
TÜRKİYE’DE TARIMIN TEMEL MESELELERİ
Tarım Politikaları, Gıda Güvenliği ve Alternatifler

G ünahlardan ve kötülüklerden arınma; iyilik, güzellik, 
güç ve şuurla donanma kaynağı olan bir Ramazan 

ayını daha geride bıraktık. Oruç günlerinin değerini bilerek 
bayrama daha inançlı, daha yücelmiş, daha içten erişenlere 
ne mutlu! Daha önce, her vesileyle defalarca belirttiğimiz 
gibi Türkiye’nin karşı karşıya olduğu ciddi problemleri 
fakat bir o kadar da imkânları var. Mesela her ülke için 
stratejik bir sektör kabul edilen tarım ülkemizde hem bir 
problem hem de imkân alanı. Günümüzde ülkeler arasında-
ki ticaret savaşlarının büyük ölçüde tarım ve gıda üzerin-
den sürdürülmesiyle beraber yeniden alevlenen ve daha da 
karmaşıklaşan mücadeleler söz konusu.

Tarımla alakalı eski/yeni defterlerin yeniden açılmasını 
sağlayan küresel salgınla beraber vurgulanan önemli bir 
nokta, “gıda güvenliği” kavramı üzerine yeniden düşün-
menin gerekliliğidir. Rusya-Ukrayna Savaşı ile daha da 
belirginlik kazanan gıda krizi, toprağa bağlı üretimin nasıl 
hayati ve stratejik değer taşıdığını bir kez daha tüm devlet-
lere tecrübe ettirdi. Artan jeopolitik risklerin tarımsal emtia 
fiyatlarında meydana getirdiği baskı her geçen gün daha 
çok hissediliyor. Küresel ticaret dengelerindeki bozulma, 
tedarik zincirindeki kırılma, jeopolitik krizler, korumacılık-
la birlikte yükselen gıda milliyetçiliği, iklim değişikliğinin 
olumsuz etkileri, enerji krizi ve yatırım fonlarının tarım 
emtiasına artan ilgisi gibi çok sayıda gelişmenin bugün 
sonuçlarına şahit oluyoruz. 

Türkiye, tarımda yıllardır çözemediği kronik sorunlarla 
kırılganlıkları iyiden iyiye artırmış ve tarımda sürdürülebi-
lir bir yapıdan hızla uzaklaşmıştır. Öte taraftan küresel araş-
tırma raporları önümüzdeki süreçlerde gıda sıkıntısından 
dolayı yaşanması muhtemel iç ayaklanma sıralanmasında 
Türkiye’yi öncelikli ülkelerin başında zikretmiştir! Bu vasat-
ta neoliberal küreselleşme süreçlerinin ve bu doğrultuda 
uygulanan politikaların tarım üzerindeki sarsıcı etkilerini 
yeniden değerlendirmenin ve gıda güvenliğini inşa etme-
nin devletler için bir millî güvenlik sorunu olduğu kabul 
edildi. Şurası çok açık artık: 1980’lerden itibaren Türkiye’de 
de uygulamaya geçirilen neoliberal tarım politikaları iflas 
etmiş durumda. 1990’lı ve 2000’li yıllarda konan yapısal 
uyum programlarıyla büyüyen şirketler kartelleşmeye yol 
açtı. Unutulmamadır ki ekonomiler için, haksız rekabet 
kadar kartelleşme de ciddi bir tehdittir. Tüketici haklarını 
koruyamaz ve anti tröst yasalarını doğru şekilde uygula-
mazsanız, ülke bu fırsatçılar için âdeta vahşi kapitalizm 
cenneti olur. Tüm bunlar İslâm’ın, devlet mekanizmasın-
da tek meşru yasa olduğunu kabul edip, bu doğrultuda 
birtakım uygulamaları en güzel şekilde hayata geçirmenin 
gerekliliğini bir kere daha ortaya koyuyor.

Üretimin yerine tüketimin, dolayısıyla ithalatın desteklen-
diği on yıllar boyunca tarımla uğraşanların bile tüketiciye 
dönüşmeleri gibi hazin bir durumla karşı karşıya kalındı. 
Üretimden uzaklaşan Türkiye’nin sadece tarımın temel 
girdileri olan mazot, ilaç, tarımsal üretim sürecinin belki 
de en kritik noktası kabul edilebilecek tohum, yem vd. 
tarım hammaddeleri ve gıda ürünlerinde ithalatçı bir ülke 
konumuna düşmesi kaçınılmazdı. Oysa Türkiye bulunduğu 
coğrafya, iklim şartları, bitki gen kaynakları, biyo-çeşitlilik, 
ticaret imkânları ve geçmişten gelen üretim kültürü ile 
potansiyeli çok yüksek ülkelerin başında geliyor. Bu yüzden 
mevcut endüstriyel tarım ve gıda sisteminin yeniden düşü-
nülmesi ve dönüştürülmesi için neler yapılabileceği üzerin-
de durulması lazım. Tarım alanındaki belli başlı sorunlar 
şu şekilde özetlenebilir: Tarımsal planlama yokluğu, etkisiz 
ve işlevsiz desteklemeler, yüksek girdi maliyetleri, dağınık 
yapıdaki üretici, işlevsiz kooperatifler ilk etapta anılabilir. 

Buna kuralları sağlıklı işlemeyen serbest piyasa, yerli 
üretici ve üretimi desteklemek yerine ithalatın öne çıkması, 
ortak akıl ile politika oluşturulmaması, güncel olmayan 
istatistikler, katma değerli üretim ve markalı ihracatın 
yetersizliği eklenince işler çığırından çıkıyor.

Bununla beraber Türkiye’de tarımın öteden beri farklı 
düşünce ekolleri tarafından kendi düşünsel pozisyonlarına 
göre ele alınıp değerlendirildiği de göz ardı edilmemeli. 
Günümüzde hararetle yürütülmekte olan tarım politikaları 
tartışmalarına bakmak sadece Kemalizm’i yeniden üretme-
ye çaba harcayan yazarların zikrettikleri kurumları, isimleri 
bilmeyi değil, nasıl ve nereden baktığımızı belirlemeyi ön-
celikli olarak gerektiriyor. Yine aynı şekilde düzgün gıdaya 
ulaşmayı öne çıkaran burjuvazinin yeni paganizmi hatır-
latan permakültür tarzı “kentli” tutum ve tavırlarını da bu 
çerçevede değerlendirmek şarttır. Bu ülkenin imkânlarının 
farkında olanların, tarım meselesine eğilmemeleri, İslâm’ın 
böylesi tartışmaları nasıl ele aldığını güncel bağlamda ye-
niden üretip bir tartışma çerçevesi sunamamaları üzerinde 
düşünülmesi gereken esas problemlerden biridir.

Yoksulluk, bölgesel eşitsizlikler, çevre ve sosyal politikalar 
gibi birçok önemli meseleyi anlamlı bir şekilde konuşabil-
mek için tarımda ve köyde olup bitenleri hesaba katmak 
şarttır. Tarımda son yıllara ilişkin en çarpıcı süreç tarım-
sal üreticilerin meta ve “piyasa” ilişkilerine görülmemiş 
derecede bağımlı duruma gelmesidir. Çoğunluğunu hâlâ 
küçük üreticilerin oluşturduğu tarım sektöründeki kredi 
kullanımının genişlemesi ve borçlanma süreçleri çiftçileri 
mülksüz kılmanın yanı sıra meta zincirleri yolu ile aynı 
zamanda sömürü düzeninin sistematikleşip derinleşmesine 
yol açıyor. 

Tarımdaki mevcut iç karartıcı durumu ortadan kaldırma-
nın ve dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu alternatif bir ta-
rım düzeninden geçiyor. En başta tarımda küçük üreticileri, 
mevsimlik tarım işçileri, tarım destek ve teşvikleri, tarım 
kredileri/borçları, alternatif gıda inisiyatifleri ve tarım 
kooperatifleri, yerli üretim, kuralsız serbest piyasa düzeni 
üzerinde yeniden düşünülmesi gereken konulardandır. Hiç 
şüphesiz kooperatifçilikten organik tarıma kadar her tür 
teklif, çiftçi örgütlenmesi, devlet desteği ancak alternatif 
ve kapitalizm dışı bir zihniyet gelişmesiyle anlamlı hâle 
gelebilir. Yoksa kurulu düzen aynı şekilde devam eder. 

Doğru tarım politikaları uygulandığında ülkemizin sahip 
olduğu zenginlik ve potansiyel Türkiye’nin tüketim ve 
ithalat sarmalını kırmasını sağlayacaktır. Burada bir 
gerçeğin altını özel olarak çizmek gerekir. Gıda krizleri, 
genetiği değiştirilen organizmalar, tükenen sular ve yok 
edilen ormanlar, daralan tarım alanları, kimyasal atıklar, 
zehirli gazlar esasen insanların yapıp ettikleri yüzündendir; 
“ekini ve nesli helak etmeleri”ndendir, “Allah’ın yaratışını 
bozmaları”ndandır!  Sorunlara bu açıdan bakmadığımız ve 
bütüncül bir yaklaşım ortaya koymadığımız sürece uzun 
vadeli ve kalıcı çözümler üretmemiz mümkün değil. En ge-
rekli, en güncel, en hayati olan budur. İnanıyoruz ki hiçbir 
emek zayi olmaz. Allah, doğru yolda sarf edilen emekleri 
fazlasıyla ödüllendirir. 

Bu vesile ile tüm Müslümanların Ramazan Bayramı’nı 
tebrik eder, yürekleri yanmış müminlere aydınlık günleri 
ve gelecekleri göstermesini Cenab-ı Allah’tan dileriz. 

Yeni sayımızda buluşmak üzere…
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G Ü N D E M

GENEL OLARAK İSTİSMAR NEDİR? 
DİNİ, KİM, NİÇİN, NEREDE VE
NASIL İSTİSMAR EDER?
MUSTAFA AYDIN

D in istismarı, her ne kadar hemen günümü-
ze has bir olgu değilse de son zamanlar-

da, özellikle siyaset alanında sıkça kullanılan 
kavramlardan birisidir. İlk bakışta anlamı açık, 
sınırları belli gibi gözüküyorsa da kavramlaştı-
rılmış bir terimden öte bir söylemi ifade etmek-
tedir. Edebiyatta retorik şeklinde de ifade edilen 
söylem, kavramdan farklı olarak ferdin, dili, 
hususen de kavramları yazılı veya sözlü, cümle 
sınırlarını aşacak şekilde kullanması demektir. 
Hemen her türlü söylem gibi, din istismarı da 
birilerinin ihtiyacına göre ürettiği bir şey olma-
sına rağmen, yeterince açık, doğru ve kesin bir 
olguyu ifade ettiği kabul edilmektedir. İşin kötü 
tarafı sırtını siyasete dayayan dini istismarı 
söylemin toplumsal bir boyut kazanmasıdır. 

Tabii ki söylem her hâliyle ve her zaman 
olumsuz bir anlam taşımaz. Hatta bu çerçevede 
(söylem analizi adıyla) bir sosyal analiz türü bile 
vardır. Burada sorun bir (siyasal) ideolojinin 
yerini almasıdır ve sıkça yaşanan da budur. Bu 
bağlamda din istismarı ve laiklik de genel geçer 
birer retorik siyasal ideolojidirler. 

İSTİSMARIN ÇERÇEVESİ VE DİN

Arapça, meyve elde etmek, ürün toplamak 
anlamında (s-m-r) kökünden gelen istismar bu 
etimolojik anlamına uygun olarak herhangi 
bir şeyden yarar sağlamak, bir sonuç çıkarmak 
demektir. Ancak güncel dilde istismar, bu doğal 
anlamın ötesinde, hiçbir emek harcamadan, bir 
şeyi konumunun dışında, bir şeyleri yüceltmek 
veya aşağılamak ve böylece bundan bir yarar 
sağlamak için kullanmak anlamına gelmektedir. 

Bu kapsamlı açıklamadan hareketle diyebiliriz 
ki pek çok şey bu bağlamda kullanılıp istismar 
edilmiş olabilir. Yani hemen sanıldığı gibi istis-
mar yalnızca din alanında olup bitmez; hukuk, 
siyaset, bilim ve benzeri kurumlar içinde de 
istismar yaşanabilir. 

Hatta doğru söz, güvenilirlik, yemin, şeref, vb. 
gibi temel ahlaki ilkeler de amaçlarının dışında 
kullanılıp istismar edilebilirler. Çünkü sözünde 
durmamak, toplumca ihtiyaç duyduğumuz 
doğru sözlülüğün, yemininde durmamak, şerefi 
hiçe saymak güvenilirliğin, sözün kısası ahlakın 
istismarıdır.

Burada ilginç olan noktalardan birisi, tam an-
lamıyla bir istismarın bizzat konunun içindeki-
lerce yapılabildiğidir. Mesela hukuku daha çok 
hukukçular, siyaseti siyasetçiler, bilimi bilim 
adamları, dini dindarlar ve özellikle din adam-
ları, istismar edebilirler. Dışarıdakilerin bu 
alandaki davranışları istismardan çok bir karşıt 
tavır, bir başka kurumsal yapının ihlali, genel 
bir sahtekârlık veya düşmanlık olabilir. 

Kısaca “bir kurumsal olguyu amacı dışında kul-
lanmak” bağlamında istismarla ilgili söyledikle-
rimizi örneklendirmek gerekirse; siyaseti ancak 
siyasetçiler, hukuku hukukçular, bilimi bilim 
insanları, vb. istismar edebilirler. Sıradan bir 
insan bunları istismar edemez, olsa olsa atlat-
maya, tabir caizse arkasından geçmeye çalışır. 
Çünkü bu kişinin yaptığı yanlış işler bu ku-
rumların tabiatına zarar vermez, etkileri kalıcı 
olmaz. Kanun kaçakları hukuk düzenini, asker 
kaçakları askerlik kurumunu bozamazlar, ama 
ideolog hukukçular hukuk düzenini, darbeci 
askerler (subay) askerlik kurumu istismar edip 
bu kurumlara zarar verirler. Bilimi toplumunun 
değerleri karşısında konumlandıran bir bilim 
adamı, onu kendi ideolojisine indirgeyerek bili-
mi; din adamı dini kendi egosuna ve çıkarlarına 
bağlayarak dini istismar eder. Tabi istismarın en 
popüler olanı da din alanındaki istismardır. İlgi 
çekicidir ki özel olarak da siyasetle bağlantılı 
olanıdır.

Aşağıda da belirtileceği üzere siyaset alanında 
yaşanan ve din istismarı diye nitelenen söy-
lemlerin önemli bir kısmı din istismarı olduğu 
kadar bir siyaset istismarıdır. 
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Mesela laikçiliğin “Din, fert ve toplum üstü 
yüce bir şeydir, onu aşağıya (ayağa) düşünme-
mek lazım.” türünden bir retoriği bunun tipik 
örneğidir. Yine mesela “dini siyasete alet etmek” 
aslında dinden çok bir siyaset istismarıdır. 
Siyasette din bağlantılı alanın sorunlarının 
çözümünde siyasete yer bırakmamak, peşinen 
toplumun beklediği gibi dürüstçe bir siyasete 
kota koymaktır. 

Tabii ki din istismar edilemez değildir. Din 
istismarı şeklinde nitelendirilen eylem, belki 
daha yoğun hâliyle yaşanabilen ve mücadelesi 
hayli zor olan alanlardan birisidir. Din istismarı, 
başından beri insan hayatının farklı alanlarında 
görüle gelmiş ve farklı amaçlar taşıyan bu ey-
lemler bizzat dinin kendisi tarafından reddedil-
miştir. Bu yasaklı olguların en belirgin olanları, 
mürailik ve münafıklıktır. Mürailik riyakârlık 
dini eylemleri gösteriş için yapmak demektir. 
Bunun tersine münafıklık Müslüman olmadığı 
hâlde Müslümanmış gözükerek nifak, bozgun-
culuk taşımaktır. Ne yazık ki ikisi de Müslüman 
kimliği içinde gerçekleşmektedir. İkisi de kötü 
huylardır. 

Mürai yaptığı dinî eylemleri dünyevi işlerini 
desteklemek ve Müslümanları kandırmak için 
yapar. Yani dinî işlerini dinin dışında amaçlar 
için kullanılır. Tabi riya da bu hâliyle tam bir 
istismardır. Onun içindir ki riya da münafık-
lık gibi bizzat din tarafından yasaklanmıştır. 
Şimdilik konumuz dışında kalan münafıklık ise 
bizzat Hz. Peygamber (s.a.v.) döneminin önemli 
sorunlarından birisi idi. Kur’ân’ın da üzerinde 
yeterince durduğu münafıklık kendini gizlemek 
için Müslüman kimliğinin istismarı demektir. 

Belirtmeliyiz ki münafıklık, bir tarih feno-
meni değil, günümüze kadar yaşanagelen ve 
hâlâ yaşanmakta olan bir olgudur. İnanmadığı 
hâlde inanmış gözüken ve Müslümanlara karşı 
tavır içinde bulunan insan tipi olarak tanım-
lanan münafıklık bugün de toplumun ciddi 
bir kesimini oluşturmaktadır. Müslümanın 
gözünün içine baka baka düşmanlık sergileyen 
münafıklığa karşı tavır almak hayli zor bir iştir. 
Bizzat Hz. Peygamber bile bu konuda bir hayli 
zorlanmıştır. Bu olgularla mücadele etmek ger-
çekten zordur. Bu zorluk da dinin doğal olarak 
bir meşruiyet yolu şeklinde kullanılabilmesi, 
bunun da sanıldığı gibi hemen bilinememesidir. 
Yani din istismarının tespiti zor bir iştir, çünkü 
işin bir tarafı niyete dayanmaktadır. Niyetler ise 
okunamaz.

HARCIÂLEM LAFLAR

Bununla birlikte niyet önemlidir. Bir insanın 
eylemini o dine inanç sistemine has kılan niyet-
tir. Din bunun için vardır. Din ilkece insanların 
hayatına müdahale edip yönlendirir. Ancak 
dinin bu işlevini yerine getirebilmesi insanların 
onu açıp dışlaştırabilmesine bağlıdır. İnsanın 
dinden yararlanabilmesi için onu yargı, norm 
ve kurum hâlinde farklı boyutlarda gerçekleş-
tirmesi gerekir. Bu yoksa din de yok demektir. 
Şüphesiz bu paradoksal süreçte dinin en önemli 
ve yaygın görevi yapılanların meşrulaştırması, 
tabir caizse dinden bir pay aldırılmasıdır. Yani 
bir şeyin dinî olmasının en önemli şartı bir 
niyete göre gerçekleştirilmesidir. İnancın gereği 
bir niyete dayanmayan bir iş temelde ahlaki 
olabilir ama dinî olmayabilir. Allah’ın hakkı 
Allah’a, Sezar’ın hakkı Sezar’a ödenmiş olabilir. 
İslâm bağlamında din Allah’a has kılınmalıdır. 
Sezar için yapılmış işin ücreti Allah’tan talep 
edilemez.

Şüphesiz buradaki önemli sorun, meşrulaştır-
ma ve niyetin yerini bulup bulmadığıdır. Doğası 
itibarıyla gayrimeşru veya meşrulaştırılması söz 
konusu olamayacak bir şeyin meşrulaştırılması 
peşinen geçerli olmayan bir iştir. Asıl konumuz 
olan istismar da bu çerçevede ortaya çıkar, meş-
rulaştırmanın yersiz kullanımı, dinin, doğası 
dışında kullanılması anlamına gelir.

Mevcut tarihî bilgilerimize göre modern dö-
nemlere kadar (anlam bakımından mevcut olsa 
da) din istismarı diye bir kavram yoktur. Tarih 
için ileri sürülen din istismarı söylemleri geriye 
dönük bir projeksiyon hâlidir. Diyelim ki Eme-
viler, Osmanlılar dini istismar ettiler, türünden 
söylemler günümüz modern kavramlarıyla 
geçmişi yargılayan açıklamalardır. Halifeler, 
sultanlar dini kendilerine tebaa yetiştirmek için 
kullanmışlardır türü harcıâlem laflar, amaca 
göre oluşturulmuş argümanlardır. Çünkü din 
insanları, insanlar dini karşılıklı ayakta tutar-
lar. Din insanlarla, insanlar din ile vardırlar ve 
insanlar dini kendi konumlarında uygularlar. 
Sultanlar din bağlamındaki sorunları da çöz-
mek durumundadırlar, şöyle ya da böyle elbette 
bunun sultana bir getirisi vardır.

MODERN DÜNYA VE DİN İSTİSMARI

Din istismarı modern dünyanın bir kavram-
dır. Modern ulus yapılarıyla bağlantılı olarak 
doğmuştur. Ortaya çıkan ulus devletler, iktidar, 
dil, ırk, ülke, ülkü, vb. gibi pek çok unsuru ulus 
potası içinde eritip yeni bir toplum tipi üretme-
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ye çalışırken bir ulusla sınırlı olmayan dinleri 
de o ulusun sınırları içinde çerçevelemeye giriş-
mişlerdir. Etkinlik alanı dışında bırakılınca din 
bağlantılı pek çok işin değeri, ulus devlete daya-
nan ve “millîlik” diye nitelendirilen meşruiyet 
alanının dışında kalmıştır. Bu dışlamayı siyasi 
çevreler dini siyasete alet etmek kavramıyla 
ifade ederken, dini çevrelere de “dini istismar” 
şeklinde vermişler ve bunda da bir hayli başarılı 
olmuşlardır. Sanki tarih istismarlarla doludur 
ve bu tarihî soruna bir çözüm bulunmuştur. 
Bizim gibi din ile daha sıkı ilişkiler içinde 
bulunan ülkeler bu yeni süreci daha bir katı 
yaşayagelmişler ama aydınları sürece kolayca 
eklemlenebilmişlerdir. 

Şüphesiz yukarıda da söz konusu ettiğimiz gibi 
din bağlamının dışında kullanılabilmekte ve da 
sorunlar yaratabilmektedir. Ancak (bizim yeni 
ulema kesiminin de pek beğendiği bu modern) 
din istismarı hemen sanıldığı gibi, masum ve 
gerçekçi değil, sorunlu bir kavramdır. Daha 
önce de belirttiğimiz gibi bunu tespit etmek 
sanıldığı kadar kolay değildir. Söylenenler, 
bu konu ile ilgili sorulara tam bir cevap teşkil 
etmez. İleri sürülenler bir beyandan ibaret kalır 
ve bununla yetinilir. Bunun içindir ki çoğu kişi 
açısından din istismarı bilinen bir şeydir, so-
fistike bir beyanla, din istismarı dinin istismar 
edilmesidir. İyi iyidir, kötü de kötü gibi bir laf 
cambazlığı. 

Din istismarını belirleme zorluğu farklı neden-
lere dayanır. Bir kere konu öncelikle bir niyet 
alanıdır ve ortada gözüken bir eylemin sahibi-
nin bu dini işi hangi niyetle yaptığının bilineme-
mesidir. Bir zamanlar din karşıtı kesimlerce adı 
istismarcılığa çıkarılan Necmettin Erbakan’ın 
en belirgin istismar eylemi örneği gittiği köy 
ve kasabalarda (ekibiyle birlikte) namaz kılma-
sıydı. Oysaki yaptıkları şey, henüz girmiş olan 
vakit namazını, mevcut cemaate katılarak veya 
cemaati kaçırmışlarsa kendileri cemaat olarak 
namaz kılmalarıydı. Hâlbuki namazını devamlı 
kılan kişilerin açıkça namaz kılmaları bir istis-
mar sayılamaz. Yani bu vakitin namazını köye 
giderken yolda/kırda kılmaları gerekmez. 

Ancak buna karşılık dinle pek de barışık 
olmayan CHP’nin Eyüp Sultan’dan seçim startı 
vermesi her hâliyle bir din istismarıdır. Eğer bu 
iş (Eyüp Sultan ziyareti) söz konusu partinin 
zaman zaman yaptıkları iş olsaydı ve bu defa da 
seçim kampanyasının hayırlı ve verimli olması 
dileğiyle yapılsaydı bu istismar sayılmazdı.

Dolayısıyla, hayatı dinî eylem ve motiflerle 
dolu bir insanın dini tutumu/davranışları bir 
istismar şeklinde değerlendirilemez. Şüphesiz 
bu eylemlerin bazıları bir istismar işlevi yerine 
getirebilir. Başka bir ifadeyle bir Müslümanın 
bazı dinî eylemleri istismar anlamına gelebilir, 
bunu bir siyasi amaç ve niyetle yapmış olabilir. 

Muhakkak İslâm’da amaç dışı bir eylem manevi 
bir cezayı gerektirir. Ama bizim işimiz olmadığı 
gibi, birileri doğrudan bir zarar görmüyorsa 
hukuki bir konu da değildir. Bu işi çok iyi bilen 
Cumhuriyet aydınları (kör kendinden pay biçer 
misaliyle) başından beri din istismarı konusu-
nu bir kötü niyet göstergesi imiş gibi yasalarla 
düzenleye gelmişlerdir. Din istismarını yasak-
layan TCK’nın 163. maddesi bu konuda daha 
çok Müslümanlar üzerinde bir tahakküm aracı 
olmuştur. İlgi çekicidir ki bu madde 1991 yılın-
da kaldırıldığı zaman, yasa gereği işlevsiz hâle 
gelen ve imha edilen sol cenahtaki dosya sayısı 
İslâm duyarlı olanlarınkinden daha az değildi. 
Muadili olan ve komünizmi yasaklayan 141. 
ve 142. maddelerin kapsamı (niyete dayanma-
dığı için) daha açıktı, çünkü sınıf mücadelesi 
vermek ve toplumun bir kesimini bir diğer ke-
simine karşı kışkırtma söz ve eylemi için niyet 
okumaya gerek yoktu. 

İstismar hayatın her alanında olabildiği gibi, 
bizzat din istismarı da yalnız siyaset alanında 
değil, sosyal hayatın her alanında yaşanabilir. 
Ama din istismarının en çok ciro yaptığı yer 
siyaset alanıdır ve bu durum, genelde “dini 
siyasete alet etmek” deyimiyle nam salmıştır. 
Söz konusu edildiği üzere Türkiye’de ulus/dev-
let olgusu dini, sistem dışında veya en azından 
kontrol altında tutabilmek, toplumun dinî eği-
limlerini baskılayabilmek için bu kavramı kulla-
nagelmiştir. Bu konuda kavram pek de işlevsel 
olmuştur. Muhafazakâr-İslâmcı, muhafazakâr-
laik ve nihayet İslâmcı-laik tüm kesimlerce 
fevkalade işlevsel bulunmuştur.

İslâm’ı siyasete alet etmek söylemi öyle işlevsel-
dir ki siyaset alanında geçen her eylem ve söz 
bir din istismarıdır. Müesses düzenin siyasal 
partisi CHP’ye göre din orada durmalı ve onun-
la ilgili hiçbir şey yapılmamalıdır. Yapmamalı 
ve yaptırılmamalıdır. Hâlbuki nasıl günümüzde 
sağlık, ekonomi, eğitim, vb. gibi alanların sorun-
ları var ve hükûmetler bu sorunları çözmek zo-
runda iseler, sosyal hayatın bir parçası olan din 
alanının da dinî eğitim, din görevlileri, mabet 
sorunu, dinî örgütlenme, dinî hak ve özgürlük-
ler, vb. sorunları vardır. 
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Sözün kısası din işleri siyasetin ilgilenmesi 
gerekli önemli alanlardan birisidir. Din işleri, 
kutsal metinleri üzerinde değişiklikler yapmak, 
ibadetlerin yeri zamanı ve miktarları üzerinde 
oynamak, mabet düzenini değiştirmek gibi ope-
rasyonlar yapmak, reformlara girişmek değildir. 
Böylesi işler, genel geçer sağlıklı hiçbir hüküme-
tin işi değildir.

CUMHURİYET SEÇKİNCİLİĞİ,    
CHP VE DİN İSTİSMARI

Cumhuriyet döneminde seçkinciliğin yaygın bir 
retoriği olan dini siyasete alet etme söylemiyle 
elde etmek istediği amaç, din sorunlarını çöz-
mek için uğraşan bir iktidarın önüne geçmektir. 
Bir hayli paradoksal olan gerekçesi de böylesi 
bir siyasal iktidarın buradan bir siyasal rant 
elde edeceğidir. Tabii ki bu rant oy sağlamadır. 
Hatırlanacağı üzere yürütmenin başı Recep Tay-
yip Erdoğan, ülke Müslümanlarının müzmin 
yarası başörtüsü yasağı sorununu çözmek için 
uğraştığı dönemlerde başörtüsünü oya tahvil 
etmekle itham edilmişti. 

Bu zihniyete göre ekonomi, sağlık veya eğitim-
de başarı göstererek oyunuzu artırabilirsiniz, 
mesela bu bir ekonomi istismarı olmaz ama din 
ile ilgilenerek, dini hayatla ilgili bir problemi 
çözerek -halkın teveccühünü kazanmak suretiy-
le- bir oy elde ederseniz din sömürüsü yapmış 
olursunuz. Hâlbuki bu tür din işleri herhangi 
bir sağlık ve eğitim sorunu gibi, dine sıcak bak-
masa da dürüst ve namuslu bir iktidarın yapma-
sı gereken hizmetlerdir. Nasıl bir mantıksa hem 
yapmayacak hem de yaptırmayacaksınız. Bu 
yolla oy almayacaksınız ve aldırmayacaksınız. 
Her türlü hizmet bu hizmeti getirene oy kazan-
dırır. Bu durum sırf demokrasinin değil, aklın 
bir gereğidir. 

Şüphesiz din istismarcılığı ve din karşıtı politi-
kalar birbirinden farklı şeylerdir. Din istismarı 
noktasında hassasiyet gösteren siyasetler çoğu 
kere din karşıtı politikalardır. Bir dönemlerin 
komünist Çin’inde her türlü dinî iş bir din istis-
marı sayılmıştı. Bu mantıktaki bir din politikası 
dini baskı altında tutma yoluydu. Bazı dönem-
lerde ve bazı yerlerde iktidarlar din ile ilgili 
öyle uygulamalarda bulunmuşlardır ki bunlar 
din istismarı değil, din karşıtı uygulamalardır. 
Totaliter rejimler bunun en somut örneklerini 
sergilemişlerdir. 

Din istismarı genellikle din üzerinde oynaya 
gelen siyasal iktidarların bir söylemi olmuştur. 

İslâm tahinde toplumların kendilerine has so-
runları olsa bile din istismarı ortalığı götürüyor 
değildi, böyle bir kavram da yoktu. Biz Cumhu-
riyet çocukları her ne kadar onu doğal bir ilke 
biçiminde algılıyorsak da böyle bir zorunluluk 
yoktur. O yaratılan olumsuz bir ortamın ürünü-
dür. Osmanlı’nın sonuna kadar böyle bir sorun 
kimseyi meşgul etmemiştir. Türkiye’de din 
istismarı söylemi Cumhuriyet döneminin bir 
icadıdır. Din ile oynayanların kendilerini dini 
yaşamak isteyenlere karşı almak zorunda hisset-
tikleri bir tedbirin ürünüdür. Atatürk döne-
minde 1928 yılında alınan kararla din üzerinde 
yapılan reformlar, İnönü’nün 1940’lı yıllarında 
din eğitimini engellemek gibi tutumlar karşı-
sında halk bir tepki gösterememiş, iktidar, dini 
ve dindarları baskılama aracı olarak böylesi 
söylemler geliştirmiştir. 

Yani din istismarı ve dinî irtica gibi sloganlar, 
din yolunu tıkama araçları, tıkaçlarıdır. Son za-
manlarda türeyen İslâmcı laik kesimin de dört 
elle sarıldığı dini istismar söylemi bilerek veya 
bilmeyerek, siyaset alanını dinden boşaltmak ve 
siyaset alanının dışına sürüp çıkarmaya yönelik 
bir iştir. Müslüman basiretli olmalıdır, inan-
dığı değerleri her yerde temsil etmeye, hayata 
katmaya çalışır ve böylesi düzeneklerden yarar 
ummaz. 

Siyasal kaprisler için din istismarı söylemiyle 
bir biçimde dine dayanan işlerin önüne geç-
meye çalışmak, siyasal tutkuları için böylesi 
bir retoriğe dayanmak, eğer bir başka tür din 
istismarı değilse herhâlde ondan daha olumlu 
olmayan bir iştir. “Sahi bizim naslara ne oldu?” 
diye günlerce mizahımsı yazı döşenen, Müslü-
manın bir sorununu çözme niyeti taşıyan her 
türlü girişime Cumhuriyet’in başından beri sü-
regelen seçkinci aydınlar safında “din istismarı” 
yaftasını yapıştıran İslâmcı/siyasetçi yazarlar, 
“Esasen faiz inandığımız naslara da aykırıdır.” 
diyen siyasetçiden daha sağlıklı bir konumda 
değildirler. İkincisinde istismar varsa, birinci-
sinde (farkında mıdırlar bilmiyorum ama) bir 
istismar türü değilse bile ondan öte bir gizil 
karşıtlık vardır.

Burada bir gerçeğin altını özel olarak çizmek 
gerekir. Din istismarını önlemek için konulduğu 
ileri sürülen laiklik, literal anlamının ötesinde 
her toplumda farklı uygulama şekilleriyle ayrı 
bir din muamelesi görmesi ve din karşıtı bir 
işlev yerine getirmesi nedeniyle iddia edilen iş-
levinin ötesinde ciddi bir din istismarı yoludur.
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AVRASYA SATRANÇ TAHTASINDA  
ÇATIŞAN STRATEJİLER-2:
HİBRİT SAVAŞLAR DÖNEMİ
BURHANETTİN CAN

Ş er ittifakı (Siyonizm-ABD-İngiltere-İsrail) 
21. yüzyılı, “dijital dönüşüm” yüzyılı olarak 

öngörmekte, bu nedenle “büyük sıfırlama” 
stratejisini uygulamaya sokabilmek için önce 
biyolojik savaşı (korona süreci), sonra ekolojik 
savaşı, daha sonra da Ukrayna’da “senelerce 
sürecek” “uzun savaşı” başlatmıştır. Bu üç önem-
li olayın birbiri ardınca ve de birbirini destek-
ler mahiyette vuku bulması, tüm dünyadaki 
hükûmetleri ekonomik krizle çökertip kadife 
darbelere uygun bir gayrimemnunlar kitlesi 
inşa etme amaçlı olduğu gerçeğini görmemiz 
gerekmektedir.

Küreselci şer ittifakı ile dünyadaki millî yöne-
timler arasında ciddi bir hesaplaşma dönemi 
başlamıştır ve her geçen gün bu daha da görü-
nür hâle gelecektir. 

Bu gerçeği dünyada, özellikle Büyük Ortadoğu 
ve Avrasya coğrafyasında birbiri ile bazen çatı-
şan, bazen uzlaşan projelerin varlığında gör-
mekteyiz. Ukrayna-Kazakistan hattında vuku 
bulan ve sürpriz gibi gözüken olaylar, öncelikle 
bu projeler savaşında iç, bölgesel ve küresel 
dinamikler açısından ele alınıp incelenmeli ve 
değerlendirilmelidir.

Ukrayna-Kazakistan hattı dünya hâkimiyet 
mücadelesinde çok önemli bir konum işgal et-
mektedir. Avrasya satranç tahtasında yer alan/
alacak olan stratejik oyuncular, genel hatlarıy-
la ABD, AB (Fransa, Almanya…), Rusya, Çin, 
Hindistan, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, 
Türkiye, İran, Japonya, Endonezya, Pakistan ve 
petrol-doğal gaz üreten ülkeler olacaktır.

8 | Mayıs 2022 | umranmran



Ukrayna savaşının başlatıcısı, tetikçisi, şer ittifa-
kı ve onun askerî gücü NATO olmasına rağmen 
fiilen savaş meydanlarında gözükmemekteler, 
savaşı, vekâlet savaşları, Truva atları, taşeronlar, 
paralı savaşçılar ve siber savaşlarla yönetmek 
ve yürütmek istemektedirler. Şu an için sava-
şın gerçek taraftarları, şer ittifakı/NATO ile 
Rusya’dır. Ukrayna halkı seçilmiş kurbandır. 
Her iki tarafın Ukrayna özelinde yürüttükleri 
hibrit savaştır. Dolayısıyla savaşın nasıl seyretti-
ğini, seyredeceğini görebilmek ve anlayabilmek 
için hibrit savaşın mahiyetini, temel özelikleri-
ni, Rusya’nın Gerasimov Doktrinini ve ABD’nin 
Biden Doktrinini göz önüne almak gerekmekte-
dir. Bu yazıda, savaş ve hibrit savaşları konusu 
ele alınıp değerlendirilecektir.

GENEL OLARAK SAVAŞ KAVRAMI

Türk Dil Kurumu sözlüüğü savaşı, “Devletlerin 
diplomatik ilişkilerini keserek giriştikleri silahlı 
mücadele, muharebe, harp, cenk”; “uğraşma, 
kavga, mücadele”; “hayvanların birbirleriyle 
yaptığı mücadele”; “bir şeyi ortadan kaldırmak, 
yok etmek amacıyla girişilen mücadele” diye 
tanımlanmaktadır. Oxford Sözlüğü ise savaşı 
“Birden fazla ülke arasında veya farklı gruplar 
arasındaki silahlı çatışma hâli” şeklinde tarif 
eder. Savaşın farklı boyutlarını, yaklaşık iki 
bin yıl önce, Savaş Sanatı adlı eserinde ilk kez 
ortaya koyan Çinli düşünür Sun Tzu’dur.1 Onun 
eseri bugün hibrit savaşlarla ilgili referans alı-
nan önemli bir çalışmadır. Savaşla ilgili en derli 
toplu, sistematik ilk eser ise Prusyalı General 
Clausewitz tarafından yazılan Savaş Üzerine 
adlı kitabıdır.2

Clausewitz’e göre savaş, “Hasmı irademizi 
yerine getirmeye zorlayan bir şiddet hareketi-
dir.” “Savaş bir şiddet hareketidir ve bu şiddetin 
sınırı yoktur.” Şiddet, yani fizikî kuvvet savaşın 
aracı olmaktadır; ereği ise düşmana irademizi 
zorla kabul ettirmektir.” “Savaşta amaç, düşma-
nı etkisiz hâle getirmektir.” “Savaşta güçler son 
haddine kadar kullanılır. Ve savaş hiçbir zaman 
soyutlanmış bir hareket değildir. Savaş tek ve 
ani bir darbeden ibaret de değildir.”

1 Sun Tzu, Savaş Sanatı, Anahtar Kitaplar Yayınevi, 
İstanbul, 1992.

2 Clausewitz, Savaş Üzerine, May Yayınları, İstanbul, 
1975, s. 43-50.

Clausewitz’e göre savaş, “düşmanı irademizi 
kabule zorlamak için bir kuvvet kullanma ey-
lemi ve politikanın başka araçlarla devamıdır.” 
“Politik amaç, gaye, savaş ise bir araçtır ve araç 
hiçbir zaman amaçtan ayrı düşünülemez.” “Tüm 
savaşlara politik eylemler gözüyle bakılabilir.”3 
Onun nazarında savaş bir bukalemundur ve her 
renge bürünür/bürünmek zorundadır. “Savaş, 
gördüğümüz gibi, her somut olayda niteliğini 
bir ölçüde değiştiren sahici bir bukalemun ol-
makla kalmayıp aynı zamanda, bir bütün olarak 
bakıldığında, belirgin eğilimleri bakımından 
üç yanlı şaşırtıcı bir olaydır.” Bunlar “bir yanda, 
niteliğinin özünü teşkil eden şiddet, doğal ve 
kör bir içgüdü sayılması gereken kin ve nef-
ret; öte yanda, savaşı ruhun özgür bir faaliyeti 
hâline getiren ihtimal hesapları ve tesadüfler; 
son olarak da, savaşı salt akla bağlayan bağımlı 
bir politik araç kimliği. Bu üç cephenin birincisi 
daha çok milleti, ikincisi daha çok komutanı 
ve ordusunu, üçüncüsü daha çok hükûmeti 
ilgilendirir.”4

Ne var ki Clausewitz savaşı, bukalemuna ben-
zetse de muharebeyi savaşta tek araç görmek-
tedir: “Savaşta bir tek araç vardır, o da muhare-
bedir… Muharebe savaşta tek etkili faaliyettir; 
muharebede, karşımızdaki düşman kuvvetle-
rinin imhası bizi amacımıza ulaştıracak olan 
araçtır.(…) Düşman kuvvetlerinin imhası bütün 
savaş harekâtlarının kilit noktası, temel taşıdır; 
bir kemerin istinat noktalarına dayanması gibi, 
savaşta bütün tertipler, bütün kombinezonlar 
bu nihai hedefe dayanır.” 5

Clausewitz’in savaşla ilgili eseri, “konvansiyonel 
savaş” diye tanımlanan savaş teorisinin inşasın-
da önemli bir kaynak olmuş, kendisinden son-
raki çalışmalara adeta özel bir çerçeve çizmiştir. 
Savaş tanımı üzerinde önemli bir etki meydana 
getirmiştir. 

3 Clausewitz, age.,s. 64-65.
4 Clausewitz, age.,s. 66.
5 Clausewitz, age.,s. 79.

Küreselci şer ittifakı ile dünyadaki ulusal 
yönetimler arasında ciddi bir hesaplaşma 
dönemi başlamıştır ve her geçen gün bu 
daha da görünür hâle gelecektir.
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Ancak tarihsel süreç içerisinde “savaş türleri-
nin, savaş teorilerinden daha hızlı dönüştüğü ve 
değiştiği” görülmektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri, KKT 100-5 Harekât 
Talimnamesi savaşı “Düşmanın mücadele azim 
ve kararını yok etmek, dost iradesini düşmana 
kabul ettirmek, bir bölgeyi kontrol altına almak, 
düşmanın fizikî varlığını yok etmek maksadıyla 
stratejik, operasyonel ve taktik seviyelerde ve-
rilen silahlı mücadele.” şeklinde tanımlar. 2941 
sayılı Seferberlik ve Savaş Hâli Kanunu’nda ise 
savaş; “Devletin bekasını temin etmek, millî 
menfaatleri sağlamak ve milli hedefleri elde 
etmek amacıyla, başta askerî güç olmak üzere 
Devletin maddi ve manevi tüm güç ve kaynakla-
rının hiçbir sınırlamaya tabi tutulmadan kulla-
nılmasını gerektiren silahlı mücadeledir.”6

Devletler hukukunda savaş, “Bir toplumun, bir 
ulusun veya devletler topluluğunun isteklerini 
diğer bir ulus ve devletler topluluğuna zorla 
kabul ettirmek amacıyla giriştikleri bir mücade-
le, uluslararası hukuk kurallarına uygun şekilde 
devletlerarasında yürütülen silahlı bir çatışma, 
bir çekişme” 7 şeklinde ifade edilmektedir.

Tarihî süreçte bu tanımlamalarda görülen ek-
siklikler yeni tariflerle giderilmeye çalışılmıştır: 
“Savaş, uluslararası sistemde şiddet kullanma 
ya da silahlı kuvvet kullanma kapasitesine sahip 
devletler ve devlet dışı siyasal aktörler arasında 
gerçekleşen, büyük ölçekli fiziksel şiddet içeren 
çatışma ya da çarpışma” diye tanımlanabilir.8 
“Savaş, meşruiyet taşıyan bir devlet otoritesi-
nin ya da meşruiyet amacı taşıyan bir grubun, 
silahlı, bilimsel, teknolojik, ekonomik, dolaylı 
ve doğrudan, siyasal ve sosyal kuvvet uygulaya-
rak, hedefine koyduğu amacını gerçekleştirmek 
üzere legal ve illegal yollarla uyguladığı, zaman 
ve mekân tasavvuru da barındıran hamleler 
bütünüdür.”9 

6 Mustafa Şenol, Hibrit Savaş Kapsamında Siber Savaş 
ve Siber Caydırıcılık, Siber Güvenlik ve Savunma 
Farkındalık ve Caydırıcılık, Grafiker Yayınları, Ankara, 
2018, s.181-221.

7 Mustafa Şenol, age.,s. 181-221.
8 Ebru Canan-Sokullu, Ebru, “Savaş Türleri”, Güvenlik 

Yazıları Serisi, No: 22, 2019.
9 Abdullah Şengönül, Dördüncü Nesil Savaş Kapsamında 

Türkiye İçin Strateji Tartışmaları, Selçuk Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, 
Konya, 2018, s. 5-15.

