gonca, neşriyat dünyasına 
‘bismillah…’ diyerek adım at-
tığında, en çok sevinen, en çok 
büyüyen, en çok kazanan Bahar 
olmuştur. Zira “Bir çiçekle Ba-
har olmaz.” sözünü doğrular-
casına, Bahar’ın ilkin Gonca’sı, 
Gonca’nın bir Hidâyet’i, Bahar’ın 
tekrar bir Cevher’i olmuş; Gonca 
ile çiçeklenen Bahar, Hidâyet ve 
Cevher’i ile ismi ile müsemma 
bir Bahar olmuştur.

Bahar’da “çıraklık ve kalfalığı-
nı” ifa eden Hasan Abi, “ustalığı-
nı” Gonca’da göstermiştir. Birçok 
âlim ve muharririn, eserlerini ilk 
defa tercüme eden neşriyattan 
biri olan Bahar’da, o günün şart-
larında az sayıda telif eser neşre-
dilmiş idi. Gonca’da ise bunun 
tam tersi bir durum mevzu bahis 
olmuş, birçok müellifin hem de 
ilk eserleri Gonca’dan neşrolun-
muştur. Müslüman Dünya’nın 
eserleri, tercüme yolu ile yine ilk 
defa Gonca vasıtası ile okuyucu-
sunu bulmuştur. “Çiğ süt em-
miş olan insanoğlu” taifesinin, 
yayın dünyamızda da elbette az 
veya çok numuneleri vardır ve 
o günlerden bu günlere kadar 
duyduklarımız, gördüklerimiz 
ve şahit olduklarımızdan ileriye 
doğru bir atfı nazar edecek olur 
isek, mazide ve elan mevcut ol-
duğu gibi atide de mevcut ola-
caktır. Bu cümle ile ne demek 
istiyoruz: İlk tercüme veya teli-
fini neşrettirinceye kadar, yayı-
nevinin, yayın dünyasında cari 
olan bütün şerâitini(şartlar) ka-
bul eden müellif veya mütercim, 
şayet kitabı beğenilip, bir, bile-
medin iki baskı yapar ise, hemen 
kem-küm ederek ilkin, bir za-
man sonra da ‘gemi azıya alarak’ 

Canı sıkıldığında, 
içinden çıkamadığı bir 
meselesi olduğunda, 
kapısını çaldığı biri 

vardır: Mehmed Zahit 
Hocaefendi. Herhangi 
bir hususta, küçücük 

bir tereddüdü olursa ve 
bütün gayretine rağmen 

bu tereddüdü zail 
edememiş ise, çaresiz 
Hocaefendi’nin dizinin 

dibine diz çöker.



95

 Umran • Ekim 2020

  HASAN ABİ: KâĞIT KOKULU YILLARIN BAŞPEHLİVANI

olmadık talepler ile naşirinin 
karşısına dikiliverir! Yayınevinin 
kapısından içeri ilk gün, dosya-
sı kucağında, pür nazik, müed-
dep, muhabbet eri bir beyefendi 
olarak giren adam gitmiş; yerine 
ağzı laf dolu, ihtirası gözlerinden 
fışkıran, aklı başından yukarıda, 
eseri veya eserlerinin hak etdiği 
kadar yayılıp, satılmadığını, hâli 
ile kazancının da esasen bu kadar 
olmaması icap ettiğini… Ve daha 
neler neler söyleyiverme cüretini 
gösteren bir adam gelmiştir.