Yukarıdaki tanımlarda geçen “devlet dışı siyasi 
aktörler faktörü” göz önüne alındığında tarihte 
ilk şiddet kullanımı, Hz. Âdem’in iki oğlu (Habil-
Habil) arasında vuku bulmuştur. Habil kardeşi 
Kabil’i öldürmüştür. (Maide Suresi, 27/31)

SAVAŞIN TARİHSEL DÖNÜŞÜMÜ VE  
SAVAŞIN TÜRLERİ

Savaş üzerine yapılan incelemeler, tarihî süreçte 
savaşın amacı, mahiyeti, muhtevası, karakteri, 
kullandığı unsurlar, unsurlarındaki değişimler 
ve nasıl olduğu, taraftarları, aldığı şekil ve hedef-
lerinde birtakım ciddi değişimlerin meydana 
geldiğini ortaya çıkarmıştır.10 O nedenle savaş 
türleri ile ilgili çalışmalarda yol boyu savaşın 
farklı boyutları göz önüne alınarak savaş türleri 
nicel verilere, analiz düzeyine, kullanılan askerî 
unsurlar bakımından, amaçlarına göre, katı-
lan taraflar bakımından ve tarihsel süreçlere/
nesillere göre savaş türleri gibi farklı şekillerde 
sınıflandırılmıştır:11

Nicel Verilere Göre Savaş Türleri

Savaşların süreleri, tarafları, can kayıplarının 
büyüklüğü, ittifak ilişkileri ve silahlanma 
büyüklükleri gibi özellikler göz önüne alınarak 
savaşlar devletlerarası, sistemik, iç savaş olmak 
üzere üç sınıfa ayrılmaktadır. 12

Analiz Düzeyine Göre Savaş Türleri

Savaşa iştirak eden unsurların, savaşın tarafla-
rının referans alınarak yapılan bir sınıflandır-
maya göre savaş türleri devletlerarası savaş, iç 
savaş, hegemonik savaş, topyekûn savaş, sınırlı 
(kısıtlı) savaş ve asimetrik savaş gibi türlere 
ayrılmaktadır.13

Devletlerarası savaşın tarafları, devletlerdir. İç 
savaş ise “Bir devletin sınırları içerisindeki fark-
lı grupların, “toprak, otorite alanı veya doğal 
zenginlikleri ele geçirmek için birbirine karşı 
yürüttükleri savaş türüdür.” 

10 Ali Gök, Hibrit Savaşlar: Rusya’nın Afganistan (1979) ve 
Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan 
Savaşları (1982, 2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel 
Mukayeseli Bir İnceleme, Ankara Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış 
Doktora Tezi, Ankara, 2019, s. 13- 30; 81-100.

11 Ebru Canan-Sokullu, age.
12 Ebru Canan-Sokullu, age.
13 Ebru Canan-Sokullu, age.

10 | Mayıs 2022 | umranmran



Hangi amaçla olursa olsun mevcut devleti 
bölmeye, merkezî otoriteyi yıkmaya yönelik iç 
çatışmalar iç savaş kabul edilmektedir. İç savaşı 
başlatanların, en temel özelliği, dış güçlerden 
destek/yardım almalarıdır (İspanya İç Savaşı 
(1935-1938) ve Çin İç Savaşı’dır (1921-1949). 
Mevcut devlet düzenine/otoriteye karşı savaşan 
farklı etnik, siyasi, mezhebi ve dinî azınlık grup-
lar mevcut devlet düzenini/otoriteyi yıktıktan/
değiştirdikten sonra “yatay ya da dikey” biçimde 
birbirlerine karşı savaşarak mevcut devlet yapısı-
nı ele geçirmeye ya da ayrı ayrı devletler kurma-
ya çalışabilirler (Sırplar, Boşnaklar ve Hırvatlar 
arasındaki Yugoslavya İç Savaşı (1991-1999).14

Hegemonik savaş, bir gücün ya da güçlerin bir 
dünya devleti kurma amaçlı 
olarak diğer tüm taraflara karşı yürüttüğü bir 
savaş türüdür (Sezar’ın Roma İmparatorluğu, 
Napolyon’un Fransız İmparatorluğu, Hitlerin 
Büyük Alman İmparatorluğu, Cengiz Han’ın 
Moğol İmparatorluğu vb.)

Topyekûn savaş, imkân, araç, coğrafya ve ülke 
kısıtlaması olmadan geniş çaplı saldırı savaş 
türüdür (Birinci ve İkinci Dünya Savaşları).

Sınırlı (kısıtlı) savaşta, amaç, kapsam, hedef ve 
taraflar kısıtlıdır. Çok uzun dönemli bir işgal ya 
da düzen kurma gibi uzun soluklu operasyon-
lar yürütülmez; düşmanın askerî, ekonomik, 
toplumsal kaynaklarının topyekûn tahribatı da 
hedeflenmez. (ABD’nin Irak’taki Birinci Körfez 
Savaşı gibi).

Asimetrik savaş, tarafların askerî kabiliyet 
ve kapasite bakımından birbirlerine denk 
olmadığı, arada büyük bir dengesizliğin ol-
duğu bir savaş türüdür. (SSCB’nin Afganistan 
Savaşı, ABD’nin Vietnam ve Afganistan Sava-
şı, Rusya’nın Ukrayna Savaşı vb.). Asimetrik 
savaşın öne çıkan özelliği, terörist taktiklerini, 
adam kaçırma taktiklerini, intihar saldırılarını 
ve gerilla savaşı taktiklerini yaygın biçimde 
kullanmasıdır.

Kullanılan Askerî Unsurlara Göre   
Savaş Türleri

Bu savaş türleri konvansiyonel ve konvansiyo-
nel olmayan savaş diye tasnif edilmektedir.15

14 Ebru Canan-Sokullu, age.
15 Ebru Canan-Sokullu, age.

Konvansiyonel savaş, düşmanın tüm imkân ve 
kapasitesi ve içinde bulunulan tüm şartlar göz 
önüne alınarak silahlı kuvvetlerin kara, hava, 
deniz gücü ve/veya özel kuvvetlerin, özel birim-
lerin kullanıldığı bir savaş türüdür. Teknolojik 
gelişmelere bağlı konvansiyonel savaşlara siber 
savaş ve dron savaşları diye adlandırılan iki sa-
vaş türü daha konvansiyonel savaşa eklenmiştir.

Konvansiyonel olmayan savaş, nükleer, biyolo-
jik ve kimyasal diye sınıflandırılan kitle imha si-
lahları kullanılarak yürütülen bir savaş türüdür.

Amaçlarına Göre Savaş Türleri

Amaçlarına göre savaşlar şöyle sınıflandırılabi-
lir: Saldırgan ya da düşman devletin dış politika 
davranışlarını kısıtlamak gayeli silahlı kuvvet 
kullanılan savaşlar (meşru müdafaa amaçlı, 
saldırı amaçlı). Saldırgan bir devletin iç siyasi 
otorite yapısını değiştirmek maksadıyla yapılan 
savaşlar. “İnsani müdahale” amaçlı olarak bir 
dış gücün müdahalesini içeren savaşlar (Bosna 
(1995) ve Kosova (1999) savaşları). Terörizmle 
mücadele hedefiyle yürütülen savaşlar.16

Katılan Taraflar Bakımından Savaş Türleri

Katılan taraflara göre savaşlar tek ve çok taraflı 
olmak üzere ikiye ayrılır.17 Tek taraflı savaşlar, 
bir devlet tarafından diğerine karşı yürütülür. 
Bu savaş türünde saldırgan devlet, “uluslararası 
sözleşmelere ve hukuka” karşı bir sorumluluk 
duymamakta, gereğini yapmamakta ve de 
aykırı davranmaktadır. Bunun en güzel örne-
ği ABD’nin 2003’te başlattığı Irak Savaşı’dır. 
Başlangıçta uluslararası sözleşmelere ve hukuka 
aykırı davranan ABD, tek başına karar vererek 
savaşı başlatmıştır. Keza Rusya’nın Ukrayna’ya 
karşı başlattığı savaş da bu sınıflandırmaya 
dâhildir. Bu tür savaşların uluslararası düzlem-
de meşruiyet sorunu vardır.

Çok-taraflı savaşlar, birden fazla devlet tara-
fından yürütülen savaşlardır. “Saldırgan tarafa 
karşı silahlı kuvvet kullanımı BM Güvenlik 
Konseyi tarafından BM Şartının 7. Bölümü 
kapsamında onaylanan şartlarda” yürütül-
düğünden dolayı bu savaş türü meşru kabul 
edilmektedir.

16 Ebru Canan-Sokullu, age.
17 Ebru Canan-Sokullu, age.
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Tarihsel Süreçlere/Nesillere Göre   
Savaş Türleri

· Birinci Nesil Savaşlar (1648-1918)
· İkinci Nesil Savaşlar (1918- 1945)
· Üçüncü Nesil Savaşlar (1945- 1989)
· Dördüncü Nesil Savaşlar (1989- 2000/2014)
· Beşinci Nesil Savaşlar /Hibrit Savaşlar/Ses-

siz Savaş’ (2000/2014…)18

Nesil savaşlarının hem başlangıç ve bitiş 
tarihlerine hem de muhteva ve kullandıkları 
araçlara ilişkin uluslararası düzlemde genel, 
bir mutabakat söz konusu değildir.

Birinci nesil savaşların en temel özelliği, şiddet 
kullanma hakkının devlete ait olmasıdır. Bu 
dönem “devletin şiddetini tekelleştirdiği dönem” 
çerçevesinde ele alınmaktadır. Birinci nesil 
savaş, piyade gücüne ve tek namlulu yivsiz silah 
teknolojisine dayanmaktadır. Düşmanın saha-
daki gücünün tasfiye edilmesi esastır.

İkinci nesil savaşların en temel özelliği, 
topyekûn savaş niteliği kazanmış olmalarıdır. 
Bu dönem savaşlarda sadece ordular değil, 
toplumlar da/milletler de değişik boyutları ve 
şekilleri ile savaş sürecine iştirak etmişlerdir 
(Birinci ve İkinci Dünya Savaşları). En etkili 
unsur, “sanayi devriminin getirdiği teknolojik 
güçtür: Ateş gücü, ateş destek sistemleri/ topçu 
atışları ve uçaklar. Bu savaş türünde gerilla 
vardır, piyade, tank ve topçu birlikleri birlikte 
kullanılmaktadır. “Bu savaş türünün birinci 
nesil savaştan temel farkı, görmeyerek yapılan 
atışların ön plana çıkmasıdır”.19

Üçüncü nesil savaşlar, (Soğuk Savaş Dönemi/
Hegemonik Savaş Dönemi), İkinci Dünya Savaşı 
sonrasında savaşın galipleri arasında imzalanan 
Moskova, Tahran, Qubec ve Yalta antlaşmala-
rı ile dünyanın iki merkezli, iki kutuplu, bir 
paylaşıma tabi tutulduğu bir dönemde meydana 
gelen savaşlardır. Bir tarafta NATO, diğer tarafta 
Varşova Paktı ülkeleri vardır. 

18 Ebru Canan-Sokullu, age. Ufuk Uras, “Beşinci Nesil 
Savaş/ Sessiz Savaş”, Harkul Savunma Araştırma 
Merkezi, 2020. Abdullah Şengönül, age. Yücel Özel, 
Ertan İnaltekin, Melih Arda Yazıcı, “Savaşın Değişen 
Modeli: Hibrit Savaş”, Milli Savunma Üniversitesi, 
İstanbul, 2018, No: 18/02. Yusuf Özer, “Savaşın Değişen 
Karakteri: Teori ve Uygulamada Hibrit Savaş”, Güvenlik 
Bilimleri Dergisi, 2018, 7(1), s. 29-56. Mustafa Şenol, 
age., s.181-221.

19 Yusuf Özer, agm.

Bir tarafta ABD diğer tarafta SSCB ağırlık mer-
kezidir. Bu iki ülke, süper güç şeklinde tanım-
lanmıştır. Mücadele, bu iki süper güç ve onların 
müttefikleri arasında değişik şekillerde devam 
etmiştir. Ancak savaşlar, topyekûn savaş özelliği 
kazanmamış olup, yerel boyutlarda meydana 
gelmiştir. İki süper güç arasındaki mücadele 
taşeronlar üzerinden, çevre ülkelerde hayata 
geçirilmiştir. Süper güçler arasında zorunlu 
barış dönemi kabul edilen Soğuk Savaş yılları-
nın en dikkat çekici özelliği, “nükleer silahlan-
manın 1970’lere kadar kontrolsüz bir şekilde 
artış” göstermesidir. Bu Soğuk Savaş döneminin 
“dehşet dengesi dönemi” diye de tanımlanma-
sının sebebi de budur. Üçüncü nesil savaşların 
en temel özellikleri, yüksek manevra gücü ve 
hıza sahip olmalarıdır. Bu dönem savaşlarda 
tanklar, mekanize piyade unsurları, topçu ateş 
gücü, hava gücü kullanılmış olup gayrinizami 
savaş ağırlıklıdır. Düşmanın aldatılması ve yok 
edilmesine ilişkin taktikler baskındır.

Dördüncü nesil savaşlar, SSCB’nin çöküşü/So-
ğuk Savaş’ın sona ermesi ile dijital dönüşümün/ 
siber uzayın/yapay zekânın ortaya çıktığı dö-
neme kadar süren savaşlardır.20 Tek süper güç 
olarak ABD’nin öne çıktığı bu dönemde dünya 
tek kutuplu hâle gelmiştir. ABD/NATO, bir 
taraftan SSCB coğrafyasında ortaya çıkan yeni 
devletleri bünyesine katarak Rusya’nın aleyhine 
olacak şekilde doğuya doğru genişlerken; diğer 
taraftan Çin’i yeni ittifaklarla güneyden kuşat-
maya çalışmıştır.

Başta ABD olmak üzere Batı, dünyanın birçok 
bölgesinde çeşitli krizler ve çatışmalar ortaya 
çıkarmıştır ve de çıkarmaya devam etmektedir-
ler. Bu dönemde ABD, Rusya Federasyonu ve 
Çin arasında doğrudan bir savaş olmamakta ve 
fakat bunların etki alanındaki ülkeler üzerin-
den, taraflar arasında bölgesel savaşlar ortaya 
çıkmıştır/çıkmaktadır. Meydana gelen savaş-
larda ise, devlet dışı aktörlerin etkin duruma 
gelmesi, taşeronların kullanılması, vekâlet 
savaşlarının, iç savaşların, terör saldırıların, 
asimetrik çatışmaların yaygınlaşması, silahlan-
ma yarışının hızlanması, sivil ölümlerin artması 
dikkat çekicidir.

20 Ebru Canan-Sokullu, age. Ufuk Uras, agm. Abdullah 
Şengönül, age. Yücel Özel, Ertan İnaltekin, Melih Arda 
Yazıcı, age. Yusuf Özer, agm. Mustafa Şenol, age., s.181-
221.
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Dördüncü nesil savaşta ana hedef, kargaşa 
ortamı inşa ederek mevcut iktidarı devirmek, 
düşmanı siyaseten yalnızlaştırmak ve yıllar 
süren düşük yoğunluklu çatışma ile yenmektir. 
Dördüncü nesil savaşlar, kendisinden önceki 
üç nesil savaş teorisini bünyelerinde barındır-
maktadır. Ancak bu savaş türünde itici güç/
baskın güç, dijital teknolojideki gelişmelerdir. 
Bu dönem savaşlarda bilgi ve iletişim sistemle-
ri devreye sokulmuş ve ağlar üzerinden karar 
vericileri etkileyecek tarzda psikolojik savaş 
kullanımı yoğunlaşmıştır.21

Ülkeleri karıştıran silahlı grupların çoğu 
Batı’nın zalim, sömürgeci, emperyalist devlet-
leri tarafından ortaya çıkarılmış, kurulmuş, 
inşa edilmiş, silahlandırılmış hedef ülkelere 
saldırtılmıştır. Dördüncü nesil savaşlarda en 
dikkat çekici olan, uluslararası kuruluşların, 
sivil toplum örgütlerinin, BM’nin ve NATO’nun 
“farklı angajman düzeylerinde bu çatışmalara 
müdahale” etmeleri tarafgir davranmalarıdır. 
Ayrıca bu dönemde “savaş ve barış arasında 
ayrım yapmak zorlaşmış, sınırlar bulanıklaş-
mıştır.” Bu dönemdeki çatışmalarda “lojistik 
amaçlarla kurulan özel askerî şirketler” bizzat 
çatışmalarda yer almış ve “vekâlet savaşları” 
yaygınlaşmıştır.22

Dördüncü nesil savaşlarda ayaklanmalar ve 
terör öne çıkmıştır. Piyade öncelik kazanmış-
tır. Askerî operasyonların planlanmasında ve 
uygulanmasında askerî olmayan yetenekler 
önemli ve etkin duruma gelmiştir. İmha yakla-
şımı yerine sonuç alınmasını sağlayacak fiziksel 
ve fiziksel olmayan etkiler oluşturmaya yönelen 
etki odaklı harekât yaklaşımı öne çıkmıştır. 
Harekâtlar çok uzun sürmektedir. Sivil zayiatlar 
fazladır ve harekâtı olumsuz etkilemektedir. 
İnsansız hava araçlarının kullanılmaktadır.

Medya, sosyal medya, bilgi savaşları etkin 
durumdadır. Medya ve sosyal medya üzerinden 
yürütülen bilgi savaşları ile muhaliflerin karar 
vermelerinde kafa karışıklığı meydana getiri-
lerek kolay karar vermeleri engellenmektedir. 
Askerî kuvvetler, bilgi teknolojilerinden çok 
daha fazla yararlanmaktadır. Ağ tabanlı bir 
yönetim oluşturularak, birlikler küçültülmüş ve 
karargâhlar büyütülmüştür.

21 Mustafa Şenol, age., s.181-221. Yusuf Özer, agm.
22 Ufuk Uras, agm.

Teröristler ve silahlı gruplar, gizlenmek ve daha 
kolay hareket edebilmek için toplumun içine 
girmektedir. Mücadelenin halkın içerisinde bu-
lunduğu yerleşim bölgelerine kaymasından do-
layı teröristlerle siviller arasında ayırım yapmak 
zorlaşmıştır. Bu nedenle konvansiyonel askerî 
yetenekleri, konvansiyonel olmayan tehditlere 
karşı kullanmada ciddi zorluklar ortaya çıkmış; 
uçaklar, tanklar ve topçu gibi etkili konvansiyo-
nel silah sistemleri kullanılamaz olmuştur.

Hiyerarşik ve büyük askerî teşkilat yapıları, 
klasik askerî planlama ve karar alma süreçleri 
ve operasyonların yönetimindeki usul ve esaslar 
işlemez hâle gelmiştir. Düzenli ve düzensiz 
muharebe görevlerini başarıyla yerine getirebi-
lecek esnekliğe, çevikliğe ve uyum yeteneğine 
sahip askerî kuvvetlere ihtiyaç ortaya çıkmıştır. 
Askerî teşkilat yapılarında, silah sistemlerinde 
ve askerî yöntemlerde önemli değişiklikler mey-
dana gelmiştir. Mücadelede teknoloji baskın 
duruma gelmiş; konvansiyonel silah ve araçla-
rın düzensiz muharebelerde görev yapabilme-
sini temin edecek modifikasyonlar yapılmış ve 
taktik-teknikler geliştirilmiştir. Silahlı insansız 
hava araçlarının kullanılması ile operasyonlar 
çok etkili olmaya başlamıştır. 23

Dördüncü nesil savaşlarla diğerleri arasındaki 
temel farklılıklar şöyle özetlenebilir: Birinci 
nesil savaş insan gücüne, ikinci nesil savaş 
ateş gücüne, üçüncü nesil savaş endüstriyel 
kabiliyetlerin olanak verdiği yüksek manevra 
yeteneğine dayanmaktadır. Üçüncü nesil sava-
şın en belirgin özelliği; kuvvetlerin karadan, 
havadan ve denizden uzak mesafelere süratle 
ulaştırılmasının mümkün hâle gelmesi sonucu, 

23 Ebru Canan-Sokullu, age. Ufuk Uras, agm. Abdullah 
Şengönül, age. Yücel Özel, Ertan İnaltekin, Melih Arda 
Yazıcı, age. Yusuf Özer, age. Mustafa Şenol, age., s.181-
221.

Hibrit savaşta, büyük veri (big-data), veri 
mühendisliği (data-mining), sosyal-medya 
ve diğer internet araçlarının kullanımı 
çok etkin ve önemli olacak; ağlar 
savaşının önemi ve ağırlığı artacaktır.
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istenen yer ve zamanlarda kuvvet yoğunluğu 
(sıklet merkezi) sağlanabilmesi ve gerektiğinde 
düşman derinliklerine yönelerek büyük manev-
ralar icra edilebilmesidir.

Dördüncü nesil savaş da ise devlet dışı aktörle-
rin (teröristler, aşiretler, mezhepler, paralı asker-
ler, özel askerî şirketler gibi) savaşa katılması ve 
asimetri öne çıkar. İlk üç nesil savaşlarda askerî 
faktörler etkin iken, dördüncü nesil savaşlarda 
daha önceki savaşlarda o kadar çok önem arz 
etmeyen askerî faktörlerin dışında siyasi, eko-
nomik, sosyal, kültürel ve psikolojik faktörler, 
strateji ve operasyonların önemli ögesini teşkil 
etmiştir. Harekât alanı karmaşıklaşmış ve askerî 
harekât kritik arazilerden yerleşim alanlarına 
ve özellikle de şehirlere kaymıştır. Bu savaşta 
savaşanlar ve siviller arasındaki ayrım bula-
nıklaşmıştır ve “halkın içinde savaş kavramı” 
ortaya atılmıştır.24

Savaşın ağırlıklı olarak sivil yerleşim bölgeleri-
ne kaydığı dördüncü nesil savaşların yukarıda 
özetlenen özelliklerinden dolayı, konvansiyonel 
güçlerin kullanılması zorlaşmıştır. Düzenli ve 
düzensiz savaşların birlikte kullanılma zorun-
luluğu doğmuştur. Dijital teknoloji, yapay zekâ 
teknolojisi, nanoteknoloji ve biyoteknolojideki 
devasa değişim ve gelişim, dördüncü nesil 
savaşların mantığını çok etkilemiş, doktriner 
değişikliklere neden olmuş, belirsizlikleri ve asi-
metrik etkileri artırmış, bilgi savaşlarını hızlan-
dırmıştır. Teknolojik gelişmeler dördüncü nesil 
savaşlara siber savaşın ve dron savaşlarının 
eklenmesini sağlamıştır. Böylece hibrit savaş adı 
verilen yeni bir savaş türü ortaya çıkmıştır.

Beşinci nesil savaşlar/hibrit savaşlar/sessiz 
savaş, yeni bir türe işaret ettiği için hibrit savaş 
ismi konusunda genel bir uzlaşma yoktur. 
Sessiz savaş, etki altına alma savaşı, algı savaşı, 
bilginin silah olarak kullanıldığı savaş, temassız 
savaş, dijital savaş ve bilgi-tabanlı savaş gibi 
farklı isimlendirilmeler yapılmaktadır.25 Bu 
isimlendirmelerden hangisinin etkin olup kabul 
edileceğini zaman gösterecektir.

24 Ufuk Uras, agm.
25 Ufuk Uras, agm. Mustafa Şenol, age., s.181-221.

HİBRİT SAVAŞLARIN MAHİYETİ

İngilizce sözlüklerde hybrid kelimesi, “iki farklı 
unsuru birleştirerek yapılan bir şey” şeklinde 
ifade edilmekte olup Türkçeye hibrit/melez diye 
geçmiştir. Türkçe sözlüklerde melez kavramı, 
“değişik türde bitki ve hayvanlardan türemiş 
(hayvan veya bitki), kırma, arma, metis”; “de-
ğişik ırkta ana babadan doğmuş olan kimse; 
katışık, karışık” anlamlarına gelmektedir. Hibrit 
kavramının sözlük anlamlarına bakıldığında 
birleştirilme imkânı bulunan iki ayrı unsurun 
bir araya getirilerek, yeni bir unsurun üretilme-
si, ortaya çıkarılması olduğunu ifade edebiliriz. 
Bu nedenle hibrit savaş kavramı, bünyesinde bir 
araya gelme imkânı olan farklı savaş türlerinin 
bir entegrasyonudur. Hibrit savaş, dördüncü 
nesil savaşlara siber savaş, dijital savaş gibi yeni 
savaş türlerinin eklenmesi ile ortaya çıkan çok 
karmaşık, kompleks yeni bir savaş türüdür.

Hibrit savaşa ilişkin ilk tanımlama 2007 yılında 
Frank Hoffman tarafından yapılmıştır. Ona 
göre; “hem devletler hem de devlet dışı çeşitli 
aktörler tarafından yürütülebilen” bir savaş 
türü olup “hibrit savaşın temelini, sınırsız savaş, 
birleşik savaş ve dördüncü nesil savaş olmak 
üzere üç farklı savaş teorisi oluşturmaktadır.”26

Şekil 1 ve Şekil 2’de geleneksel savaşlarla hibrit 
savaşlar arasındaki ilişki görülmektedir. Gele-
neksel savaşlarla modern savaşların entegrasyo-
nu hibrit savaşlardır.

Şekil 1. Hoffman’a Göre Hibrit Savaşın Konsepti27

26 Mustafa Şenol, age., s.181-221.
27 Abdullah Şengönül, age., s. 58.
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Şekil 2. Hibrit Savaşın Temel Oluşumu28

ABD ve NATO hibrit savaş yerine hibrit tehdit 
kavramını kabul etmiş ve kullanmaktadır. 
NATO’nun Stratejik Planlama ve Kavramlar 
Çalışma Grubu Şubat 2010’a göre “Hibrit tehdit, 
devlet ve devlet dışı güçleri de içeren, çok yönlü 
ve düşük yoğunluklu uluslararası barış ve 
güvenlikle ilgili tehditler arasında yer alan siber 
savaş, asimetrik çatışma senaryoları, küresel 
terörizm, göç, yolsuzluk, etnik çatışmalar, 
korsanlık, uluslararası organize suçlar, kaynak-
ların güvenliği, küreselleşmeden ve kitle imha 
silahlarının çoğalmasından kaynaklanan geri 
dönüşler gibi çok çeşitli mevcut olumsuz koşul 
ve eylemleri kapsayan şemsiye bir terimdir.”29

Ancak bugüne kadar yapılan tanımlamalar üze-
rinde henüz genel bir mutabakat sağlanamamış-
tır. Hibrit harekât stratejisinde nirengi noktası, 
konvansiyonel savaşta meydana gelebilecek 
insan zayiatına ve maddi kayba mani olmak 
için hedef ülkede kuvvet kullanımı vasıtasıyla 
çatışma ortamının sürekliliğini sağlamak, hedef 
ülkeyi yıpratmak ve istenilen siyasi hedeflere 
ulaşmaktır. Devletler, siyasi çıkarlarına ulaştık-
larında çatışmaları sonlandırmaktadırlar.

HİBRİT SAVAŞ VE GRİ BÖLGE

Hibrit savaş kavramının daha iyi anlaşılabil-
mesi için savaşlar için gri bölge tanımlanması 
yapılmaktadır. Gri bölge, “siyasî hedeflere 
ulaşmak maksadıyla askerî seçeneklerin uygun 
olmadığı veya çeşitli nedenlerle uygunsuz 
görüldüğü alandır.” Gri bölgenin solunda barış 
ortamı onunla ilgili çalışmalar, sağ tarafında 
ise konvansiyonel savaş ve nükleer savaş yer 
almaktadır. 

28 Mustafa Şenol, age., s.181-221.
29 Mustafa Şenol, age., s.181-221.

Gri bölgede ise hibrit savaşın kullandığı teknik-
ler ve taktikler yer almaktadır. Diğer iki savaş 
türüne nazaran insan zayiatı daha azdır.

Gri bölge stratejisine kurallar yoktur ve sınırlar 
muğlaktır. Hibrit savaş bu bölge özellikleri üze-
rine inşa edilmektedir. Gri bölgeden sağa doğru 
çıkıldığı anda konvansiyonel savaşın başlama 
ihtimali her zaman mevcuttur.30

Şekil 3. Gri Bölge’nin Karakteristik Yapısı31

HİBRİT SAVAŞIN TEMEL AKTÖRLERİ/  
YENİ OYUNCULAR

Hibrit savaşın devletler ve devlet dışı aktörler 
olmak üzere iki temel aktörü vardır.32 Günü-
müzde hibrit savaşlardaki devlet aktörleri 
küresel güç olan devlet/ABD-NATO, başarısız 
devletler, yükselen küresel devletler, güç statüle-
rini yeniden kazanmak için hibrit tehditleri 
kullanan devletler olmak üzere dört ana grupta 
sınıflandırılabilir.

Küresel Güç Olan Devlet/ABD-NATO, dünya-
nın birçok ülkesinde kendisi kabul etmese de 
hibrit savaşları yürüten, yabancı savaşçıları, 
teröristleri besleyen, büyüten hedef ülkelere 
saldırtandır. Pek çok ülkede iç savaşlar çıkartan, 
kadife darbelerle iktidarları deviren, Afganis-
tan, Irak gibi ülkeleri doğrudan işgal edip sonra 
da vekâlet savaşları ile devam ettiren ABD’dir. 
Bugün Ukrayna’yı Truva atı, taşeron olarak 
kullanmaktadır.

30 Erol Işıkçı, Erman Kiraz “Hibrit Savaş Kavramının Yeni 
Savaşlar Perspektifinden İncelenmesi”, Savsad 
Savunma ve Savaş Araştırmalar Dergisi, 2020, cilt: 30, 
sayı: 2, s. 253-266.

31 Erol Işıkçı, Erman Kiraz, agm.
32 Erol Işıkçı, Erman Kiraz, agm. Yusuf Özer, agm.
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Başarısız Devletler, sınırları içerisinde gücü-
nü tekelinde bulunduramayan, zayıf yönetim 
nedeniyle kamu hizmetlerinin yürütülemediği, 
toplumsal ihtiyaçları karşılayamayan, bireysel 
güvenliğin olmadığı ve yok olduğu, anayasal 
otoritenin ve toplumsal düzenin kurulama-
dığı ve komşuları ile istikrarsız ilişkilere 
sahip, uluslararası sorumlulukları yerine 
getirecek hükûmetten yoksun, devletler diye 
tanımlamaktadır.

Tabiatıyla böyle bir devlet hibrit savaşın en 
kolay uygulanabileceği yapıya sahiptir. Bu 
nedenle, dinî ve etnik şiddet, uyuşturucu trafiği, 
silah ve insan kaçakçılığı, haydutluk yaygındır. 
Sınırlar kontrolsüzdür. Teröristlerin ve kontrol 
edilemeyen mülteci akınlarının doğal sığına-
ğıdır. Savaş baronlarının/ağalarının arayıp da 
bulamadıkları bir ortam mevcuttur. Böyle bir 
devlet hem içerde hem de dışarıda istikrarsız 
olup terör için doğal bir mekândır.

Yükselen Küresel Devletler, Çin ve Hindistan 
gibi son yıllarda siyasi, ekonomik, teknolojik, 
psikolojik ve askerî gücü artan ülkeleri olup 
uluslararası ilişkilerde çok etkin ve NATO’ya 
üye olmayan ülkelerdir. Hibrit savaş güçleri 
oldukça yüksektir.

Güç Statülerini Yeniden Kazanmak için Hibrit 
Tehditleri Kullanan Devletler, bölgesel veya 
uluslararası alanda kaybettiği gücü yeniden elde 
etmek, kazanmak için hibrit savaşı önceleyip 
kullanan devletler diye tanımlanmaktadır. Bu-
nun en güzel örneği Rusya’dır. Geçmişte ikinci 
küresel güç olan SSCB’nin dağılmasından sonra 
Rusya, uluslararası düzlemde eski etkinliğini 
kaybetmiştir. Gerasimov doktrini ile eski Sovyet 
coğrafyasında ve Ortadoğu’da hibrit savaşları 
uygulayarak yeniden eski gücüne kavuşmaya 
çalışmaktadır. Ukrayna, Kırım, Osetya ve Ab-
hazya işgalleri ile başlatılıp yürütülen savaş bir 
hibrit savaştır. Hibrit savaşın temel oyuncuları 
ya da aktörleri arasında konvansiyonel savaşta-
ki devlete ilişkin bütün aktörler bulunmaktadır. 
Ancak devletsel aktörlerin devreye giriş süreci 
ve zamanlaması, uluslararası hukuka bağlı 
olarak şekillendiğinden gelişmelere bağlıdır. 
Uluslararası hukuk ve kamuoyu, kurallara 
uymayan devletlere yaptırım uygulayarak onu 
tecrit etme, mağdur etme gibi imkânlara sahip 

olduğundan hibrit savaşta devlet dışı aktörlerin 
kullanılması tercih edilmektedir.

Devlet Dışı Aktörler, devletten bağımsız hareket 
eden, konvansiyonel olmayan 
hareketler gösteren ve terör eylemleri ile sivil 
halka şiddet uygulayan, şiddet ve kaos yardımı 
ile ülke yönetimine sahip olmak isteyen, grup-
lar, yapılardır.33 Bu gruplar, bireysel açıdan veya 
bir devletin, bir bölgesel güvenlik kuruluşunun, 
koalisyon güçlerinin veya BM gibi uluslararası 
kuruluşların himayesinde hareket etmektedir-
ler. Devlet dışı aktörler, askerî ve sivil olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır.34

Devlet Dışı Askerî Aktörler, ulusal, bölgesel, Bir-
leşmiş Milletler şemsiyesi altında veya bölgesel 
güvenlik kuruluşları ile koalisyon güçlerinde 
görev alan askerler ve savaş müteahhitlerinin 
paralı askerleridirler.35

Devlet Dışı Sivil Aktörler, medya kuruluşları, 
çok uluslu şirketler, sivil halk, terörist gruplar, 
organize suç örgütleri, asi güçler, yerel milisler 
gibi sivillerdir.36

Hibrit savaşlarda düzenli orduyla beraber dü-
zensiz silahlı gruplar, askerle beraber sivil halk, 
askerî güçle beraber askerî olmayan (ekonomik, 
sosyolojik, psikolojik, politik, vb.) güçler, sıcak 
çatışmayla beraber şiddet içermeyen yöntemler, 
paralı askerler, vekâlet savaşları, terör yöntem-
leri, ayaklanmalar, iç isyanlar, gayrinizami savaş 
türleri, teknolojinin getirdiği siber ve dron 
savaşları gibi her türlü yeni imkânlar kulla-
nılmaktadır; ortaya çıkacak yeni imkânların 
ilaveten kullanılması da amaçlanmaktadır.37 Bu 
nedenle hibrit savaş yaklaşımında temel strateji, 
devlet-dışı aktörler veya devletler tarafından 
yeni doktrin ve organizasyon türleri oluştur-
mak, teçhizat geliştirmek, nihayetinde çatışma-
ya asimetrik ve yaratıcı bir yaklaşım getirerek 
çatışma süresini uzatmaktır.38

33 Yusuf Özer, agm.
34 H. Yalçınkaya, “Savaşın Değişimi ve Savaş 

Çalışmalarında Farklı Disiplinler”, Savaş, Farklı 
Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar, Siyasal Kitapevi, 
Ankara, 2010.

35 H. Yalçınkaya, age.
36 H. Yalçınkaya, age.
37 Ufuk Uras, agm.
38 Erol Işıkçı, Erman Kiraz, agm.
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Hibrit savaş konusunda dünyadaki gelişmelere 
bakıldığında geleceğin savaşlarında küçük ve 
etkili devlet dışı aktörlerin çok baskın olacağı 
görülebilir. Bu unsurları daha da etkili kılacak 
unsur teknolojideki gelişmelerdir. Son zaman-
larda geliştirilen yönlendirilmiş enerji silahları, 
elektronik savaş, uzaya konuşlu silah sistem-
leri, toksik ve radyoaktif saldırılar, psikolojik 
harp, siber savaşlar ve bilgi kirliliği gibi araçlar, 
imkânlar,39 hibrit savaşlarda devlet dışı aktörle-
rin etkisini çok daha fazla artıracaktır. Özellikle 
bu devlet dışı aktörler, sanayileşmiş, yüksek 
teknolojiye sahip devletlerle birlikte hareket 
ettiklerinde zararları, tahribatları daha da 
artacaktır.

Son yıllarda paramiliter güçler ve özel askerî 
güvenlik şirketleri devlet dışı aktörler olarak 
sürece ağırlıklı bir şekilde dâhil olmuşlardır.40 
Libya’daki hibrit savaş örneğinde olduğu gibi, 
özel askerî güvenlik şirketlerinin önemi ve 
ağırlığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle bu iki güç 
önümüzdeki süreçlerde çok daha yoğun bir 
şekilde kullanılacaktır. Ancak unutulmaması 
gereken bir gerçek, bunların etkili olabilmesi 
için konvansiyonel nitelikli askerî birliklerin 
desteğine ihtiyaçları olduğudur.

Devlet dışı aktörler, devletten bağımsız hareket 
ettikleri için uluslararası hukuk kendilerini 
bağlamamaktadır. Bu nedenle hareket kabili-
yetleri çok yüksektir. Devlet dışı aktörler, kendi 
başlarına bağımsız hareket edebilen yapılar 
olduğu gibi bir devletin himayesinde hareket 
eden yapılar da vardır. Hangi şekil altında var 
olurlarsa olsun ana amaçları, hedef ülkede 
şiddet ve kaos yardımı ile ülke yönetimine sahip 
olmak, ülke yönetimini zayıflatmak, ülke yöne-
timini iş birliği ettiği ülkenin arzu ve isteklerine 
tabi kılmaktır.

HİBRİT SAVAŞIN AKTÖRÜ OLARAK  
YABANCI SAVAŞÇILAR

Hibrit savaşın çok önemli devlet dışı unsur-
lardan biri de yabancı savaşçılar veya göçmen 
savaşçılardır.41 

39 A.B. Uşaklı, H. Alper, “Teknolojik Gelişmelerin Savaşları 
Dönüştürmesi ve Gelecekteki Savaşlara Hazır Olmak” 
Savaş, Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar.

40 Erol Işıkçı, Erman Kiraz, agm.
41 Yusuf Özer, agm.

Bu savaşçılar, savaşma yeteneğine sahip olup 
savaştıkları düşmana karşı kin, nefret ve moti-
vasyonla doludurlar. Bunlar savaşa alıştıkları 
için hedef ülkede, kendi ülkelerinde, üçüncü bir 
başka ülkede olmak üç farklı alana savaşı yayma 
konusunda etkili olabilmektedirler.

Savaşı alışkanlık hâline getirdikleri için sa-
vaştıkları ülkede savaş bitince veya ayrılmaya 
karar verince ya kendi ülkelerine dönmekte ya 
da bir başka ülkeye savaşmak için gitmektedir-
ler. Dolayısıyla bunlar hibrit savaşın amacına 
uygun şekilde savaş yayıcı bir rol veya görev 
üstlenmektedirler. Bunlar barış içinde yaşama-
yı değil, genellikle savaşarak yaşamayı tercih 
etmektedirler. Her türlü terör eyleminin içinde 
bulunmakta bir sakınca görmemektedirler.42 
Bu nedenle yabancı/göçmen savaşçılar, hibrit 
savaşın en iyi yayıcılarıdırlar. Bugün yabancı/
göçmen savaşçılar, Irak, Afganistan, Suriye, 
Libya ve Ukrayna da aktif olarak savaşta yer 
almaktadırlar.

HİBRİT SAVAŞIN SAFHALARI VE BİLEŞENLERİ

Hibrit savaşın safhalarına ilişkin görüşler, za-
manla değişmekte ve de gelişmektedir. Sahada-
ki uygulamalardan hareketle teori geliştirilmek-
tedir. Hibrit savaşın stratejisinde etkili unsurlar 
(Şekil 4) göz önüne alınarak hibrit savaş strateji-
si inşa edilip uygulamaya sokulmaktadır.

Şekil 4. Hibrit Savaşın Güçleri ve Destekleyen Oluşumları43

42 H. Yalçınkaya, “Yabancı Terörist Savaşçılara Karşı 
Uluslararası İşbirliği: Türkiye’nin Tecrübesi” ORSAM 
Bölgesel Gelişmelerin Değerlendirmesi, 2015, No: 22, s. 
16.

43 Mustafa Şenol, age., s. 181-221.
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Konvansiyonel silahların savaşlardaki ağır-
lığı ve tahribat gücü teknolojiye bağlı olarak 
artmaktadır. O nedenle düşük ve orta yoğun-
luklu çatışmalar ile orta ve yüksek yoğunluklu 
çatışmalar arasındaki tahribat açısından fark 
gittikçe azalmaktadır. Bu durum farklı arayışla-
ra neden olmuş bunun sonucunda hibrit savaş 
teorisi ve stratejisi ortaya çıkmıştır. Şekil 5’te de 
görülebileceği gibi hibrit savaşta, düşük ve orta 
yoğunluklu çatışma için konvansiyonel unsur-
larla, konvansiyonel olmayan unsurlar birlikte 
hareket etmektedirler. Bu iç içe geçmişlik bula-
nıklığa neden olmaktadır.

Şekil 5. Hibrit Savaşın Bileşenleri44

İç içe geçen bileşenlerin ve aktörlerin, “Nasıl, 
ne şekilde ve ne zaman kullanacağı?” hususu 
hibrit savaş stratejisinin safhalarını belirlemek-
tedir. Hibrit savaş stratejisinde birbirine bağımlı 
önemli safhalar mevcuttur.45 Şekil 6’da görüle-
bileceği gibi askerî yöntemlerin kullanılmadığı 
asimetrik savaş (bilgi/enformatik, etik, psikolo-
jik, ideolojik, diplomatik ve ekonomik yöntem-
lerin arzu edilen yönde politik, ekonomik ve 
askerî altyapı oluşturma planının bir parçası 
olarak kullanılması) hibrit savaşın birinci safha-
sı, birinci aşamasıdır.

İkinci safhada dezenformasyon savaşı başlatılıp 
neyin gerçek, neyin yanlış olduğuna ilişkin bir 
kaos ortamı oluşturulmaktadır. Bunun başarıla-
bilmesi için diplomatik ve askerî kurumlardan, 
basın organlarından koordineli bir şekilde 

44 Ali Gök, age., s. 13- 30; 81-100.
45 Ali Nedim Karabulut, “Eski Savaş, Yeni Strateji: 

Rusya’nın Yirmi Birinci Yüzyıldaki Hibrit Savaş 
Doktrini ve Ukrayna Krizi’ndeki Uygulaması”, 
Uluslararası İlişkiler, 2016, cilt:13, sayı: 49, s. 25-42.

yanlış bilgiler, emirler, direktifler ve talimatlar 
etrafa yayılmaktadır. Siyasi ve askerî yönetici-
lerin yanlış karar vermeleri, yanlış yönlere yön-
lendirilmeleri için aldatıcı özel operasyonlar ya-
pılmaktadır. Aldatma ve rüşvet gibi yöntemlerle 
hükûmet görevlileri ve askerî personel üzerinde 
yoğun bir baskı uygulanarak istifa etmeleri 
sağlanmak istenmektedir (Üçüncü safha).

Dördüncü safhada sokak hareketleri ile siyasi 
iktidara karşı tüm gayrimemnunların topar-
lanması ve bir baskı unsuru hâline gelmesi 
sağlanarak hem halkın hem de iktidarın içinde 
gerilim ve huzursuzluk artırılmaktadır. İkti-
darın saflarında bölünme taraftarlarında saf 
değiştirme hedeflenmektedir.

Beşinci safhada hedef ülkede uçuşa yasak bölge 
ilan edilerek özel silahlı birlikler ve silahlı mu-
halif gruplar eş zamanlı koordineli bir şekilde 
devreye sokularak ortak faaliyet göstermeleri 
sağlanır. Bu şekilde halkta daha fazla huzur-
suzluk ve gerilim meydana getirilerek siyasi 
iktidara karşı güvensizlik oluşturulur ve halk 
tabanında saf değiştirmelerin olması sağlanarak 
siyasi iktidar yalnızlaştırılır.

Altıncı safhada, askerî harekât başlatılmaktadır. 
Ardından teknolojik üstünlük devreye sokula-
rak (yedinci aşama) siyasi iktidarın ve askerî 
yönetimin iradesi tam çözülerek en kısa sürede 
ve en az zayiatla hedef bölge/yer genel hatlarıy-
la ele geçirilmek istenmektedir. Ancak bölgenin 
değişik kısımlarında yerel direnişler mevcut 
olabilir. Bunun için sekizinci aşamaya geçilerek 
tüm yerel direnişler tasfiye edilip bölgede tam 
bir hâkimiyet sağlanması hedeflenmektedir. 
Böylelikle harekât tamamlanmış olmaktadır.

Şekil 6: Hibrit Savaş Stratejisinin Aşamaları46

46 Ali Nedim Karabulut, agm.

18 | Mayıs 2022 | umranmran



HİBRİT SAVAŞI FARKLI KILAN ÖZELLİKLER

Hibrit savaş yeni bir savaş türü olup şu temel 
özellikler üzerine inşa edilmiş olduğundan 
diğer savaşlardan yapısal olarak ayrılmaktadır:47 
Hibrit savaşta, devlet dışı/asker dışı aktörlerin 
etkisi gittikçe artacaktır. Devlet ve devlet dışı ak-
törler, tüm güç unsurları ve tüm savaş bileşenle-
ri birlikte ve aynı anda hareket etmektedir/ede-
cektir. Hibrit savaşta, savaş ve barış arasındaki 
çizgi bulanıklaşmıştır.

Hibrit savaşta, her geçen gün farklı ve yeni 
yöntemler ve araçlar kullanılacaktır. Hibrit sa-
vaşta, rakip tarafın toplumsal hassasiyetleri ve 
zafiyetleri hedefe konacaktır. Hibrit savaşta ana 
aktör halktır. Halk, savaşın hem amacı hem de 
hedefidir. Hibrit savaşta, şuurlu bir şekilde karşı 
tarafın saldırıyı fark edememesi için bulanık/
muğlak bir ortam inşa edilerek karşı tarafın tep-
ki vermesi engellenecek ve de geciktirilecektir.

Hibrit savaşta, çok etkili olabilecek yeni bir 
alan, siber uzay olacaktır (Şekil 7). Siber savaş 
yoğunlaşacak; saldırılar uzaydan yere, yerden 
uzaya ve uzaydan uzaya şeklinde olabilecektir.

Şekil 7. Beşinci Savaş Alanı “Siber Uzay”48

Hibrit savaşta, her geçen gün barış ve savaş 
arasındaki fark daha da belirsizleşecek ve barış 
döneminden itibaren sürekli bir karşılaşma ve 
çatışma durumu oluşturulacaktır. Hibrit savaş-
ta, muharebe sahası daralacak, fakat savaş alanı 
genişleyecektir. Hibrit savaşta, öncelikli strateji 
savaşmadan kazanmak olacak; askerî olmayan 

47 Ali Gök, agm. Ali Nedim Karabulut, agm. Valeriy 
Gerasimov, “Öngörüde Bilimin Değeri, Yeni Meydan 
Okumalar Savaşın Şekil ve Usullerini Yeniden 
Değerlendirmeyi Gerektirmektedir”https://odatv4.com/
analiz/cok-konusulan-gerasimov-doktrini-
nedir-03051855-138093. Ufuk Uras, agm. Erol Işıkçı, 
Erman Kiraz, agm. Mustafa Şenol, age., 181-221.

48 Mustafa Şenol, age., 181-221.

araçlarla sonuç almak öncelenecektir. Hibrit 
savaşta, saldırıya uğrayan tarafın saldırıya uğra-
dığı ve hatta yenilgiye uğramakta olduğu fark et-
tirilmeyecektir. Hibrit savaşta, ülke Yöneticileri 
(siyasetçiler ve stratejik karar vericiler) düşma-
nın daha çok baskılarına muhatap olacaklardır.

Hibrit savaşta, büyük veri (big-data), veri mü-
hendisliği (data-mining), sosyal-medya ve diğer 
internet araçlarının kullanımı çok etkin ve 
önemli duruma gelecek; ağlar savaşının önemi 
ve ağırlığı artacaktır. Hibrit savaşta, konvansiyo-
nel kuvvetler/askerî kuvvetlere daha az ihtiyaç 
duyulacaktır. Hibrit savaşta, savaş her yerde 
gerçekleşecektir. Hibrit savaşta, amaç (sadece) 
toprak işgal etmek değil, arzu edilen etkileri 
meydana getirebilmektir. Hibrit savaşta, düş-
man kuvvetlerin imha edilmesinden ziyade sis-
temlerinin imha edilmesi daha önemlidir. Karşı 
tarafın siyasi otoritesini yıkmak önceliklidir. 
Hibrit savaşta, kullanılan taktikler, savaşın mali-
yetini azaltmakta ve savaşı ucuzlaştırmaktadır.

Hibrit savaşta, kitle imha silahlarının kullanımı-
na ilişkin tehditler var olmaya devam edecektir. 
Özellikle biyolojik savaşın önemli bir yeri olabi-
lecektir. Hibrit savaşta, çatışma ortamı, askerî 
güçle beraber politik, ekonomik faaliyetlerin, 
bilişim/propaganda faaliyetleri ile diğer askerî 
olmayan faaliyetlerin, özel kuvvetler ve/veya 
sivil halkın kullanılarak karmaşık şekilde uygu-
landığı bir ortamdır. Hibrit savaşın kendisine 
yakın bazı savaş türleri ile bazı ortak noktaları 
olmakla birlikte çok keskin olarak ayrıldığı, 
farklılaştığı noktalar da vardır (Tablo 1).

Tablo 1: Hibrit Savaş Konseptinin Diğer Savaş Konseptleri 

ile Karşılaştırılması49

49 Erol Işıkçı, Erman Kiraz, agm.
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UKRAYNA-FİLİSTİN-SURİYE: 
“TOPLU SOYKIRIM”

Beşir EL-BEKR

U krayna Cumhurbaşkanı Vo-
lodimir Zelenski Rusya’nın 

ülkesine yönelik işgalini savaş 
değil de “toplu soykırım” ola-
rak niteleyerek iyi yaptı. Gerçi 
kendisi Fransa Cumhurbaşkanı 
Emmanuel Macron’un cevabının 
verdiği mesajda görüldüğü üzere 
uluslararası bir müdahaleyi cez-
betmek için bu ayırımla olayı son 
derece trajik hâle getirmek istedi. 
Macron “toplum soykırım keli-
mesinin bir anlamı olduğunu”, 
“siyasilerce değil hukukçularca 
ifade edilmesi gerektiğini” ifade 
etmişti.

Buradaki anlaşmazlık, bazılarına 
görüldüğü üzere terimlerde de-
ğil, aksine yeni bir vahşi saldır-
ganlığa maruz kalan Zelenski ile 
Paris’te yüksek bir kuleden bakan 
ve bir aydan kısa bir süre içinde 
Rus yıkımından kaçarak sınırı ge-
çen 5 milyon Ukraynalıdan sade-
ce birkaç bininin kendisine ulaş-
tığı Macron arasındadır. Kaldı ki 
Rus yıkımı sivil ile asker, kışla ile 
hastane, tren istasyonu ve inek 
çiftliği arasında fark gözetme-
mektedir. Milyonlarca Ukraynalı 
ilk haftasında Rus saldırısının 
korkularını yaşamasalardı ve acı-
larını tatmasalardı evlerini terk 
etmezlerdi. Rus saldırısı başkent 
Kiev’i işgal etmeyi hedefliyor-
du ve bu işgalin bir parçası Kiev 
çevresindeki toplu mezarlarda 
görüldü.

Macron İkinci Dünya Savaşın-
da Nazi kurbanlarının maruz 
kaldığı vasıflarda olmadığı için 
Ukrayna’nın karşılaştığı şeyin 
“toplu soykırım” olduğunu itiraf 
etmek istemiyor ve tarihte yaşa-
nan tek soykırımın holokost ol-
duğunu ifade ediyor. 

Bunun dışındakiler ölçü kabul 
etmez. Aksine Yahudi holokos-
tunun anısını lekeler, tarihî öne-
mini düşürür, Batı’nın Filistin 
halkının vatanını onlara vererek 
ve Filistin’de kendilerine bir dev-
let kurtararak telafi ettiği Yahudi 
mazlumiyetini azaltır. Çünkü 
onlar Almanlar eliyle bir soykı-
rıma maruz kalmıştır. Dahası 
70 yıldır Filistin halkına karşı 
işledikleri tüm suçları haklı gös-
terdiler. Fransa cumhurbaşkanı 
veya diğerlerinin aklına İsrail’in 
Filistin’de yaptığı, insan, ağaç ve 
taş soykırımını suç saymak gel-
medi. İsrail’in işgale karşı başını 
kaldıran herkese yönelik cinayet-
leri soykırım değil, toprakların 
müsadere edilmesi, Filistin top-
rakları üzerinde yerleşimlerin 
kurulması ve bin yıllık zeytin 
ağaçlarının sökülmesi soykırım 
değil. Tüm bunlar ikiyüzlülüğün 
literatüründe savaştan ve saldırı-
dan daha düşük seviyededir. Karı-
şıklıklar Güvenlik Konseyi’nden 
kınama açıklamasını dahi hak 
etmemektedir.

Ukrayna’da “toplu soykırım” 
görmeyen uluslararası topum 
Rusların Eylül 2015’te askerî 
müdahalesinden önce Suriye’de 
yaptıklarını görmezlikten geldi. 
Ruslar rejimin başı Beşşar Esed’i 
21 Ağustos 2013’te Guta’daki soy-
kırımdan temize çıkarmak için 
Barak Obama başkanlığındaki 
ABD ile anlaşma yapmışlardı. 
Esed sivillere karşı kimyasal silah 
kullanmış ve yaklaşık 1466 kişiyi 
katletmişti. Rejimin kimyasal si-
lah stokunun imha edilmesini ön-
gören Sergey Lavrov-John Kerry 
anlaşmasına rağmen daha sonra 
bu katliam yedi defadan fazla 
tekrarlandı.

Konu Moskova’nın uluslararası 
mahfillerde Esed’in avukatlığı 
rolünü oynamasıyla sınırlı kalmı-
yor ve üstüne üstlük bizzat hami-
si rolü oynuyor. Rusya 2015 yılın-
dan bu yana birden fazla soykırım 
yaptı. Ayrıntıları Suriye’deki Rus 
hava güçlerinin işlediği ağır ihlal-
leri kaydeden uluslararası örgüt-
lerin raporlarında belgelenmiştir. 
Rusya örneğin rejimin kontrolü 
dışındaki bölgelerde yıkmadığı 
tek bir sağlık merkezi bırakmadı. 
Bunu yaparken hedef almamak 
için Birleşmiş Milletler’in verdiği 
koordinatları kullandı. Bunun dı-
şında vakum bombaları da dâhil 
yasak silahlar da kullandı. Rusya 
Savunma Bakanı Sergey Şoygu 
birçok kez Suriye’yi bir atış ve 
silah deneyleri poligonuna çe-
virdiklerini, Humus, Şam, Dera, 
Halep ve Hama kırsallarından 
demografik tehcir uyguladıkları-
nı ve 2016 yılında Halep’in yarı-
sını yerle bir ettiklerini itiraf etti. 
Tüm bunlar toplu soykırım veya 
Rusya’nın yargılanmasını gerekti-
ren savaş suçları değil!

(El-Arabi El-Cedid, 22 Nisan 
2022)
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ORTADOĞU’DAN

UKRAYNA SAVAŞI RİYAD-TAHRAN 
YAKINLAŞMASINI HIZLANDIRDI MI?

BAŞYAZI

S uudi Arabistan-İran müza-
kerelerinin Irak Başbakanı 

Mustafa el-Kazimi’nin gözetimin-
de ve üst düzey güvenlik heyetle-
rinin katılımıyla Bağdat’ta yeni-
den başlaması Ukrayna krizinin 
sonuçları zemininde bölgesel ve 
uluslararası hızlı gelişmelerin ya-
şanmasıyla gerçekleşiyor.

Gizli bir yapı alan önceki dört tur 
başarısız olmuştu, çünkü İran ve 
Suudi taraflar biri Amerikan di-
ğeri Rus olmak üzere birbiriyle 
çatışan iki siperde duruyordu. 
Ancak şimdi tablo değişti ve Ri-
yad-Washington ilişkilerinde ge-
rilimin artması, birincisinin Baş-
kan Joe Biden’in petrol üretimini 
fiyatları düşürecek ve ucuz enerji 
sağlanmasıyla Batı ekonomisine 
destek olacak şekilde arttırması 
talebini reddetmesi gölgesinde 
aynı siperde yani Rus siperinde 
durmaya başladılar.

Müzakerelerin bu turuyla ilgili 
bilgiler hâlâ sınırlı. Bu beklenen 
bir durum. Şöyle ki taraflar giz-
lilikte kararlılar ancak Yemen 
savaşının müzakere masasında 
olması İran’ın bu meseleye gir-
meyi reddeden önceki tutumun-

dan geri adım attığı ve doğrudan 
Yemenli tarafla yani Husilerin 
Ensarullah hareketi ile ilişkiye 
geçmesinin kaçınılmaz olduğu 
mesajı veriyor.

Cevabı aranan soru şu: Bu yeni 
gelişme İran’ın Yemenli ve Suud-
lu taraflar arasında arabuluculuk 
rolü oynamaya ve Suudi tarafının 
-savaşı sonlandıracak nihai çö-
züme varılmasını hızlandıracak- 
yeni fikirlerini Yemen tarafına ta-
şımaya tam hazır olduğunun bir 
sonucu mudur?

Suudi tarafı Yemen krizinde bazı 
olumlu adımlarla silahlanarak 
beşinci tura gitti. İki aylık ateşkes 
anlaşmasının imzalanması, Ye-
men Cumhurbaşkanı Abdu Rab-
buh Mansur Hadi’nin azledilmesi 
ve yeni başkanlık konseyiyle de-
ğiştirilmesi, Sana Havaalanı’nın 
sınırlı bir kısmının açılması, Hu-
deyde limanındaki ablukanın 
hafifletilmesi ve bazı petrol tan-
kerlerine yüklerini boşaltma izni 
verilmesi bu adımlardan.

Suudi Veliaht Prens Muhammed 
bin Selman birçok sebepten ötü-
rü ülkesinin ABD ile ilişkilerinin 

gerginleşmesi nedeniyle bir en-
dişe hâli yaşıyor. En belirginleri 
Rus güçlerinin Ukrayna’yı işgali-
ni kınamaması, Ruslarla OPEC + 
antlaşmasına bağlı kalması, Çin 
devlet başkanını Riyad’a daveti, 
alternatif mali sistemi destek-
leme yönünde Rus ve Çin para 
birimiyle petrolü fiyatlandırma-
ya hazır olduğunu ifade etmesi. 
Yemen dosyasındaki esnekliği, 
İran’la diyalog turlarına dönüşü 
kolaylaştırdı ve hatta kesinleştir-
di. İran’la düşmanlığın sürmesi 
ve Yemen’deki savaşının tırman-
ması gölgesinde yoğun Amerikan 
baskılarıyla mücadele edemezdi.

Prens Selman’ın en büyük endişe-
si kendisini ve ülkesini sekizinci 
yılına giren Yemen savaşına sok-
masıyla sınırlı. Savaş özellikle 
de İran yapımı Yemen füze ve 
insansız hava araçlarının Suudi 
Arabistan’ın birçok büyük şeh-
rindeki petrol tesislerini vurması 
sonrası ağır maddi ve can kayıpla-
rına yol açtı. Hâlihazırda tüm ça-
bası savaştan en az kayıpla nasıl 
çıkılacağı konusuna yoğunlaşmış 
durumda.

Tek seçenek olmasa da ABD ve 
Batı’nın kendisini hayal kırıklı-
ğına uğratması ve Arap mütte-
fiklerinin desteğinin bildirilerle 
sınırlı kalması sonrası tek seçe-
nek olmasa da İran’a gitmesi en 
iyi tercih. Bu yüzden Suudi-İran 
diyalogunun gelecek turlarının 
öncekilerden daha başarılı olma-
sı güvenlik alanlarından siyasi 
alanlara taşınması, ateşkesin 
uzatılması, Yemen’e dayatılan ab-
lukanın sınırlandırılması ve ted-
rici olarak sahadaki yeni siyasi 
ve askerî realitenin “tanınması” 
uzak ihtimal değil. Yemen krizine 
yönelik bu yeni Suudi eğiliminin 
geç kaldığı doğru ancak gecik-
meli de olsa hiç olmamasından 
iyidir.

(Re’yulyevm, 24 Nisan 2022)

Ali Hamaney Muhammed bin SelmanMuhammed bin Selman
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G Ü N D E M

YEMEN’DE YENİ DÖNEM VE   
ASKERÎ SEÇENEK
Hayrullah HAYRULLAH

Y emen yeni bir döneme girdi 
ve Başkanlık Konseyi kendisi-

ni Husileri yeni bir siyasi formüle 
ulaşmak için önlerinde müzakere 
dışında başka bir seçenek olmadığı-
na ikna etmek amacıyla askerî seçe-
neğe başvurmak zorunda bulacaktır.

Güneyin başkenti Aden şu günlerde 
Yemen’deki yeni “meşru” erkâna ev 
sahipliği yapıyor. Bu “meşruiyet” 
geçici Riyad Konferansı’nda ortaya 
çıkmıştı. Konferans Cumhurbaşkanı 
Abdu Rabbuh Mansur Hadi’den ve 
kendisini çevreleyen grupla birlikte 
temsil ettiği yetkilerden ve Hadi’nin 
Şubat 2012’de Ali Abdullah Salih’in 
halefi olmasından bu yana devam 
eden çıkmazı sürdürme arzusundan 
kurtulmayla taçlandı.

Başlarında Başkanlık Konseyi Başka-
nı Reşad el-Alimi olmak üzere yeni 
meşru erkânın meclisten güven oyu 
almak amacıyla Aden’de bulunması 
önemli. Hiç şüphesiz meşruiyetin 
Yemen toprağından harekete geçme-
si umutlanmak için bir sebep. Ancak 
kendisini er ya da geç yönelten soru; 
İran’ın desteklediği Husilerin müza-
kere masasına oturmayı kabul edip 
etmeyecekleri etrafındadır. Böyle 
bir gelişmenin, yeni “meşruiyetle” 
kökten değişeceği öngörülen hâli 
hazırdaki güç dengesi gölgesinde 
gerçekleşmesi mümkün değil. Peki, 
yılların çıkmazını kırmak için masa-
ya oturmak mümkün mü değil mi?

Daha açık bir ifade ile Başkanlık 
Konseyi’nin elinde Husileri önlerin-
de müzakere dışında başka seçenek 
olmadığına ikna etmek için askerî 
seçenek var mı?  Hadi’nin sadece 
iki yıl sürmesi öngörülen geçici 
cumhurbaşkanlığına başladığını 
hatırlatmak faydalı olacaktır. Bu iki 
yıl zarfında yeni anayasa kabul edi-
lecek ve Yemen silahlı kuvvetleri ye-
niden oluşturularak bu yeni anayasa 
ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
gidilecekti. Hadi Yemen ordusunu 
biat dağıtan başsız bir bedene dö-
nüştürmeye çalıştı. Tüm yaptıkları 
Husi projesine hizmet etti. 

Yemen’de şartların bu noktaya gel-
mesinde ve ülkenin bir bölümünün 
İran füze ve drone üssüne dönüşme-
sinde görülen felaketten kaçınmak 
için bu durumun erken farkına va-
rılması gerekiyordu.

Geçici Cumhurbaşkanı Hadi’nin tek 
bir hedefi vardı. Bu hedef eski Ye-
men Cumhurbaşkanı Salih’in ordu 
içindeki nüfuzunu bitirmekti. Yap-
tıkları Husilerle ve diğer güçlerle 
ilişkilerde askerî seçeneğin ortadan 
kalkmasına ve bunun yerine işe ya-
ramaz siyasi manevralara yol açtı.

Hadi, Ali Abdullah Salih’in 15 yılı 
aşan bir süre yardımcısıydı. 1994 
yılından itibaren kaprisli olmaya 
başlayan Salih kendisine birçok mü-
nasebette uygunsuz davrandı. Hadi, 
Salih’le hesabını görmeye yoğunlaştı 
ancak bunun sonuçlarını düşüneme-
di. Otuzdan fazla tugayı içeren Cum-
huriyet Muhafızlarına odaklanmaya 
başladı. Hadi’nin iktidara geldiği iki 
yıllık süreç görmezlikten gelinebilir 
ve davranışları selefi eliyle geçmişte 
maruz kaldığı baskıyla açıklanabilir. 
Ancak Husilerin Sana’yı alışlarını 
kolaylaştırma noktasında oynadığı 
rolü anlamak mümkün değil. Husi-
ler başkent yolundayken İmran mu-
hafazasında ordunun devreye sokul-
masını reddetmişti. Bu 2014 yazıydı. 
Geçici Cumhurbaşkanı Hadi, Husile-
rin İmran’ı işgal etmeleri ve Hamr 
köyünde Abdullah bin Huseyin El 
Ahmar’ın evlatlarının evlerini ele 
geçirmesi sonrası Haşid kabilesinin 
başında olan Ahmar ailesinin liderli-
ğini sonlandırmasına sevindi. Hadi, 
Husilerin kendi lehine çalıştıklarını 
ve Islah Partisi ile temsil edilen Müs-
lüman Kardeşler’le denge sağlamak 
için de onları kullanabileceğini dü-
şündü. İhvan’ın da Husilerle özel 
hesapları vardı. Bu hesaplar 2011 
kışında Ali Abdullah Salih’ten kur-
tulmak ve yerini almak için temel 
rol oynadıklarından bu yana hiç 
değişmedi.

Esasında Riyad Konferansı’nda yet-
kileri alınan Hadi’nin tüm hesapları 

sadece Husilere ve Yemen’deki İran 
projesine hizmet eden yanlışlar üze-
rine kuruluydu. Bu, Hadi’nin savaş-
tığını iddia ettiği ve her daim tehli-
kesine karşı uyardığı bir projedir.

Husilerin 12 Eylül 2014’te Sana’yı 
ele geçirmesi sonrası bu iki başlı -Ge-
çici Cumhurbaşkanı Hadi ve yardım-
cı Ali Muhsin Salih el-Ahmar -“meş-
ruiyete” dönüşen bu meşruiyetten 
kurtulmak gerekliydi. Hiçbir meşru-
iyeti olmayan bu “meşruiyetin” dav-
ranışlarının görülmemesi sebebiyle 
Yemen şartlarıyla doğrudan ilişkili 
Körfez ülkeleri değerli bir zaman 
kaybettiler.

Zayi olan bu yıllardan sonra şimdi 
Yemen’de şu iki önemli olay gölge-
sinde yeni bir dönemden bahsetmek 
mümkün oldu. Birincisi iki aylık 
süreyle ilan edilen ateşkes. İkincisi 
ise gelecekte Husilerle yapılması 
muhtemel görüşme masasına askerî 
seçeceği yeniden koyma ihtimali. 
Ortada Başkanlık Konseyi adı al-
tında yeni bir meşruiyet var. Reşad 
el-Alimi, Hadi’yi “geçici Cumhurbaş-
kanı” diye adlandırmakta tereddüt 
etmedi. Daha da önemlisi konseyin 
etkin askerî güçlere sahip isimleri 
içermesi. Bu güçler arasında Hudey-
de cephesinde savaşanlar ve geçen 
ocak ayında stratejik öneme sahip 
Şebve kentini geri alan Amalika 
güçleri de yer alıyor. Çoğunluğu gü-
neyde olan Amalika güçleri Husileri 
yenilgiye uğratabileceklerini gördü. 
Oysa önceki meşruiyet bunu istemi-
yordu. Hatta Husilerin Sana’yı istila 
etmesini kolaylaştırdı.

Yemen yeni bir döneme girdi. Baş-
kanlık Konseyi Husileri önlerinde 
yeni siyasi formüle varmak için 
müzakere dışında başka seçenek 
olmadığına ikna etmek için birçok 
cephede askerî seçeneğe başvurmak 
zorunda bulacak kendisini.

Nihayetinde birçok şey, İran’ın 
Yemen’de almaya ve vermeye hazır 
olmasına, Husilerin Yemen’deki si-
yasi projelerinin -ki bu İran projesi-
dir- askerî dengelerle irtibatlı sebep-
lerden ötürü ne fazla ne eksik hiçbir 
ufkunun olmadığına ikna olmaları-
na bağlı olacaktır.

(Al-Arab, Lübnanlı gazeteci, 22 Ni-
san 2022)
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ORTADOĞU’DAN

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.

TÜRKİYE “SIFIR SORUN” 
POLİTİKASINA TEKRAR MI DÖNDÜ?
Said EL-HAC

T ürkiye’nin birçok bölgesel 
güçle yakınlaşma süreci, zi-

hinlere siyasi bir tartışmayı yani 
AK Parti’nin 2002 yılında iktidara 
gelmesiyle birlikte 2011’deki Arap 
devrimlerine kadar benimsediği 
“sıfır sorun” politikasını yeniden 
getirdi.

Yıllarca Türk dış politikasının 
mühendisi lakabını alan Ahmet 
Davutoğlu Stratejik Derinlik adlı 
meşhur kitabında konuyu komşu-
larının çoğuyla sorunlar, krizler 
ve gerilim yaşayan bir devletin is-
tikrar ve kalkınma görmeyeceği ve 
hep kan kaybedeceği şeklinde teo-
rileştirmişti. Türkiye’nin AK Parti 
dönemi öncesinde kitabın yazımı 
sırasındaki durumu buydu.

Davutoğlu ülkesinin özellikle de 
komşu ülkelerle “sıfır sorun” poli-
tikası izlemesi çağrısı yaptı. Bu da 
anlaşmazlıkları ve krizleri mini-
mum düzeye indirecek, herkes için 
“kazan-kazan ilkesi doğrultusunda 
iş birliği düşüncesine destek olacak 
bir zemin oluşturabilecek, bölgede 
ve dünyada Türkiye’nin esnek gü-
cüne bir ilave oluşturacaktı.

Uzun yıllar boyunca bu politika 
büyük ölçüde başarılı oldu. Kendisi 
ile İran, Irak ve Suriye gibi ülkeler 
arasındaki düşmanca ilişkiler dü-
zeldi ki Ankara 2010 yılında İran 
nükleer projesi hususunda arabu-
lucu bile oldu. Irak’la PKK karşı iş 
birliği yapıyor, Şam’la ilişkiler 1998 
yılında savaşın kıyısından sınırla-
rın açılması, Lübnan ve Ürdün’ü 
de içine alacak serbest ticaret böl-
gesi kurulması düşüncesine dönü-
şüyordu. Buna Türkiye’nin klasik 
düşmanı Yunanistan’la diyalog, 
Ermenistan açılımı, Rusya ve diğer 
ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi 
süreçleri eklenebilir.

O dönem uygun bir atmosfer içinde 
bu politika bölgede Mısır, Tunus, 
Libya gibi ülkelerde bazı güçlü re-

jimlerin düşmesi ve Suriye devri-
minin askerileşmesinde kendisini 
gösteren siyasi depremin yaşandığı 
2011 yılında kadar başarıyla yürü-
dü. Bir başka ifade ile bölge “sıfır 
sorundan” “sıfır sükûnete” geçti. 
Türkiye de önceki çekincelerini bı-
rakan ve kendisini krizlerin göbe-
ğine ve bölgedeki kutuplaşmanın 
derinliğine girdiren proaktif bir dış 
politikaya yöneldi.

Birçok uluslararası ve bölgesel güç-
le yaşanan gerginlik ve anlaşmaz-
lıklardan ve Erdoğan’ın ülkesinin 
devrimlere ve bazı bölge rejimle-
rine yönelik tutumları sebebiyle 
yaşadığı “değerli yalnızlıktan” bah-
setmesinden yıllar sonra Türkiye 
2016’da “dostların sayısını çoğalt-
ma ve düşmanların sayısını azalt-
ma” söylemine tekrar döndü. Bu 
durum dış politikada bir dizi taraf-
la gerilimin dozunu hafifletmekle 
vücut bulan bir rotasyon anlamına 
geliyordu ancak birçok nedenden 
dolayı bu süreç başarılı olamadı 
veya finale ulaşamadı.

Bugün 2021 yılı başından itibaren 
Ankara benzer bir yolda yürüyor 
ancak bu kez daha hızlı. Çünkü 
birçok bölgesel güç nezdinde aynı 
eğilimle kabul gördü ve anlaş-
mazlık açılarını değiştirmek ve iş 
birliği yollarını örmek amacıyla 
Türkiye ile diyalog turlarına girdi. 
En hızlı ve en belirgin sonuçları bir-
kaç yıl öncesine kadar başta gelen 
düşmanlarından biri olan Birleşik 
Arap Emirlikleri ile yaşandı. Tür-
kiye benzer süreçleri Mısır, İsrail, 
Yunanistan ve Ermenistan ile baş-
ladı. Suudi Arabistan ile ilişkileri-
ni düzeltme eğiliminde olduğunu 
vurguluyor hâlen. Peki, tüm bunlar 
Türkiye’nin sıfır sorun politikasına 
dönüşümüdür?

Kanaatimiz birçok açıdan önce-
ki süreçten farklılığı sebebiyle 
hâlihazırdaki sürece aynı adı ver-
mek yani “sıfır sorun politikası” 

demenin zor olduğu yönünde. Bi-
rinci derecede sıfır sorun politikası 
bir strateji ve net bir teoriye dayalı 
sabit bir politikayken hâlihazırdaki 
süreç yerel, bölgesel ve uluslararası 
gelişmelerin ve bağlamların sürük-
lediği geçici bir taktik olmaya daha 
yakın görülüyor. Ayrıca önceki poli-
tika Türkiye’nin benimsediği derin-
likli bir yöntem iken hâlihazırdaki 
süreç şartlı olup başlangıç noktası 
esasında gelecek seçimleri daha uy-
gun şartlarda yapma eğilimi.

Ayrıca bölgesel çevrede yaşanan 
değişimlere işaret etmek önemlidir. 
Şöyle ki Türkiye o dönemde bölge-
de herhangi bir eksene girmekten 
kaçınmış ve çeşitlik taraflarla iyi 
ilişkiler içindeyken şu an kutup-
laşmanın göbeğinde ve baş aktör. 
Diğer taraftan geçmişteki bölgesel 
çevre anlaşılır sebeplerden dolayı 
şimdi olduğundan daha fazla kabul 
görüyordu.

Son olarak belki de en önemli hu-
sus sıfır sorun politikasının gergin-
liği azaltıcı ve tarafların kayıpların-
dan sakınan bir bakış açısına sahip 
olmasıydı. Bu yüzden kazan-kazan 
ilkesine dayanıyordu. Diğer taraf-
lar Türkiye’yi kabul edip aynı ölçü-
de çalışırken hâlihazırdaki süreçte 
Türkiye’nin ilişkileri geliştirme 
ve iyileştirmeye diğer ülkelerden 
daha istekli olduğu görülüyor. Di-
ğer taraflar daha yavaş, dikkatli ve 
isteksiz görülürken Türkiye daha 
istekli ve aceleci görünüyor, diğer-
lerinden daha fazla tavizler ve gü-
ven arttırıcı önlemler sunuyordu.

Sonuç itibarıyla bazı bölgesel güç-
lerle hâlihazırdaki yakınlaşma sü-
reci önceki sıfır sorun politikasına 
benzese de gerekçeler, şartlar ve 
bölgesel çevre, keza üslup ve yön-
tem açısından belirgin şekilde fark-
lı görülüyor.

(arabi21.com , 18 Nisan 2022)
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D O S Y A

ÜRETMEZSEK TÜKENİRİZ…
- GIDA KRİZİNİN NEDENLERİ –

 METİN ALPASLAN 

M odern insan tabiatı tahrip ederek âdeta 
delik deşik etti. Fıtrat dışı bir hayata 

sürüklenen insanoğlunun fıtratını yitirirken 
tabiatı da bitirme noktasına getirmesi kaçınıl-
mazdı. Hak ve hakikaten uzaklaşan modernite 
insanla ve tabiatla da bağını kopararak dünyayı 
yaşanmaz bir hâle getirdi. Gıda ve tarımda 
bugün içinde bulunduğumuz zorluklar işte bu 
gayri insani medeniyet anlayışının ürünüdür.

Dünyada etkisi her geçen yıl daha fazla hisse-
dilen iklim krizine bir de bölgesel ekonomik ve 
siyasi krizler ile küresel salgın şartlarında gün-
deme gelen yasaklar, kısıtlamalar, korumacılık, 
kendine yeterlilik gibi hususların eklenmesiyle 
tarımsal üretim ve gıda konusu kritik bir mesele 
hâline gelmiştir. Artık tarımda yeni bir dönem 
ve yeni bir düzen başlamaktadır. Gıda güven-
liği ve egemenliğinin önemi arttığı için tarım 
potansiyeli ve üretimi yüksek ülkeler yeni tarım 
düzeninde “zengin ülkeler” diye adlandırılacak-
tır. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü 
(FAO) ile OECD raporlarında; “Önümüzdeki 10 
yıl içinde gıda fiyatlarında yüzde 40’a varan 

artışlar yaşanacak. Buna bağlı olarak dünyada 
bir gıda krizinin patlak vermesi kaçınılmaz 
görünüyor. Özellikle 2020 yılından sonra dünya 
nüfusundaki hızlı artış, hane başına düşen gıda 
harcamasını yüzde 30 artıracak. Gıda arzındaki 
sıkıntılar kalıcı problemlere yol açarken tarım 
ürünlerinin yakıt üretiminde kullanılması gıda 
krizini derinleştirecek”1 denilmektedir.

Dünya genelinde kişi başına düşen tarım arazisi 
ve su başta olmak üzere doğal kaynaklar azal-
makta, tarımda gelişme hızı ve verimlilik düze-
yi düşmektedir. Buna karşılık, kişi başı günlük 
gıda tüketimi ve şehirleşme artmaktadır. FAO 
tarafından hazırlanan çalışmada, dünyada 
nüfusun 2050’de yüzde 34 artışla 9,1 milyara 
ulaşacağı ve dünya nüfusunun beslenmesi soru-
nunun tüm ülkelerin ve uluslararası kuruluşla-
rın öncelikli politika alanlarından birisi olacağı 
belirtilmektedir.2

1 https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/
oecd-fao-agricultural-outlook-2018-2027-agr-outlook- 
2018-en

2 https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2019/07/
OnbirinciKalkinmaPlani.pdf
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Asırlarca tarım toplumu olarak yaşayan insanlı-
ğın ekoloji ile bağlantısı gayet insaniydi. Ancak 
makinelerin, kimyasal gübrelerin, kimyasal 
zehir olan ilaçların, hormonların, ebter tohum-
ların, GDO’lu tohumların tarımsal üretime 
girmesi ile insanlık tarımsal hafızasını kaybetti. 
Tek hedef birim alandan en fazla ürünü elde 
etmek olunca ekolojik ilkeler yok sayıldı. Sanayi 
atıkları ile toprak ve su kirletildi. Suni gübreler-
le, genetik oynamalarla gıdaların dengesi bozul-
du. Sera gazlarının etkisiyle iklimler değişti.

Bitkisel üretim ile hayvan yetiştiriciliği birbirin-
den ayrıldı. Hayvanlar dar alana sıkıştırılarak 
otlaklara, çayırlara, meralara salınmadan hor-
monlarla büyütülmeye çalışıldı. Sonuçta biyo-
lojik çeşitlilik azaldığı gibi toplumun beslenme 
ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde ekolojik yollarla 
karşılama imkânı da ortadan kalktı. Birleşmiş 
Milletler Çevre Programı (UNEP) verilerine 
göre, geçen yüz yılda mahsul çeşitlerinin yüzde 
90’ından fazlası yok oldu ve bugün sadece do-
kuz bitki türü toplam mahsul üretiminin yüzde 
66’sını oluşturuyor, bu da diyabet, obezite ve 
yetersiz beslenme gibi yaygın sağlık risklerine 
sebep oluyor.3

DÜNYAYI KISKANDIRACAK BİR COĞRAFYA 
ÜZERİNDE YAŞIYORUZ AMA…

Üç kıta arasında doğal bir köprü olan Türkiye, 
bereketli topraklar üzerinde su ve güneşin 
buluştuğu, coğrafi ve iklim çeşitliliği nadir 
bulunan, biyo-çeşitlilik açısından dünyada 
benzerine az rastlanan tarım potansiyeli yüksek 
zengin bir coğrafya. Türkiye, familya, cins ve 
tür sayısı bakımından zengin bir bitki örtüsüne 
ve dünyanın en zengin endemik türlerine sahip 
bir ülkedir. Âdeta bir gen bankası üzerinde 
yaşıyoruz. Dünyadaki 8 gen bankasından 3’ü 
Türkiye’de bulunmaktadır. Ülkemizde 11 bin 
707 bitki türü bulunmaktadır. Bunların 3 bin 
649’u yani %35’i endemiktir.4 Yani sadece bizim 
ülkemizde yetişmektedir. 40 civarında ülke 
barındıran Avrupa’nın endemik bitki türü sayısı 
ise sadece 2 bin 742 civarındadır.

3 Rethinking Food Systems (unep.org)
4 http://ztbb.org/festival/geleneksel-tip-festivali-2014/

turkiyenin-endemik-ve-nadir-odunsu-taksonlari-
agaclari-ve-calilari/

Dört tarafı verimli tarım alanlarıyla kuşatılmış, 
tabii zenginlik, tabiat güzelliği, genç nüfus, coğ-
rafi konum itibarıyla dünyanın en şanslı ülkele-
rinden biri olan ülkemizin nasıl bu hâle geldiğini, 
bunca zenginliğe rağmen dışarıya neden avuç 
açtığını, niçin tarım ürünleri ithal etmek zorunda 
kaldığını anlamakta insan zorlanıyor! 2000’li 
yıllarda dolar bolluğunun sıcak paraya dönüşme-
si üzerinden olumlu bir konjonktür yakalayan 
Türkiye, 2003’ten 2013 yılına kadar düşük kurun 
dayanılmaz hafifliğini yaşadı. Bu dönemde düşük 
kur ile ülkeyi sanayide olduğu gibi tarımda da 
üretimden vazgeçirip ithalatçı yaptılar.

Bir zamanlar “kendi kendine yeten yedi ülkeden 
biri” konumunda olan, dahası kendinden on 
kat fazlasını doyuracak kadar toprağa sahip, 
iklim/bitki çeşitliliği, su kaynaklarında kendine 
yeterli olma potansiyeli taşıyan Türkiye gibi 
bir tarım cennetinde kabul edilemez bir tablo 
ile karşı karşıyayız. 15-20 yıl öncesine kadar 
tarımda kendi kendine yeten eşsiz bir konum-
daki ülkemiz, tarım ürünlerinde dışa bağımlı, 
varlık içinde yokluk çeken bir konuma düştü. 
Vaktiyle ülke buğdayını, mercimeğini, nohutu-
nu, pirincini, tütününü kendisi üretirdi. Bugün, 
çöken tarım politikalarının kurbanı olarak hayli 
sıkıntılı günler yaşayan Türkiye, şimdi sebzeden 
meyveye, buğdaydan arpaya, pamuktan pirince, 
tohumdan yeme kadar yüzlerce kalem ürünü it-
hal ederek ihtiyacını karşılıyor. Bir yandan ülke 
ekonomisini sarsan, diğer yandan da üretimi 
ve istihdamı darbeleyen politikalar üretimde-
ki çöküşle birlikte tarım alanlarını vururken, 
tarlalardan çekilen köylüler, işsizlikten kent 
merkezlerine yığılıyor, metropollere göç ederek 
sosyal sıkıntıları da büyütüyor.

Her geçen gün pahalılaşan girdi ve enerji fiyat-
ları karşısında giderek daha zor şartlarda üre-
tim yapmak zorunda kalan üreticiler ürünlerine 
verilen fiyattan ve kazançlarının düşüklüğün-
den yakınırken, tüketiciler de fahiş fiyatlardan 
şikâyet ediyor. 

İnsanı sömürdüğü gibi doğayı da sömüren 
kapitalist sistemin bizatihi kendisi krizde 
olduğu için uygulanan neoliberal tarım 
politikaları da iflas etmiştir.
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Yüksek girdi maliyetleri üretimi zorlaştırıyor, 
pazarlama sıkıntısı üreticinin belini büküyor, 
mazot, yem, gübre, ilaç fiyatlarında durmayan 
zamlar milyonlarca köylüyü çaresiz bırakıyor. 
Milyonlarca dekar tarım alanı atıl durumda, 
tarımda kullanılan makinalar depolara ter-
kedilmiş, tarımsal ürünleri işleyen fabrikalar 
çalışamaz hâlde, üretim için direnen köylüler 
elektrik paralarını dahi ödeyemez, traktörüne 
mazot alamaz hale düşmüştür.

Türkiye’de yüz binlerce çiftçi borç batağında 
direniyor. Bankalara kredi borçlarını ödeyemi-
yor, tarlalar ve makineler icrayla satılıyor. Daha 
vahimi de Harran ve Çukurova’nın bereketli 
topraklarını beton yığını inşaatlar kaplamış. 
GAP bölgesinde daha 10 yıl öncesine kadar 
fıstık, zeytin, nar ağaçlarıyla dolu on binlerce 
dekar verimli tarım arazisinde, güzelim narenci-
ye bahçelerinde şimdi beton blokları yükseliyor. 
Rant ve faiz ekonomisinin açgözlüleri lehine, 
verimli tarım alanlarımızı, zeytinliklerimizi, 
meralarımızı, kayısı ile fındık gibi dikili arazi-
lerimizi maden, enerji, turizm ve imara kurban 
ediyor, tarım alanı dışına çıkarıyoruz. Bunda 
tarımı kent rantlarına feda eden yerel yönetim-
lerin gafleti, verimli ovaları beton kentleşmeye 
teslim eden anlayışları rol oynadı. Bir yandan 
çevreyi katlederken bir yandan da tarımı balta-
lamaya devam ettiler.

Türkiye, tarımda ne yapacağını bilmeyen bir 
ülke görünümü vermektedir. Gıda sektöründe 
kayıt dışılık, denetimsiz merdiven altı üretim, 
haksız rekabet, standartların düşüklüğü, plansız 
üretim, tartıda hile ve ambalaj üzerinde yanlış 
beyan gibi kritik/vahim sorunlar mevcut. Son 
derece zengin bitki türlerine sahip ülkemizde 
kendimize yeterlilik potansiyelimiz vardır. Esas 
mesele plansızlık, dağınıklık, öngörüsüzlük ve 
işlerin liyakat esasına göre yürütülmemesidir.

TOHUM GELECEKTİR

Günümüzde tohum sektörü, günden güne artan 
dünya nüfusunun gıda güvenliğinin sağlanması 
açısından tartışılmaz ve vazgeçilmez stratejik 
önemi haiz bir meseleye dönüşmüştür. Tohum, 
artan dünya nüfusunun besin ihtiyacının karşı-
lanması için gereken verim ve kalitede bitkisel 
üretimin temel girdilerden ve gıda zincirinin 
önemli halkalarından biridir. Bundan dolayı, 
ticari olmaktan daha da öte stratejik bir önem 
kazanmıştır.5

Yapılan yatırımlarla tohumculukta bir hayli 
ilerleme kaydeden Türkiye, yıldan yıla ar-
tan üretim miktarıyla geçen 10 yılda üretim 
miktarını yüzde yüzden fazla artırmıştır. Sebze 
tohumluğu hariç diğer çeşitlerde kendine yeten, 
dünyaya satan bir ülke konumuna gelmeye 
başlamıştır. Ancak ülkemizde tohum pazarının 
büyük oranda yabancı şirketlerin kontrolüne 
geçmesi bir nakısadır. Dünyada gen merkezi ko-
numunda olan Türkiye’nin, özellikle tohumda 
yabancı tekellerin insafına terk edilmiş olması 
kabul edilebilir bir durum değildir. Tohum-
culuk sektöründe yer alan firmalara sayısal 
olarak baktığımızda; sektörün %93’ü yerli, %3’ü 
Türk-yabancı ortaklığı ve %4’ü yabancı ser-
mayelidir. Yerli sayısı fazla gözükse de önemli 
olan, az sayıdaki yabancı ve yabancı ortaklı 
şirketlerin toplam pazardan aldıkları paydır. 
Mesela, yabancı şirketlerin mısır, şeker pancarı 
ve ayçiçeği tohumunda pazar payları yüzde 90’a 
ulaşmaktadır.

2021 yılı itibarıyla Türkiye’nin tohum ihracatı 
185 milyon dolar, tohum ithalatı ise 208 milyon 
dolardır. Tohumda 23 milyon dolarlık bir dış ti-
caret açığımız vardır ama tohum dış ticaretinde 
ihracatın ithalatı karşılama oranı 10 yılda yüzde 
54’ten yüzde 89 çıkması sevindirici bir durum-
dur. Açığımız büyük ölçüde sebze tohumundaki 
eksikliğimizden kaynaklanmaktadır.

Yıllar İtibarıyla Tohum İhracat ve İthalatına Dair Bazı 
Değerler (milyon dolar)6

5 https://www.turktob.org.tr/uploads/plugo/
bilgimerkezi/raporlar/SEKTOR_RAPORU_2022.pdf

6 https://www.tarimorman.gov.tr/Tohumculuk-Istatistikleri

Türkiye, tarımda ne yapacağını bilmeyen 
bir ülke görünümü vermektedir. Gıda 
sektöründe kayıt dışılık, denetimsiz 
merdiven altı üretim, haksız rekabet, 
standartların düşüklüğü plansız üretim 
ve tartıda hile, ambalaj üzerinde yanlış 
beyan gibi temel sorunlar mevcut.
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Sertifikalı tohumun verimli, temiz, hastalıktan 
ari ve kaliteli üretim için gerekli olduğu ma-
lum. Ancak ata tohumunun önemini göz ardı 
etmemek gerekiyor. Çünkü bütün tohumların 
üretimi ana baba tohumlardan geliyor. 2018 
yılından itibaren sertifikalı tohum kullanmayan 
çiftçiye hiçbir tarımsal desteğin verilmemesi 
yeniden gözden geçirilmesi gereken bir konu-
dur. Çok uluslu şirketlerin laboratuvar ortam-
larında geliştirdikleri tohumlar güven vermiyor.