Burada işin şair, edip, mu-
harrir, müellif ve mütercim ile 
yayınevi tarafından sonra, bir 
de, yayınevi ile bir diğer yayıne-
vi cephesi var ki, bu işlerin en 
kirli yeri de tam burasıdır. Öyle 
ki, pek çok defa şahit olunmuş-
tur ki, sahibi kitaba olanların 
“kulaklarına kar suyu kaçıran-
lar” işte bu “sonradan görme, 
az zamanda zengin olma, çok 
satılan ne varsa hepsi bende ol-
sun da, ne olursa olsun” diyen 
;‘yayıncılar’dır. “Bozacının şahidi 
şıracı” olunca, zemin de kaygan 
olur; sahip-i sabite olmayan ya-
yıncı ile yazar işte bu kaygan ze-
minde buluşunca, olan işin yü-
künü sırtında taşıyan yayıncıya 
olur. İlk baskı her daim külfettir: 
Yazar ilk defa gün yüzüne çıkar; 
eseri de keza… Okunacak; de-
ğerlendirilecek; reklamı yapıla-
cak; okuyan beğenirse o reklâm 
yapacak; kitap kendi kendini 
reklâm edecek hâle gelecek ve 
satılacak. Yeni baskı olur ise, 
yayıncı o baskıyı satabilir ise, 
kazanmaya başlayacak. Ya bu 
saydıklarımız olmaz ise? Yazarı 
telifini alacak oturacak köşesine 
rahatça: Kitabı satılsa da alacak 
satılmasa da. Peki yayınevi? Ki-
tap satılırsa iyi; satılmasa külfet; 
mazeret üretmez; üretse de işe 
yaramaz.

İşte bu şerait altında, 
fedakârane neşriyat hayatını 
devam ettirme gayretinde olan 
Hasan Abi’nin başına, bu nevi-
den pek çok hadise gelmiş, hiç 
birine ‘eyvallah’ etmeden, hiçbir 
şey olmamış gibi yoluna devam 
etmiştir. İyi ve güzelin peşinde 
olarak yayıncılığa devam eder-
ken, daha iyi ve güzeli fark ve 
takdir etmekle kalmayıp, onlar-
dan ders almayı ve o iyilik ve 
güzellikte yapmayı arzu eder, 
hiçbir zaman “Ben bunca sene-
nin yayıncısıyım; dünkülerden 
mi öğreneceğim.” yollu bir cüm-
lenin, bir tek kelimesi, ima yolu 
ile dahi ağzından çıkmadığı gibi, 
eminim ki, aklının kıyısından 
bile geçmemiştir.

İyinin ve Güzelin Peşinde

Hep iyi ve güzelin peşinden 
giden Hasan Abi, hayrın ve ha-
yırlının yanında, şer ve şerlinin 
her daim tam karşısında oldu. 
İki şeyi hiç sevmedi; sevdikle-
rinin bu iki şeyi gayr-i ihtiyari 
sevenleri, bu cihetten bıkmadan, 

usanmadan, yorulmadan ikaz 
etti; çok emek verdi vazgeçir-
mek için; inatlaştı onlarla; kimi-
ni tokatladı; kimini önüne katıp 
kovaladı; yetişebildiklerinin ağ-
zının payını, anladıkları dilden 
verdi; yetişemediklerini hesabı 
carilerine kaydetti ve takipten 
asla vazgeçmedi; unutmadı ve 
mutlaka bir gün o hesabı gördü: 
Sigara ve futbol. Hayır düşün-
düğünüz gibi düşünmezdi bu 
iki hususta. Hasan Abi sigara ve 
futbolu, düşman olarak görme 
kolaylığına kaçmadı; evvel emir-
de sigara ile onu takiben futbo-
lun, başta Müslümanlar olmak 
üzere bütün insanlığı düşman 
olarak hedef aldığını ifade eder-
di. “Batası Batılı gâvurların icat 
ettikleri ne var ise, hassaten baş-
ta ve asıl hedefte Müslümanlar 
olmak üzere, bütün insanlara, 
hayvanlara ve nebatata (bitkiler) 
dağlara- taşlara, derelere-nehir-
lere- denizlere… hâsılı dünyanın 
tamamına zararı var.” dediğim-
de, mevzu ile alakalı heybesin-
dekilerden, zamanımızın kifayeti 
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nispetinde yaşadıklarını, her 
zamanki gibi yeniden yaşarca-
sına anlatıverirdi. Bu zaviyeden 
baktığımda, Hasan Abi ile cuma 
sabah kahvaltısı, aslında Hasan 
Abi ile Cuma sabah kahvaltılı 
hayat dersleri imiş.