Endüstriyel tarımla üretilen ve ithal edilen 
gıdanın nasıl üretildiğini bilmiyoruz. İnsanlar 
tükettiği gıdanın faydalı mı zararlı mı konu-
sunda endişe duyuyor ve korkarak tüketiyor. 
Bitkisel ve hayvansal üretimin birlikte yapıldığı 
tarımı yerel tohumla kendi doğal döngüsüne 
dönüştürmek gerekiyor. Yerli tohumları yasak-
lamak, kendi yerel tohumlarıyla ekim yapan 
çiftçiyi destekten mahrum bırakmak tarımsal 
yapımızın şirketlerin eline geçmesine sebep 
olmakta, bu ise gelecek için büyük bir tehdit 
oluşturmaktadır.

HAYVANCILIK ALARM VERİYOR!    
HALK ET YİYEMEZ HÂLE GELDİ

Geçmişte bölgenin en büyük hayvan üretim 
potansiyeline sahip olan, hayvancılıkta hem 
kendine yeten hem de komşu ülkelere canlı hay-
van ve et ihraç eden Türkiye, uygulanan yanlış 
politikalar nedeniyle bugün kaçak hayvan cen-
neti hâline gelmiştir. Ne yazık ki hem ithalatçı 
olduk hem de dünyanın en pahalı kırmızı etinin 
satıldığı bir ülke durumundayız. Şunu unutma-
yalım ki bu ülkede yetiştirilmediği sürece daha 
ucuza gıda yemek mümkün değildir.

Kırmızı et fiyatlarını düşürmek için 2010’dan 
bu yana yapılan canlı hayvan ve et ithalatına 10 
milyar dolar harcanmış ama et fiyatları düşme-
miştir. Yüzlerce, binlerce besici, çiftçi hayvan-
cılıktan çekilmiş, hayvancılık çökmüş, halk et 
yiyemez hâle gelmiştir. Devletin görevi; hayvan 
üretiminin artırılmasını sağlayacak tedbirleri 
almak, yerli hayvancılığı desteklemek ve üretim 
artışıyla et fiyatlarında istikrar sağlamak olma-
lıdır. Devlet, iç piyasa et fiyatlarını dengeleme 
amacını ileri sürerek hayvan eti ithal etmek 
suretiyle yerli üreticiyi küstürmemelidir.

Hayvancılığın gelişememesinin nedenleri ara-
sında; verim düşüklüğü, beslenme, yem, mera 
ve organizasyondaki hatalar, hayvancılık düzen-
lemelerinin politik tercihlere bağlı olarak sık 
sık değişmesi, hayvancılık piyasasının oluşması 
için uygun bir ortamın sağlanmaması, yurt 
dışından canlı hayvan ve hayvansal ürünler 
ithal edilmesi yer almaktadır. TÜİK verilerine 
göre Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’de büyük-
baş hayvan sayısı 18 milyon 318 bin, küçükbaş 
hayvan sayısı 57 milyon 417 bin baş oldu baş 
oldu. Ancak konu ile alakalı akademik maka-
lelere ve sektörel kuruluşların açıklamalarına 
baktığımızda hayvan sayısı rakamlarında riva-
yetin muhtelif olduğunu görüyoruz. Türkiye’de 
yıllardır hayvan sayımı yapılmadığı, açıklanan 
sayının il ve ilçe tarım müdürlüklerinden gelen 
masa üstü bilgilerle derlendiği anlaşılmaktadır. 
Gerçek şu ki, ülkemizde nüfus artışıyla orantılı 
bir hayvan artışı yoktur.

Türkiye’nin mera alanları her geçen yıl daral-
maktadır. Ülkenin çayır ve mera varlığı 1940 
yılında 44,2 milyon hektar iken 20 yıl sonra 
1960’ta 28,7 milyon hektara, 2014’te 14,6 mil-
yon hektara gerilemiştir. 80 yıl önceki seviyenin 
üçte birine 50 yıl evvelki seviyenin yarısına 
gerilemiştir. Hayvancılığın önemsendiği ve 
geliştiği ülkelerde mera alanlarına büyük önem 
verilmekte, hem çok iyi korunmakta hem de çok 
verimli kullanılmaktadır. Bizde ise hayvancılığa 
gereken önem verilmediği için meralar kolayca 
elden çıkarılıyor. Meralar ve otlaklara gözümüz 
gibi bakmamız gerekirken, maalesef Türkiye’de 
özellikle son yıllarda, mera denildiğinde yağma-
lanacak ve rant elde edilecek yer akla gelmek-
tedir. 6 Aralık 2012’de çıkarılan Büyükşehir 
Kanunu ile kır-kent ayrımı ortadan kaldırılmış, 
mera alanlarının amaç dışı kullanılması ve rant 
yatırımlarına açılması sağlanmıştır. Köy tüzel 
kişiliklerine ait mera ve taşınmazlar belediyele-
re veya devletin diğer kurumlarına devredildi. 
Bazıları özelleştirilip satılma yoluna gidildi. 
Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sek-
tör yeni bir yatırım yapacağı zaman gözünü bu 
hazine alanlarına dikmektedir. Ot biten yerde 
turistik tesis, sanayi tesisi veya alışveriş merke-
zi, toplu konut projelerinin yapılması daha kârlı 
bir iş olarak görülüyor. Hâlbuki ot yoksa hayvan 
yoktur, hayvan yoksa et yoktur. Halk tabiriyle 
“et işi, ot işidir”. Üreticinin sütü para etmezse, 
inek ve dana beslenmez. 
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Dana olmazsa et olmaz. Yani süt para etmediği 
zaman inekler kesime gider, inekler kesilince de 
dana yetişmez. Dana olmayınca da et piyasası 
daralır/açık verir. Ardından kontrolsüzce fiyat-
lar yükselir, ihtiyacı karşılamak için de ithal ete 
bağımlılık başlar.

Dışarıdan uyum sorunu olan, hastalıklı hay-
vanlar ithal etmek yerine, yerli genetik hayvan 
kaynaklarının korunması ve yerli ırkları ıslah 
çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Bu ülkenin 
toprağına, suyuna, iklimine uyum sağlamış yerli 
ırklar korunmalı, bölgelerin şartları göz önüne 
alınarak, hangi tip yetiştiricilik yapılması gerek-
tiğine karar verilmelidir.

Türkiye coğrafyası küçükbaş hayvana elverişli 
olmasına rağmen zorlama bir çabayla büyükbaş 
hayvancılığı büyütmeye çalışmakta, koyunculu-
ğa verilmesi gereken destek sığırcılığa verilmek-
tedir. Sığırdan süt ve et alabilmek için önüne 
yem koymak gerekiyor. Hayvancılık maliyetinin 
%70’i yemdir ve Türkiye’nin 15 milyon ton kaba 
yem, 5 milyon ton da fabrika yemi açığı bulun-
maktadır. Küresel salgın, kuraklık ve Rusya-Uk-
rayna savaşının ardından özellikle buğday ile 
ayçiçeği yağında yaşanan fiyat artışlarıyla orta-
ya çıkan yem sıkıntısı et ve sütte tehlike çanları 
çalmasına sebep olmuştur. Sadece buğday ve 
ayçiçeğinde değil, mısır ve arpada da kendimize 
yeterli değiliz. Kepek dahil yem bitkilerinde 
dışa bağımlıyız.

Bizim coğrafyanın bitki örtüsüne uyum sağla-
mış, karnını merada doyuran koyun ön plana 
çıkarılmalıdır. Sadece elverişli alanlarda yapılan 
büyükbaş hayvancılığa teşvik verilmelidir. 
İşletmelere sağlanan kredilerle ve verilen teşvik-
lerde yem sorununun çözülüp çözülmediği 
dikkate alınmalıdır. Aksi takdirde tüm destek 
unsurları heba olmaktadır. Bedava yem kaynağı 
meralar ve yaylalar, firmalara kiraya vermek 
yerine küçükbaş hayvancılığa ve süt sığırcılı-
ğına tahsis edilmelidir. Bundan önceki Tarım 
Bakanı Ekrem Pakdemirli’nin “Paramız var ki 
ithal ediyoruz!” şeklindeki sorumsuz anlayışına 
terk edilen yem hammaddelerinin yurt içinde 
üretilmesi elzemdir. Yeni Tarım Bakanı Vahit 
Kirişçi’nin “Paramız olsa bile istediğimizi alamı-
yoruz.” sözleri ithalata dayalı tarım politikaları-
nın iflasının itirafıdır. 

Türkiye’de zaten kıt olan dövizin ota samana 
harcanması ise yazıktır, günahtır; trajiktir.

Artan fiyatlar nedeniyle vatandaş sofrasına 
et koyamazken içerideki fiyattan daha ucuza 
-ihracat rakamlarını yükseltmek adına- Katar’a, 
İran’a, Irak’a et ihracatı akla ziyan bir durum-
dur! Alım gücü iyice düşen insanımızın ucuz 
ve sağlıklı gıdaya erişiminin kolaylaştırılması 
gerekirken ucuza et ihraç edip pahalıya et ithal 
etmek de tam bir garabettir!

TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATI

Üreticilerin yeterli kazanç sağlayamamaları ne-
deniyle üretimden çekilmeleri sonucu hasatta 
görülen düşüşler arzda açık meydana getirmek-
te, bunun sonucu tarım ürünlerinin fiyatları 
artmakta, oluşan açık ve fiyat artışları ithalat 
yoluyla giderilmeye çalışılmaktadır. Tarlalar boş 
dururken, TMO’ya patates soğan dâhil ithalat 
yetkisi veriliyor. Enflasyonu düşük göstermek 
adına, yurt dışından ucuza ithal etmek tarımı 
bitirmek demektir. Tarım biterse hayat da biter. 
Can alıcı soru şudur: “İhtiyacımız olan ürünü 
biz neden ekemiyoruz?” Bunun cevabını ara-
mak yerine günü kurtarmak adına kolay ithal 
yoluna başvurmak, ülkenin zaten kıt dövizini 
harcamaktır ve ortada vahim bir sorunun var 
olduğunu göstermektedir. Bu ödemelerle başka 
ülkelerin çiftçisini ihya ediyoruz.

Üstelik hasat zamanlarında çiftçilerin ürün 
fiyatlarını baskılayan ithalat yapılması nedeniy-
le ürünler değerini bulamamakta, çiftçi mağdur 
edilmekte, yaşanan yıkımın sonuçları gelecek 
nesillerin hayatı açısından tehlike işaretleri 
vermektedir. Tarımda ithalat politikası kimi 
ürünlerdeki fiyat artışı ve enflasyonu düşürmek 
için uygulanmakta ancak bu uzun vadede ters 
bir etkiye sebep olmaktadır. Devletin ithalatı 
değil, üretimi özendirmesi gerekiyor. Son yirmi 
yılda tarıma verilen tüm destek 156 milyar 
TL iken, tarım ve gıda ithalatına verilen para 
bunun on katı olan1,5 trilyon TL’dir. Bu politi-
kadan vazgeçilmediği sürece gıda ürünlerinde 
yüksek fiyatlar devam edecektir. İthalatta güm-
rük vergilerinin azaltılması ya da sıfırlanması, 
tarladaki ürünlerin fiyatını düşürüyor. İthalatta 
vergi sıfırlandı dendiği an yerli üreticinin fiyatı 
hemen düşüyor, ürününü satmaya çalışan çiftçi 
fiyatta diretemiyor.
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İthal ürünle rekabet edemeyen çiftçiler, ekip 
biçmekten çekilmektedir. Tedbir alınmadığı tak-
dirde, son yıllarda hızla azalarak yüzde yediye 
kadar düşen tarımsal nüfus daha da azalacak, 
ülkede tarım ürünleri açığı daha da büyüyecek-
tir. Ülkemizde üretilebilecek ürünlerin ithalatı-
nı kolaylaştıran politikalar yüzünden, maalesef 
pazardaki meyve sebze fiyatları artıyor ve 
mutfaktaki gerçek enflasyonun yükselmesine 
yol açıyor.

Yağlı tohum ve türevleri, buğday, soya ve 
küspesi, pamuk, ayçiçeği tohumu, yağları ve 
küspesi, pirinç, mısır, mercimek, arpa, nohut, 
kepek, saman, bezelye gibi ürünleri ithal eden 
Türkiye’nin bizim tahminlerimize göre dışarıya 
200 milyar doların üzerinde para ödediğidir. 
Dünya buğday üretiminde 11’inci sıradaki Tür-
kiye, son 18 yılda 56 milyon ton buğday ithal 
etmiştir. Sadece 2021 yılının ilk dört ayında 
yaklaşık 3 milyon ton buğday ithalatı yapıldığı 
bildiriliyor. Olayları objektif değerlendirmekten 
ziyade siyasi tercihlerine göre değerlendirenler 
“Efendim buğday ithal ediyoruz ama büyük 
miktarda da un ve makarna ihraç ediyoruz.” 
tarzında ithalat faciasına gerekçe üretmeye 
çalışıyorlar. Bu buğdayın tamamını neden ül-
kemizde üreterek çiftçimizi ihya etmiyoruz. Bir 
örnek verelim; 2020 yılında Türkiye 9,7 milyon 
ton buğday ithalatına 2,3 milyar dolar ödemiş. 
Hâlbuki çiftçinin ekmekten vazgeçtiği 2,7 
milyon hektarlık buğday arazisinde ekim olsa 
ithalata gerek kalmayacaktı. Hem dışarıya döviz 
gitmeyecek hem de çiftçimizin, köylümüzün 
karnı doyacak, dolayısıyla tarımdan çekilmeyi 
düşünmeyecekti.

18 yıllık (2002-2018) tarım ve ormancılık dış 
ticaret verilerini incelediğimizde dikkat çeken 
nokta, grafikte de görüldüğü üzere tarımsal 
ithalatın artan bir trendinin olduğudur. Her yıl 
tarımsal ithalatın, ihracatın üstünde gerçekleş-
tiği görülmektedir. Tarım alanında ihracatın 
ithalatı karşılama oranı 1980’de yüzde 531 iken 
giderek düşerek 2000’li yıllarda yüzde 100’ün 
altına indiğini dolayısıyla tarımsal ürün ithal 
eden ülke konumuna geldiğimizi görüyoruz.

780 bin km² yüzölçümlü Türkiye, tarımsal 
hammadde dış ticaretinde net ithalatçı konu-
mundadır. Buna karşılık 547 bin km² yüzölçüm-
lü Fransa, 506 bin km² yüzölçümlü İspanya, 
41 bin km² yüzölçümlü Hollanda net ihracatçı 
durumundadırlar. Bizim ihracat gelirlerimiz 
onlarınkinden düşüktür. Tarımsal arazi hacmi 
bakımından, dünyada ilk on ülke arasındayız 
ama tarımsal verimliliğimiz ve oluşturulan kat-
ma değer bakımından arzu edilen yerde değiliz. 
Türkiye’de tarım katma değerinin millî gelire 
oranının 1990’lı yılların ortalarında %16-17’ler 
düzeyinde olduğu, ancak zamanla yıldan yıla 
gerileyerek 2018 yılı itibarıyla %5,5 seviyele-
rine düştüğü görülmektedir. Böylesi içler acısı 
tarımsal verimlilik ülkemizin kendi kendine 
yeter bir ülke olma niteliğini ortadan kaldırmış 
durumdadır.

Türkiye, giderek boşalan köyler ve tarımdan 
uzaklaşan çiftçiler yüzünden birkaç yıl içerisin-
de ithalatla bile çözülemeyecek bir gıda kriziyle 
karşı karşıya kalacaktır. Ülkemiz açısından 
kabul edilemez bu tablonun ortaya çıkmasında, 
yıkıcı özelleştirme uygulamalarının da büyük 
rolü vardır.
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ÖZELLEŞTİRMENİN YIKICI ETKİSİ

Geriye dönüp bakıldığında 1980 sonrası Türk 
tarımı açısından bir dönüm noktasıdır. Bugün 
yaşadıklarımızın temel sebebi, 24 Ocak 1980 
tarihinden itibaren uygulanan neoliberal ekono-
mi kararlarıyla tarımın rant mekanizmalarının 
insafına terk edilmesidir. Tarım ve gıda gibi, 
ülke ekonomisi, halk sağlığı ve millî güven-
likle yakından ilgili stratejik bir alanda Batılı 
ülkelerin “korumacı” tedbirleri tüm katılığıyla 
sürerken, bizde “korumacı” anlayış terk edilmiş 
yerini “piyasacı” anlayış almıştır. Bu karar-
lar, kendine yeterli tarım kesiminin gelirinin 
azalmasına, girdi fiyatlarının yükselmesine, 
tüketicilerin daha yüksek fiyatlarla ürünlere 
ulaşmasına yol açtı. Devlet tarımdan çekildi, 
tarım şirketleştirilmeye, kırsal alan boşalmaya 
başladı.1980’in ortalarından itibaren piyasayı 
düzenleyen ve çiftçinin ürününü değerlendiren 
tarımsal KİT’ler özelleştirildi. IMF talimatlarıy-
la üretici kooperatifleri güçsüzleştirildi, tarım-
sal destekler azaltıldı, küçük üreticiler koruma-
sız bırakıldı, tarımsal girdilerde ve ürünlerde 
dışarıya bağımlılık arttı. 1980 sonrası politika-
lar nedeniyle tarım sektörünün GSYH içinde 
payı hayli düşmüştür. Tarım sektörünün GSYH 
içindeki payı 1970’li yıllarda %36,0 iken 1980 
yılında %25, 1990 yılında %16, 2000 yılında 
%13,5, 2010 yılında %12,6, 2020 yılında %6,7, 
2021 yılında ise %5,6 seviyesine düşmüştür.7

Özelleştirme ile birlikte tarımsal ürünleri 
işleyen fabrika alanlarına plazalar dikildi, yüz 
binlerce kişiye iş imkânı veren tesisler hurdaya 
satıldı. TEKEL zarar ediliyor denilerek satıldı. 
Et Balık Kurumu (EBK), Süt Endüstrisi Kurumu 
(SEK), Yem Sanayi (YEMSAN) gibi kuruluşların 
özelleştirme ile kapısına kilit vuruldu. Sonuç-
ta Türkiye üreticisi ürettiğini değerinin çok 
altında satmaya mecbur edilirken ülkemiz en 
basit gıda ürünlerine bile muhtaç hâle geldi/
getirildi. 2001 yılında çıkarılan tütün yasası ile 
tütün ve tütüncülüğümüz küresel tütün kar-
tellerinin kontrolüne geçti. Devlet tekeli yerine 
British American Tobacco gibi tekeller oluştu. 
YEMSAN’ın özelleştirilmesi sonrasında dışarı-
dan ithal edilen yem hammaddesinden üretilen 
yemler çok yüksek fiyatlarla üreticiye satıl-
mıştır. Türkiye Gübre Sanayi, İstanbul Gübre 
Sanayi ve Türkiye Zirai Donatım Kurumu gibi 
düzenleyici kuruluşların özelleştirilmeleri 

7 https://www.tarimorman.gov.tr/SGB/Belgeler/Veriler/
GSYH.pdf

sonucunda gübre hammaddesi ithalatında 
tekelleşme oluşmuş, gübre üreticiyi sömürme 
aracına dönüşmüştür.

TEKEL’in elindeki 6 sigara fabrikası satılmış, 
bunun sonucu, yerli tütün üretimi ve üreticisi 
çökmüştür. EBK’nin 35 tesisinden 18’i satılmış, 
5’i bedelsiz devredilmiş, 3’ü tümüyle kapatılmış-
tır. Kırmızı et üretimi gerilemiş, et fiyatlarının 
yükselmesi nedeniyle ithalata başvurulması 
besiciliği darbe vurmuş, et fiyatları kontrol edi-
lemez hale gelmiştir. Yaşanan acı süreç üzerine 
EBK 2005 yılında özelleştirme kapsamından 
çıkarılmış ve adı Et ve Süt Kurumu (ESK) olarak 
değiştirilmiştir. Hâlen 11 kombina ile çalışmaya 
devam etmektedir. Ancak ESK’nin asıl amacının 
yerli üretimi destekleme ve geliştirme olması 
gerekirken, daha çok ithalatın organize edildiği 
ve rantın paylaştırıldığı bir yer hâline gelmesi 
düşündürücüdür. Sürekli artan ithalata rağmen 
et fiyatları düşürülememektedir.

TÜRKŞEKER bünyesindeki 25 şeker fabrika-
sının 10’u 2018 yılında özelleştirildi. Zarar 
eden fabrikalar yerine kâr eden fabrikaların 
özelleştirildiği iddiası ayrıca üzerinde düşü-
nülmesi gereken bir konudur. Dahası mevcut 
şeker krizinin sebebi piyasada şeker fiyatlarında 
karşılaşılan ikili bir yapıdır. Talebin, daha ucuza 
şeker satan TÜRKŞEKER fabrikalarına yoğun-
laşması ve bu talebi de karşılayamaması nede-
niyle krizin oluştuğu değerlendiriliyor. Yüzde 
70’i yabancı sermayeli Cargill ve ortaklıklarına 
ait bulunan NBŞ (Glikoz Şekeri) fabrikalarının 
kotalarının artırılması, şeker fabrikalarının 
kotalarının azalmasına ve dolayısıyla pancar 
üretiminin düşmesine yol açmakta, pancar 
üreticisi mağdur olmaktadır.

Verimli ve kaliteli bir tarımsal üretim için, 
damızlık hayvan, fide, fidan, tohum gibi üretim 
materyallerinin üretilmesi büyük önem taşı-
maktadır. Bu amaca yönelik işleri gören Tarım 
İşletmelerinin birçoğu satılmış, kiralanmış, iş 
göremez hâle getirilmiştir. Tarım Satış Koope-
ratifleri Birlikleri’nin sınai işletmeleri kapatıl-
mış, tarımsal sanayinin gelişmesi önlenmiştir. 
Özelleştirmenin toplum tarafından kabul 
görmesi için tarımsal KİT’ler ve üretici birlikleri 
özel bankalara yüksek faizlerle borçlandırılmış, 
daha sonra faiz ödemeleri zarar gösterilerek 
“kara delik” edebiyatı yapılmıştır.
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SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MESELESİ…

Yıldan yıla artan bir biçimde, çeşitli kurumlar 
tarafından teşvik edilen alım garantili “söz-
leşmeli bitkisel ve hayvansal üretim” yöntemi 
uygulaması kısmi bir üretim planlaması olarak 
öne çıkıyor. Sözleşmeli tarım, tarım-gıda en-
düstrisi firmaları veya perakende satış yapan 
süpermarketler ile üreticiler arasında ürünün 
ekimi, dikimi hasadını kapsayan üreticinin ürü-
nü teslim edeceğini taahhüt ettiği ve firmaların 
da ürünü satın alacağını kabul ettiği bir tarım-
sal üretim şeklidir. Çiftçilerin girdi ve nakit 
finansman ihtiyacını şirketlerin karşıladığı ve 
alım garantisi veren bu model, aynı zamanda 
üretimde nöbetleşme (rotasyon) sisteminin 
uygulanmasına imkân verdiği için olumlu bir 
yöntem şeklinde değerlendirilmektedir.

Ancak bu üretim tarzında şirketlerin aşırı kâr 
hırsı geleceğe dönük problemlerin başlamasına, 
uzun vadede çiftçinin üretimden uzaklaşma-
sına yol açmıştır. Çünkü bu yöntem üreticinin 
üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluşturmaktadır. 
Şirketler, “Sadece şu fiyattan alırım.” diyerek 
bir fiyat dikte ediyor ve çiftçideki ürünün fiyatı 
düşük tutulmaya çalışılıyor. Böylece sözleşme 
yapan çiftçi, hem sözleşme yaptığı firmaya 
mahkûm olmakta hem de diğer çiftçilerin 
fiyatının belirlenmesine/baz alınmasına sebep 
olmaktadır. Genelde firmaların üreticilerle 
yaptığı sözleşmelerde önceden fiyat belirtil-
memekte, fiyatlar daha sonra piyasa şartlarına 
göre firmalar tarafından belirlenmekte, dikte 
edilen fiyatlar üreticilerin zarar etmesine sebep 
olmaktadır.

Sözleşmeli tarım modelinde şirketler ihtiyaç 
duyduğu tarımsal ürüne istediği miktar ve 
kalitede daha düşük maliyetle ulaşabiliyorken, 
tarımsal üretime ait emek maliyeti ve birçok 
risk ise (sel, kuraklık, don, tarım zararlıları vb.) 
üreticiye devredilmektedir. Küçük üreticiler 
açısından bu eşitsiz bağımlılığın artması onları 
kendi topraklarında maraba konumuna dü-
şürmekte, firmaların işçisi konumuna indirge-
mekte, bir nevi mülksüz kılmaktadır. 3. Tarım 
Orman Şûrası Sonuç Bildirgesinde; “Bu sistem 
çiftçileri soyuyor. Şirketlerin hegemonyasını 
yaratıyor ve endüstriyel tarımı derinleştiriyor. 
Her zaman şirket üstte oluyor. İstediği durumu 
dayatıyor. Anlaşmalara şirket uymuyor. 

Çiftçi uymadığında gücünü kullanarak ona 
boyun eğdiriyor.” denilmektedir.8

Üreticilerin karşılaştığı olumsuzlukların başın-
da sözleşmelerin yapıldığı tarihler gelmektedir. 
Üreticiler ilkbaharda ekecekleri ürün için tarla-
sını bir önceki yılın sonbaharında hazırlamaya 
başlıyor. Sözleşmedeki ürün için hazırladığı 
tarlaya başka bir şey ekemiyor. Firmalar ise alım 
fiyatlarını ekim zamanında açıklıyor. Üretici 
artık nohut, buğday gibi ürünlerin ekim zamanı 
geçtiği için ve tarlaya başka bir şey ekemeyeceği 
için zarar etme pahasına şirketlerin fiyatına 
mecburen razı oluyor ve ürünü ekiyor.

Firmalar ile üreticiler arasında yapılan sözleş-
meler tek taraflı olmakta, karşılıklı pazarlık, ant-
laşma ve uzlaşma gibi hususlar bulunmamakta, 
şirketler istedikleri zaman cayma hakkına sahip 
olmaktadırlar. Sözleşmeli üretimde hiçbir üreti-
cinin, alıcının belirlediği kiloya, alıcının belirle-
diği fiyata ve parasını zamanında alamamasına 
itiraz etme şansı yoktur. Sözleşme imzalayarak 
şirketlere bağlanan çiftçiler tohumu, kimyasal 
gübre ve ilaçları aynı şirketten dayatılan fiyat 
ile almakta ve ürettiği ürünü yine aynı şirkete 
teslim etmek mecburiyetinde bırakılmaktadır. 
Artık çiftçiler, tarlalarına hangi ürünü ekecek-
lerine veya ekecekleri ürünün hangi türünü 
seçeceklerine karar verme hakkını bile kaybet-
miş durumdadır. Ülkenin ürün deseni şirketle-
rin istediği biçimde şekillenmektedir. Az sayıda 
şirketin eline geçen gıda sistemi böyle giderse 
ülke tarımını teslim alacak noktaya gelecektir. 
Dayattığı üretim tarzıyla tarım ve gıdanın az 
sayıda şirketin eline geçmesi gıda krizinin en 
büyük tetikleyicisi olacaktır!

ENFLASYON İLE GIDA GÜVENLİĞİ İLİŞKİSİ

Gıda güvenliği, ülke nüfusuna yetecek sağlıklı 
ve kaliteli gıda üretimini sağlamak, temel ve 
stratejik ürünlerde üretim arzını garanti altına 
almak, stratejik ürünler için asgari stok bulun-
durmak ve bunun için her türlü denetim ve 
kontrol mekanizmalarının etkin hâle getirilip 
uygulanması demektir. The Economist Intelli-
gence Unit tarafından hazırlanan Küresel Gıda 
Güvenliği Endeksi’nde Türkiye, 113 ülke arasın-
da 69,8 puanla 41’inci sırada yer alıyor.

8 https://www.tarimorman.gov.tr/Haber/4207/3-Tarim-
Orman-Surasi-Sonuc-Bildirgesi
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Gıda enflasyonu birçok ülkede manşet enflasyo-
nun üzerinde seyreden önemli bir sorun hâline 
gelmiştir. Enflasyon nedeniyle gıda güvenliği 
milyonlar için tehdit hâline gelmiştir. Küresel 
gıda talebinin 2050’ye kadar %60 oranında 
artması beklenmektedir.9 Küresel boyutta kamu 
borcu 2021’de %7,8 artarak 65,4 trilyon dolara 
ulaşmıştır. Borçluluk seviyesinin 2022 sonunda 
71 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmekte-
dir. Yüksek borçluluk düşük gelirli ülkelerin 
gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Dünyanın 
buğday ihracatının 1/3’ünü karşılayan Rusya ve 
Ukrayna’nın savaşması nedeniyle de hem gıda 
arzında aksamalar başladı hem de gıda güven-
liği konusunda ortaya çıkan risklerin yanı sıra 
gıda fiyatlarında artışlar yaşandı.

Türkiye’de ise iş iyice çığırından çıkmış du-
rumdadır. Ekonomik şartların kötü olması 
özellikle düşük gelir gruplarının temel gıdaya 
ulaşmasında büyük zorlukların yaşanmasına 
yol açmaktadır. Kırmızı et, tavuk eti, ayçiçeği 
yağı, margarin, yumurta, mercimek, zeytinyağı, 
süt ve yoğurt, nohut, ekmek fiyatları orantısız 
şekilde artmıştır. Fiyatlar her gün değiştiği için 
artık zam oranlarını açıklamanın bir anlamı 
kalmamıştır. En yetkili makamlarca yapılan, her 
türlü müdahalenin, kontrolün, cezalandırma-
nın yapılacağına dair sert açıklamalara rağmen 
fahiş fiyatların duracağına, kontrol edilebilece-
ğine dair bir emare de görülmemektedir. TÜRK-
İŞ tarafından yapılan son araştırmaya göre, 4 
kişilik bir ailenin Mart 2022’ye ait açlık sınırı 4 
bin 928,08 lira ve yoksulluk sınırı ise 16 bin 052 
lira. Türkiye’de 4 bin 250 lira olan asgari ücret 
göz önüne alındığında bu rakamların nasıl bir 
toplumsal sıkıntıyı doğurduğu aşikârdır. Tü-
keticinin hane geliri ve alım gücünün düşmesi 

9 https://www.unep.org/news-and-stories/story/
rethinking-food-systems

sonucu yoksulluk ve açlık da giderek artıyor. 
Ülkemizde ne hazindir ki özellikle orta sınıfı 
ve yoksulları çok zor durumda bırakan bir gıda 
enflasyonu yaşanmaktadır. Bugün Türkiye’de 
hissedilen gerçek gıda enflasyonunun, resmî 
oranın çok üzerinde olduğu biliniyor.

Ürün tarladan mutfağa gelene kadar üretici-
tüccar-hâl-komisyoncu-sevkiyatçı-nakliyeci-
pazar-markete kadar uzayan tedarik zincirinde 
akıl almaz bir fiyat farkına maruz kalmaktadır. 
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin 2021 yılı Tem-
muz ayında yaptığı çalışmaya göre 1 kg lahana-
nın üretici fiyatı 0,68 TL iken, aynı lahana hâlde 
1,14, pazarda 1,54 ve markette 2,79 TL olmak-
tadır. Bu bağlamda, üretici fiyatlarıyla karşılaş-
tırıldığında hâl fiyatı %68, pazar fiyatı %126 
ve market fiyatı %310 daha pahalı olmaktadır. 
Üreticiden tüketiciye varıncaya kadar oluşan 
böylesi fahiş fiyat farkının sebebini bulmak ve 
buna mani olmak çok mu zor?! Küçük bir azınlı-
ğın 84 milyona bu sıkıntıyı yaşatması ve bunun 
karşısında aciz kalınması kabul edilebilir bir 
durum değildir. Devletin/hükümetin piyasa-
ları alt üst eden bu baronlara dur diyecek bir 
gücü yok mu?! Tarlada 3 liraya satılan bir ürün 
markette 23 liraya nasıl satılabilir?! Aradaki 
fark kimin cebine gidiyor? Gıda tedarik zinciri 
kooperatifler ve üretici pazarları vasıtasıyla 
kısaltılarak tüketiciler yeterli, sağlıklı, besleyici 
ve ucuz gıdaya sürekli erişebilmelidir. Üretici ile 
tüketiciyi buluşturan aracısız bir sistem kurmak 
zorunludur.

Vatandaşın mutfakta hissettiği enflasyonun baş-
lıca sebepleri: Türkiye’nin tarım politikaların-
daki plansızlık, yanlış ithalat politikaları, döviz 
hareketliliği, girdi maliyetleri nedeniyle üretti-
ğinin karşılığını alamayan çiftçinin üretimden 
uzaklaşması, gübre fiyatlarını karşılayamayan 
çiftçinin gübresiz üretim sonucu tarladaki veri-
min azalması, gelirinin düşmesi nedeniyle çift-
çinin üretimden çekilmesi olarak sıralanabilir

Türkiye’de resmî veriler ve hissedilen gerçek 
enflasyon arasındaki fark arttıkça, halk gide-
rek yoksullaşmakta ve gıdaya erişim ciddi bir 
mesele hâline gelmektedir. Belediyelerin ucuza 
ekmek sattığı Halk Ekmek büfelerinin önün-
deki kuyruklar buna işaret ediyor. Dünya gıda 
fiyatları endeksi ile TÜİK’in açıkladığı fiyatlar 
karşılaştırıldığında, 2008’den sonra dünya ile 
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farklılaşmanın başladığını, 2019’dan sonra ise 
ayarın kaçtığını ve Türkiye’deki gıda fiyatları-
nın dünya fiyatlarının neredeyse 3 katına çıktığı 
görülmektedir. 2002 fiyatları baz (=100) kabul 
edildiğinde 2020 yılında buğday 837, mısır 465, 
süt 875, kırmızı et 509, gübre 1752, mazot 668 
ve süt yemi 1335 olmaktadır. Bu çerçevede bir 
ton buğday karşılığında satın alınabilen üre 
gübresi miktarı 2002’de 923 kg iken 2021’de 
438 kg’a düşmüştür. Benzer şekilde, 1 litre süt 
karşılığında alınabilen süt yemi miktarı 2002’de 
1,60 kg iken 2021’de 1,04 kg’dır. Geçen yıl tonu 
1800 lira olan üre gübresi bugün 9.200 liraya 
ulaşmıştır. Tam 5 kat artış var. Ocak 2021/Ocak 
2022 döneminde mazotta fiyatı da %111 artmış-
tır. Bu fiyatları düşüremediğimiz sürece çiftçiyi 
arazisine geri döndüremeyiz.

KAYITLI ÇİFTÇİ SAYISI AZALIYOR…  
KÖYLER BOŞALIYOR…

Uzun zamandır işgücünün tarımdan çıkışı hız 
kazanmış gibi gözükmektedir. Tarımda girdi 
maliyetleri arttıkça çiftçiler de tarımdan uzak-
laşmaktadır. SGK verileri kayıtlı çiftçi sayısının 
her yıl giderek azaldığını gösteriyor. Düşüşün 
özellikle 2011’den sonra hızlandığı görülüyor. 
SGK verilerine göre, Türkiye’de son 12 yılda 
475 bin çiftçi tarımsal üretimden ayrıldı, çiftçi 
sayısı yüzde 46,7 azaldı. TÜİK ve SGK verileri 
problemi göz önüne seriyor. SGK’ye kayıtlı çiftçi 
sayısı; 2010 yılında 1.100.000 iken, 2013 yılın-
da 928.000 kişiye, 2017 yılında 705.000 kişiye, 
2018 yılında 607.000 kişiye, 2020 yılında ise 
547.000 kişiye düşüyor. 2021’in başında biraz 
yükseliyor; 568 bin 395 oluyor, fakat yılsonun-
da 500 bin 66’ya geriliyor.

TÜİK verilerine göre tarım sektöründe istih-
dam edilen kişi sayısı ise 2002’de 7 milyon 
458 bin kişiyken, 2020 Şubat ayı itibarıyla 4 
milyon 157 bin kişiye gerilemiştir. Bu da son 
18 yılda 3 milyon 301 bin kişinin tarım çalışanı 
olmaktan çıktığını gösteriyor. Tarım sektöründe 
istihdam edilen kişi sayısının yüzde 44 azaldığı 
ortaya çıkıyor.10 Tarım kesiminin ülke nüfusuna 
oranı1980’de yüzde 56 iken, bu rakam 2000’li 
yıllarda yüzde 35’e düşmüştür. Türkiye’deki 
tarım politikaları Türkiye’de üreteni tarlasından 
kaçırmak üzere kurgulanmış sanki! 

10 https://ziraatodasi.gen.tr/haberler/tarim-ekonomisi/
son-12-yilda-ciftcilik-yuzde-48-azaldi/

2000 yılında 507 bin üretici tütün üretirken, 
sözleşmeli üretimin olumsuz sonuçları dolayı-
sıyla üretici sayısı 50 binlere kadar gerilemiş 
durumdadır.

İthal ürünle rekabet edemeyen, ürettiği para 
etmeyen, ürettikçe borçlanan, gübre-zirai ilaç-
yem-mazot-elektrik-su zamlarına yetişemeyen 
çiftçi zarar etmekte, tarımdan kopmaktadır. 
Kredi-haciz-iflas kıskacına giren çiftçi hapse gir-
memek için tarlasını, traktörünü satmaktadır. 
100 binin üzerinde borçlu çiftçi haciz işlemi ya 
da tehdidiyle karşı karşıya kalırken eski tarım 
bakanı Pakdemirli “zarar eden çiftçi yok.” diye 
beyanat verebiliyordu. 2022 Mart ayı itibarıyla 
çiftçilerin bankalara ve Tarım ve Kredi Koo-
peratifine borcu 171 milyar lira civarındadır. 
Bankalara ve Tarım Kredi’ye olan borcun yanı 
sıra çiftçilerin girdi temini nedeniyle piyasaya 
olan borçları da 50 milyar TL olarak tahmin 
edilmektedir. Sonuçta çiftçinin toplam borcu 
220 milyar TL’ye ulaşmıştır. Tarım kredilerinde 
yasal takip oranı 2016 yılında yüzde 2,6 civarın-
da iken 2017’de yüzde 2,8 seviyesine, 2018’de 
yüzde 3,8’e ve 2020 Mart ayı itibarıyla yüzde 
4,8’e yükselmiştir.

Gençler artık geleceklerini tarımda görmedikle-
ri için kırsalda çalışmak ve yaşamak istemiyor, 
topraklarını terk ederek şehirlere göç ediyor, 
orada ucuz emek hâline geliyorlar. Çiftçiler; 
mazot, gübre, tohum ve ilaç fiyatlarıyla başa 
çıkamadıkları için, zaruri masraflarını karşıla-
yamadıkları için, ürettiklerini maliyetin altında 
sattıkları için ekip biçmeyi bırakıyorlar. Borç-
larını ödemek için tarlalarını satıp şehirlere 
göç ediyorlar. Köylerde 60 yaşın altında insan 
neredeyse kalmamış durumda. Kalanlar da ara-
cıların ve tüccarların insafına kalmış. Onlar ne 
fiyat verirse başka bir alternatifi olmayan çiftçi 
onu kabul etmek zorunda kalıyor.

Kırsalda nüfus yaşlanırken ve gençler bu işi 
yapmaktan kaçınırken, tarımsal üretimde aile 
emeği yerini ücretli işgücüne bırakıyor.  Es-
kiden genellikle Doğu ve Güneydoğu Anado-
lu bölgesinden temin edilen mevsimlik işçi 
ihtiyacı son yıllarda daha ucuza çalışan yabancı 
göçmenler vasıtasıyla karşılanıyor. Bu sefer de 
zaten çok zor şartlarda yaşayan mevsimlik işçi-
lerin yevmiyeleri giderek düşüyor. Bu sosyal açı-
dan sıkıntılı ve tehlikeli bir durum arz ediyor. 
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Türkiye’nin farklı bölgelerinde yapılan saha ça-
lışmalarında tarım sektöründe çalışan yaklaşık 
450-600 bin Suriyeli ve 20-25 bin Afgan çoban 
olduğu öngörülüyor. İşletmeler yerli işçi bul-
makta zorlandığı için yabancı işçilere yöneliyor. 
Tarımda işgücü yabancılaşıyor.

Büyükşehir kanunu ile köylü olmanın, köyde 
kalmanın cazip bir yanı kalmadı. 17 bin 800 
köy ve belde büyükşehir belediye sınırları içine 
alınarak mahalleye dönüştürülürdü. Yaklaşık 10 
milyon köylü de bir gecede şehirli oldu. Daha 15 
yıl önce 2007 yılında Türkiye’nin nüfusu 70 mil-
yon civarındayken bunun 20 milyonu köylerde 
yaşıyordu. Şu an köy ve beldelerde yaşayan kişi 
sayısı 5 milyon 771 bin kişi. Belde ve köylerde 
yaşayan nüfusun oranı yüzde 6,8’e geriledi.

TARIM ALANLARI AZALIYOR…

Tarımda çalışanlar tarım alanlarını giderek bo-
şaltıyor. 1990 yılında 27 milyon 856 bin hektar 
olan tarım arazisi 2020’de 23 milyon 136 bin 
hektara düşmüş, tarım alanları 20 senede yüzde 
16,9 azalmıştır. Artan nüfusa karşın hububat, 
bakliyat ve sebze ekim alanları her geçen yıl da-
ralmakta, üretim azalmaktadır. Başta stratejik 
bir ürün olan buğday olmak üzere, arpa, nohut, 
mercimek gibi önemli ürünlerin ekili tarım 
alanları içindeki payı azalmaktadır. Türkiye bu 
ürünleri dünyaya ihraç eden bir ülkeyken özel-
likle 2010 yılı sonrasında ithalatçı duruma düş-
müş vaziyettedir. Son 20 yıl içerisinde 9,6 mil-
yon hektar buğday ekili alanın şu an itibarıyla 
6,9 milyon hektara kadar gerilediği belirtiliyor. 
Arpa ekim alanları da 1 milyon hektar azalmış. 
2020 yılında 890 bin ton arpa ithal ettik. 

Yıllar  1990 2002 2016 2017  2018  2019 2020

Tarım Alanı 27.856 26.579 23.763 23.375 23.180 23.094 23.136

TÜİK Verilerine Göre Türkiye’de Ekilen Dikilen Tarım 
Alanları (Bin hektar)11

1 milyon hektarlık ekilmeyen araziye arpa 
ekecek olsaydık 2 milyon 600 bin ton civarın-
da arpa elde edecektik. 900 bin tonun ithalatı 
karşıladığını düşünürsek elimizde 1 milyon 700 
bin ton fazladan arpa kalacaktı. Yani hem yem 
ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacak hem de 
dışarıya döviz ödememiş olacaktık.

20 yıllık süreçte Belçika’nın yüzölçümünden 
daha büyük bir araziyi üreticiler zarar ettikleri 
için işlemekten vazgeçmişler. Belçika’nın yüzöl-
çümü 3 milyon hektardır. Bizim çiftçimizin ek-
mekten vazgeçtiği alan ise yaklaşık 4,7 milyon 
hektardır. Ayrıca Hollanda yüz ölçümüne yakın 
bir miktardaki arazi ise nadasa bırakılmakta-
dır. Hazine arazilerini tarıma açmadan önce 
hâlihazırda çiftçinin ekmekten vazgeçtiği 4,2 
milyon hektar arazinin ekilmesini sağlayalım. 
Sudan’da, şurada burada ayağı yere basmayan 
projelere kaynak aktarmak yerine bu kaynak-
ları kendi çiftçimize aktararak hem onları hem 
de ülkemizi ihya edelim. Boş atıl duran nadas 
arazilerini tarıma kazandıralım.

Esasında tarım topraklarının kaybı 1980 
yılından beri devam etmektedir. O yıldan sonra 
tarım üzerindeki korumacılığın kaldırılması, 
çiftçiyi destekleyen kurumların zayıflatılması ve 
tarımsal KİT’lerin özelleştirme yoluyla satılması 
ya da kapatılması nedeniyle bu süreç başladı ve 
tarımı zora soktu.

KAYNAK VE FİNANSMAN SORUNU 
DERİNLEŞMEKTEDİR…

Türkiye’de 2001 yılında Dünya Bankası ve 
IMF tarafından hazırlanan “Tarım Destekleme 
Reformu” adı altında bir program uygulanma-
ya başladı. Bu programın tavizsiz yürütülmesi 
için Kemal Derviş Dünya Bankası görevinden 
ayrılarak Türkiye’ye getirildi. Ancak reformun 
sonucu tam bir hezimete yol açtı. Neler yaşandı-
ğını özetleyelim:

11 https://www.tarimorman.gov.tr/sgb/Belgeler/
SagMenuVeriler/BUGEM.pdf
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· Türkiye tarımı en az destekleyen bir ülke 
durumuna getirildi.

· Tarımsal destekleme yetersiz kalınca çiftçi-
nin borcu arttı.

· Tarımsal kredi hacmi üçte bire indiği için 
çiftçinin kredi ihtiyacı giderek büyümeye 
devam etti.

· Tarımsal kredi faizleri yüzde 30’un üzerine çıktı.
· “Verimsiz” oldukları gerekçesiyle koopera-

tiflerin tüm sanayi işletmeleri kapatıldı ve 
bu kooperatiflerin devletten yardım alması 
yasaklandı.

· Üretici, ürününü değerinden pazarlama 
imkânını kaybederek, aracı tüccarların ya da 
büyük marketlerin insafına kaldı.

· Kaynak kıtlığı nedeniyle tarımsal üretim 
kaybı meydana geldi.

· Bölgesel eşitsizlikler derinleşti.

Bu sorunların temelinde, verilen tarımsal 
desteklerin 2006 yılında çıkarılan “Tarım 
Kanunu’nun öngördüğü miktarın altında 
kalması yatmaktadır. Tarımda gelişmiş ülke-
lerde desteklemelerin bütçe içindeki oranları 
bizdekinden daha yüksektir. Mesela, AB’nin 
2022 bütçesinde tarıma ayrılan pay yüzde 31 
buçuktur. Türkiye’de bütçeden tarımsal des-
teklemeye ayrılan pay ise 2022 yılı için yüzde 
3,7’dir. Kanunun  21. maddesine göre, “Tarım-
sal destekleme programlarının finansmanı 
için bütçeden ayrılacak kaynak, gayrisafi millî 
hasılanın yüzde birinden az olamaz.” ifadesi 
bulunmaktadır. Eğer tarımsal destek millî geli-
rin yüzde 1’i kadar olacaksa, Kanuna göre 2017 
yılında tarıma 31 milyar lira destek verilmesi 
gerekirken 12 milyar lira verilmiş.2018 yılında 
kanuna göre 37 milyar verilmesi gerekirken 
14 milyar lira verilmişi. 2020 yılında bütçeden 
tarımsal destekleme için ayrılan kaynak asgari 
40,5 milyar lira olması gerekirken 22 milyar lira 
olmuş. Yani olması gerekenin bazen yarısı bazen 
de yarısından azı ödenmiş. Yine destek miktarı 
2021 yılında 43 milyar olması gerekirken 22 
milyar da kalmış. 2022 yılı bütçesinde ise ta-
rımsal destekleme ödemeleri için 25 milyar 834 
milyon lira ayrılmıştır. Bu rakam, kanuna göre 
verilmesi zorunlu asgari miktarın yarısından 
daha azdır. Yani 2007 yılından beri bu Kanuna 
uyulmamış, destekleme bütçesinde hiçbir artışa 
gidilmemiş, desteklemeler Kanunun öngördüğü 
yüzde bir sınırının altında kalmıştır.

Tarım sektörünün kaynak ve finansman sorunu 
bütün şiddetiyle devam etmekte, üretici borç 
sarmalına sürüklenmektedir. Sırf mazota gelen 
zam desteklemeleri fazlasıyla alıp götürmüştür. 
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, mazo-
tu en pahalı satan ülkeler sıralamasında Türki-
ye daima ilk yedide, zaman zaman birinci sırada 
yer alıyor. Ülkemizdeki pahalı mazotun sebebi 
yüksek petrol fiyatları değil, yüksek vergiler-
dir. Tarıma verilen desteğin neredeyse tamamı 
yalnızca mazot üzerindeki dolaylı vergilerden 
geri alınmaktadır. Avrupa Birliği ülkelerinin 
bazılarında tarımda kullanılan akaryakıtta ya 
ÖTV yoktur ya da normalin çok altında bir ÖTV 
alınmaktadır. Bir önceki üretim sezonunda ma-
zotun litresi 6 TL iken bu sene 22 TL’ye ulaştı. 
Geçen yıl bir dekar buğday üretimi için gereken 
mazot maliyeti 42 lira iken son zamlarla birlikte 
bu yıl 160 liraya çıktı. Buna karşılık çiftçiye de-
kar başına verilen mazot desteği yalnızca 22 TL. 
Yani verilen tarımsal destek, harcanan mazotun 
yalnızca yüzde 13’ünü karşılıyor.

Yeterli destek alamayan üreticiler çareyi 
borçlanmada aramakta, Bunun sonucunda 
tarım kesiminin kredi borçları her yıl artma-
ya devam ederek ödenmesi güç bir noktaya 
doğru gitmektedir. Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu verilerine göre; çiftçilerin 
bankalara olan borcu Ocak 2021’de 130 milyar 
400 milyon. 2021 sonunda ise 161 milyar 800 
milyona yükselmiş. İlgi verilere yıllar itibarıyla 
geriye doğru baktığımızda çiftçi borcunun her 
yıl arttığını görüyoruz.

Şurası açıktır ki 2007 yılından bu yana çiftçile-
rin hak ettiği destekler tam verilseydi, bankalar-
dan kredi almak ya da tefecinin eline düşmek 
zorunda kalmazlardı. Çünkü devletin 2007’den 
itibaren tarım desteklerini eksik vermesinden 
kaynaklı çiftçilerin devletten alacağı 200 milyar 
liranın üzerine çıkmış durumdadır. Bankaların 
ise çiftçilerden alacağı olan kredi borcu 161 
milyar, Tarım Kredi Kooperatifi ve piyasa borç-
larını da dâhil edersek toplam da 220 milyar 
civarındadır. Tarım Bakanı Fakıbaba 2017’de 
üreticilere “Sizi tefecilerin eline bırakmamak 
için bundan sonra desteklemeleri açıklayacağız” 
demişti. 2002 yılından beri iktidarda olan parti 
bu zamana kadar üreticileri tefecilerin eline mi 
bıraktı ki bakan bu cümleleri sarf ediyordu!?
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TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI

Gıda da enflasyon yangınını söndürmek için 
Türkiye planlı bir tarım politikasına geçmek 
zorundadır. Ülkenin nüfus artışı, turizm potan-
siyeli ve muhtemel nüfus hareketleri de dikkate 
alınarak ürün bazında ne üretileceği, ne kadar 
üretileceği, nasıl üretileceği tespit edilmelidir. 
Güvenlik stokunun ayrılması, afet ve savaş 
durumları için zorunludur. İhraç potansiyeli 
olan ürünlerde dünya piyasaları takip edilerek 
ihraç edilecek miktarlar hesaplanmalıdır. Dev-
let piyasa düzenleme işine yeniden geri dönüp 
sosyal görevini yerine getirmelidir. “Ne yersen 
ye” misali “Ne ekersen ek” şeklindeki lakayt/
plansız yaklaşım terk edilerek tarımsal üretim 
planlaması yapılmalıdır

Türkiye’de bazı ürünlerin fazlası varken, bazı 
ürünlerin sıkıntısı yaşanmaktadır. Gıda madde-
lerinin arzıyla talebi arasında bir denge kur-
mak gerekiyor. Serbest piyasa sisteminde çiftçi 
üretim için fiyata bakmaktadır. İyi kazanacağını 
anladığı takdirde kimsenin sözüne bakmadan 
ekeceği ürüne karar vermektedir. Bir yıl soğan 
ve patates çok pahalı ve piyasada bulunmazken, 
diğer yıl tarlada depolarda çürüyecek kadar çok 
üretilmektedir. Bir ürünü fazla ürettiğinizde 
bir yıl 20 kuruş etmezken öbür sene üretici onu 
ekmeyi tercih etmediğinden fiyatı 5-10 liraya 
kadar çıkabiliyor. Bu defa çok iyi para etti diye 
herkes onu ekince fiyat 10-20 kuruşa düşüyor. 
Dolayısıyla hem çiftçi örseleniyor, hem de tüke-
ticinin aleyhine oluyor. Geçmişte yanlış ve siyasi 
saiklerle uygulanan destekleme fiyat politika-
ları sebebiyle bazı ürünler gerektiğinden fazla 
alana yayılarak, ihtiyaçtan fazla üretilirken bazı 
ürünlerde ise sıkıntı yaşanmakta, oluşan açık 
ithalat yoluyla kapatılamaya çalışılmaktadır. Bu 
örnekleri fındık, mısır, şeker pancar, ayçiçeği 
vb. çoğaltmak mümkündür.

Tarımsal üretimde ülke genelinde master bir 
planlama yapılmadığı sürece yerli üretici her 
türlü değişkenden olumsuz etkilenmeye devam 
edecek, halk ise ucuz tarımsal ürüne ulaşama-
yacaktır. Sürdürülebilir ve uzun vadeli destekle-
me politikaları belirlenmeli, ürün deseni ve su 
potansiyeli uyumu gözetilerek havza temelli bir 
üretim ve destekleme sistemi uygulanmalıdır.

Havzalar ayırımı yapılırken bölgelerin tarımsal 
verimliliklerinin yanında sosyal ve ekonomik 
yapıları da göz önüne alınmalıdır.

Tarım Bakanlığı tarafından bölgesel bir planla-
ma yapılarak çiftçi buna göre üretime yönlen-
dirilse hem daha düzgün üretim yapılır, fiyatlar 
daha tahmin edilebilir olur hem de ithalat 
engellenir. Dışa bağımlılığı azaltma, bölgesel 
konumumuz ve lojistik avantajlarımız dikkate 
alınarak mukayeseli üstünlüğe sahip olduğu-
muz ürünler ile katma değeri yüksek ürünlerin 
üretimi ve ihracatını artırmak hedeflenmelidir. 
Ayrıca, tarımsal üretimde sağlıklı bir üretim 
planlaması yapılabilmesi için, bitkisel üretim 
ile hayvansal üretimi birlikte değerlendirmek 
gerekir. Çünkü her iki alt sektör de başta yem 
ham maddeleri olmak üzere birçok yönden iç 
içe geçmiş, birbirini tamamlayan alanlardır.

KANAYAN YARA İSRAF KONUSU…

Türkiye’de israf edilen ve kaybolan gıdanın 
maddi değeri 14 milyar dolardır. 2022 yılında 
verilecek tarımsal destekler ise 29 milyar lira. 
Demek ki desteğin yedi katı değerindeki gıdayı 
israf ediyoruz. Tarımda yıllık toplam bitkisel 
üretimin %25’i hasat, taşıma, depolama ve 
tüketim aşamalarında kaybolmaktadır. Kaybın 
%60’ı hasat ve depolama aşamalarında mey-
dana gelmektedir. Bilhassa sebze ve meyvede 
hasatta büyük hatalar yapılmaktadır. Tüccarlar 
ve aracılar ürüne nasıl muamele edileceğini 
bilmediklerinden yolda ve depolama esnasında 
ürün kaybı yaşanıyor. Çiftçinin ürettiği dört 
birim üründen biri ziyan ediliyor. Bir birim de 
satış safhasında heba oluyor. Tüketici iki ürünü 
dört ürün fiyatına alıyor. Üzerine fahiş aracı ve 
market kârlarını da koyduğunuz zaman fiyatlar 
alıp başını gidiyor.

Tarımsal ürünlerin soğuk hava depolarında 
muhafaza edilerek nakliye sırasında da soğuk 
zincirin sürekliliğinin sağlanması ve uygun 
ambalajlama sağlanarak üretim, pazarlama, 
nakliye ve tüketim zincirinde kayıpların azaltıl-
ması gerekmektedir.

Marketlerdeki “iade sistemi” de israfın diğer bir 
nedenidir. Âdeta bir kapitülasyon sistemi kuran 
marketler, yüksek indirimle alabilmek için bu 
ürünleri satabilecekleri miktardan fazla alıyorlar. 
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Son tüketim tarihi yaklaştığında satamadıkları 
ürünü üreticiye iade ediyorlar. Bu sistem hem 
üreticiyi mağdur ediyor, hem de gıda israfını 
körükleyen bir kısır döngü oluşturuyor.

GIDA VE TARIM BİR MİLLÎ GÜVENLİK 
MESELESİDİR…

Dünyadaki en büyük silah, ne konvansiyonel 
silahlar ne de nükleer silahlardır. Gıda dünyada 
en önemli silahtır. Stratejik önemine binaen bir 
“yükselen değer” olarak ifade edilen tarım, eko-
nomik, politik, sosyal ve kültürel açıdan büyük 
öneme sahip bir sektördür. İklim değişikliği, 
artan gıda fiyatları ve nüfus artışı ile küresel bir 
boyut kazanan ve hayati önemi ile ulus ötesi bir 
nitelik arz eden tarım alanında bilhassa buğday, 
mısır, yağ bitkileri gibi temel gıdalar stratejik 
ürün hâline gelmişlerdir. Tarım, ülkenin gıda 
ihtiyacını karşılaması, sanayi sektörüne girdi 
temin etmesi, ihracat ve istihdam imkânları 
açısından büyük önem taşımaktadır

Ülkemizde tarım, denizdeki rüzgâra göre yüzen 
kaptansız bir gemiye benzemektedir. Eğer tedbir 
alınmazsa bu gemi karaya oturacaktır. Daha 15-
20 yıl öncesine kadar ayçiçeği üretiminde dün-
yanın önde gelen ülkelerinden biri olan Türkiye, 
şimdi Rusya’dan gelen yağ gemilerini bir bayram 
havasında canlı yayınlar yaparak karşılamakta.

ABD’nin eski Dışişleri Bakanlarından Henry 
Kissinger, “Petrolü kontrol ederseniz ülkeleri, 
gıdayı kontrol ederseniz insanları yönetirsiniz.” 
diyerek gıdaya yön verenlerin dünyada söz sahi-
bi olacağını belirtmişti. Rusya-Ukrayna savaşını 
emperyalistler arası bir “tarım ve gıda savaşı” 
diye niteleyenler var. Dünyadaki tarım ürün-
leri ihracatında Ukrayna; ayçiçeğinde 1’inci, 
arpada 3’üncü, buğdayda 6’ncı, soyada ise 7’nci 
sırada yer alıyor. Büyük ve küçükbaş hayvan 
yetiştiriciliği ile kümes hayvancılığı konusunda 
da önemli potansiyele sahip bir ülke. Dünya-
nın en verimli siyah topraklarının üçte biri de 
Ukrayna’da bulunuyor. Rusya elindeki enerji 
üstünlüğünün yanı sıra Ukrayna topraklarını da 
kontrol ederek dünya tarım ve gıda pazarında 
etkili bir güç olmak istiyor tarzında yorumlar 
da var. Aynı zamanda Ukrayna’nın güçlü tarım 
potansiyeli tekelleşmiş büyük gıda ve tarım 
şirketlerine sahip ABD ve Avrupa’nın iştahını 
kabartıyor.

SONUÇ YERİNE

Toplumsal hayatın çeşitli yönlerindeki eroz-
yon tarımı da vurmuştur. Genç nüfusun köye 
dönüşünü sağlamak için “Köye Dönüş Projesi” 
kapsamında tarım veya hayvancılıkla uğraşan 
40 yaş altı kişilere 30 bin TL geri ödemesiz 
hibe kredi desteği sağlanıyor. Yapısal sorunları 
halletmeden verilen bu destek de işe yarama-
mıştır. Maalesef toplumda bir ahlaki erozyon 
yaşandığı için devletin vereceği destekten yarar-
lanmak için köye dönmüş gibi yapan insanlar 
o parayı aldıktan sonra yine şehre dönmekte-
dirler. 1990’lı yıllarda Orta Anadolu’da buğday 
alımları yaparken bir ilçede TMO’nun önünde 
traktörüyle sıra bekleyen bir köylü amca ile 
sohbet ederken, köyünün kaç hane olduğunu 
sormuştum. Verdiği cevap çok ilginçti. “Beyim 
eğer devlet bir şey verecekse 40 hane oluyoruz 
yoksa normalde 15 hane filanız.” demişti.

İnsanı sömürdüğü gibi doğayı da sömüren 
kapitalist sistemin bizatihi kendisi krizde 
olduğu için uygulanan neoliberal tarım politi-
kaları da iflas etmiştir. Tarım ve gıda konusu 
çok detaylı, dallı budaklı ve kapsamlı bir konu. 
Tarımsal üretim anlamında çok sıkıntılı bir 
sürece giriliyor. Söylenecek daha çok şey var 
ama belli ölçüde de olsa ortaya konan fotoğrafla 
sıkıntıları, yanlışları, eksiklikleri dile getirmeye 
çalıştık. Çözüm meselesi ise başlı başına başka 
bir analizi gerekli kılıyor.

Bu aşamada söylenmesi gereken, tarım alanla-
rını korumak ve toprağa küsen çiftçiyi tekrar 
üretimle buluşturmak mecburiyetinde oldu-
ğumuzdur. Etkin bir müdahale söz konusu 
olmazsa Türkiye çok daha ağır boyutlarda bir 
gıda kriziyle karşı karşıya kalacaktır! Şimdi 84 
milyon olan nüfusumuz, TÜİK projeksiyonuna 
göre 2040 yılında 100,3, 2060 yılında ise 107,0 
milyon olacaktır. Ekilen arazilerin azaldığı ülke-
mizde bu karanlık kuyudan çıkmanın tek yolu, 
yetersiz günlük politikalar yerine ortak akıl ile 
oluşturulmuş tümüyle yeniden yapılandırılan 
yapısal uzun vadeli çözümlerdir. Parçalı palyatif 
tedbirlerle, pratiğe yansımayan sert beyanatlar-
la gıda arzı ve fahiş fiyat sorununu çözmek ve 
sektörde rekabetçi kalmak mümkün değildir. 
Sorun bir sistem sorunudur.
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İMPARATORLUKTAN NEOLİBERAL DÖNEME; 
TARIMIN İMKÂNLARI, SORUNLARI…

 ERCAN YILDIRIM 

T ürkiye tarım toplumu özelliğini kıracak bir 
sanayileşme, ticaret ve hizmet sektörü inşa 

etmeyi başaramadı. Hitit ve Friglerden bu yana 
Anadolu’nun düzeni tarıma, toprağa bağımlı 
hâlde sürüp gidiyor. Saban kırmanın ölüm 
cezasını gerektirdiği bir özen ve dikkat aslında 
varoluşsal bir mecburiyetten ileri geliyordu. Bu 
topraklar sanayinin, ticaretin ve kapitalist tüke-
timin yol verdiği öteki hizmetler sektörünün en 
ciddi yeşereceği mevkilerden birini oluşturur. 
Buna rağmen ne tarımda ne de diğer sektörler-
de “kendine yeter”lik ilkesini aşacak bir üretim 
düzeneği kurulamadı.

Tarımın, hayvancılığın, sanayi ve öteki iktisadi 
faaliyetlerin en büyük sorunu bir türlü kurula-
mayan o “düzen”dir. Türkiye feodal Avrupa gibi 
beylerin egemenliğinde âdeta köleleştirilmiş bir 
halkın ırgatlığında sabit ama sürekli bir tarım 
düzeni geliştirmedi. Tımarın elverdiği oranda 
imparatorluğu besleyecek, yeni fetihlere açacak 
bir tarımsal üretimi gazanın mal birikimiyle 
birleştirerek sağladı.

OSMANLI TOPRAK DÜZENİ

Tımar sistemi Yeniçerilik gibi imparatorluğun, 
aslında Anadolu düzeninin merkezini oluşturu-
yordu. Toprak devletindi, çünkü “Mülk Allah’ın-
dır” gereği bu mülkü devlet Allah adına kullanır, 
bireylere “kira”lardı. Tımarlı sipahiler mirî malı 
işletirlerdi. Koçi Bey Risalesi’nde yıkılış nedeni 
olarak sayılan hususların başında bu düzenin ak-
saması, devletin mirî arazi üzerindeki otoritesi-
nin zayıflaması gösterilir. Tımarlı sipahi gelenek-
selleşen toprak düzenini sürdürmek, tapu resmi 
ile kendisine verilen araziyi isteyen köylüye 
kiralamakla mükellefti. Nerede ne ekileceği belir-
lenmişti; köylü bu konuda tasarrufta bulunamaz-
dı. Tımarlı sipahi toprağın sahibi değil, toprağı 
işletme ve vergisini tahsil edip devlete iletme 
yükümlülüğündeydi. Köylü toprağı ekmek 
mecburiyetindeydi, üç yıl üst üste ekmeyenin 
elinden toprak alınırdı. Tımarlı sipahi kendisi 
için ortalama yüz dönümlük bir arazi bulundura-
bilirdi, 16. yüzyılda bu da ortadan kalktı, sipahi 
artık sadece bir vergi tahsildarına dönüştü. 
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Çifti bulunan yani altmış ile yüz elli dönüm 
araziyi işleten köylü devlete yirmi iki akçe çift 
resmiyle beraber öşür verirdi, o yılki ürünün 
sekizde birini. Toprağı bırakan köylüyü tekrar 
üretime döndürmek kadının kararıyla sipahinin 
vazifesiydi, kentte iş bulan çiftçi toprağı “çift 
bozan akçesi” karşılığında terk edebilirdi. Sipahi 
köylülere gerektiğinde ceza verebilirdi, bu da 
zamanla savrukluğu, sipahinin kendini derebe-
yi yerine koymasını, köylülerin toprakları terk 
etmesini getirdi.

Kanuni döneminde yeni tekniklerle beraber 
tarımsal üretim zirveye çıkmış devlet vergiye 
boğulmuştu. Bu da beraberinde gücü, ihtişamı, 
artan maddi kazançtan daha fazla pay alma 
çabalarını getirdi. Sipahiler yeni vergiler icat 
ederken öşrü ürün yerine nakit olarak toplamaya 
kalkmışlardı. Zamanla bu tür usulsüzlükler için 
çok sayıda ferman yayınlandı. Topraksızlar yani 
deftere girmemiş, kayıtsız sınıflar, mevsimlik işçi 
gibi çalışırlardı, devlet bu ırgatları ve göçebeleri 
toprak sahibi kılmak, yerleşik hâle geçirmek için 
çok çaba harcamıştı. Ayrıca özellikle üst sınıf 
kendi mülklerinde çalışsın diye ortakçı kullar 
icat etmişti; kullardan oluşan bu sınıf köle huku-
kunda ve ürettiklerinin yarısını devlete verirdi.

Düzen bozulmaya başlayınca 16. yüzyılla bera-
ber bunlar reayaya dönüştü. 18. yüzyılda düzen 
dejenere oldukça devlet boşta kalan arazileri 
şahıslara süresiz kiralamaya başladı. Mukataa 
arazileri sonradan devletin kontrolünden çıka-
rak ayanlığa kapı aralayacak bir çiftlik örgüt-
lenmesine dönüştü. Reaya ve devlet arasındaki 
bu rantiye ağalar, vergi toplama, asker kaydı, 
yerel asayişi sağlama vazifeleri de alınca ayanlık 
ortaya çıktı. Merkezî sistemin bozulmasına, 
isyanlara ve Balkanların elden çıkmasına, klasik 
düzenin ortadan kalkmasına neden oldu. Çünkü 
dünyada şartlar değişmişti. Gazaya, fetihe ve 
ganimete dayalı sistem Osmanlı’nın yenilgile-
riyle tersine dönmüş, toprak kazanma yerine 
kayıplar yaşanmaya başlamıştı.

Tarımsal üretimin ekonominin ana motoru 
olması sömürgecilik ve sanayi devrimiyle be-
raber sona ermişti. Tarımda bile yeni teknikler, 
ulaşım araçlarının tesiri gün geçtikçe artmıştı. 
Kapitalist ilişki biçimleri geliştikçe, imparator-
luk Batı’yla daha fazla entegre olmaya başladık-
ça ihracat yükseldi. 

Klasik imparatorluk döneminde Mısır, Ukrayna, 
Balkanlar hububattan pirince kadar farklı tarım 
ürünlerini sorunsuz biçimde kıtlık yaşamadan 
takviye yapabiliyordu. Klasik dönemde zaten 
iç tüketimi karşılamanın dışında bir ekonomik 
faaliyet olarak ithalat ve ihracat temel iktisadi 
yöntem değildi. Özellikle 19. asırla beraber 
tarım ürünleri de ihracat kalemi arasına girdi.

Ulaşım imkânları Ege, Akdeniz ve Marmara’da 
endüstriyel tarımı kuvvetlendirdi. İncirden 
tütüne, fındıktan ipek kozasına, pamuğa kadar 
üretim ve ihracat artsa, ulaşım iç ve kıyı ara-
sındaki hatta tüm Anadolu’daki geçişkenliği 
sağlasa da hâlâ tarım ekonominin dinamosu 
olacak bir seviyeye hiçbir zaman gelemedi. 
Batı’nın sömürgelerde de kurduğu plantasyon-
lar kısmen Ege’de hayata geçirilse de gelenek-
sel ve kapitalist üretim eksenli toprağa dayalı 
ekonomi beklenildiği gelirleri getirmedi. Son 
yıllarda kividen mango ve cevize kadar farklı 
ürün denemeleri gerçekleşirken kadim Anadolu 
tarım üretimi değişiklik göstermeden varlığını 
sürdürdü. İç kesimlerde hububat Karadeniz 
dışındaki kıyılarda meyve, sebze ve endüstriyel 
tarım hâkimdi. Hayvancılık da aşağı yukarı ben-
zer yönelimlerini bugüne kadar devam ettirdi. 
Mera ağırlıklı sahalarda büyükbaş, bozkırda 
küçükbaş egemenken tekstildeki seri üretim 
kaliteli saf kumaşın ana maddesi Ankara keçisi 
gibi türleri geriye itti. Buna arıcılığı, tavukçulu-
ğu eklersek geleneksel toprağa bağlı üretimde 
çok fazla yeniliklerden bahsedemeyiz.

CUMHURİYET’İN TARIM DÜZENİ

Osmanlı, Tımar sonrası toprak düzenini organi-
ze etmeyi başaramadı. Günümüze kadar tarımın 
temel sorunları arasına giren toprak meselesi 
de bir yanıyla devlet ile çiftçi arasındakilerin bir 
türlü tasfiye edilememesinden ileri gelir.

Neoliberalizmin en bariz avantajı gıdanın 
ucuzlaması oldu fakat buna paralel 
şekilde işgücü de ucuzladı, üretimden 
çok ithalat desteklendi. Neoliberal tarım 
hasılasında bazı ciddi sorunlar çözüme 
kavuşurken var olanlar daha da büyüdü.
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Mukataaların ayanlığa dönüşmesi, ağalığın 
feodal biçime benzer işleyişi kapitalistleşen 
dünyada arkaik bir toprak düzenine neden 
oluyordu. Klasik dönemin tarım sorunları 
ne gübre, ne tohum, mazot gibi konulardan 
müteşekkildi. Geleneksel ve kapitalist üretim ile 
toprağa sahiplik, sermaye, klasik yöntemlerin 
uygulanması, ulaşım, ağır vergiler, köylünün 
aşırı fakirliği tarımın da Anadolu’nun da ana 
meselelerindendi.

Tarım sektörü çalışan nüfusunun üçte ikisini 
oluşturmayı Cumhuriyet döneminde de sür-
dürdü. Millî gelirin yarısı, çalışan nüfusun 
dörtte üçü Cumhuriyet’in ilk yıllarında tarımda 
bulunuyordu. Bu oran elbette tarıma katılan 
nüfusun gelir durumunda yeknesaklığı ifade et-
miyordu. Özellikle kıyıdaki bereketli ve yüksek 
fiyatlı ürünlere karşı iç ve doğu kesimlerdeki 
standart hububat üretimi gelişmişlik farklarını 
da belirliyordu.

Türkiye’de tarımı, sulama imkânları, ılıman 
hava, nem, kuraklık birinci derecede etkiler. 
Hâliyle büyük nehirlerin bulunduğu yerler 
sulama imkânları dolayısıyla tarımsal üretimde 
öne çıkar. Buna bağlı olarak delta ovaları, Güney 
Marmara ovaları, Ege’de çöküntü havzalardaki 
ovalar ve Akdeniz sahil kesimi iklim-toprak-su-
lama şartları bakımından tarımın, endüstriyel 
üretimin yükünü taşır.

Kiracılık, ortakçılık, yarıcılık, son yıllardaki 
tabirle mevsimlik işçilik artık tarımda yalnız 
bu sahaların değil fındıktan çaya Türkiye’nin 
tamamının ana kademeleri arasına girdi.

Kıyılarda kapitalist üretime geçmeden, barajlar 
ve kanallarla sulama imkânları elde etmeden 
önce nadastan iktisadi getirisi az ürünlerin eki-
mine kadar klasik sorunlar yaşanıyordu. İç ve 
doğu kesimlerde nadas elbette ciddi bir sorun 
olurken Türkiye’de Demokrat Parti ve Süleyman 
Demirel ile başlayan baraj atağı tarımsal verimi 
de belirledi. Aşama aşama GAP’a kadar uzanan 
barajlar Güneydoğu’da alışkanlıkları da değişti-
rerek pamuk gibi ürünleri devreye aldı. Konya 
ovasını sulayacak projelerin hayata geçmesiyle 
muhtemelen iç bölgelerde de verimle beraber 
ürün çeşitliliği artacak görünüyor. Karadeniz’in 
dağlık yapısı, aşırı nem ve yağışlar buğday yeri-
ne mısırı merkeze yerleştirmişti; mısır-fındık-
çay üçlüsüne kivi de eklendi.

Doğu Anadolu bölgesi Malatya, Muş, Iğdır gibi 
soğuktan korunaklı alanlarda buğday-arpa-çav-
dar-yulaf-fiğe alternatifler getirse de karakteris-
tik olarak Doğu büyükbaş hayvancılık üzerine 
iktisadi politika geliştirmiştir.

TARIMIN TEMEL MESELELERİ

Tarımın ana sorunları kapitalistleşmek midir, 
yoksa geleneksel kalmak mıdır? Türkiye uzun 
yıllar boyunca tarımda makineleşememenin, 
teknolojiyi kullanamamanın sıkıntılarını çekti, 
çekiyor. 1950’lerde hâlâ tarımda karasabanın, 
ana materyal olduğu bir ülkede traktörden 
pulluğa kadar artışla beraber tarım sektörü-
nün iktisadi büyüklüğü de yükseldi. Traktör 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında yüzlü rakamlarla 
ifade edilebiliyordu. Makineleşme esasında 
1930’lara doğru artsa da 1929 Buhranı bu 
ivmeyi sekteye uğrattı. Savaş sonunda Türkiye 
kapitalizme açılınca traktör sayısı 1950’lerde 10 
bin rakamını görebildi. Tarımı gelişmiş ülkelerle 
karşılaştıramayacak derece geri yöntemlerle sağ-
ladığımız için verimlilik, tohum ıslahı, sulama, 
makineleşme liberalizme kadar âdeta hayaldi.

Kol gücünün etkisindeki istatistikler tamamıyla 
doğaya bağımlılıktan ötürü yıldan yıla farklıla-
şabiliyordu. Tütün, fındık, incir, üzüm, pamuk, 
şeker pancarı temel ihraç kalemiyken bu 
topraklarda bile verimlilik Afrika’nın gerisinde 
kalıyordu. Toprağın verimliliğindeki geriliğin 
sebepleri yalnız kapitalist tekniklerle açıklan-
mıyordu elbette. Zirai Islahat Kanunu, Çiftçiyi 
Topraklandırma Kanunu, Toprak Reformu gibi 
pek çok girişimle büyük çiftlikler, topraksız 
köylüler, küçük arazili köylüler, toprakların 
mirasla bölünmesi, ekilmeyen verimli topraklar 
tarımın esaslı sorunları olarak toprağı ve ona 
sahip çiftçiyi eksene almıştır.

Toprak reformu başlığı altındaki girişimler, 
Mustafa Kemal’den Demokrat Parti’ye kadar 
hep topraksız köylüye toprak verme, arazi 
mülklerini büyütmeme, tarım toprağını boş bı-
rakmama, mülk ve toprak kamulaştırması gibi 
çabalar dikkat çekmiştir. Fakat toprak meselesi 
zamanla özellikle Doğu ve Güneydoğu’da ulus 
devlet kriterlerine çarptığında var olan ağalık 
sistemini, idari kolaylıkları yüzünden hâli hazır 
konjonktür sürdürülmüş, köklü bir reform, top-
raksız köylüyü sahiplendirme girişim olmaktan 
öteye geçememiştir. 
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Tabi liberalizmin ilerlemesiyle beraber bu ça-
baların sonuçsuzluğuna karşın verimliliği, yeni 
tekniklerin getirilmesi, yeni tarım sahalarının 
açılması, işletmelerin kurulması gibi hususlara 
yönelmek gerektiği fikri de ortaya atılmıştır. 
Zaten 1950’lerden sonra da günümüzde de 
gündem olan pek çok mesele tarımın bünyesine 
katılmış, arayışlara konu olmuştur.

Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren makine 
parklarının, makine atölyelerinin yapımından, 
makine kullanan çiftçiye kredi ve vergi kolaylı-
ğına kadar pek çok teşvik sağlanmıştı. Köylüle-
rin hayvan gübresini yakıt olarak kullanmasına 
mukabil kimyevi gübre de yine 1950’lerden 
sonra devreye girdi. Cumhuriyet’in ilk yılların-
da kimyasal gübre ton bazında binli rakamlarda 
ancak bulunuyordu.

Sulama imkânlarının artırılması, ihraç 
ürünlerin artırılması, bilhassa İzmir İktisat 
Kongresi’nden sonra yabancı tekellerin kırıl-
ması, yeni ürünlerin ihracı, teşviklerin artırıl-
ması, Ziraat Bankası’nın organizasyonu, küçük 
üreticilerin de kredilendirilmesi, çiftçilerin 
tefeci elinden kurtarılması, kredi veren finans 
kurumlarına yeni fon kaynaklarının bulunması, 
tarım kredi kooperatiflerinin kurulması, koope-
ratifçiliğin artırılması, tarımdaki her tür üretici 
ve teknik personelin eğitilmesi tarımda veri-
min, iktisadi gelişimin yükseltilmesine yönelik 
tedbirler olarak gözlenir.

Tüm bu çabalara rağmen ülkenin Cumhuriyet’in 
ilk yıllarında ekonomik büyüklüğünün hayli 
geride kalmasından dolayı ana sektör tarım 
bile muadili ülkelerinin çok gerisinde kalmıştır. 
Tüm diğer alt yapı yatırımlarında olduğu gibi 
tarımdaki gelişim de 1950 sonrası yükselir. 
Tarım artık ekonominin, ülkenin konusu ol-
maktan çıkıp kapitalizmin türevine Türkiye’de 
de gelmiştir. Tarımdaki meseleler klasik 
dönemden farklılaşarak kendine özgü hâle 
bürünecektir.

Türkiye’de 1950’lere kadar tarımda makine-
leşmenin, gübrelemenin, modern teknik ve 
teknolojilerin kullanımının artırılmasına ilişkin 
kaygılar tarımın esas meselesi olurken özellikle 
neoliberalizmin güçlenmesiyle bu teknoloji-
nin, kimyasallığın insan-toprak-canlı varlığı ve 
topyekûn doğa üzerindeki yıkıcılığı ana sorun-
lara dönüştü.

TEMEL İLKELER

1970’lerden sonra dünyada neoliberal politika-
lar egemendi artık. Neoliberalizmin Türkiye’ye 
uğraması 1980 darbesiyle gerçekleşirken 
tarımın neoliberalleşmesi 2000 sonrasında-
dır. Neoliberalizmle birlikte tarımsal faaliyet 
Osmanlı’da yerleşen Cumhuriyet’te de devam 
eden anlayışla devletin temeli, ana iktisadi sek-
törüydü. Özellikle liberalizmle, Demokrat Parti 
iktidarından sonra hemen tüm siyasi oluşum-
lar tarımı yük, çiftçiyi oy deposu, toprağı rant 
olarak görürdü. Söylemde ülkenin kalkınması 
sanayiye dayandırılsa da hizmet sektörüne daha 
çok yatırım gerçekleştirildi. Tarım faaliyetleri 
için zorunlu iyileştirmelere gidildi; sulama 
barajları, kısmî modernizasyon, yeni üretim 
tekniklerini ithal etme gibi çağcıl yeniliklerin 
ötesinde devrim mahiyetinde bir dönüşüm 
gayreti hiç olmadı.

Devlet de millet de “kendi kendine yeterlik” 
ilkesinin ve gücünün farkındaydı esasen. 
Cumhuriyet’in her döneminde tarımda kendi-
mize yettiğimizle övünürüz. Bunu tarımı stra-
tejik bir sektör görmenin ötesinde “yapabildiği-
miz en iyi faaliyet” olduğu için gerçekleştiririz 
aslında. Kendi kendine yeterlik ilkesi neoliberal 
tarım ile beraber sona ermeye başladı. Özü itiba-
rıyla neoliberalizmle çatışmalıdır kendi kendine 
yetmek… tam tersine kimse kendi başına var 
olmayı başaramayacak duruma getirmektir 
esas. Karşılıklılık, bağımlılık, entegrasyon 
neoliberalizmin ana amacını oluşturur. Tarım-
da da kendine yetmekten çok hem başkalarını 
beslemek hem başkalarından beslenmek esastır, 
böylece çöküş olursa 1929 Buhranı gibi kimse 
kendi başına selamete ulaşamasın!

Neoliberal ekonomi ve tarıma karşı Türkiye’nin 
dayanak noktalarından biri ihtiyaç ekonomisi… 
Türkiye yalnız tarımda değil aslında ekono-
misinin temelinde ihtiyaçları karşılayacak bir 
mekanizma tesis etmeyi şart koşarken bunlar 
da elinden gitmesin diye yeterli görür. Halkın 
ana ihtiyaçları olan tekstil, gıda, barınmayı 
sağlayacak alt yapı ve üretimi kurduktan sonra 
bunu korumayı hedefleyen zihin dünyamız, 
açıkçası dünya sisteminin öfkesini çekmekten 
hep çekinmiştir. Ağır sanayi, ihracatçı tarım, 
teknoloji geliştirme, bağımlılığı azaltan üretim 
Türkiye’nin kaçındığı yönelimlerdir. 
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Neoliberalizmle lüks tüketime tüm dünya gibi 
Türkiye de yöneldi. Dışarıdan geldiği sürece 
sistem lüksü dayatmıştır her zaman. Tarımda 
da ihtiyaç ekonomisi ana politika olsa da zaman 
zaman ülke içine sevk edilmeme uğruna kaliteli 
tarım ürünlerinin ihracatı teşvik edilmiştir.

İktisadi faaliyetlerin tümünün hem ütopyası 
hem sorunudur, minimal girdi maksimum 
verim… Hâlbuki kapitalizmin merkez ülkeleri 
hariç geri kalanlar hammaddeleri olsa bile 
üretim yapamazlar. Tarımın kendisi bir ham-
maddeyken ona can veren gübre, ilaç, makine 
gibi unsurlar Türkiye için bir ihraç malıdır. 
Hâliyle tarımdaki girdi klasik üretimde olduğu 
gibi yalnız toprak ve yağıştan oluşmuyor artık, 
modernleşmenin getirdiği teknikler tarımı bir 
bakıma endüstrinin bir kolu hâline getiriyor. Bu 
açıdan düşük girdi yüksek verim hedefi isteni-
len seviyede tutturulamıyor, aksine gün geçtik-
çe daha büyük soruna dönüşüyor.

NEOLİBERAL TARIM

Neoliberal politikaların uygulandığı 2000’lerde 
tarımda da çok sert bir dönüşüm yaşandı. Neoli-
beral tarım politikaları, tarımı kapitalist üretim 
araçlarından biri hâline getirdi. Toprağa bağlı 
üretim, toprağın kendisi artık “rant” ile birlikte 
anılmaya başladı. Bu açıdan bir taraftan belki 
toprak reformuyla yapılmak istenenler gerçek-
leştirilerek olabildiğinde “profesyonel tarım” 
yöntemleri uygulanır, topraktan azami verim 
sağlanır, büyük plantasyonlar neoderebeylere 
devredilirken geçimini topraktan sağlayanlar da 
ciddi yara almaya başladı.

Klasik tarım politikası ülke için hiç de ehven 
değildi; sol ve sağ siyasetin popülizmi, “Onlar ne 
verdiyse ben beş, on katını veririm”, “Benim çift-
çim, benim köylüm” anlayışıyla tüm KİT’lerde 
olduğu gibi tarımda da maliyetleri yükseltmiş, 
düşük üretimle karşılanamayan girdiler hazi-
neden karşılanmış bu da yine bütçelerde büyük 
delikler açmıştır.

Milenyuma kadar ucuz finansman ve yüksek 
maliyetlerin sürekli sübvanse edilmesine bağlı 
yaygın desteklemeler ve alımlar, KİT’lerin ve koo-
peratiflerin eliyle gerçekleştirildi. Bu sefer yeterli 
ihracat politikası da geliştirilemeyince fındık, 
tütün, çay ve şeker gibi ürünler depolarda birikti. 

Fındık gibi katma değeri yüksek, sağlığa çok 
faydalı olanların iç tüketimde cazip kılınmasına 
ilişkin yatırım ve stratejiler de uygulanmayın-
ca bu sefer tarım, stratejik ürünler devlete ve 
millete yüke dönüştü. Neoliberalizm ise bunun 
tam tersi şekilde çiftçiyi, toprağa bağlı üretimi 
desteklemekten, fonlamaktan yana değildir. 
“Çin’den, başka ülkelerden maliyetinden ucuza 
alırım!” anlayışıyla tarıma destekler kısıldı. El-
bette özellikle korona salgını ve Rusya-Ukrayna 
Savaşı ile ortaya çıkan gıda krizi, toprağa bağlı 
üretimin nasıl hayati ve stratejik olduğunu bir 
kez daha tüm devletlere tecrübe ettirdi. Pek çok 
devlet gıda ihracatını ya askıya aldı ya sınır-
landırdı. Çin gibi ülkeler ise ciddi manada gıda 
stokuna giderek mümkün bir gıda savaşında 
avantajlı konumda yer almayı tercih etti.

Neoliberal tarım politikaları bir yanıyla verimi 
artırıcı roller oynarken bir tarafıyla hâlâ gele-
neksel çiftçi kimliğini koruyan geniş bir kesimi 
mağdur etti. Bu da ister istemez göçü artırdı, 
köyleri küçülttü, tarım topraklarını atıl hâle 
getirirken tam da neoliberal orta sınıf konforu-
nu besleyecek tellerle örülmüş konteynırlardan 
ibaret “hobi bahçeleri”ni icat ettirdi. Köyleri 
şehirleştiren bu süreçte doğa, tarım toprakları 
tellerle ayrılırken dışarıdan bakıldığında kos-
koca tarlaların birer arı kovanı veya bir örnek 
kooperatif evleri gibi hobi bahçelerine dönüştü-
rülmesi 2021 yılında devletin bir yasayla tarım 
topraklarının bu şekilde kullanılmasını yasakla-
masına da vesile oldu.

2001 krizinin de tesiriyle yeni dönemde bütçe 
açıklarını kapatacak şekilde klasik çiftçi popü-
lizmini geride bırakan tarım politikalarına geçil-
di. Desteklemeler şahıslara verilmeye başladı, 
üretime değil. Düşük faizli krediler tüm sahalar 
gibi 2000’lerin kredi cennetinde çiftçiyi de bul-
du. Destekleme alımları devam ederken taban 
fiyat uygulaması ile beraber pek çok yenilik de 
getirildi. Tarıma bağlı KİT’ler daraltıldı, TMO 
da sınırlandı, Tekel özelleştirildi. Bu süreçte 
küçük üretici tasfiye edilirken dışa bağımlılık 
arttı, gıda güvenliği azaldı, verimlilik büyük 
işletilebilir tarlalarda çoğalır gibi görünse de 
pek çok alanın boş bırakılmasıyla yine aynı 
oranda kaldı, neoliberalizmin en bariz avantajı 
gıdanın ucuzlaması oldu fakat buna paralel şe-
kilde işgücü de ucuzladı, üretimden çok ithalat 
desteklendi. 
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Neoliberal tarım hasılasında bazı ciddi sorunlar 
çözüme kavuşurken varolanlar daha da büyüdü, 
2020’lere yaklaşıldığında tecrübe edildiği gibi 
gıda artık enerji savaşları gibi küresel çatışma 
aracı oldu.

Türkiye’de düzenin feodalist bir kapitalizme ev-
rilmesiyle büyük işletmeler kendini göstermeye 
başladı. Devlet teşvikleriyle geniş çiftlikler hem 
hayvancılık hem sebze-meyve üretimi amacıyla 
büyük şirketlere hatta tekellere verildi. Bu bir 
bakıma tarım üzerinden rant manası da taşıyor-
du. Son yıllarda ceviz, mango, kivi gibi spesifik 
ürünlere ilgi yoğunlaştı, yatırımcılar uzun 
vadeli bile olsa bu sahada ciddi kazanç elde ede-
ceklerini düşünüyor. Bunun gibi pek çok örnek 
sıradan çiftçiden çok kapitalist yatırımcının 
topraklara hükmetmesi öne çıkıyor.