Siyaset, Hasan Abi olmadan 
olmazdı veya epey noksan olur-
du. Ta ilk günden değil, fikir ola-
rak zihinlerdeki rahimlere düş-
tüğü ilk andan itibaren, merhum 
Necmeddin Erbakan, biraz daha 
geri gidelim; merhum Mehmed 
Zahit Kotku Efendi’nin(oğlu 
Zahit’in ismi Mehmed Zahit 
Hoca Efendi’nin ismidir) kalbin-
de iken, en yakınındaki adam-
ların ilki(aynı apartmanda ev 
komşusudur Hocaefendi’nin)dir 
Hasan Abi. Zihinlerdeki fikriyat, 
ilkin zikre, konuşmaya, müzake-
reye, mükâlemeye dökülürken 
yapılan içtimalarda(toplantı) 
fikriyatın fiiliyata, kuvvenin fiile 
veya amele dönüşmesi esnasın-
da da, Hasan Abi bir hizmet eri, 
“Dinimiz siyasetimiz; siyasetimiz 
de Dinimizdir” düsturunun bir 
neferi olarak, Müslümanların 
Erbakan Hoca liderliğinde, Müs-
lümanca bir siyaset takip etmek 
üzere meydanlara çıktığında da 

oradadır. Bu orada oluş onun 
için, sâdece Allah rızası içindir; 
vermek için oradadır; hep ver-
mek için: Emek vermek için; ne 
zaman lâzım ise o zaman orada 
olmak için; zamanını vermek 
için; para vermek için; bulmak 
buluşturmak için… gücünün 
yetebileceği her ne var ise on-
ları yapmak için… Allah rızası, 
onun tek arzusudur; başka hiç-
bir şey(makam, mevki, para-pul, 
tapu) istemediği için, bunların 
hiç birine malik olmamıştır.

Canı sıkıldığında, içinden 
çıkamadığı bir meselesi oldu-
ğunda, kapısını çaldığı biri var-
dır: Mehmed Zahit Hocaefendi. 
Herhangi bir hususta, küçücük 
bir tereddüdü olursa ve bütün 
gayretine rağmen bu tereddü-
dü zail edememiş ise, çaresiz 
Hocaefendi’nin dizinin dibine 
diz çöker. Bir derin buhran içine 
gark olduğu, lakin buhranının 
iki şahsı alakadar eden bir mesele 
olması sebebi ile nefsi davranıp 
da Hocaefendi’yi rahatsız etme-
me düşüncesindedir. Günlerdir 
bu çaresizlik ile Mecnun misali, 
yerde mi, gökte mi olduğunun 
farkında olmayarak geçirmek-
te, doğrusu geçirememektedir. 

Bu günlerin birinde, âdeti üze-

re her sabah namazı için gittiği, 

İskender Paşa Camii’nde, nama-

zı edadan sonra Hocaefendi ile 

musafaha ettiği esnada “Neyin 

var senin; sen bizim Hasan gibi 

görünmüyorsun?” sualine mu-

hatap olunca, mecburen içine 

düştüğü ve günlerdir içinden 

bir hâl çaresi bulup çıkamadığı 

derdini Hocaefendi’ye anlatıyor. 

Hocaefendi, Hasan Abi’nin bun-

ca zamandır bu dert ile neden 

gezdiğini, kendisinden böyle 

bir şeyi hiç beklemediğini, bir 

daha böyle bir şeye asla şimdiki 

gibi müsamahakâr davranma-

yacağını ilk ve son defa kaydı 

ile kördüğümünü çözüveriyor 

ve huzura kavuşturuyor. Allah, 

mekânlarını Cennet eylesin!

Anlatılacak o kadar çok 

hâtıra, ibretamiz vakaları var ki 

Hasan Abi’nin, yerimiz bütün 

onları yazmaya kifayet etmez. 

İlk ve hep hatırımda olan üç 

hâdiseyi ismen anarak ve mü-

sait bir zaman ve zeminde, ya-

zabilme ümit ve niyeti ile veda 

edelim: Almanya’dan arabası ile 

dönerken, Macaristan’da dört 

lastiğinin patlaması üzerine ya-

şadıkları ile Krefeld’de gece yarı-

sı Bahnhof’ da tek başına kaldı-

ğında başından geçenler ve birde 

Hamburg’daki, borcunu inkâr 

eden adamdan nasıl tahsilat yap-

tığı… Başladığımız gibi bitirelim 

yazımızı:

“Kur sofrayı livâül hamdin al-

tına, geliyoruz ardından,

Selam eyle ol Rasûl-i sultana, 

şefâat dileriz ondan!” 