Tabi tarımda neoliberalleşmeyle beraber temel 
mesele tarım topraklarının inşaata, turizme, 
yollara gitmesi. Duble yolların verimli ovaların 
ortasından geçtiği şikâyetleri yanında özellikle 
zeytinliklerin daralması 1980 sonrasının ana 
problemidir. Yasalara rağmen zeytinliklerin 
bulunduğu yerlere turistik tesis yapılması 
mülksüzleştirmenin bir başka versiyonu olarak 
kendini gösterir. Göçler, miras, maliyet nedeniy-
le küçük üreticinin topraklarını terki, yollarla, 
inşaatla verimli sahaların ortadan kalkması da 
bir mülksüzleştirmedir aynı zamanda. Neolibe-
ral üretimin esasında kendisi ülkeler ve millet-
ler için bir güvenlik tehdidi oluşturur.

Gıda güvenliği yalnızca kimyasal karışımıyla 
ilgili değil, endüstrileşme, petrole dayalı üretim, 
kâr amaçlılık, çok uluslu şirketlerin tarımı 
devralması, çiftçinin kendini bir anda ırgat 
olarak bulması, müşterek varlıkların ve alanla-
rın talanı, küçük üreticinin geçimini topraktan 
sağlayamaması, tohum tedariğinin bütünüyle 
dışarı özellikle İsrail’e havale edilmesi, hay-
vancılıkta soy ıslahı ve aşının yine dışa bağım-
lılığı gıda üzerinden bir “beka sorunu” ortaya 
çıkarabilmektedir.

ÇÖZÜLEMEYEN TEMEL SORUN: TEKELLEŞME

Türkiye’de tarımın ötesinde hemen her sektö-
rün ana problemi, kerim devlet anlayışının yan-
lış bir uygulayımına bağlı gelişen tekelleşmedir.

Tekellerin bir türlü bitirilememesi, yeni tekel-
lerin ortaya çıkması, hazineye akması gereken 
üretim ve ihracat kaynaklarının çoklu bölüşü-
mü ekonomiyi ve ülkeyi olduğu yerde saydırır. 
Tekellerin en ciddi zararı tarımı kangrene 
dönüştüren tohum-gübre-sulama-yem unsurla-
rının hâl yoluna koyulmasını engellemeleridir. 
Gübre ve yem maliyetleri bakımından üreticiyi 
adeta teslim alır. Et fiyatlarının stabil kalması, 
bir türlü düşürülememesi, alt-orta gelir grubu-
nun ete ulaşımının düşüklüğü büyük oranda 
yemle ilgili.

Yem fiyatları Türkiye’de hiçbir zaman düşmedi; 
bu alanın tekelleriyle hayvan ithali ve üreti-
minin tekelleri uzlaştığı için et fiyatları belli 
kazanç oranının altına indirilememektedir.

Devletin bu tekellere karşı caydırıcı, engelleyici, 
yok edici adımının olmaması Türkiye’de tarı-
mın kendine yeter seviyenin üstüne çıkamama-
sını, hayvancılık gibi sahalarda geride kalmasını 
beraberinde getirmiştir. Hayvan, yem, gübre, 
tohum şebekeleri devlet varlığının bile üstüne 
çıkabilmektedir. Bu tabi son yıllarda çokça 
gündeme gelen patates, soğan, yağ, şeker gibi 
maddelerin aşırı zamlanması, dönem dönem 
aşırı fiyatlanmasıyla da yakından bağlantılı. Yı-
lına göre bir ürünün fazla, ertesi sene gitmediği 
için az ekilmesinden kaynaklanan dalgalanma 
meseleyi bir yere kadar açıklar. Esaslı problem 
hâl yasasının çıkmasını içeren, devlet varlığının 
üstüne çıkan tekelleri, aracıları, manipülatörleri 
ortadan kaldıracak bir “yasa” ortaya koymaktır.

Toprağa bağlı ürünlerin hukuki pek çok dü-
zenlemesi olsa da devlet ve milleti önceleyen 
bir “yasa”sı yok. Üreticiden çıkan yaş sebze ve 
meyvenin büyükşehirlere geldiğinde on kata 
kadar zamlanmasını, üreticilerin mallarını yol-
lara dökerek eylem gerçekleştirdiklerini içeren 
haber ve görüntüler yeni değil; Türkiye’nin 
kaderi gibi, sabitesi.

Hâl yasası gibi nizam sağlayacak düzenleme-
lerin çıkmaması, yapılsa bile işletilmemesi bu 
tekellerin bizzat siyasal alandaki aktif vazife-
leriyle ilgili büyük oranda! Türkiye’deki siyasi 
parti örgütlenmesinin iş çevreleriyle, tekellerle 
çok yakın ilişkide bulunması hatta iç içeliği 
yalnız tarımın, ekonominin değil devlet meka-
nizmasının da temel sorunu.
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Neoliberal ekonomi ve tarım politikalarıyla köy 
merkezli üretim günden güne düştüğü için gıda-
da mevsimlik işçilerle sorun rahatlıkla çözüle-
bildiği hâlde hayvancılıkta bu çok da mümkün 
olmuyor. Konfor alanının 2000’lerden sonra 
genişlemesi en çok da hayvancılığı etkiledi. 
Çoban sorunu hayvancılığın merkezine oturdu. 
Bu da özellikle Afganistan’dan gelen mülteciler, 
kayıtsız göçmenlerle ikame ediliyor hâlihazırda. 
Afganlar hayvancılıkta Suriyeli, Filistinli, Iraklı 
göçmenler bitkisel üretimde çalıştırılıyor. İtha-
latta farklı ırklardan aşıya kadar farklı sorunla-
rın belli konjonktürlerde yükselmesine mukabil 
girdilerin artışı, salgın sonrasında olduğu gibi 
yem fiyatlarının dört kat yükselmesi, süt ve süte 
bağlı ürünlerin dağıtımı ve değeri hayvancılık-
taki kronik problemlerdendir.

Türkiye’nin genel ekonomik yapısına bağlı şekil-
de hayvancılık, genel manada tarım, sübvanse 
etmeye gerek duymadan tekellerin kırılmasıyla 
belirgin bir hâl yoluna girebilir.

ALTERNATİF TARIM

Neoliberalizm öncesinde tarımın temel konu-
ları toprak, makineleşme, sulama gibi üretimin 
artırılmasına dair hususlardan ibaretti. Seracı-
lık, mevsimsiz üretilen gıdalar 1980’lerden son-
ra insanların gündelik hayatına girdi. Sera malı 
yani kışın domates ve patlıcan yemek 90’larda 
bile yüksek gelir gerektiriyordu. 90’ların sonu-
na kadar büyükşehirlerin gecekondu kesimle-
rinde “kışlık”lar hazırlanırdı, salçadan pestile 
kadar! Durum farklı mı, hayır. 2000 sonrasında 
“derin dondurucu”lar hayatımıza, kanserojen 
tehlikesiyle birlikte daha çok girmeye başladı. 
İnsanlar ilkin sera malına ulaşmanın yani kışın 
taze biber yemenin konforuna ve keyfine varıp 
tüm alışkanlıklarını terk etmeye yönelince sağ-
lık sorunları çıktı.

Tarımda seracılık başlığı altında bitkileri çabuk 
büyüten hormonların, kimyevi katkıların, ilaç-
ların doğayı, insan metabolizmasını bozduğu, 
kansere yol açtığı, obeziteyi tetiklediği gibi pek 
çok haber ve örnek yayılınca bu sefer bilhassa 
2010’larla beraber bir “organik gıda furyası” 
sökün etti.

Derin dondurucuların satışında bilhassa 
Kurban Bayramı öncesinde patlamalar ya-
şandı. Angus’ların ithalatıyla beraber etler 
de bozulunca, “ne yediğimizi biliyoruz bari” 
kavramı üzerinden kurban etlerini, yazın en 
doğal zamanda çıkan biber, patlıcan, fasulye 
gibi bitkileri dondurucuya atıp kışın kullanma 
yönelimi yaygınlaştı. Son yıllarda evde konserve 
yapımları da hızlandı. Buna salgınla yükselen 
ama genel manada unun da kimyasalla zararlı 
hâle getirdiği ekmeği ve her tür ürünü de ev de 
yapmaya yönelim arttı. “Şeker ve beyaz un bir 
zehirdir”, söylemi geçmişin tereyağı ve kırmızı 
etine yönelik “zararlı, damarları tıkıyor” iftira-
sının suni yağ ve hormonlu tavuk satışlarına 
yönelik çıkarılan bir şayiaya dayandığı tespitine 
rağmen güçleniyor. Tereyağının zararlı değil 
faydalı olduğunun belirlenmesiyle özellikle gıda 
üzerindeki spekülasyonların, manipülasyon ve 
operasyonların yüksekliğinin farkına varıldı; 
toprağa bağlı üretim ve her tür gıda, sağlık ko-
nularının gerçeğin hilafına geliştiği de anlaşıldı.

Tarımın kimyasallaşması alternatif üretim 
tekniklerini ve beslenmelerini de ortaya çıkardı. 
Organik üretim bunlardan biri… Fabrikasyon 
yumurtanın gezen tavuk yumurtası diye otan-
tikleştirilip satılmasından yine her tür kimyevi 
ürün kullanıldığı hâlde organik diye pazarlan-
masına kadar “gıda terörizmi” her yerde daha 
çok yaygınlaştı.

Organik üretim artık “kapitalist tarım”ın bir 
parçası… Velev ki organik olsa bile bu da yine 
reklamlar, haberler, sosyal medya paylaşımları 
vasıtasıyla sektörleştirilmiş durumda. Açıkçası 
devlet denetimi yine neyin ne kadar organik ol-
duğu konusunda yeterli değil. Televizyonlarda 
ucuz bal diye satılan ürünlerin içinde bir gram 
bal olmadığının ortaya çıkmasına rağmen hâlâ 
reklamlarının dönmesi, alternatif tıp furyasının 
siyasi arenada da magazinel boyutta işlenmesiy-
le Lokman Hekim’lerden, şifalı bitkiler trendi-
nin gelişmesine kadar tarımda ve gıdada aşırı 
kâr büyük oranda yanıltmayla beraber geliyor.

Alternatif tarım revaçta… Bu tür hileli ürünle-
rin yanında mesela farklı mantarların üretimi, 
gerçekten organik ve gezen tavuk yumurtacılığı 
talep görüyor. Alternatif tarımı besleyen bir 
başka dinamik de vegan tüketim… kırmızı etin 
hiçbir türevini tüketmeme eğilimi yükseldikçe 
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vegan beslenme kendine özgü vegan ekonomi 
de doğurdu. Seracılığın yaygınlaşmasıyla cam 
gibi, topraksız suda yetiştirme gibi yeni teknik-
lerin buluşması ekonomide farklı sektörleri 
doğurdu.

Bazı restoranların yaptığına benzer ticari veya 
bireysel ihtiyaçlar için kentlerde dikey tarım, 
kış bahçesi, kent bahçesi, minimal seracılık, 
Birecik patlıcanı gibi odak gıda üretimi, labora-
tuvarda bitki yetiştirme, güneş görmeden suni 
ışık ve özel besinlerle tarım, bitki bazlı balık-süt 
ürünü-peynir ve yoğurt üretimi gibi gelişmeler 
minör çabalar kadar esasında çok uluslu şir-
ketlerin, küresel şirket kazancının da bir kolu. 
Dondurulmuş, paketlenmiş gıdalardan organik 
ve vegan tarıma kadar pek çok yeni teknolojik 
gelişim yalnız toprağa bağlı üretimi değil alış-
kanlıkları, insan davranışlarını, siyasal alanı da 
belirleyecek dozda.

GIDA VE TARIM STRATEJİK SEKTÖR

Gıda ve sağlık üzerindeki spekülasyonlar 
doğrudan insana tesir ettiği için değişim ve 
dönüşümü tetikleyen etkilere sahip. Zehir ekip 
hastalıktan kurtulmak için yatırımlar yapan, 
sağlık sektörünün kazancını katlayan kapitalist 
bir zihniyet iyiden iyiye Müslüman ülkelerde 
bile yerleşti.

Müslümanlar yeni üretim yöntemlerine karşı 
tepki gösterip genel hatlarıyla “hormonlu” 
çuvalına yerleştiği ürünleri tüketmemek yerine 
doyasıya kullanıp zararlarını izale etmeye çalışı-
yor. İnsanlar çürük gıdadan tiksinir, korkarken 
“içine ne kattıkları belli olmayan” gıdaları tü-
ketmeye daha mütemayil; kanaat önderlerinin, 
sağlıkçıların, “içinde kurt gezinen ürünü yiyin” 
demelerine rağmen…

Doğayla ahenkli bir bitkisel üretim, tezi ironik 
şekilde yaşadığımız çelişkiyi anlatmaya yetiyor. 
Salgın ve savaş konjonktüründe tekrar tarıma 
yönelim gerçekleşirken bunun boyutlarının, 
muhtevasının nasıl olacağı belirsiz. 

Aşı milliyetçiliği gibi, gıda milliyetçiliği de artı-
yor. Yersiz yurtsuz gıdalar bir taraftan dünyanın 
normalini oluştururken bir yandan da gıda mil-
liyetçiliği, devletlerin gıda stokçuluğu artıyor.

Dünyada ne kadar çok gıda demokrasisi, gıda 
adaleti, gıda hakkı, ekolojik tarım, gıda emper-
yalizmi, tohum emperyalizmi karşıtlığı türerse 
türesin gidişat neoliberal tarım politikalarının 
lehine gelişiyor.

Gıda milliyetçiliğiyle küresel ekonomi kapan-
masının bir faydası yok, tohumundan gübresine 
bir elden çıkan ve düzen ve istikrar sağlandık-
tan sonra yine küreselleşecek olan tarımla bir 
yere kadar mücadele edilebilir. Kooperatifçi-
likten organikçiliğe kadar her tür teklif, çiftçi 
örgütlenmesi, devlet desteği alternatif ve kapita-
lizm dışı bir zihniyet gelişmediği sürece sistem 
devam eder. İklim değişiklikleri mesela eskiden 
kavun, fasulye ekilen neredeyse o sahaya özgü 
ürünlerin artık yetiştirilememesine neden 
olurken kooperatifçilik gibi teklifler de bir yere 
kadar etki gösterir.

Mesele devletin tarımı derebeylerine, burjuvaya 
terk etmeden en az aracılı şekilde, toprağı boş 
bıraktırmayan, insan sağlığına en uygun üre-
timi, dağıtımı, tüketimi sağlayabilmesindedir. 
Tekelleşme sanayiden tarıma kadar Türkiye’nin 
en temel sorunu, burjuvadan farklı olarak bu 
şebekeler en az üretim en çok nemalanmayla 
devlet ve millete akacak olanı kendilerine çevir-
mektedir. Bunların kırılmasıyla tedarik zinciri 
sağlığına kavuştuğunda tarım sorun olmaktan 
çıkar.

2000’lerden neoliberal tarımdan önce hayat pa-
halı, ekonomi dar, refah ve konfor düşük fakat 
temel gıda ve ihtiyaç maddeleri ucuzdu; şimdi-
lerde iktisadi hacim geniş, tüketim imkânları ve 
tercihleri sınırsız ama ihtiyaçların fiyatı yüksek. 
Denge İslâmî olanın devlet mekanizmasında tek 
meşru yasa olduğunu kabul ve icra eyleyerek 
sağlanır.

Kooperatifçilikten organikçiliğe kadar her tür teklif, çiftçi örgütlenmesi, devlet desteği 
alternatif ve kapitalizm dışı bir zihniyet gelişmediği sürece sistem devam eder.
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GIDA GÜVENLİĞİ
BİR MİLLÎ GÜVENLİK SORUNUDUR!

 İLHAN AKKURT 

S on iki yıldır dünyanın yaşadığı salgın 
hastalık ve savaşlar dünya ekonomisini her 

alanda olumsuz etkilemiştir. Özellikle tedarik 
zincirlerinin çökmesiyle, her alanda olduğu 
gibi gıda tedariki alanında da büyük aksamalar 
yaşandı, ülkeler yeterli gıda temini konusunda 
ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır. Önce korona 
krizi yetmedi, arkasından patlak veren Ukray-
na-Rusya savaşı gıda temini konusuna kriz 
üstüne kriz bindirmiştir. Rusya’nın Ukrayna’ya 
saldırması üzerine, Batı dünyasının Rusya aley-
hine başlattığı ekonomik ambargo ile işler daha 
da karışacak gibi. Bütün bu krizler sonunda, 
ülkelerde enerji ve gıda fiyatlarında 3-5 kat 
artışlar ortaya çıktı.

GIDANIN STRATEJİK DEĞERİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sebebiyle dünya 
piyasalarında buğday fiyatları 14 yılın zirvesine 
çıktı. Buğdayın tonu 2020 yılında ortalama 232 
dolar, 2021 yılında ortalama 293 dolar iken 
savaşın etkisi ile hızla artan fiyat 343,6 dolara 
ulaştı. Çin daha şimdiden gıda stoklamaya baş-
ladı ve son 12 ayda, dünya gıda rezervinin nere-
deyse yarısını depolarına stokladı. Bu gelişme-
ler gıda temininde sıkıntılara işarettir ve gıda 
üretiminde dışa bağımlı ülkeler için bir “millî 
güvenlik tehdidi” oluşturmaktadır. Unutmaya-
lım ABD eski Dışişleri Bakanı ve küreselcilerin 
akıl hocası Henry Kissinger “Petrolü kontrol 

eden, ülkeleri yönetir. Gıdayı kontrol eden 
halkları yönetir!” sözünü boşuna sarf 

etmemiştir.

Gıda temini artık her ülke için 
stratejik önem kazanmaktadır. 
Birçok ürünün temini para olsa 
da zorlaştı. Savaş durumundan 
dolayı Ukrayna Meclisi arpa, 
karabuğday, darı, şeker, tuz, canlı 

sığır, et ve et ürünlerinin ihraca-
tını bu yılın sonuna kadar yasakla-

mıştır. Rusya da benzer uygulamalar 
peşinde. Türkiye; Rusya ve Ukrayna’dan 

buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, yem sanayin-
de kullanılan kepek, küspe gibi birçok ürünü 

ithal ediyor. Bu durumda ithalatı ya yapamaya-
cak ya da başka ülkelerden çok daha pahalıya 
alacak. Başka bir ifadeyle ithalata daha fazla 
döviz ödeyecek.
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Dünya buğday ihracatı ortalama 200 milyon 
ton. Dünya buğday ihracatının %20’sini Rusya, 
%10’nu Ukrayna gerçekleştiriyor. Rusya’nın 
buğday üretimi ortalama 77 milyon ton, ihraca-
tı 35 milyon ton. Ukrayna’nın buğday üretimi 
33 milyon ton, ihracatı 24 milyon ton. Yine, 
ayçiçeği tohumu ihracatının %32’sine denk ge-
len 1 milyon 250 bin tonunu, mısır ihracatının 
%19’u olan 38 milyon tonunu, arpa ihracatının 
%31’ini oluşturan 10 milyon 500 bin tonunu 
Rusya ve Ukrayna gerçekleştiriyor.

Buradan anlaşılıyor ki, bu bölge dünya tahıl am-
barı ve bizim gibi birçok ülke tahıl ihtiyacını bu-
radan karşılamaktadır. Türkiye’nin Rusya’dan 
2021 yılında yaptığı toplam tarım ürünleri it-
halatı 4,3 milyar dolar. Rusya’ya yaptığı ihracat 
ise 1,6 milyar dolar seviyesinde. 2021 yılında 
Türkiye, Rusya’dan 8,4 milyon ton, ikinci sırada 
2,5 milyon ton ile soya ithalatı üçüncü sırada 
ise 2020-2021 sezonunda ayçiçeği ithalatının 
%50,6’sı Rusya’dan, %14,6’sı ise Ukrayna’dan 
gerçekleştirildi. Rusya’dan ithalatın en çok 
arttığı ürünlerden birisi de arpa oldu. Türkiye, 
2021’de Rusya’dan 1,2 milyon ton arpa ithalatı 
yaparken değer artışı 4,2 kat artarak 309 mil-
yon dolara ulaştı. Rusya’dan arpa ithalatında da 
Türkiye ilk sırada yer almaktadır.

TARIMDA KENDİ KENDİMİZE YETERLİ MİYİZ?

Türkiye’de 2020/2021 sezonunda ayçiçeği 
üretimi bir önceki sezona oranla %1,6 oranında 
azalarak 2 milyon ton oldu. Bunun 1,9 milyon 
tonu yağlık olarak üretildi. Tarım ve Orman 
Bakanlığı’nın ayçiçeği için hazırladığı Durum ve 
Tahmin Raporu’na göre Türkiye’nin 2019/2020 
sezonunda ürettiği 2,1 milyon ton ayçiçeğinden 
812 bin ton ham yağ üretildi. Bu miktar, yurt 
içi tohum üretiminin ham yağ karşılığı. Başka 
bir deyişle toplamda 1 milyon 970 bin ton olan 
ayçiçeği ham yağı arzının %41,2’si yerli üretim. 
Geriye kalan kısmı tohum ithalatı ve ham yağ 
ithalatı ile karşılandı. 

Ülkemizin yıllık yağ tüketiminin yaklaşık 1 
milyon 350 bin ton civarında olup, bunun 450 
bin tonu Rusya’dan ithal ediliyor.

Türkiye, çok büyük bölümünü Rusya’dan 
ithal ettiği buğdayı işleyerek un, makarna, 
irmik, bisküvi ve benzeri ürün olarak ihraç 
ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi verilerine göre, 
2012-13 sezonunda mamul madde karşılığı 
Türkiye’nin buğday ihracatı 4,2 milyon ton 
olurken son 5 yılın ortalama ihracat değeri 7,5 
milyon ton seviyesinde. Türkiye, buğday üretip 
bunu mamule dönüştürerek ihracat yapmak 
yerine, buğday ithalatı yaparak işledikten sonra 
ihraç ediyor. Aslında buğdayda ülkemiz kendine 
yeterli hâldedir. Ancak yukarıdaki tablodan da 
görüldüğü gibi ülkemizde buğday üretimi 10 
yıldır yerinde saymaktadır. Üretimi arttırmanın 
yollarını aramalıyız. Un ihracatında dünya bi-
rincisi olmakla övünen Türkiye’nin, bu ihracatı 
Rus buğdayı ile gerçekleştirmesi her zaman 
büyük risktir. Un ihracatının yanı sıra arpa, mı-
sır gibi ürünlerin ithalatında sorun yaşanması 
durumunda yem sektörü dolayısıyla hayvancı-
lık sektörü olumsuz etkilenebilir.

Ayçiçeği yağında da aslında benzer bir durum 
vardır. Türkiye, 2021 itibarıyla 668 bin ton 
ayçiçeği tohumu ve 820 bin ton ayçiçeği ham 
yağı ithal ederken, 461 bin ton rafine ayçiçeği 
yağı ihraç etti. Bu durumda da, yine alınacak 
tedbirlerle dışa bağımlılıktan kurtulabiliriz. 
Türkiye’nin sadece ithalatında değil, ihracatın-
da da özellikle Rusya’nın çok büyük önemi var. 

Oxfam 2021 raporuna göre, önümüzdeki süreçlerde gıda sıkıntısından dolayı yaşanması 
muhtemel iç ayaklanma sıralanmasında Türkiye öncelikli ülkelerin başında gelmektedir. 
Daha açık bir şekilde, askerî darbeyle indirilemeyen hükûmetlerden gıda savaşları ve iç 
ayaklanma ile indirilmesi planlanan birçok ülkenin ismi yayımlandı.
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Domates, narenciye başta olmak üzere 
Türkiye’nin ihracatta en önemli pazarı 
Rusya’dır. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal 
Ekonomiyi Araştırma Enstitüsü raporlarına 
göre 2020-21 sezonu verilerine göre, Tür-
kiye limon ihracatının %25’i Rusya’ya, %8’i 
Ukrayna’ya gerçekleştiriliyor. Taze kayısı ihraca-
tının %50’si Rusya’ya yapılıyor.

Yaş üzüm ihracatının %55’i Rusya’ya %17’si 
Ukrayna’ya gerçekleştiriliyor. Kiraz ihracatının 
%32’si, çileğin %42’si, ayvanın %28’i ve armut 
ihracatının %38’i Rusya’ya yapılıyor. Bitkisel 
Yağ Sanayicileri Derneği Başkanı Tahir Bü-
yükhelvacıgil şunları söylüyordu: “Moldova, 
Bulgaristan gibi bölge ülkelerinden hammadde 
tedarik edilmesi için girişimlerimiz sürmek-
tedir. Güney Amerika ve Arjantin başta olmak 
üzere bazı ülkelerden ayçiçeği alımları, ABD ve 
Kanada gibi ülkelerden de diğer yağlı tohum 
ve ham yağ alımları için görüşmeler yapılmak-
tadır. Mısır özü yağı, soya yağı, kanola yağı gibi 
yağları da tüketici alternatifleri arasına sokmak 
ve yağ tüketimin çeşitliliğinin sağlanması da 
önemli bir noktadır. Bu husus, hammadde teda-
rik kanallarımızın da alternatifli hâle gelmesini 
sağlayacaktır.”

Türkiye’nin 2021 sonu itibarıyla tarım ve gıda 
ürünleri ihracatı 25,1 milyar dolar, ithalatı ise 
19,5 milyar dolar. Dış ticaret fazlası 5,6 milyar 
dolar. Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ilk 
üç ürünün ise fındık, un ve makarna olduğunu 
belirtelim. Tarımsal potansiyeli yüksek, her ürü-
nün yetiştiği, iklimi, coğrafyası, ürün çeşitliliği 
ile dünyada örnek gösterilen Türkiye’nin, tarım 
ürünü ihracatı daha fazla olmalıdır. İthalatı ise 
yetiştirilemeyen bir kaç ürün ile sınırlı kalmalı. 
Örneğin, Türkiye, dünyanın en fazla ayçiçeği 
ithal eden ülkesi olmamalı. Türkiye’nin tarım 
ve gıda ihracatında ilk sırada Irak, ikinci sırada 
Almanya var. Rusya ise 3. sırada. 

Irak’a ihracat 2,8 milyar dolar, Almanya’ya 1,7 
milyar dolar ve Rusya’ya yapılan ihracat 1,6 
milyar dolar.

TÜİK’e göre 2021’de ekonomi %11 büyürken, 
tarım %2,2 oranında küçüldü. Bu küçülmenin 
temel nedeni 2021’de yaşanan kuraklık, artan 
girdi maliyetleri, ithalat ve dışa bağımlılık, 
çiftçinin para kazanamaması nedeniyle üretim-
den çıkması şeklinde özetlenebilir. Yine TÜİK`e 
göre Türkiye’nin üretimde kendine yetmediği 
ürün gruplarının başında tahıl, bakliyat ve yağlı 
tohumlar geliyor. Kendine yeterlilik oranları 
kırmızı mercimekte %71,7, yeşil mercimekte 
%85,3, mısırda %75,5, kuru fasulyede %76 ve 
buğdayda ise %89,5. Son günlerde tartışmaların 
odağındaki ayçiçeği yağının hammaddesi olan 
ayçiçeğinde ise kendine yeterlilik %60’larda ka-
lıyor. Yani %40’lık bölüm ithalatla karşılanıyor. 
Yem sanayinin en önemli girdilerini oluştu-
ran arpanın yeterlilik derecesi %97,1, mısırın 
yeterlilik derecesi %84,9, soyanın yeterlilik 
derecesi ise %5,4 şeklinde. Açıklanan verilere 
göre üretilen tahıl ürünlerinin yurt içi yeterlilik 
derecesi %97,4. Toplam tahıl üretiminde en bü-
yük paya sahip olan buğdayın aslında yeterlilik 
derecesi ise %102,3 Makarnalık durum buğda-
yında %259, diğer buğdayda %89,2 olmasından 
doğan fazlalık var. Tahıl ürünlerindeki yeterlilik 
aşağıdaki grafikten çok daha net bir şekilde 
görülebilir.

2015-2020 yıllarında buğday ekim alanı %13 
azaldı. Hububat ve bakliyat temel gıda madde-
sidir ama onlarda da dışa bağımlı hâle gelindi. 
2005 yılında tarım topraklarının amaç dışı kul-
lanmasını engellemek için yasa çıkarıldı. Tarım 
topraklarının korunmasına ilişkin 5403 sayılı 
yasaya rağmen, 2005-2018 yılları arasında 723 
bin civarı hektarlık alanı kaybetmişiz!

Önümüzdeki yıllarda, iklim krizi ve 
savaş dolayısıyla ortaya çıkan ekonomik 
kriz ve buna bağlı gıda krizi nedeniyle 
insanlar ülkelerini terk ederek dünya 
genelinde 80 milyon insanın yollara 
düşeceği tahmin edilmektedir.
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Bu durumun temel nedenleri arasında kuraklık, 
artan girdi maliyetleri, geliri düşen çiftçinin 
üretimden çekilmesi ve dışa bağımlılık sayıla-
bilir. Tarım, 38 milyar dolarlık pay alıyor millî 
gelirden. 15 milyon tarımla geçinen tarım 
nüfusu başına dönen rakam 2 bin 533 dolardır. 
Bizleri doyuran nüfus kendini doyurmakta 
zorluk çekiyor. Çiftçinin gelirinin düşmesinin 
başlıca nedenleri arasında ilaç, mazot ve gübre 
fiyatlarının katlanması sıralanıyor. Tahılda 
yeterlilik azalırken, sebze ve meyvede üretim 
artmıştır. Ülkemiz önemli bir sebze ve meyve 
ihracatçısıdır. Ancak gerek mevsimin kış olması 
sebebiyle ve gerekse son girdi maliyetleriyle 
sebze ve meyveler de fiyat artışından etkilen-
miştir. Sebze yeterliliği aşağıdaki grafikten çok 
daha net bir şekilde görülebilir.

DÜNYADA AÇLIK SORUNU VE GIDA İSRAFI

Türkiye’de yakın gelecekte önemli bir açlık so-
runu görünmemekle beraber dünyanın birçok 
ülkesi bu sorundan mustariptir. Önümüzdeki 
yıllarda, iklim krizi ve savaş dolayısıyla ortaya 
çıkan ekonomik kriz ve buna bağlı gıda krizi 
nedeniyle insanlar ülkelerini terk ederek dünya 
genelinde 80 milyon insanın yollara düşeceği 
tahmin edilmektedir. Şu an savaş bölgelerinde 
göçler yaşanmasına rağmen, en büyük göç dal-
gası riski Afrika ülkelerinden beklenmektedir. 
Savaş ve çatışmalardan kaçanları uluslararası 
hukuk koruyor ve sığınmacı kabul ediyor. Ama 
iklim değişikliği nedeniyle topraklarından edil-
miş insanları hiçbir ülke kabul etmiyor. Bunları 
koruyan bir hukuk sistemi henüz yok. Savaşlar, 
korona ve iklim değişikliğinin açlığı tetikleye-
rek 41 milyon insanın açlıktan ölme tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. Londra merkezli uluslararası 
yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde her 
1 dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını 
kaybettiğini ve kıtlık benzeri şartların 2020’de 6 
kat arttığını bildirdi. 

2021 yılında, Welthungerhilfe (Dünyada Açlıkla 
Mücadeleye Yardım) Genel Sekreteri Mathias 
Mogge, dünya çapında 811 milyon insanın açlık 
çektiğini ve 41 milyon kişinin açlıktan ölme 
tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Asya kıtasının yaklaşık 380 milyon kişi ile en 
fazla açlık sorunundan insanın yaşadığı kıtadır. 
İkinci sırada ise yaklaşık 250 milyon kişi ile Afri-
ka geliyor. Açıklanan son dünya açlık endeksine 
göre 47 ülkenin 2030 yılına kadar düşük açlık 
kategorisine bile ulaşamayacağının görüldüğü-
nü belirten Mogge, gıda sıkıntısı yaşayan insan 
sayısının geçen yıl 2019’a göre 20 milyon kişi 
daha artarak 155 milyona ulaştığını kaydetti.1 
Verilere göre 2020 yılında 30 milyon insan açlık-
tan ölme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Açlıktan 
en ağır etkilenen ülkelerin Sahra çölünün altın-
daki Afrika ülkeleriyle Güney Asya’daki ülke-
lerdir. Geçen yılın en kötü 10 gıda krizi yaşayan 
ülkesi arasında Güney Sudan, Yemen, Somali, 
Afganistan, Suriye, Orta Afrika Cumhuriyeti, 
Demokratik Kongo, Çad ve Haiti yer alıyor.

Yine, Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım 
Organizasyonu’na göre dünyada yaşayan her 
100 kişiden 11’i yani yaklaşık 800 milyon insan 
yetersiz beslenmektedir. Bu insanların %98’i 
gelişmekte olan ülkelerde yaşıyor. Bir başka 
deyişle gelişmekte olan ülkelerde yaşayan her 8 
kişiden 1’i yaşamını devam ettirmek için gerek 
asgari gıdaya bile ulaşamıyor. Açlık çeken her 
5 kişiden 3’ü kadındır. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre az gelişmiş ülkelerde yaşanan cinsiyet 
ayrımcılığı nedeniyle kız çocukları ve kadınlar 
erkeklere göre daha fazla açlık çekiyor. Sahra 
Altı Afrika’da yaşayan her 4 kişiden 1’i açlık çek-
mekte. BM Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre Sahra 
Altı Afrika’da yaşayan 220 milyon insan küresel 
iklim değişikliğinin de etkisiyle açlık çekmekte. 
Yine BM raporlarına göre dünya nüfusunun 
yaklaşık 3 milyarlık kesimi sağlıklı besin 
maddelerine ulaşamıyor. Bu kişilerin yaklaşık 
1,9 milyarlık kesimi Asya’da, 965 milyonluk bö-
lümü ise Afrika’da yaşıyor. BM örgütlerine göre 
dengesiz beslenmenin yarattığı sağlık sorunları, 
2030 yılına kadar tahminen 1,3 trilyon dolar 
büyüklüğünde sağlık harcamasını beraberinde 
getirecek. 

1 https://www.dw.com/tr/d%C3%BCnyada-
a%C3%A7l%C4%B1k-alarm%C4%B1/a-59499744
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İklim değişiklikleri, artan nüfus ve israfın 
getirdiği gıda yetersizliği ve açlık önümüzdeki 
yıllarda büyük sorunlar doğuracak. Ekonomi ve 
gıda artık stratejik bir alandır. Dünyaya şekil ve-
ren küresel oligarklar bu işi tekellerine almaya 
başladı.

2021 Birleşmiş Milletler Gıda İsrafı Endeksi 
Raporu’na göre her yıl toplam 400 milyar dolar 
civarında 931 milyon ton gıda da israf edildiği 
kaydedildi. Kişi başına düşen gıda kaybının 
gelişmiş ülkelerde daha fazla olduğunu biliyo-
ruz. Örneğin Kuzey Amerika’da Avrupa’da her 
bir kişi yılda ortalama 100 kg gıdayı çöpe atıyor. 
Afrika ve Güney Asya gibi gelişmekte olan 
ülkelerde bu sayı sadece 10 kg. Yalnızca ABD’de 
israf edilen gıda miktarı 222 milyon tondur. Bu 
da yaklaşık Sahra Altı Afrika’da üretilen bütün 
gıdaya eşittir. Eğer israfın sadece dörtte biri 
önlenirse, 821 milyon insan açlık çekmeyecek. 
Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 
yapılan bir araştırma Türkiye’de her yıl 7,7 mil-
yon tondan fazla gıdanın israf edildiğine işaret 
ediyor. 2021 BM Gıda İsrafı Endeksi Raporu’na 
göre Türkiye’de her yıl kişi başına 93 kilogram 
yiyecek çöpe atılıyor ve milli gelirin % 15’i çöpe 
gidiyor.

Türkiye dünya genelinde en fazla gıdanın israf 
edildiği ülkeler arasında. Ülkemizde her gün 4 
milyon 900 bin ekmek israf ediliyor. Türkiye 
İsrafı Önleme Vakfı’nın hazırladığı rapora göre 
ülkemiz millî gelirinin yaklaşık %15’ini israf 
ediyor. Bu da yıllık 500 milyar liraya yakın bir 
israf demek. Gıda israfı ise 214 milyar liraya 
tekabül ediyor. Türkiye’de bir yılda yetişen 49 
milyon ton meyve ve sebzenin %25-40’ı israf 
ediliyor.2 Ülkemizdeki israfın boyutlarını aşağı-
da daha net olarak görmek mümkün.

2 https://www.marketingturkiye.com.tr/haberler/

Gıda israfının %42’sinin hanelerde gerçekleş-
tiğini unutmayarak, özellikle hanelerimizde 
gıdaların uygun saklama koşullarına ve bek-
leme sürelerine dikkat etmeliyiz, bilgi sahibi 
olmalıyız.

SONUÇ

2050 yılına kadar dünyada nüfusun yaklaşık 
10 milyara ulaşması bekleniyor. Bu da 2050 
yılında iki milyar insan daha beslemek ve daha 
güvenli bir dünya için gıda üretiminin küresel 
olarak %50 oranında artmasını gerekli kılar. 
Dünyadaki eşitsizliklere dikkat çekmek iste-
yen Oxfam 2021 raporuna göre, önümüzdeki 
süreçlerde gıda sıkıntısından dolayı yaşanması 
muhtemel iç ayaklanma sıralanmasında Türki-
ye öncelikli ülkelerin başında gelmektedir. Daha 
açık bir şekilde, askerî darbeyle indirilemeyen 
hükûmetlerden, gıda savaşları ve iç ayaklanma 
ile indirilmesi planlanan birçok ülkenin ismi ya-
yınlandı. Son günlerde yaşanan fahiş fiyatlar ve 
stokçuluk ile ülkemizde bu senaryoları gerçek-
leştirmek için düğmeye basıldığı çok açık görül-
mektedir. Oxfam’ın hedefteki ülkeler listesinde 
kimler var; Nijerya, Pakistan, Mısır, Hindistan, 
Kolombiya, Filipinler, Türkiye, Arjantin, Meksi-
ka, Endonezya, Güney Afrika, Suudi Arabistan, 
Tayland, Brezilya, Rusya ve Şili. “Yola gelmeyeni 
açlıkla terbiye et” metodu uygulanacak.

Küresel elitler bu niyetlerini açıkça söylemekte-
dirler. 1950 yılından beri Obama da dâhil ABD 
başkanlarına akıl hocalığı yapan eski Dışişleri 
Bakanı Henry Kissinger’ın yukarıda aktardığı-
mız cümlesinin devamında “Yiyecek bir silâhtır 
ve bizim müzakere çantamızdaki araçlardan 
biridir!” demesi küreselcilerin niyetlerini/
sinsi senaryolarını ifşa eden önemli bir vesi-
kadır. 1974 yılında düzenlenen Dünya Tarım 
Konferansı’nda, ABD Tarım Bakanı Earl Lauer 
Butz benzer sözler sarf eder: “Gıda, pazarlık 
masasındaki en önemli araçlardan biridir. İn-
sanların size güvenip dayanmalarının, size ba-
ğımlı olmalarının ve bu şekilde sizinle iş birliği 
yapmalarının yolunu arıyorsanız, onları gıdaya 
bağımlı hâle getirmek bana kalırsa mükemmel 
bir yöntemdir.”

dunyanin-cope-giden-hazinesi-pandemiyle-birlikte-
israfla-mucadele-yeniden-gundemde
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Küreselciler, ülkeleri gıda ile tehdit ederken, 
bir yandan da genetiği değiştirilmiş tohumlarla 
insan neslini bozmaya ve yok etmeye doğru yol 
almaktadırlar. Diğer taraftan hedeflerinin dünya 
nüfusunu 500 milyona indirmek olduğunu da 
açıkça deklare etmektedirler. Bu amaçla genetiği 
değiştirilmiş organizmalı (GDO) tohumları üret-
mektedirler. Yine küreselciler, insanlar üzerinde 
kısırlaşmaya sebep olan genetiği değiştirilmiş 
organizmalı ürünler üreten firmaların tarım, 
gıda ve sağlık ürünleri insan genlerinde deği-
şime sebep olarak, istedikleri tür insan yetiş-
tirme peşindeler. Bu tür değişimlerin sonunda 
insanın bağışıklığının zayıflaması, her türlü 
virüs ve mikroba karşı savunmasız hâle gelmesi 
mümkündür. Ama bunu üretenler, aynısının 
kendilerine hatta işyerinde dahi yapılmasına 
razı olmazlar. Mesela %90 pazar payıyla dünya-
nın en büyük GDO firması olan Monsanto’nun 
fabrikalarında genetiği değiştirilmiş organizmalı 
ürün kullanılmıyor. Bu niyetlerini gizlemek için 
enstitüler, laboratuvarlar, vakıf ve araştırma 
merkezleri kurarak ürettikleri tohumlar, gıdalar 
ve ilaçlar üzerinde her türlü manipülasyonu 
yapmaktadırlar. DSÖ, WHO, FDA, FAO gibi 
küresel devletler üstü kuruluşların yönetimi bu 
adamların kontrolü altındadır. Kuş gribi, domuz 
gribi, korona gibi hastalıkların yayılmasında, 
aşılanmada, genetiği değiştirilmiş organizmalı 
ürünlerin temize çıkarılması ve kullanımında et-
kin rol oynamaktadırlar. Bu durumun farkında 
olan küresel karşıtı ABD Kongre Temsilcisi Ron 
Paul 16 Mayıs 2011 yılında Kongre’de: “Kendi 
irademizle neyi yiyip içeceğimizin hürriyeti bile 
elimizden alınmış durumda. Bizim acaba ne 
kadar hürriyet hakkımız kaldı?” diyerek kötü 
gidişe dikkat çekmiştir!

Durumun vahametini, hibrit ve genetiği değiş-
tirilmiş organizmalı tohumların yanı sıra zirai 
ilaç, gübre, hormon, yem, hayvansal ilaç, gıda 
katkı maddeleri, temel gıda üretimi, Monsan-
to, DuPont (Pioneer), Dow AgroSciences ve 
Syngenta isimli dört küreselci şirketin tekeline 
geçmesinden de anlamak mümkün. Monsanto 
tek başına GDO’lu tohumun %90’nını üretirken, 
dünya tarımının %90’a yakını bu dört firmanın 
kontrolü altındadır. Bir yandan insanlığı geneti-
ği değiştirilmiş organizmalı tohumlara mahkûm 
eden küreselci zihniyet bir yandan da doğal 
tohumları toplayarak depoluyor. 

Norveç’in Svalbard kasabasında buzulların yüz 
elli metre altında korunaklı bir şekilde kurulan 
Svalbard Kıyamet Tohum Bankası’nda tam altı 
yüz binden fazla tabii tohum bulunuyor.

“Kıyamet Günü Kasası” diye de bilinen bu 
banka, Küresel Hasat Çeşitliliği Örgütü tarafın-
dan yönetiliyor. Görünürdeki isim bu olmakla 
birlikte asıl sahiplerinin Rockefeller Vakfı, 
Bill&Melinda Gates Vakfı, Monsanto, DuPont, 
Dow AgroSciences ve Syngenta olduklarını 
belirtelim.3 The Telegraph gazetesine verdiği 
röportajda Bill Gates’in “Benim artık paraya 
ihtiyacım yok, ben Tanrı’nın işini yapıyorum.” 
demesi büyük işler peşinde olduklarının de-
lilidir. Birleşmiş Milletler’e bağlı Dünya Gıda 
Programı’nın icra direktörü David Beasley, 
“Onlara ulaşamazsak gerçekten ölecek olan 42 
milyon kişi var.” diyor. Beasley özellikle dünya-
nın en zenginlerinden Elon Musk ve Jeff Bezos’a 
işaret ederek şöyle söylüyor: “Bu kişilere yardım 
etmenin bedeli 6 milyar dolar lazım.” Bloom-
berg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın 
serveti 287 milyar dolar. Beasley’nin istediği 
para, bu adamların servetinin yaklaşık %2’si ya-
pıyor. Sadece geçen hafta sadece tek bir günde 6 
milyar dolar kazandığını vurgulayan Beasley, şu 
ifadeyi kullandı: “ABD’nin en zengin 400 milyar-
derinin serveti geçen yıl 1,8 trilyon dolar arttı. 
Benim tek istediğim bunun %0,36’sı.”4

Son söz olarak şunu söyleyebiliriz; gıda güven-
liği sadece kendimize yeterli gıda üretmek veya 
temin etmek değildir. Aynı zamanda güvenilir 
gıda üretmek ve temin etmektir. Bu yüzden gıda 
güvenliği devletler için artık bir “millî güvenlik 
sorunu” olmuştur.

3 https://www.yeniasya.com.tr/cenk-calik/gidada-secim-
hurriyeti-elimizden-alindi_556283

4 https://www.risalehaber.com/elon-musk-ve-jeff-bezos-
zekat-verse-dunyada-aclik-biter-414404h.htm

Gıda güvenliği sadece kendimize yeterli 
gıda üretmek veya temin etmek değildir. 
Aynı zamanda güvenilir gıda üretmek ve 
temin etmektir. Bu yüzden gıda güvenliği 
devletler için artık bir ‘millî güvenlik 
sorunu’ olmuştur.
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KARTELLER, SİMSARLAR VE
GIDA GÜVENLİĞİ

 MUSTAFA AYCIN 

T ürkiye’de tarım ve hayvancılık on yıllar 
boyunca üzerine çok fazla çalışılmayan 

veya çalışılsa da hep başka alanlara ayna tutma 
göreviyle ele alınan bir mesele olageldi. Bu 
yazıda, ülkemizin tarım ve hayvancılığının 
dünü, bugünü, yarını, sorunları, bu sorunların 
çözümü için atılan adımlar ve neticelerinin ne-
ler olduğunu, yapılanların üretici ve tüketiciyi, 
ülke ekonomisini nasıl etkilediği konularında 
bilgi ve görüşlerimi sizlerle paylaşmaya çalı-
şacağım. Bunu yaparken pergelin sabit ayağı, 
çeyrek asırdır yaşadığım, tarım-hayvancılık 
faaliyetini sürdürmeye çalıştığım, Balıkesir’in 
Aslıhan Tepeciği köyü olacak.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonraki yıllarda 
tarım ve hayvancılık alanlarında, Batılı ülkele-
rin geliştirdikleri modernleşme modeli bütün 
dünyada egemen olmaya başlar. Ülkemiz de bu 
duruma bigâne kalamaz ve 1952 yılında Et ve 
Balık Kurumu’nun kurulmasıyla sürece dâhil 
olur.

İşleme tesisleri, et kombinaları, tanzim satış ma-
ğazaları, soğutma araç filosu ile kısa sürede ülke 
hayvancılığında etkin aktör konumuna yükse-
len Et ve Balık Kurumu vasıtasıyla hayvan ıslah 
çalışmaları yapılır, kurum aracılığıyla sağlanan 
kredi ve desteklerle hayvancılığın gelişmesi 
teşvik edilir. Uygulanan program çerçevesinde 
iç talepler karşılandığı gibi, 1980 yılı ortalarına 
kadar yurt dışına önemli miktarlarda ve artarak 
et-balık ihracatı gerçekleştirilir.

Tarımsal üretimin gelişmesi için traktör ve 
ekipmanlarının yaygınlaşması desteklenerek, 
1970’lerden sonra karasabandan modern tarım 
araçlarına hızlı bir geçiş sağlanır. Bu gelişmeyi 
suni tohum, suni gübre ve zirai ilaçların kul-
lanılması izler. Bu çalışmalarla tarım ve hay-
vancılıkta verim artışları sağlanırken, toprak, 
su kaynakları, hayvanat ve nebatat üzerindeki 
olumsuz etkilerinin göz ardı edilmesinin neti-
celeriyle gelecek yıllarda yüzleşmek kaçınılmaz 
olacaktır.

GIDA SEKTÖRÜNÜN YENİ EGEMENLERİ

1990’lı yıllarda devlet, tarım ve hayvancılık 
alanlarındaki kurumlarını özelleştirme-
ye başlar. Mesela 1993 yılında Et ve Balık 
Kurumu’nun özelleştirilmesi kararı alınır. Bu 
alanlar özel sektöre bırakılır. 2000’li yıllarda 
sübvanse krediler ve desteklerle büyüyen şirket-
ler tekelleşmeye, kartelleşmeye başlarlar.

2010 yılına gelindiğinde, zincir marketler, et 
firmaları, süt fabrikaları, hâller, gıda toptancı-
larının oluşturduğu karteller gıda sektörünün 
egemenleri olmuşlardır. Bu karteller karaborsa, 
stokçuluk, fahiş fiyat uygulamaları ve periyo-
dik zamlarla arz güvenliğini tamamen ortadan 
kaldırarak halkı isyan noktasına getirdiklerin-
de, hükûmet bir çözüm üretememiş, anormal 
fiyat artışları ülkenin ana gündem maddesi 
olmuştur.
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Sektörün yeni aktörleri simsarlardı. Hemen or-
ganize olup, kurumsallaştılar. Et ve süt borsası 
oluşturdular âdeta, gelin görün ki bu borsanın 
ne kanunu ne de nizamı vardı. Kanun da nizam 
da onlardı. Bu izanı olmayan birkaç kapita-
list, yerli üreticinin sattığı etin, sütün fiyatını 
düşürürken, tüketici fiyatlarını durmadan 
yükselttiler.

Yaşanan sorunun sebeplerini doğru analiz ede-
meyen hükûmet hiçbir çözüm geliştirmeden, yıl-
larca infazını seyrettiği üreticiyi fırsatçı ilan etti 
ve çözüm olarak, canlı hayvan ve et ithalatı sefer-
berliği başladı. Gemiler, tırlar dolusu Anguslar, 
Limuzinler, Simentaller geldi üç kıtadan. Kimi 
kara, kimi kırmızı, kimi benekli. Bir fayda-zarar 
analizi bile yapılmadan. Devletin verdiği ballı 
kredi ve teşviklerle, âdeta altın tepside sunulan 
bu tarihî fırsatı değerlendirenler yine simsarlar 
oldu. Unutmamak gerekir ki yanlışlar yanlışlara 
gebedir, yanlışların tekrarıysa felaketleri ünler! 
İktidarın kararlarının her biri birer tuzak olup, 
geldi üreticiyi vurdu. Ancak kısa bir sürede 
gerçekleşen 10 milyar doların üzerindeki ithalat 
etiket fiyatlarındaki tırmanışı engelleyememiştir.

İthalat başlatıldığında Türk hayvancılığının 
ana karakterini milyonlarca Türk köylüsünün 
aile işletmeleri oluşturmaktaydı. Etlik hayvan 
varlığımız yeterliydi. Süt üretimimiz ihtiyaçtan 
fazlaydı. Arz fazlası olduğu için, üreticinin satış 
fiyatları maliyetlere göre düşüktü. Üretici çok 
zor durumdaydı. Aracıların, daha çok kazanma 
konusundaki açgözlülüklerinden dolayı, tüketi-
ci fiyatları yüksekti.

Yapmaları gereken; süt fazlası için çözüm üret-
mek, hayvancılık sektörünü biraz destekleyerek 
ayakta tutmak, tüketici fiyatlarını makul düzeye 
indirmekti. Peki, hükümet ne yaptı? Damızlık 
süt sığırı, etlik sığır ve etlik kuzu ithal ettirdi. 
Süt üretimi fazlası olmasına rağmen, kredi ve 
teşviklerle donatılan yeni yatırımcılara büyük 
süt sığırcılığı çiftlikleri kurdurdu. Keşke bütün 
bunlar hiç yaşanmasaydı, bunları yazmak zo-
runda kalmasaydım!

ET İTHALATININ YOL AÇTIĞI ZARARLAR

Öte yandan sağlık kontrolleri düzgün yapılma-
yan ithal hayvanlar ülkemize şap hastalığını 
taşımışlardır. Şap hastalığı kısa sürede bütün 
bölgelere yayılmış, yerli üretimin binlerce 
hayvanı telef olmuştur. Hastalığa yakalanan süt 
sığırlarından iyileşenlerin sütleri kesilmiş ve 
kesif bir döl sorunu yaşanmıştır. Hastalık sebe-
biyle peş peşe karantinalar uygulanmış, hayvan 
dolaşımı (alım-satımı) yasaklanmış, pazarlar 
kapanmış, canlı hayvan ticareti durmuştur.

Karantina aralarında da talep olmadı. Çünkü pi-
yasalar bozulmuştu. Üretici veresiye verdi, hay-
vanlarını üçkâğıtçılara kaptırdı. Paraya döndü-
rebilen hayvanlar üç kuruşa gitti, batan geminin 
malları misali. Simsarlar et taciri olunca bizim 
kesim hayvanı arzımızın bir değeri kalmadı. 
Üretici bir hayvan kestirebilmek için, haftalarca 
simsarların kapılarında bekleyen ricacılar oldu. 
Artık bizim hayvanlarımız, istedikleri zaman 
ve istedikleri fiyattan alabilecekleri simsarcı 
stoklarına dönüştü.

1990’lı yıllarda devlet, tarım ve hayvancılık alanlarındaki kurumlarını özelleştirmeye 
başlar. Bu alanlar özel sektöre bırakılır. 2000’li yıllarda sübvanse krediler ve desteklerle 
büyüyen şirketler tekelleşmeye, kartelleşmeye başlarlar.
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Üç yıl süren hastalık döneminde iflasın eşiğine 
gelen yerli üretici karantina aralarında elindeki 
hayvanların bir kısmını 1/3 fiyatına elden çıka-
rarak -sığırlarını mezbahada kestirerek- ayakta 
kalmaya çalışmış, birçok işletme faaliyetine son 
vermiştir. Bu üç yıllık dönem sonunda benim 
zararım, elimdeki hayvanların 2/3’ini elden 
çıkarttığım hâlde bir o kadar borçlanmamdır.

Biz bu felaketi yaşarken, dönemin Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanı yaptığı ithalatla Fransız 
hayvancılığına sağladığı katkılardan dolayı 
Fransa tarafından “Tarım Alanında Şövalye Li-
yakat Nişanı”yla ödüllendirilmiştir. Ne hazindir 
ki bakan Türkiye’nin 5 milyar dolarlık tarımsal 
ihracat gerçekleştirdiğiyle övünmüş, hayvan 
ithalatında çarçur ettiği milyar dolarlardan hiç 
bahsetmemişti. Yıllar önce bu gelişmeleri ele 
almış ve şunları yazmıştım: “Söyler misiniz, 
bu ithalatın durması için Sn. Bakan’ın kaç kere 
şövalye olması gerek? Unutmadan, Batılılar 
sadece kendilerine hizmet edenleri şövalye 
yaparlar!”1

Serbest piyasa ekonomisi, körün tuttuğunu öptü-
ğü bir ekonomik model değildir. Bu ekonomik 
modelin, gelişmiş ekonomilerde nasıl uygulan-
dığı öğrenilmeden hareket ediliyor. Örneğin 
ABD’de tüketici haklarını koruma kanununun 
neleri kapsadığı ve nasıl uygulandığı, kartel ve 
anti tröst yasalarının ne olduğu, nasıl uygulandı-
ğı, rekabet kurulunun işlevi ve çözüme katkıları 
ve fırsatçılara verilen cezalara hiç bakılmadı. 

1 Mustafa Aycın, “Tarım Bakanı Neden Şövalye Oldu?”, 
Emek ve Adalet, 29 Aralık 2012. https://www.
emekveadalet.org/misafir-yazilar/tarim-bakani-neden-
sovalye-oldu-mustafa-aycin/

Alınan ‘tedbirlerin’ yansıması bataklığı ıslah 
etmek yerine, sinekleri beslemek oldu. Çünkü 
dönemin Bakan’ı üreticileri fırsatçı bilip, çözüm 
için ithalat kapılarını sonuna kadar açmıştı. 
Oysa fırsatçılar tüccar kisvesindeki simsarlardı. 
Fırsatçı simsarlar, devletin verdiği teşvikler ve 
kredileri bir güzel hortumladılar, ithalat ope-
rasyonu tüketici fiyatlarına yansımazken, yerli 
üretim telafisi yıllara ve devasa maddi kaynağa 
mal olacak zarara uğratıldı.

Bu işin en üzücü tarafı ise, on yıl önce yaşanan 
acı tecrübeden ders alınmadığı için2, çok ağır 
bir fahiş fiyat felaketinin bugün yeniden yaşanı-
yor olmasıdır.

KARTELLEŞMENİN SONUÇLARI

Bir kez daha yineliyoruz: Ekonomiler için, hak-
sız rekabet kadar, kartelleşme de ciddi bir tehdit-
tir. Tüketici haklarını koruyamaz, kartel ve anti 
tröst yasalarını doğru şekilde uygulamazsanız, 
ülke bu fırsatçılar için vahşi kapitalizm cenneti 
olur. Arz-talebin altüst olduğu dengenin bozul-
duğu muvazene kaydığı bu süreçte şu sonuçlar 
ortaya çıktı: Çiğ süt litre fiyatı 1 TL arttığında 
bunun etiket fiyatlarına 2-3 TL olarak yansıması 
(paket süt, yoğurt, peynir vs.) kaçınılmaz oldu. 
Dolar kuru 8 TL’den 14 TL’ye çıktığında, 1 litre 
mazotun 7 TL’den 22 TL’ye, 100 TL olan 50 
kg’lık gübrenin 900 TL’ye, 300 TL olan 1 torba 
mısır tohumunun 850 TL’ye, 75 TL olan 1 çuval 
yemin 255 TL’ye satılması üreticiyi mahvetti.

Marketlerin etiket fiyatlarını istedikleri gibi 
değiştirmeleri ise tüketiciyi olumsuz etkiledi. 
Stokçuluk yaparak arz darlığı oluşturulması, 
bu yolla fiyatların katlanması vurgun üstüne 
vurgundu âdeta. 

2 10 yıl önce de bugün olduğu gibi, bazı ürünlerin 
tüketici fiyatları, fırsatçılar tarafından aşırı ve anlamsız 
biçimde arttırılıyor, bu da Hükümet için ciddi bir sorun 
oluşturuyordu. Hükûmet kanadı konuya ilişkin en sert 
açıklamalarını yapıyor ve çözüm için eylem 
geliştirmeye çalışıyordu. Biz de bu konuda katkı 
sunmak için “Keşke bizi yönetenler; alım ve satım 
fiyatlarının devletçe denetlenmesinin, serbest piyasa 
ekonomisinin sigortası olduğunu, kavrayacak kadar 
basiret sahibi olsalardı!” demiştik. Bk. Mustafa Aycın, 
“Türk Köylüsünün İsyanı”, Emek ve Adalet, 25 Aralık 
2012. https://www.emekveadalet.org/misafir-yazilar/
turk-koylusunun-isyani/

Yaşadığımız sorunlar çözülmek 
isteniyorsa eğer, temel gıda ürünlerinin 
“stratejik ürünler” adı altında ayrı bir 
statüye bağlanması, bu ürünlerin taban 
ve tavan fiyatlarının devlet tarafından 
belirlenmesi yeterli olacaktır.
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Örnekler çoğaltılabilir ama sadece şunlar bile 
fikir vermeye yeter: Üreticiden 2 TL’ye alınan 
1 kg domatesin tüketiciye on katına satılması. 
Patates, soğan gibi ürünlerin binlerce tonu imha 
edilerek suni yokluk oluşturulup fiyatların 
katlanması ne hanede dirlik bıraktı, ne de elde 
dirimlik.

Dün ve bugün olduğu gibi rekabet kurulunun 
görevi sadece ekonomik düzeni korumak 
değil, aynı zamanda tüketicinin haklarını da 
korumaktır. Caydırıcı cezalar uygulanmadıkça 
bu işin önü alınamaz. Fahiş fiyat, stokçuluk 
ve karaborsanın önüne geçilemez.  Sorun, arz 
daralması, enflasyon değil, tüccar kisvesindeki 
fırsatçıların ahlaksızlığıdır. Bizi yönetenlerin, 
sorunların üreticiden değil de üretici ile tüketici 
arasındaki açgözlü fırsatçılardan kaynaklandı-
ğını görmeleri için bu sıkıntıların yaşanması 
gerekiyormuş. Nihayet korona salgını sırasında 
daha da belirginlik kazandığı gibi ülkede en 
önemli bir noktanın gıda güvenliği olduğunu 
bugün görmeye başladılar. Hakikaten salgın bir 
yandan bütün dünyayı kıtlıkla tehdit ederken 
bir yandan da tarımsal üretimin her aşamasın-
da çalışanların ürettiği emeğin değerini ortaya 
çıkardı. Yakın bir gelecekte “Global bir gıda 
krizinin yaşanacağı” haberlerini görmekteyiz. 
Kitlesel açlık ölümlerine sebep olacağı iddia 
edilen bu durumun gözardı edilmemesi kana-
atinde olduğumu belirteyim. İster doğal ister 
üretilmiş olsun, sözü edilen bu duruma karşı 
şimdiden tedbirler alınmalıdır!

Yaşadığımız sorunlar çözülmek isteniyorsa 
eğer, temel gıda ürünlerinin “stratejik ürünler” 
adı altında ayrı bir statüye bağlanması, bu ürün-
lerin taban ve tavan fiyatlarının devlet tarafın-
dan belirlenmesi yeterli olacaktır.

HERKES DÜNYAYA BULUNDUĞU YERDEN BAKAR

Üreticinin içinde bulunduğu durumun anlaşıla-
bilmesi için bir süt sığırı işletmesine ait son iki 
yılın verilerini paylaşarak yazımı bitiriyorum. 
Bu işletme, 13 sağmal inek ve bu ineklerin yav-
rusu olan 12 genç hayvandan oluşmaktadır.

Kesif yem dışı giderleri tablosunda görüldüğü 
üzere 22.200 TL’lik kesif yem dışı giderin 4.000 
TL’si dış tedarik, 18.200 TL’si öz kaynaktır. Bu 
işletmenin zararları canlı hayvan satışı ve öz 
kaynak katkısı ile telafi edilmeye çalışılmakta 
fakat yeterli olmamaktadır.

Gördüğünüz gibi bir analiz yapmaya çalıştım. 
Mantıklı sebep ve sonuçlar bulmaya çabaladım. 
Maddeleştirdim, alt alta dizdim. Gördüm ki, 
yurdumun insanlarına kan kusturma pahasına 
kartelleri ve simsarları sebeplendirmişler, gıda 
güvenliğini tehlikeye atmışlar. Yine de icraat-
larında benim göremediğim sebep ve hikmet-
ler varsa, bu uygulamalardan zarar gören bir 
memleket köylüsü olarak açıklama bekliyorum. 
Olup bitenleri dilimizin döndüğünce özetle-
meye çalıştık. “Güvenli ekonomi, güvenli ülke” 
temennisiyle…

Bu İşletmenin Kesif Yem Dışındaki Giderleri
Diğer 
Gider Günlük Aylık Bugünkü 

Fiyatı Kaynak

Saman 4 Balya 120 Balya 4.200 TL Öz Kaynak

Silaj 300 kg 9 ton 9.000 TL Öz Kaynak

Elektrik - - 1.000 TL Dış Tedarik

Veteriner - - 3.000 TL Dış Tedarik

Arpa - 1 ton 5.000 TL Öz Kaynak

Bakıcı - - -

Toplam:
22.200 
TL

Kesif Yem Gideri-Süt Geliri Analizi

Ay-Yıl Süt Litre 
Fiyatı*

İşletmenin Aylık 
Süt Üretimi

1 Aylık Süt 
Geliri

1 Çuval Yem 
(50 kg)

1 Aylık Yem 
Tüketimi

1 Aylık Yem 
Gideri

 Aylık

Kar-Zarar
Aralık 2020 2.20 TL 5.000 L 11.000 TL 75 TL 100 çuval 7.500 TL +3.500 TL
Ocak 2021 2.80 TL 5.000 L 14.000 TL 114 TL 100 çuval 11.400 TL +2.600 TL

Temmuz 2021 3.20 TL 5.000 L 16.000 TL 153 TL 100 çuval 15.300 TL +700 TL

Aralık 2021 3.20 TL 5.000 L 16.000 TL 190 TL 100 çuval 19.000 TL -3.000 TL
Ocak 2022 4.50 TL 5.000 L 22.500 TL 216 TL 100 çuval 21.600 TL -900

Nisan 2022 5.30 TL 5.000 L 26.500 TL 255 TL 100 çuval 22.500 TL +1000 TL

*Tablodaki süt litre fiyatları süt işletmecisinin eline geçen net rakamlardır.

 umranmran | Mayıs 2022 | 55



D O S Y A

İNSANIN ÇEVREYLE İLİŞKİSİ VE
ORGANİK TARIM

 ABDÜLKADİR KARAMAN 

D inî öğretiler insanın yaratılış ve evrenle 
ilişkisini anlamaya ve düzenlemeye çalışan 

bütün ideolojilerin hatta medeniyetlerin esasını 
oluşturmuştur. Varoluş soruları diyebileceğimiz 
insanın temel soru ve sorunlarına dinlerin ce-
vapları öteden beri medeniyetlerin temellerini 
de inşa etmiştir. O hâlde medeniyetlerin ve ide-
olojilerin çevre konusundaki temel felsefelerini 
anlayabilmek, yorumlayabilmek, analiz edebil-
mek için Batı medeniyetinin temelini oluşturan 
Kutsal Kitap metinleri ile İslâm medeniyetinin 
temelini oluşturan Kur’ân’ın evrene ve insana 
bakış açılarını incelemek gerekir. Bu incele-
mede ihmal etmememiz gereken bir dinî bakış 
açısı da Doğu medeniyetini derinden etkileyen 
Budizm’in görüşleridir.

Çevre, ekosistem, organik yaşam kavramları-
nı incelerken bunların sınırlarını çizmemiz 
gerekecektir. Çevre ve ekosistem en basit 
anlatımda; insanın ve diğer canlıların içinde 
yaşayan mikro âlemle, canlıların dışında olan 
yeri ve gökyüzünü içine alan makro âlemle 
münasebetleri ve ilişki biçimidir. Yeryüzünü 
ise kara ve su diyebileceğimiz iki çevreye de 
ayırabiliriz. İnsan dışındaki canlıların doğa ile 
ilişkisini Rabbimiz evreni ve dünyayı yaratırken 
kurmuştur. Hayvan ve bitkilerin gen ve içgü-
dülerinin yönlendirmesiyle doğayla ilişkileri 
fıtri ve dengelidir. Bu ilişkinin yanlış kurulması 
ya da bozulması bu fıtri dengeyi anlayamayan 
veya anlasa da egoizmini ve hırsını öne geçiren 
insanın eylemidir. Bu nedenle yeryüzünün 
bozulmasından da imar ve ıslahından da insan 
sorumludur. Örneğin Kur’ân Rum Suresi’nin 
41. ayetinde “(Allah’ın buyruklarını umursa-
maz hâle gelen şu) insanların kendi elleriyle 
yapıp ettikleri sonucunda karada ve denizlerde 
çürüme ve bozulma başladı: Bu şekilde (Allah), 
belki (doğru yola) geri dönerler diye yaptıkları-
nın bazı (kötü) sonuçlarını onlara tattıracaktır.” 
derken bu sorumluluğa işaret eder.

DİNLERİN YARATILIŞA VE DOĞAYA BAKIŞLARI

Budizm temel olarak yaratılış ve evrenin işleyi-
şine reenkarnasyon açısından bakar. İnsan ölür, 
çevreye karışır, tekrar doğar. Bu ikinci ve ilerde-
ki doğumlarında bir hayvan bir bitki olarak da 
dünyaya gelebilir, insan olarak da. Bu sebeple 
Budizm bütün canlıları eşit görür, insanın ege-
menliğini değil doğaya teslim olmasını savunur. 
İnsan doğayı değil kendini değiştirecek, nefsini 
yok edecek, doğadaki bir taş, bir su damlası gibi 
ona karışıp kavuşarak ikinci, üçüncü ve sonra-
ki gelişlerinde başka bir insan, başka bir canlı 
olarak yaşayacaktır. Bu sebeple doğayı ıslah ve 
ona egemen olmak (medeniyet) gibi bir kaygı ve 
endişe taşımazlar. Çevreyi olduğu gibi bırakma-
yı tavsiye ederler, hatta bütün varlıklara birer 
ilah gözüyle bakarlar. Maymunlar, sığırlar, filler, 
köpekler birer ‘kutsal dokunulmaz yaratık’ gibi 
serbestçe dolaşır, insanlarla birlikte yaşarlar. Bu 
sebeple et yemeye de iyi gözle bakmazlar.

Kutsal Kitap’ın Yaratılış Kitabı’nda (Tekvin), 
Tanrı’nın çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hay-
van ve sürüngen halk ettiği, insanı ise erkek ve 
dişi olarak yeryüzünün tümüne egemen olması 
için kendi suretinde yarattığı (1. Bap, 25-27) dile 
getirilir. Ayrıca Tanrı’nın Nuh’u ve oğullarını 
kutsadığı, yeryüzündeki bütün canlıların, deniz-
deki bütün balıkların onların ve sizin yönetimi-
nize verildiği kaydedilir. (9. Bap). Bunlar büyük 
ölçüde Kur’ân metinleriyle paralellik oluştursa 
da Batı felsefesinin insan merkezli düşünce 
akımlarından etkilenen Hristiyan ve Yahudi din 
adamları tarafından “insanın doğayı ve içindeki 
canlıları ‘kayıtsız olarak’ istediği gibi kullana-
cağı” anlamında yorumlanmıştır. Bu görüş se-
bebiyle Batılılar sorumsuz davranmakta, bütün 
çevreyi çıkarı için tüketmekte ve doğal dengeyi 
yıkmakta bir sakınca görmemişlerdi. Bu Kutsal 
Kitap metinlerini farklı yorumlayan ehli kitap 
bilginleri olsa da onlar azınlıkta kaldılar.
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Kur’ân Rahman Suresi’nde (1-10) Allah’ın yer-
yüzünü ve gökyüzünü yaratırken her şeye bir 
ölçü koyduğunu, evrenin dengeli yaratıldığını 
bildirmiş, Allah’ın bu dengenin bozulmama-
sını ve sınırlarının aşılmamasını emrettiğini 
belirtmiştir. Kur’ân’ın, doğanın yaratılışındaki 
düzenli ve amaçlı yapısına sık sık yaptığı bu 
vurguyu hatırlatan İsmail R. Faruki’nin şu 
tespitleri, insan-doğa ilişkisini çok güzel özetle-
mektedir: “Evvela, doğa insanın değil, Allah’ın 
mülküdür. İkincisi, doğanın düzeni onda, belli 
kurallar dâhilinde, istediği değişiklikleri yapabi-
len insanın emrindedir. Doğa uysal bir mahi-
yette yaratılmıştır. Üçüncüsü, insanın doğadan 
yararlanmasında ve onu kullanmasında ahlaki 
davranma zorunluluğu vardır. Dördüncüsü, 
İslâm insandan, doğa bilimleri (çevre bilimi) ve 
doğanın genel düzen ve güvenliğini oluşturan 
kanunları (doğanın dengesi, ekosistem) araştır-
masını ve onları anlamasını ister.”

Kur’ân’ın diğer surelerinde (2/29, 45/13) gökler-
de ve yerdeki her şeyin insanın sorumluluğuna 
ve emrine emanet olarak verildiğini bildiri-
lir. Kur’ân’ın bu ayetleri ilk bakışta yukarıda 
zikredilen Kutsal Kitap metinlerine benzerlik 
gösterse de aralarında temel bir farklılık vardır. 
Kutsal Kitap metinlerinde “yerdeki hayvanların 
ve gökteki kuşların tümü sizden korkup ürke-
cek” (Tekvin 9. Bap 1-3) denilmesi insanın doğa 
üzerindeki egemenliğinin sorumsuz, sınırsız 
olduğu şeklinde yorumlanmasına sebebiyet 
vermiştir. Kur’ân ise insanın gökyüzü ve yer-
yüzünü insanın emrine sunarken, evrendeki 
ölçü ve dengeye (mizan) dikkat edilmesini, 
Allah’ın sınırlarının aşılmamasını uyarmış, bu 
egemenliğin bir emanet sorumluluğu olduğunu 
(33/72), emanete ve onun getirdiği sorumluluğa 
dikkat edilmesini istemiştir. Kur’ân çevrenin ve 
ekolojik sistemin, Allah tarafından yaratılıp bir 

denge, bir ölçü (kader) ile işlediğine dikkat çek-
miş, insanın bu sistemden yaratılış amaçlarına 
uygun yerli yerinde ihtiyacı oranında yarar-
lanması gerektiğine işaret etmiş, bu dengenin 
bozulmasını zulüm ve fesat şeklinde adlandır-
mıştır. İnsanın doğaya egemenliğinde “adalet” 
ve “ıslah” en önemli kurallar diye vurgulanmış-
tır. Kur’ân daha sonra Rum Suresi 41. ayette 
insanlığı uyararak, çevrenin ve onun yaratılış-
taki doğal dengesinin bozulmasının nedeninin 
“insanın kendi elleriyle yapıp ettikleri” oldu-
ğuna dikkat çekmiştir. Bu emanete gereği gibi 
sorumlu davranmamanın ve emaneti yaratılış 
ölçülerine (takdirine/kaderine) uygun kullan-
mamanın doğuracağı tehlikeye işaret ederek, bu 
dünyada da bu umursamazlığın kötü sonuçları-
nı göreceklerini belirterek “ekolojik felaketler” 
konusunda insanlığı uyarmıştır. Kur’ân’ın fesat 
dediği insanların kendi elleriyle yapıp ettik-
lerinin sonucu olan bu “bozulma ve çürüme” 
ekolojik felaket olarak günümüz dünyasının en 
büyük sorunlarından birisidir.

ÇEVRE VE EKOSİSTEM

İnsanın çevresiyle kurduğu fiziksel etkileşim de 
dâhil olmak üzere bitkiler ve hayvanlarla müna-
sebeti bir ekosistem oluşturmuştur. İnsanlığın 
ilk dönemlerinde insanın yaşamı doğaya ve bu 
ekosisteme uygundu. Ancak insanoğlu sanayi 
ve teknolojinin gelişmesi ve bu gelişmenin 
getirdiği olanaklarla yeryüzü ile denizler/sular 
üzerindeki egemenliğini ve etkisini arttırdı.

İnsanlığın ilk dönemlerinde sadece toplayıcılık-
la besinini temin eden insanlar gerek nüfusun 
artması gerekse belli bölgelerde yoğunlaşması 
sebebiyle ziraatçiliğe başladılar. Buğday, arpa, 
mısır, hurma gibi bitkilerin ziraatı doğaya ve 
onun dengesine ilk insan müdahaleleri oldu. 
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İnsanoğlu kendi yediği, tükettiği besinleri 
toprağa ekerek, dikerek diğer türlerin aleyhine 
çoğalttı. Aynı şey hayvancılıkta da oldu. Avcılık-
la geçinen ilk insanlar zamanla, yiyecekleri ve 
binecekleri hayvanları doğal yemlerle beraber 
kendi yetiştirdikleri zirai bitkilerle besleyip 
çoğalttılar. Bu da hayvan dengesine bir başka 
müdahale oldu. Bunlar insanın gelişmesinin ve 
çoğalmasının, doğadan yararlanmasının doğal 
bir neticesiydi. Rabbimiz yeryüzünü ve denizle-
ri insanın yararına vermişti zira. Ancak insanın 
doğaya egemenliğinin sınırları da vardı.

İnsanoğlu çoğaldıkça ve geliştikçe çıkar ve ege-
menlik kurma içgüdüsüyle sınırları aşıp ölçüyü 
kaçırdı; böylece doğada Rabbimizin kurduğu 
hayvan-bitki-insan ve çevre dengesi bozulmaya 
başladı. Aşırı avlanma ile başlayan aşırı kazanç 
tutkusu başta balık olmak üzere birçok hay-
vanın soyunun tükenmesi tehlikesini ortaya 
çıkarttı. Isınma için odun ihtiyacı ormanların 
tükenmesi tehlikesini doğurdu.

Oysa bitkiler dâhil her canlının bu ekosistemde 
bir yeri ve yaradılış amacı vardı. Rabbimiz canlı 
cansız her şeye fiziki, biyolojik kader diyebi-
leceğimiz bir ölçü, yaşam süresini de içeren 
özellikler vermişti. Hayvan ve bitkilerin aşırı ço-
ğalmaları bir başka hayvan ve bitki tarafından 
denetim altında tutuluyor, besin zinciri hayvan 
ve bitkilerin yok olması önlenecek şekilde ayak-
ta kalıyordu. Fareler aşırı çoğalırsa yiyecekleri 
besinler azalıyor, çoğalma hızları yavaşlıyor ve 
yine onların, doğal avcıları olan besin zincirinin 
üstündeki yılanlar tarafından yenilmek sure-
tiyle aşırı çoğalmaları önleniyordu. Fare sayısı 
azalınca bu sefer yılanlar besinsiz kalıyor, yılan 
nesli azalıyordu. Böcekler aşırı çoğalınca onları 
yiyen doğal düşmanları et yiyici böcekler de ço-
ğalıyor, yine bir başka böcek avcısı kuşlar da ço-
ğalıyor, böcek nesli kontrol altında tutuluyordu.

Bu konuda ilginç bir olay, Endonezya’nın 
Borneo adasında 1950’lerde yaşanan çevresel 
felakettir: Adada Dünya Sağlık Örgütü’nce 
sıtmaya karşı DDT kullanılır. İlk yıllarda güya 
çok başarılı bir mücadele ile sivrisinekler ve 
sıtma hastalığı kontrol altına alınmış ancak 
bir süre sonra veba salgını ortaya çıkmış ve 
sazlardan yapılan çatılar çökmeye başlamıştır. 
Bunun üzerine bilimsel çalışmalar yapılmış ve 
DDT’nin tırtılların düşmanı faydalı böcekleri de 
öldürdüğü anlaşılmıştır. Predatörleri yani doğal 
düşmanları ortadan kalkan tırtıllar çoğalmış, 
sazları yemeğe başlamışlar, evlerdeki hamam-
böceklerine bulaşan DDT, beslenme yolu ile 
hamamböceklerinden kertenkelelere geçmiş ve 
onların da ölümüne neden olmuştu. Bu kerten-
keleleri yiyen kediler de ölmüştü. Bu şekilde 
tüm ekosistem bozulmuş. Kedi popülasyonu 
azalınca bu defa adada fareler artmış ve veba 
salgını çıkmış... Daha sonra ise DDT’nin hızlı bir 
kuş katili olduğu da ortaya çıktı. Bulunuşundan 
30 yıl sonra ise önce ilaca Nobel ödülü veren 
İsveç’te, ardından da tüm dünyada kullanımı 
yasaklanmıştır. İnsanların elleriyle yapıp ettik-
leri sonucu eko sistemde bozulma ve çürüme 
başlamıştı, neyse bedeli ödenerek bu yanlıştan 
dönülmüştü.

Hâlbuki Rabbimiz bizleri, dünyayı imar etmek 
(Hûd Suresi, 61), dengeyi gözetmek, sınırları 
aşmadan ondan yararlanmamız için yaratmıştı. 
Rızkımızı temin ederken (Hicr, 20) yaratılıştaki 
bu doğal dengenin gözetilmesi insanın yeryü-
zündeki sorumluluğunun da sınırıdır. İnsanoğ-
lunun aşırı hırslardan kaçınarak, yeryüzünün 
imarı ve ıslahı sorumluluğunun da kendisi 
üzerinde olduğunu bilerek, sınırları aşmadan 
çevresiyle ilişkilerini fıtrat/yaradılış üzerinden 
düzenlemesi gerekirdi.

Günümüzde doğanın dengesini bilinçsiz sanayi-
leşme yanında bilinçsiz bitki ve hayvan yetişti-
riciliği de bozuyor. Batılı ülkeler tarımda aşırı 
kazanç ve aşırı üretim hırsıyla biyolojik olma-
yan kimyasal ilaç ve gübre kullanımını teşvik 
ederek, çevreyi ve ürünü bozduğu gibi, genetiği 
değiştirilmiş tohumlarla da tohumların fıtratını 
ve genetiğini bozuyorlar. Tarımda kullanılan 
kimyasal gübreler zamanla havaya aşırı azot 
oksit yayılmasına, bitkilerde ve toprakta ağır 
metal birikimine, toprakta tuzluluğun artması-
na sebep olmaktadır.

Organik tarım metodunun gereği olarak, 
aslen bir kimyasal zehir olan pektisit 
yerine çevreye zarar vermeyen doğal 
böcek kovucular, doğal böcek yiyiciler 
kullanılmasıyla zararlıların yanında 
arılar gibi faydalı böceklerin ölmesi de 
önlenecektir.
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Yine bitkiler üzerindeki zararlıları öldürmek 
için kullanılan her biri birer zehir olan kimyasal 
ilaçlar bitkilerin yapraklarına meyvelerine ve 
kök üzerinden meyve ve sebzelerin yapısı içine 
girerek bu besinler yoluyla insana geçmektedir. 
Son yıllarda alerji ve kanser vakalarının artı-
şında kimyasal ilaçların rolü oldukça yüksektir. 
Çünkü kimyasal ilaçların çoğu kanserojen gu-
rubundaki maddeleri içermektedir. Bu konvan-
siyonel üretim şekli ilk başlarda üretim fazlası 
gerçekleştirse de uzun vadede insan sağlığı ve 
çevre için zararlı, sürdürülebilir bir üretim şekli 
değildir. İşte Kur’ân’ın Rum Suresi’nin 41. aye-
tinde “insanların elleriyle yaptıklarından dola-
yı yeryüzünde ve denizlerde başlayan bozulma 
ve çürüme”, yine Bakara Suresi’nin 205. ayetin-
de bildirilen “ürünün ve neslin yok edilmesi” bu-
dur. Bugün Batı’nın tarım alanında üretim artışı 
için önerdiği kimyasal gübre, kimyasal ilaç ve 
gen değişikliğinin sonucu; Kur’ân’ın işaret ettiği 
ürünün ve neslin yok olması, çevrenin bozulma-
sı ve çürümesidir.

ORGANİK TARIMIN GÜNDEME GELMESİ

Batı’nın kimyasal gübre ve kimyasal ilaçlarının 
tarımda kullanılmasının önüne geçmek ve sür-
dürülebilir sağlıklı bitki ve hayvan yetiştirmek 
için çevreye fıtrata ve doğaya uygun, doğanın 
dengesine aşırı müdahale etmeden tarım faali-
yetlerinde bulunmak için organik standartlar 
geliştirilmiştir. Organik tarım; bazı ilim adamla-
rınca ekolojik tarım ya da biyolojik tarım olarak 
da tanımlanmıştır. Organik tarımın önemli üç 
unsurunu; inorganik materyalleri ve kimyasal 
gübreleri mümkün olduğunca az kullanmak 
ya da hiç kullanmamak, kimyasal ilaç kullan-
mamak ve genetiği değiştirilmiş tohumlardan 
kaçınmak olarak gösterebiliriz.

Organik tarımın bir başka faydası hatta çıkış 
amaçlarından birisi de Batı’nın yıllar içinde 
geliştirdiği, patentleriyle tekeline aldığı kim-
yasal ilaç, kimyasal gübre teknolojisi ürünleri 
ve genleriyle oynadığı patentli GDO’lu tohum-
lardan dünya tarımını uzak tutarak, tarımı 
Batı’nın tekelinden ve sömürüsünden kurtar-
maktır. Organik tarımın başlangıcı 20. yüzyılın 
başlarına dayanmaktadır. Zira çevre bilinci ve 
ozon tabakasındaki incelme ve dünya geleceği-
nin tehlikeye girmesi gibi konular bu dönemde 
gündeme gelmiştir. Takip eden yıllarda konvan-
siyonel tarımın olumsuz etkileri gözlendikçe, 
her ülke kendi başına organik tarım çalışmaları-
na başlamıştır.

Önceleri çok çeşitli yöntemler ve teoriler geliş-
tirilmiş, hatta bu yöntemlere astrolojik boyutlar 
katılarak ay ve yıldızların etkisini de üretime 
katan ekoller ortaya çıkmıştır. Tüm bu ekoller 
incelendiğinde görülen temel öğe ekolojik 
dengenin korunarak, bitkisel ve hayvansal üreti-
min birlikte birbiriyle entegre aile işletmeciliği 
şeklinde yapılması, dolayısıyla üretimden tüke-
time kısa devrelerin kurularak kendi kendine 
yeterliliğin sağlanmasıdır. Bu özelliği nedeniy-
le Birinci ve İkinci Dünya savaşları arasında 
popüler olan organik tarım 1950 yılından sonra 
ABD’nin Marshall yardımı ile önemini yitirmiş, 
sağlanan ekonomik katkılar ve aşırı destekleme-
ler sonucu entansif tarım süratle yayılmış, ma-
kineleşme, kimyasal ilaç ve gübreler ile kimya-
sal katkı maddeleri kullanılmaya başlanılmıştır. 
1960’lı yılların sonunda Avrupa Topluluğu’nun 
uyguladığı tarımsal destekleme politikaları, 
1970’te pestisitlerin ve kimyasal gübrenin keşfi 
de bu gelişmeye katkıda bulunmuştur.

Ancak “yeşil devrim” diye adlandırılan bu 
tarımsal üretim artışının dünyadaki açlık 
sorununa bir çözüm getirmediğini, aksine doğal 
dengeyi ve insan sağlığını süratle bozduğunu 
gören kişi ve gruplar bu konuda araştırmala-
ra başlamışlardır. Bunların sonucunda bilim 
çevreleri ve sivil toplum örgütlerinin baskısıyla 
1979 yılından itibaren DDT grubu pestisitlerin 
kullanımı ABD’den başlayarak tüm dünyada 
yasaklanmıştır. Ancak diğer pestisitler hâlen 
aktif şekilde tarımda kullanılmaya devam 
etmektedir. Bu durumda organik tarım tekrar 
gündeme gelmiş, 1980 yılından sonra da tüke-
ticilerin baskısıyla aile işletmeciliği şeklinden 
çıkarak ticari bir boyut kazanmıştır. ABD’de 0-2 
yaş grubu çocuk mamalarının imalinde organik 
ürünlerin kullanılmasını zorunlu tutan yasanın 
da bu ticari boyuta katkısını belirtmek gerekir.

Organik tarım düşüncesinin ilk kurucusu ola-
rak gösterilen Albert Howard, ilk eşi Gabrielle 
(ve ikinci eşi Louise) ile modern endüstriyel ta-
rıma meydan okumuş, laboratuvarlarında geliş-
tirdikleri geleneksel tarım ilkelerini temel alan 
yöntemlerle organik tarımın öncüleri arasına 
girmişlerdi. 1905 yılında Hindistan hükûmeti 
Albert’ı ve ardından ekonomik botanikçi olarak 
Gabrielle’i tarımsal araştırmalar için Bihar 
eyaletinde çalışmak üzere işe alır. Temel amaç-
ları, böcek ilaçlarını ve kimyasal gübrelerin 
masraflarını karşılayamayan çiftçilerin doğal 
yollarla ekinlerini hastalıktan nasıl koruyacak-
ları ve üretimlerini nasıl geliştirecekleri üzerine 
çalışmaktır.
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Albert, organik gübre kompostu yoluyla at-
mosferden nitrojeni ayırarak yeni bir bilimsel 
yöntem geliştiriyor. Toprağı bu kompost ile 
besleyerek humuslu toprağı canlandırıyor 
ve bitkilerin yaşaması için köklerin gerekli 
besinleri sindirmesini sağlıyor. Tüm bu süreç 
tamamen mevcut bitkilerle ve çok az bir gübre 
kullanarak başlıyor. Gabrielle’in ölümünün ar-
dından Albert ve Gabrielle’in kız kardeşi Louise, 
buldukları yöntemi tüm dünyada uygulama-
ya karar veriyorlar ve The Waste Products of 
Agriculture isimli kitabın üzerinde çalışmaya 
başlıyorlar. 1940 yılında Albert, Louise’in de 
yardımıyla toprak verimliliğinin ekolojik yollar-
la nasıl artırılacağını konu alan An Agricultural 
Testament kitabını yayımlıyor ve kitap kısa 
bir sürede organik tarımın manifestosu hâline 
geliyor. Albert’ın 1947’deki ölümünün ardından 
Louise Howard, temiz hava, su hakkı, vahşi ya-
şamı koruma adına DDT gibi ölümcül kimyasal-
lara karşı savaşan uluslararası bir organik tarım 
ağı kuruyor. Louise Howard, günümüzde pek 
bilinmese de 1940-1960 yılları arasında, çevre 
hareketlerinde çalışan tek kadın olmasıyla da 
önemli bir yer teşkil ediyor.

DOĞANIN DENGESİ VE SAĞLIKLI ÜRÜN

Organik tarım; doğanın dengesini bozmayan, 
üretimde yapay kimyasal girdi kullanmayan, sa-
dece kültürel tedbirler alınarak organik kökenli 
girdiler kullanılarak yapılan bir tarım şeklidir. 
Organik tarım sürdürülebilir bir üretim mode-
lidir. Eski üretim sistemlerine dönüş değildir. 
Modern yetiştiricilik sistemlerinden yararlanır. 
Organik tarım planlı, sözleşmeli, her aşaması 
kayıt altına alınmış, tarladan tüketiciye ulaşın-
caya kadar kontrollü, sertifikalı, karşılıklı güven 
esasına dayanan bir üretim sistemidir.

Biyolojik/ekolojik tarım, Kur’ân’ın öne çıkardığı 
doğanın dengesini koruyan çevre dostu bir ta-
rım nesilleri ve ürünü yok etmeden, yeryüzünü 
ve denizleri bozmadan yapılır. Bu üretim şekli 
ülkemizi Batı’nın tekeline aldığı patentli kimya-
sal ilaç ve gübrelerine, patentli GDO’lu tohum-
larına muhtaç olmaktan kurtaracaktır. Ayrıca 
yararlı sağlıklı temiz gıda teminini ve üretimini 
de sağlayarak nesillerimizin ve ürünlerimizin 
de gelişmesini, çoğalmasını başka bir ifadeyle 
bereketi getirecektir. 

Organik tarım uygulamaları hayvan yetiştiricili-
ği ve tarım faaliyetlerini entegre ederek çiftçi-
nin gübre ihtiyacını hayvan yetiştiricilerinden 
elde ettiği çiftlik gübreleriyle ya da dönemsel 
ekilen bitkisel yeşil gübrelerle gidermesini sağ-
layacak ve böylece kimyasal gübrelere ödenen 
döviz girdilerinin önemli ölçüde azalmasına da 
katkıda bulunacaktır.

Yine organik tarım metodunun gereği olarak, 
aslen bir kimyasal zehir olan pektisit yerine çev-
reye zarar vermeyen doğal böcek kovucular, do-
ğal böcek yiyiciler kullanılmasıyla zararlıların 
yanında arılar gibi faydalı böceklerin ölmesi de 
önlenecektir. Bu uygulamaya bir örnek vermek 
gerekirse: Afrika’da Neem ağacı olarak bilinen, 
biz de teşbih ağacı denilen bir bitkinin yaprakla-
rını her türlü yeşili yiyen çekirgelerin yemediği 
gözlenmiş, bunun sebebinin de bu yapraklarda-
ki doğal bir maddenin çekirgelere zehir etkisi 
yapması olduğu keşfedilmiştir. Bu yaprakların 
damıtılmasından elde edilen doğal ilaç meyve 
ağaçlarının yaprakları üzerine püskürtülerek 
bu yaprağı yiyen yaprak bitlerinin ölmesi 
sağlanmıştır. Bu doğal bitkisel ilaç çevreye ve 
arılara bir zarar vermediğinden organik tarım-
da kullanılan ilaçlardan biri olmuştur. Başka 
zararlılarla mücadele için geliştirilen organik 
mücadele yöntemi de zararlı böceğin doğal 
düşmanlarının çoğaltılarak çiftçilere verilme-
sidir. Örneğin bir uğur böceği günde yaklaşık 
300 yaprak biti yiyor. Yaprak bitleri sebze ve 
meyveye zarar veren bir canlı, bir zararlıdır. Bu 
zararlı ile kimyasal mücadele yerine çevreye za-
rar vermeyen biyolojik mücadele yapılması için 
uğurböceği yetiştirilip doğaya salınmaktadır. Bu 
yöntemle kimyasal ilaçlar yerine ürünlere zarar 
vermeyen doğal düşmanlar kullanmak suretiyle 
doğa çevre ve ürün korunmaktadır.

Ülkemizde maalesef bu çalışmalar başlamakla 
beraber yetersiz kalmaktadır. Bu çalışmalar 
üniversitelerimiz ve ilgili kuruluşlar tarafından 
geliştirilerek çiftçinin doğaya çevreye zarar 
vermeyen, ürünü zehirlemeyen biyolojik yön-
temlerle ürün yetiştirmesinin temini gerekir. Bu 
gerçekleştiğinde çoğu petrol ürünleri kaynaklı 
kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelere ödenecek 
patent paralarından, ham madde için ödene-
cek dövizlerden de çiftçilerimiz ve ülkemiz 
kurtulmuş olacak, böylece çiftçilerimiz de 
sağlıklı ürün yetiştirecek, bizler de sağlıklı ürün 
tüketeceğiz.
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FELAKETİNİ YARATAN AKTÖR
 MEHMET FURKAN ÖREN 

İ nsan faaliyetlerinin ana amacı huzur, mutlu-
luk ve iyilik olsa da tarihsel süreç iyi niyetle 

yapılan bu faaliyetlerin ortaya çıkardığı yıkım-
ların, gözyaşlarının ve tahribatların örnekleriy-
le doludur. Aslında öznesi insan ideolojilerin, 
düşüncelerin, fikirlerin amaçlarının kötülüğü 
yaymak olmadığı söylenebilir.

İnsani faaliyetler bir şekilde iyi olanı, güzel ola-
nı ortaya çıkarmak dünyayı daha yaşanılabilir 
bir hâle getirmekle ilgilidir. Paradoksal bir şekil-
de kötülüğü çıkartan da iyilik amaçlı motivas-
yonlardır. Büyük katliamlar, kitlesel öldürmeler 
ve soykırımlar bile çerçevesi çizilmiş, sınırları 
belirlenmiş bir iyilik anlayışının ve idealinin 
öteki kesimlere ulaştırılması/kabul ettirilmesi 
uğruna yapılmış/yapılmaktadır. Bu anlamda 
içinde iyilik barındırsa bile yapılan bir faaliye-
tin içeriğinin iyice analiz edilmesi, sonuçlarının 
hesaba katılması önemlidir.

DOĞAYLA İLİŞKİ VE TARIM

Semavi dinler açısından temel esprisi dünyayı 
imar etmek, mamur edip düzenlemek ve ilahi 
hikmetin temsilciliğini yapmak olan insanların 
önemli işlevlerinden birisi evren ve çevreyle 
ilişkiyi belli bir bağlam ve anlam bütünlüğü içe-
risinde yürütmektir. Bu bağlamda özelde dünya 
ve dünyanın içinde bulunduğu evrenle insan, 
bir bütünün parçası olarak telaki edilmektedir. 
Böylelikle tüm evren ilahi bir emanet bağlamı 
içerisinde sokulmakta ve insanın evrenle ilişki-
sinde ihtiyatlı olması gerektiği belirtilmektedir.

İnsanlık kendisini diğer canlılardan ve özel-
de doğadan ayrı bir çerçevede değerlendirse 
de İslâm açısından mayasının toprak olması 
insan evren bütünlüğünün bir sembolü olarak 
okunabilir. 

Burada semavi dinlerle evrimci paradigmanın 
insana varlık veren temel mayanın dünyevi 
olduğunu ve insan kimyasının doğadan geldi-
ğini kabul etmeleri dolayısıyla ortaklaştığını 
da belirtmek gerekir. Din açısından ruh ölüm-
süzken, bedenin durumu tartışmalıdır, ruhun 
ikametgâhı olan beden topraktan gelmiş ve yine 
toprağa karışmaktadır.

Oysa doğayla bir bütün olan insan, tarih bo-
yunca kendisini doğanın bir ötekisi şeklinde 
kodlamıştır. Klasik dönemler boyunca “vahşilik” 
çerçevesinde değerlendirilen doğa yaşamsal 
alanın sürdürülmesi içinde gerekli bir zemin 
teşkil etmiştir. İnsanın diğer canlılarla ilişkileri 
paranteze alındığında onun doğa ile sistematik 
ilişkisinin merkezi tarım olmuştur.
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Tarım doğanın çekip çevrilmesi, standardize 
edilmesi, belli bir şekle sokulmasıdır. Bu faaliyet 
insanın doğayı kendi beklenti, amaç ve ihtiyaç-
ları çerçevesinde şekillendirişinin sistematik ve 
kolektif bir göstergesidir. İnsanlık tarihi üze-
rinde çalışmalar yapan antropologlar sıklıkla 
tarımın insanı evcilleştirdiği, belli bir yere bağlı 
kıldığı, doğayla uzun süreli ilişkiler kurmasına 
neden olduğuna vurgu yaparlar. Dinî açıdan da 
sembolik ifadesi olan ve günümüzde de tüketi-
len pek çok gıdanın hammaddesi olan buğdayın 
insanlar tarafından ehlileştirilmesi yerleşik 
hayatın temelini oluşturmuş, buğday da bir 
şekilde insanı evcilleştirerek insanı sınırları 
çizilmiş bir mekâna bağlı kılmıştır.

Tarım sürecinin doğayı işlevsel kılıcı özelliği 
aynı zamanda doğal dengenin bozulması süre-
cinin de başlangıcıdır. İnsanlık tarımsal süreç-
lerde kimi zaman kaş yapmaya çalışırken göz 
çıkarmışlardır. Bu tahribatın ana nedeni daha 
fazla ürün elde etme isteği olmuştur. Örneğin 
çevre sosyolojisi üzerinde çalışmaları olan Har-
per, tarımsal alanları genişletmek için ormanlık 
alanları yok eden ve böylece kendi felaketlerini 
de hazırlayan Mayalar’dan söz etmektedir. 
Harper’a göre Mayalar daha fazla ürün elde 
etmek istiyordu ve bunun yolu da ağaçları 
kesmekten geçiyordu. Ne var ki bu imar etme 
isteği ve bilinçsiz müdahale, zamanla sel ve he-
yelan gibi doğal afetlerin artmasıyla sonuçlanıp 
onarılamayacak felaketler ortaya çıkarmıştır.1 
Mayalar muhtemelen böyle bir sonucun ortaya 
çıkacağını düşünmemişlerdi.

1 Charles I. Harper, Environment and Society: Human 
Perspectives on Environmental Issues, Printice Hill, 
New Jersey, 1996, 4-6.

Netice de kimi sosyal bilimcilerin de vurgula-
dığı gibi insan rasyonel bir varlıktır ve büyük 
tahribatlarla sonuçlanacak, kendilerine de zarar 
verecek bir opsiyonun içerisine girmek istemez-
ler. Buradaki temel parametre insanlığın kendi 
lehine doğaya müdahale ederken, doğanın 
faydasını da görmezden gelmemesi gerektiğidir. 
Çünkü doğanın aleyhinde müdahale de bulun-
mak, doğayla bir bütün olan insanın aleyhine de 
faaliyette bulunmak demektir. Doğa geç de olsa 
kendisine yapılan tahribatı fatura olarak insana 
kesmiş/kesmektedir.

YARATICI YIKIM

Tarihsel olarak doğayı hor kullanmanın, bilinç-
siz yapılan tarımın ve kontrolsüz müdahalelerin 
ne tür felaketlerle sonuçlanacağının yüzlerce 
örneği bulunmaktadır ve bunları öğrenmek için 
ufak bir araştırma yeterli olabilmektedir. Bu 
durum sadece kitaplara, ansiklopedilere değil, 
aynı zamanda filmlere ve romanlara da konu 
olmuştur. İnsanın kendi sonunu getiren yaratı-
cılığını konu edinen ve bu çerçevede iyi bilinen 
romanlardan birisi olan Shelley’nin Frankenste-
in’ında bir mucidin icat ettiği robotun başa bela 
olma süreci anlatılmaktadır.

Romanın ana karakteri Victor Frankenstein me-
raklı, heyecanlı, üretime hevesli, çalışkanlığıyla 
öne çıkar. İnsanlık için faydalı icatlar yapmaya 
çalışırken kendi felaketini yarattığının farkında 
değildir. Kahraman tarafından uzun uğraşlar 
sonucu “yaratılan” robot yok etmek isteyip de 
başaramadığı bir canavara dönüşür ve sevdik-
leriyle beraber Victor’un da sonunu getirir.2 

2 Shelley Mary, Frankenstein ya da Modern Prometheus, 
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1818 yılında yayımlanan, içinde modernleşme 
sürecinin önemli yapı taşları olan üniversite, 
laboratuvar, deney ve yaratıcılık barındıran 
Frankenstein üzerinden neredeyse iki yüzyıl 
geçti ve bir aktör olan insanın kendi felaketini 
hazırlama süreci hız kesmeden devam etti. 
İnsanoğlu yaratıcı bir varlıktır. Onun üreten, dö-
nüştüren, çekip çeviren ve egemenlik kuran bir 
varlık olması, kendi lehine dönüşümler gerçek-
leştirmeye çalışması özünde doğanın ve diğer 
canlıların aleyhinedir. Uzun vadede kendisinin 
de aleyhinedir.

Modernleşme ve onun tekdüzeleştiren anla-
yışlarını analiz eden Otto Bauer’in Dünyanın 
Tekdüzeleşmesi başlıklı çalışmasının başında 
verdiği bilgiler bu konuda öğreticidir. Yazarın 
uluslararası çeşitli çevre kuruluşlarının ista-
tistiklerinden derleyerek aktardığı bilgilere 
göre “tüm bitkilerin yaklaşık yüzde 70’i tehlike 
altındadır.” “Tehlike altındaki bitkilerin sayısı 
yeni bin yılda yüzde 50’den fazla artmış gö-
rünüyor, öyle ki biyologlar, 2030 yılına kadar 
bitkilerin bilinen beş türünden birinin ve hatta 
2050 yılına kadar her üç türden birinin neslinin 
tükeneceğinden endişe ediyorlar.”3

Yine aynı yazara göre “bir zamanlar dünya 
çapında 30.000 mısır çeşidi varken bugün bun-
ların sadece birkaç düzinesi daha büyük ölçekte 
yetiştirilmektedir. Bununla birlikte genetiği 
değiştirilmiş bitkiler piyasaya hâkimdir.” Muz 
çeşitlerinden ise dünyada (büyük ölçeklerde 
yetiştirilen) sadece bir tek tür kalmıştır. Bir 
zamanlar var olan 20 bin elma çeşidinin şimdi 
tüketicilere en fazla altı çeşit sunulmaktadır. 
“Dünya Doğayı Koruma Vakfının Living Planet 
Index’ine göre dünyamızdaki biyolojik çeşitli-
lik yalnızca 1970 ile 2005 arasında yüzde 27 
oranında azalmıştır.”4

DOĞAL RİSKLERDEN YAPAY RİSKLERE

Canlılardaki çeşitliliğin azalmasının, doğal 
kirlenmenin, artan çölleşmenin ve tarımsal 
alanların daralmasının temel öznesi insandır. 
Daha da önemlisi burada modernleşme süreci-
nin yadsınamaz bir etkisi vardır. 

çev. Gülsüm Canlı, Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2021.
3 Thomas Bauer, Dünyanın Tekdüzeleşmesi, çev. Mücahid 

Kaya, AlBaraka Yayınları, İstanbul, 2022, 20.
4 Aktaran Otto Bauer, Dünyanın Tekdüzeleşmesi, 21.

Sanayileşmenin merkezi bir yerde durduğu 
modernleşme özünde bir çevre krizidir. Pek çok 
sosyal bilimcinin işaret ettiği üzere tarım toplu-
mundan sanayi toplumuna geçiş olan bu evre 
insan eliyle üretilen kimyasalların doğayı istila 
etmesi sürecidir.

Modernleşmenin temel parametresi olan 
sanayileşme özünde bir refah toplumu ve 
mutluluk sürecini vadetmekteydi. Teknik ve 
teknoloji faydalı bir şeyde ve insan aklının ileri 
bir göstergesi olan bu buluşlar doğanın insan-
lığın faydasına işler hâle getirilmesinin önemli 
bir aracı olarak kodlanmaktaydı. Modernleşme 
sürecinin dünyayı pek çok canlı için yaşanmaz 
hâle getiren bir yönüyle insanların faydalı işler 
olduğuna inandıkları bu icraatlarla gerçekleştir-
miştir. Daha fazla üretmek ve kâr elde etme uğ-
runa doğaya yapılan bilinçsiz müdahaleler, risk 
olgusunun karakterinin değişmesiyle kalmamış 
aynı zamanda sosyal yapıyı riskler yumağına 
çevirmiştir.

Risk toplumu tezini ortaya atan Alman sosyolog 
Ulrich Beck, genel hatlarıyla günümüz toplu-
munu risk toplumu şeklinde adlandırmaktadır.5 
Beck risklerle modernleşme ve insanın yapay 
ürünleri icat etme, imkân ve kabiliyetlerinin 
artışı arasında bağlantı kurmakta, bu iki alanın 
birbirlerini beslediğini düşünmektedir. Bu açı-
dan modern toplum yapay, kalıcı ve sonuçları 
öngörülemeyen riskleri oluşturan toplumdur. 
Küresel ısınma, genetiğiyle oynanmış ürünler 
ve insan geni üzerindeki çalışmalar risklerin 
boyutlarını ortaya koyar mahiyettedir.6

5 Ulrich Beck, Risk Toplumu: Başka Bir Modernliğe 
Doğru, çev. Kâzım Özdoğan - Bülent Doğan, İthaki 
Yayınları, İstanbul, 2011.

6 Bill Mckibben, Yeter! Genetik Mühendisliği ve İnsan 
Doğasının Sonu, çev. Fatma Çolak, Pınar Yayınları, 
İstanbul, 2006.

Kimyasal atıklar, zehirli gazlar, genetiği 
değiştirilen bitkiler, tükenen sular ve yok 
edilen ormanlar, küçülen tarım alanları 
heyelan ya da belli bir doğal afetten 
değil insanların bilinçsizce tüketimleri 
yüzündendir.
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Eski toplum yapılanmalarında “vahşi doğa”, 
risklerin ve kitlesel ölümlerin önemli bir nedeni 
olarak görülmekteydi. Sel felaketleri, depremler, 
çığ, yanardağlar, heyelanlar risklerin başlıca ne-
deniydi. Oysa güncel olarak risklerin çoğunluğu 
insanlar tarafından üretilmiştir. Kimyasal atık-
lar, zehirli gazlar, genetiği değiştirilen bitkiler, 
tükenen sular ve yok edilen ormanlar, küçülen 
tarım alanları heyelan ya da belli bir doğal 
afetten değil insanların bilinçsizce tüketimleri 
yüzündendir. Doğal riskler kısa sürelidir ve etki-
leri yüzlerce yıl sürmez. Oysa yapay risklerin 
süreleri uzundur. Örneğin Çernobil faciasının 
etkileri hâlen de sürmektedir. Doğal risklerin 
tahribatları hakkında net sonuçlar elde etmek 
mümkünüdür. Oysa yapay risklerin tahribatları 
ön görülemez ve etkileri belirlenemezdir. Yapay 
risklerin nereden gelecekleri, nasıl sonuç-
lanacakları ve neleri ortadan kaldıracakları 
belirsizidir.

Çernobil faciası ile dikkatleri üzerine çeken 
Beck, insanların sebep olduğu yeni risklerin 
ana karakterinin küreselleşme olduğunun 
altını çizmekte ve bu risklerin her yerleştiğine 
dikkat çekmektedir. Buna göre yeni riskler 
sınıfsal karakterlerini kaybetmiş ve tüm sı-
nıfları etkileyebilecek bir sürece evirilmiştir. 
Sanayileşmenin ilk evrelerinde kimyasal atıklar, 
fabrika dumanları, zehirli gazlar ve riskli işler 
alt sınıfın, yoksulların payı iken sonraki süreç-
lerde bu durum değişmiş, riskler zenginleri de 
etkileyecek konuma gelmiştir. Çünkü küresel 
nitelik kazanmış bu risklerin sonuçları herkesi 
etkileyebilecek konumdadır. Doğrusu herkese 
bulaşabilecek korona virüs, eşitlikçi ve tarafsız 
bir virüs olarak kodlansa da aslında gayet sınıf 
farklılığını gözettiği, en azından sağlık ihtiyaç-
larına ulaşma konusunda herkesin eşit olma-
dığını gösterdi. Bu açıdan Beck, yeni risklerin 
herkesi etkilediğini vurgulasa da etkilerin 
boyutları ve oranlarının hâlen sınıfsal karakteri-
ni koruduğu söylenebilir. Burada vurgulanması 
gereken husus, sınıfsal karakterini korusa da 
artan riskler ve çevresel sorunların mızrağın 
çuvala sığmadığını göstermesidir.

FRENİ BOŞALMIŞ ARABAYI    
DÜZE ÇIKARMA ARAYIŞLARI

Tarih insanlığın bilgisi, donanımı, imkânları art-
tıkça doğal tahribatın da arttığını göstermektedir. 

Modernliğin teknik imkânlarıyla birlikte in-
sanların çevre karşısındaki konumu yokuştan 
inerken freni patlamış arabaya benzemektedir. 
Dünyayı bir risk alanına çeviren insanlığın bu-
radan çıkışının ancak yeni bir hikâye, düşünme 
ve analiz biçimiyle mümkün olacağını belirten 
Beck, bu hususta çok da iyimser değildir. Nük-
leer atıklar, gen çalışmaları tehlike çanlarının 
çaldığını göstermektedir.

Çevresel zararların artışı zaman içerisinde 
belli bir bilincin oluşmasına kaynaklık etse 
de alınan önlemler verilen zarar karşısında 
yetersiz kalmış/kalmaktadır. 1994 yürürlü-
ğe giren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 
Çerçeve Sözleşmesi ve yine bununla bağlantılı 
olarak 1998’de imzalanan Kyoto protokolü 
var olan yaraya merhem olamamıştır. Küresel 
çaplı bu tür organizasyonlar anlamlı olmakla 
birlikte doğa ve çevrenin yeni bir bakış açısıyla 
analiz edilmesi şarttır. Her şeyden önce insan 
anlamlandıran bir varlıktır. Meselelere, olgulara 
bakış açıları onları anlamlandırma biçimleriyle 
yaklaşım tarzları arasında paralellikler vardır. 
Doğayı bir öteki olarak görmek, insan dışında 
bir yerde konumlandırmak, onu metalaştırmak 
ve insan bencilliğinin inisiyatifine bırakmak 
aslında insanın kendisine yapacağı zararların 
en büyüğüdür.

Tarih sadece yasakların, yasaların ve kanun-
ların insanları durdurma konusunda yetersiz 
kaldığını göstermektedir. İnsani davranışı yön-
lendirme de içsel bir motivasyon, belli bir değer 
yargısı ve ahlaki etik dışsal bir zorlamadan daha 
etkilidir. Bu açıdan doğa ile insan arasındaki 
ilişkinin temellerini bir ahlak ve erdem man-
zumesi etrafından şekillendirmek elzemdir. Ne 
yazık ki tarımsal faaliyetler, çevresel tahribatlar 
zararın ucu insanlara dokununca hatırlanmak-
tadır. Tedavüldeki çevre tartışmaları, genetiği 
değiştirilmiş ürünler ve bilinçsiz tarımsal 
faaliyetler insanların kâr ve zararı bağlamına 
oturtulmaktadır. İklim değişikliği, artan sera 
gazları doğanın sorunu değildir, bir insan soru-
nudur. İklim sorunu, çevre sorunu yoktur, insan 
sorunu vardır. Bu sorunu insanlar yaratmıştır 
ve düzeltmek de insani bir görev olmanın öte-
sinde ahlaki bir gerekliliktir.
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ELMALILI HAMDİ YAZIR
-HAYATI VE DÜŞÜNCELERİ-
KÜRŞAD ATALAR

B ilemiyorum katılır mısınız, son dönem 
Osmanlı İslâmcılarının makûs bir talihi 

vardır: Kazanılması zor bir savaşın mücahitle-
ridirler! Samimidirler, çok uğraş vermişlerdir 
ama başarılı olamamışlardır. Değişim istemek-
tedirler ama kullandıkları araçlar demodedir. 
Yenilerini denemek istemektedirler, fakat “ilk 
olmanın” dezavantajlarıyla karşılaşmaktadırlar. 
Üstelik İslâm’a yönelik Batı kaynaklı şiddetli 
askerî ve kültürel saldırılar vardır. İyi-kötü 
bir şer’i düzenin içinde yaşayan dönemin 
İslâmcılarının bu şartlarda “korumacı” bir 
yaklaşım sergilemeleri biraz da bundandır. 
Fakat Cemaleddin Afgani’nin II. Abdülhamid 
tecrübesinde net biçimde görüldüğü gibi, 
mevcudu koruma çabası bir yere kadar an-
lamlı olabilmektedir. Sultan, tecdid ve ıslah 
projesinin temel ilkelerine aykırı bir tutum 
takındığında ittifak bozulmakta ve İslâmcılar 
hemen muhalif kanatta yer alabilmektedir-
ler. Kanımca, Mehmet Âkif Ersoy, Said Halim 
Paşa, Babanzade Ahmet Naim, Elmalılı Hamdi 

Yazır gibi dönemin İslâmcı figürlerinin1 politik 
tutumunun izahı basitçe bu şekilde yapılabi-
lir. Tabii ki Abdülhamid’in uyguladığı baskıcı 
politika da bunun tuzu-biberi olmaktadır. 

1 Bu isimlerin “İslâmcı” olarak nitelendirip 
nitelendirilemeyeceğine dair hâlihazırda da devam 
eden bir tartışma vardır. Dönemin bilinen isimlerinden 
ve genellikle İslâmcı yazarlardan kabul edilen, 
Sebilürreşad dergisinin editörü, Mehmet Âkif ’in yakın 
arkadaşı Eşref Edib’in şu sözleri Elmalılı’nın kimliğine 
dair yeterince bir malumat vermektedir: “… İslâm 
ilimlerinde büyük ihtisas ve ihata sahibi, derin bilgili, 
geniş düşünüşlü idi… Müslümanlığa tam imanı vardı. 
Beşeriyetin felah ve saadetini ancak Müslümanlık 
esaslarına samimi surette bağlanmakla mümkün 
görüyordu. Müslümanlık şiarlarına çok ehemmiyet 
veriyordu. Büyük İslâm idealine gönlünü vermişti. Son 
nefesine kadar bu mefkûresinden kıl kadar 
ayrılmamıştır… Teceddüde taraftardı ve bunu 
Müslümanlığın icabatından addederdi, ancak bu 
teceddüt milli hüviyeti değiştirmemek şartıyla… Onu 
her cihetten, usul-i fıkıh, kelam, mantık, lisan, edebiyat, 
hikmet-i teşri, felsefe, yazı, siyaset cephelerinden tetkik 
etmek, hem bir İslâm âlimi, hem bir İslâm mütefekkiri 
olarak nazar-ı itibara almak icab eder.” Bkz. Asım 
Cüneyd Köksal, “Giriş”, Hak Dini Kur’ân Dili, cilt: 1, 
haz. Asım Cüneyd Köksal & Murat Kaya, Türkiye Yazma 
Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları, 2021, s.17-18. 
Edib’in ifadesiyle, “Büyük İslâm idealine gönül vermiş”, 
“teceddüde taraftar” bir “İslâm mütefekkiri” için hangi 
sıfatın uygun görüleceği aşağı yukarı belli olsa gerektir!
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K R İ T İ K

Dönemin İslâmcılarının kahir ekseriyetinin 
meşruti idareyi savunmasında bunun da payı 
vardır. Çünkü bir İslâmcı için, yönetimin her hâl 
ve şartta adil olması asli bir kriterdir. Bu ilkeyi 
ihlal eden Sultan dahi olsa, mazereti ne olursa 
olsun, İslâmcı bir şahsiyet buna sessiz kalamaz. 
Fakat bu tutum, bazen amacının aksi istikamet-
te sonuçlar da doğurabilmektedir. Nitekim son 
dönem Osmanlı İslâmcıların benimsediği bu 
tavır onların değil, Batıcı kesimlerin işine yara-
mıştır. Bu yüzdendir ki, Elmalılı dâhil, dönemin 
İslâmcılarının birçoğu, daha sonraki yıllarda 
II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi sürecine 
katılmaktan pişmanlık duyduklarını ifade et-
mişlerdir. Ama tabii “atı alan Üsküdar’ı geçmiş” 
ve “son pişmanlık fayda etmemiştir.”

ARTSÜREMLİ TAHLİL

Bunun sebebi nedir? Dönemin İslâmcıları “geli-
yor gelmekte olanı” niçin görememişlerdir? Ka-
nımca bu soru üzerine hayli düşünmek gerekiyor. 
Bendeniz soruya paradigmal üstünlüğün kaybı 
zaviyesinden bir cevap bulunabileceği kanaa-
tindeyim. Süreç aslında II. Mahmud ile birlikte 
başlamıştır, fakat onun değişim modeli kurumsal 
çerçevede kalmıştır. Oysa her köklü değişim önce 
“düşüncede” gerçekleşir. O nedenle, Osmanlı’nın 
son döneminde köklü değişimi başlatan süreci 
Jön Türkler’in çıkışıyla tarihlendirmek daha 
doğru olur. 1860’lı yıllardan sonra Osmanlı’da 
Fransız Devrimi’nin “eşitlik, özgürlük, kardeş-
lik” ilkelerini savunan bir ideolojik akım ortaya 
çıkmıştır ve entelektüel camiada azımsanmaya-
cak bir desteğe de ulaşmıştır. Ardından İttihat ve 
Terakki Cemiyeti’nin teşekkülü gelmiş, nihayet 
süreç Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte 
nihayete ermiştir. Yani Batıcı değişim isteyenler 
gayelerine ulaşmış, İslâmî değişim isteyenler ise 
mağlup olmuşlardır. Bu dönüşümün elbette eko-
nomik, siyasi ve sosyal sebepleri de vardır. Genel 
olarak Müslüman toplumlar zaten birkaç asırdır 
çöküş süreci yaşamaktadırlar. Osmanlı toplumu 
da bunun istisnası değildir. Fakat değişimi hangi 
faktörle izah etmek daha doğru olur? Yani belirle-
yici faktör hangisidir? Bu, elbette zor bir soru-
dur. Tarih boyunca da bu türden sorulara farklı 
cevaplar verilmiştir. Naçizane kanaatime göre, 
bu faktörler arasında “düşüncede devrim” (veya 
“paradigmal üstünlüğü ele geçirme”) faktörünün 
açıklayıcılık gücü daha fazladır. 

Çünkü malum olduğu üzere, Allah kavimlere 
verdiği nimeti, ancak onlar “nefislerinde olanı 
değiştirdiklerinde” değiştirmektedir. Bu noktada 
elbette “kavmin nefsi” kavramını da etraflıca tar-
tışmak gerekiyor. Ama bendeniz burada sadece 
bu kanaatimi ifade etmekle yetineceğim.

Zannımca değişimi başlatan, bilhassa hak ve 
hakikat alanındaki yaklaşım farklılaşmasıdır. 
Örneğin, vahiy geldiğinde, Allah kavramına 
sahip olan Mekkeli müşriklerin bakış açısı de-
ğişmiş, farklı bir Allah anlayışı ortaya çıkmıştı. 
Tabiri caizse, gökteki Tanrı yere inmişti! İşte bu, 
her şeyi değiştiren ilk adımdır. Peygamber (s.) o 
yüzden, önce “lâ ilâhe illallâh” demiştir ve her 
daim bu ilkeyi merkeze alan bir çağrının sahibi 
olmuştur. Jön Türkler’in Osmanlı coğrafyasında 
yaptığı da aslında bunun bir benzeridir. Mesele 
basit bir siyasi yaklaşım farklılaşması değildir; 
bilakis burada değişen anlayıştır, hayata bakış, 
hatta yaşam tarzı değişikliğidir. Başlangıçta 
Osmanlı toplumu bunun pek farkına varama-
mıştır; ama Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte 
yaşanan değişimin mahiyeti net bir şekilde 
anlaşılmıştır. Marjinal kalsa bile bazı aydınların 
gerçek bir terakki için “din değişimi talebinde 
bulunması” başka nasıl izah edilebilir ki?! Böy-
lesi bir talep, paradigmal değişim yaşandığının 
bir kanıtı değilse nedir? Kabul edilmelidir ki, 
dönemin hâkim paradigması pozitivizmdir ve 
bu tür talepler bu paradigmal iklim içerisinde 
kendilerine yer bulabilmektedirler. Giderek 
yaygınlaşan bu anlayışın Cumhuriyet dönemin-
de “hayatta en hakiki mürşit ilimdir” sözüyle 
zirvesini bulması işte bu yüzden yadırganma-
malıdır. Kısacası, Jön Türkler’in tarih sahnesine 
çıkmasıyla birlikte dönemin İslâmcıları Osman-
lı toplumunda (fiilî) paradigmal üstünlüklerini 
kaybetmişlerdir. Yani “düşüncede devrim”i 
gerçekleştirenler Batılılaşma yanlılarıdır; 
süreç onların istediği doğrultuda işlemektedir; 
İslâmcılar ise tabiri caizse “akıntıya karşı kürek 
çekmektedirler.”

Kanımca Elmalılı Hamdi Yazır da işte böylesi bir 
sürecin içine doğmuş İslâmcılardandır. Zihni 
melekeleri gelişmiş ve kabiliyetli bir kişidir.2 

2 Onun için otodidakt bir kişilik denilebilir. Nitekim 
edebiyat, felsefe ve musikiyi herhangi bir hocadan ders 
almadan, kendi gayretiyle öğrenmiştir. Bk. Yusuf Şevki 
Yavuz, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, TDV İslâm 
Ansiklopedisi, 1995, cilt: 15, s. 57.
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Arapça ve Farsçayı şiir yazacak derecede 
bilmektedir. Eğitimini esasen fıkıh alanında 
almıştır ama dönemin üniversitesi sayılabile-
cek Mekteb-i Nüvvab’ta verilen eğitimin gereği 
olarak klasik ilimlerin yanında fenni ilimlere de 
vâkıftır. Sanatçı bir kişiliği vardır; bu alandaki 
maharetini özellikle de hat sanatında göster-
miştir.3 Okuldan birincilikle mezun olması ise 
zihinsel kapasitesinin vüsatına dair yeterince 
güçlü kanıt olarak görülebilir. Elmalılı’nın bu 
vasfı en iyi onun tefsirinde görülmektedir. Bazı 
konuları öylesine vukufiyetle ele almaktadır 
ki, döneminin kalem erbabından birçoğu onu 
bu alanda “zamanın âlimi” olarak nitelemek-
ten geri duramamıştır. Ama bütün bu olumlu 
vasıflar, bir “tarihsellik zindanı”nda örselen-
mek durumunda kalmıştır. Aynı kabiliyetlere 
sahip birisi başka bir zamanda yaşasaydı, belki 
karşımıza çok farklı bir kişilik çıkabilirdi. Kabul 
etmemiz gerekiyor ki, yaşadığı dönem gerçek-
ten zordu! Bu şartlarda belki de yapılabilecek 
olanın en iyisini yaptı. Ama görmemiz gerekiyor 
ki, sonuç onun istediği istikamette tecelli et-
medi. Diğer İslâmcılar gibi, Elmalılı da sonuç-
ta gayesine ulaşamamış bir kişidir. Osmanlı 
dönemi İslâmcıları, Batıcılar karşısında mağlup 
olmuşlardır!

Bendeniz bu mağlubiyeti, her şeyden önce, 
Batı’nın iyi tanınmamasına bağlıyorum. Her ne 
kadar o dönemde rasyonalizm ve pozitivizme 
yönelik İslâmcı eleştiri belirli bir kalite düzeyini 
yakalamışsa da toplama bakıldığında, bu kriti-
ğin (gelişme döneminin bir “sembol şahsiyeti” 
olan) Ali Şeriati’nin “tam tanıma” dediği kriteri 
karşılayamadığı ortadadır. Örneğin, on doku-
zuncu yüzyılın ikinci yarısında Batı coğrafya-
sında liberalizm ve sosyalizm olarak tecessüm 
etmiş iki başat ideolojik akımın mücadelesi 
sürüyor iken, Osmanlı aydınlarının gündemini 
belirleyen konular, çoğunlukla, Batı enteli-
jansiyasının yaklaşık bir asır önce hararetle 
tartışmayı bıraktığı rasyonalizm ve natüralizm 
temalıdırlar.4 

3 Yalnızca bir hattat olmayan, aynı zamanda da bir hat 
sanatı uzmanı olan Necmettin Okyay’a göre Elmalılı “daha 
ziyade ilim ile iştigal etmekle beraber ekseri vaktini 
yazıya hasretseydi, dünyada kimsenin [hiçbir hattatın] 
namı kalmazdı.” Bk. Asım Cüneyd Köksal, age., s.22.

4 Bu kategoriye küresel bir İslâmcı figür olan Cemaleddin 
Afgani’yi de dâhil etmek mümkündür.

En temel siyasi kavramlar olan özgürlük ve 
eşitlik ise son derece sığ bir biçimde ve “savun-
macı” üslupla ele alınmaktadırlar. Dönemin 
ciddi İslâmcı entelektüellerinden biri olan Said 
Halim Paşa’nın yazılarına bakıldığında bile bu 
rahatlıkla görülebilir.5 “İslâm terakkiye mani 
değildir.” klişesinde net biçimde karşımıza çıkan 
bu üslup şuna şahitlik etmektedir ki, dönemin 
İslâmcı aydınları Batı’yı epeyce bir geriden ta-
kip etmektedirler! Mesela bu dönemde (siyaset 
alanında) ciddi bir Marx veya J. S. Mill eleştirisi 
yoktur.6 Oysa bu iki sembol şahsiyet Batı’da 
hararetle yürütülen liberalizm-sosyalizm tartış-
masının zirve isimleri sayılabilirler. Zaten bir 
sonraki asır olan yirminci yüzyılda tüm dün-
yada bu iki akımın önerdiği siyasal modeller 
hâkim olmuştur.

İyi (veya tam) tanımamanın sonucu ne olmuş-
tur? Tarihimizde bu alanın sembol şahsiyetle-
rinden biri olan Gazali örneğinde görüldüğü 
gibi, Tehâfütü’l-Felâsife benzeri bir eser ya-
zılamamıştır. Bu, şu anlama gelir: rakip ide-
olojiye karşı yetkin bir cevap verilememiştir. 
Gerçi Gazali’yi dönemin kelamcılarının yarım 
bıraktığı işi tamamlamış kişi olarak görmek de 
mümkündür. Yani Gazali döneminde, Müslü-
man dünyasının Yunan felsefesine karşı verdiği 
entelektüel mücadelenin yaklaşık iki asırlık bir 
geçmişi vardır. 

5 Paşa’nın üslubuna “asıl özgürlük İslâm’dadır” 
klişesindeki ifade tarzı hâkimdir. Nitekim demokrasi 
kavramını tartışırken, “Osmanlı demokrasisi”ni 
övmekte ve yapılması gerekenin “onu geliştirmek” 
olduğunu söylemektedir. Bk. Kürşad Atalar, “İlk Dönem 
İslâmcılığında ‘Savunmacı’ Söylem: Said Halim Paşa 
Örneği”, Said Halim Paşa Kitabı: Osmanlı Sadrazamı 
ve Düşünür, haz. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi 
Kültür Yayınları, İstanbul, 2021, s. 549-562.

6 Aynı şeyi, felsefe alanında Descartes veya Kant 
eleştirisi, bilim alanında Newton veya Darwin eleştirisi 
vs. için de söylemek mümkündür.

Başlangıç dönemi İslâmcıları 
olmasaydı, gelişme dönemi 
İslâmcıları da olmazdı. Onlar bir 
nevi dalgakıran görevi gördüler. 
Fakat o dönemin İslâmcılarının 
görevi o dönemde bitti.
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Bu, önemli bir birikimdir ve yetkin cevap ancak 
bundan sonra verilebilmiştir. Bu şablonu çağdaş 
döneme uygulayacak olursak, Osmanlı’nın son 
dönemi İslâmcılarını Kindi’den sonra Yunan 
felsefesine karşı cevap yetiştirmeye çalışan 
dönemin kelamcılarına benzetebiliriz. Eğer bu 
teşbih doğruysa (ki naçizane öyle olduğuna 
inanıyorum), bu durumda, Osmanlı’nın son 
döneminde yaşamış İslâmcıların Batıcı akıma 
karşı yetkin cevap verememesini anlayışla karşı-
lamak da mümkündür. Çünkü bu, “toplam bilgi 
hasılası”nın artmasıyla olabilecek bir şeydir 
ki, bunun için zamana ihtiyaç olduğuna kuşku 
yoktur. Nitekim çağdaş dönem İslâmcılığının 
gelişme döneminde, Mevdudi, Kutub ve Şeriati 
üçlüsü bu malumatın artmasına önemli katkı-
larda bulunmuşlardır. Fakat bu durum, bizim şu 
tespiti yapmamıza engel değildir: Osmanlı’nın 
son dönemi İslâmcıları toyluklarının bedelini, 
siyaset alanında ağır biçimde ödemişlerdir. Siya-
si öngörüsüzlük dönemin İslâmcılarının deyim 
yerindeyse alamet-i farikasıdır. Kendi başlarına 
güçlü siyasal organizasyonları olmadığı gibi, Ba-
tıcı organizasyonların içerisinde bir tür figüran 
rolü oynadıklarının farkında dahi olamamış-
lardır. Örneğin, Elmalılı Hamdi Batıcı idealleri 
olan İttihat ve Terakki örgütü bünyesinde,7 Said 
Halim Paşa, örgütün hükûmetlerinde, Meh-
met Âkif ise siyasal önderliğini Batıcı Mustafa 
Kemal’in yaptığı İstiklal Harbi mücadelesinde 
aktif olarak yer almışlardır. Burada şu soru 
önemlidir: dönemin İslâmcıları niçin üstlendik-
leri rolün ikincil olduğunun farkında değildir-
ler? Bendeniz cevabın büyük ölçüde “tanıma 
kusuru”nda yattığını düşünüyorum. Belki 
“güçleri yetmedi” de denebilir, ama öyle anlaşılı-
yor ki “geliyor gelmekte olanı” göremediler. Asıl 
sebep buydu. Paradigmal üstünlüğü Batıcılara 
kaptırmışlardı, bunun doğal sonucu olarak da 
siyasi mücadelenin fiili önderliğini yürüten 
Batıcıların örgütlerinde yer almak durumunda 
kalıyorlardı. 

7 Elmalılı, Osmanlı’nın son döneminde “kamusal” 
görevlerde de bulunmuştur. 1915-1917 arasında huzur 
derslerine muhatap olarak katılmış, 1918’de Dâru’l-
Hikmeti’l- İslâmiyye’ye üye olmuş, ardından kurumun 
başkanlığını yapmış, Damat Ferit hükûmetinde Vakıflar 
Bakanı olmuş, 1919 yılında Ayan heyeti üyeliğinde 
bulunmuş ve nihayet Süleymaniye medresesinde 
müderris kadrosunda çalışmıştır.

Çoğunlukla konjonktürel nedenlerle onlara 
destek veriyorlardı, ama sahada verilen mü-
cadelenin sağladığı avantajın semeresini son 
tahlilde Batıcılar topluyordu. Yenilginin önemli 
bir sebebi buydu.

Cumhuriyet’in ilanından sonra ise şöyle bir 
tablo ortaya çıktı: yorgan gitmiş, kavga bitmişti! 
İslâmcılar bu dönemde iki farklı tavır benimse-
diler: kimisi memlekette kalıp mücadeleye fark-
lı bir yolla devam etmeyi, kimisi de terk-i diyar 
eyleyip yeni dönemin muhtemel zararlarından 
korunmayı tercih etti. Bendeniz Elmalılı’yı ilk 
tarzı benimseyenlerden, Mehmet Âkif ’i de ikin-
cisinin örneklerinden biri olarak görüyorum. 
Her iki tarzın da kendine göre gerekçeleri var el-
bette. Hangisinin daha doğru olduğu da ayrı bir 
tartışma konusudur. Ama ikisinde de belirli bir 
“tepki”nin olduğu kuşku götürmez. İlki belki bu-
günün moda tabiriyle “sivil direniş”i temsil edi-
yordu, ikincisi ise daha radikal bir tercihe işaret 
ediyordu. Bendeniz, ikincisini “kaçmak” olarak 
görmeyi çok doğru bulmuyorum, çünkü İslâmcı 
bir tavrı daha öncesinde defaatle sergilemiş bir 
kişi için böylesi bir nitelemede bulunmak doğru 
bir yaklaşım olmaz. Hakeza ilkini “siniklik” ola-
rak görmek de mümkün değildir, zira gerekçe 
yine aynıdır. Elmalılı’nın (birçok kaynağın belirt-
tiğine göre) vakit namazlarını kılmak haricinde 
evinden dışarı çıkmamasını böyle yorumlamak 
daha hakkaniyetli bir yaklaşım olur.8 Hak Dini 
Kur’ân Dili adlı tefsiri Batıcı Cumhuriyet idare-
sinin talebi üzerine kaleme almasını da benzer 
şekilde değerlendiriyorum.9 

8 Bunun muhtemel başka nedenleri de olabilir. Örneğin 
kendisi kalp hastasıdır. Ayrıca görevi üstlendikten 
sonra vaktinin çoğunu tefsir yazımı için evinde 
geçirmek durumundadır!

9 Elmalılı’nın dönemin yönetimiyle ilişkileri tartışılırken, 
bu husus eleştiri konusu yapılmaya müsait bir 
görünüm arz etmekte, hatta kendisi ve tefsiri bir takım 
“siyasi gayeler”in malzemesi yapılmaya dahi 
çalışılmaktadır. Bunun son örneğini Mart 2022’de 
İstanbul’da yapılan ve CHP lideri Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da katılıp bir konuşma yaptığı Elmalılı 
Hamdi Yazır Paneli’nde görmek mümkündür. Mezkûr 
panelin Kılıçdaroğlu’nun muhafazakâr kesime yönelik 
ılımlı politikasına destek mahiyetinde düzenlendiği 
açık olmakla birlikte, tefsirin Cumhuriyet idaresinin bir 
kurumunun talebi üzerine yazılmış olması gerçeği, 
Elmalılı için çizilmeye çalışılan “çağdaş değerlerle 
uyumlu bir aydın” imajını ne derece güçlendirir, ciddi 
manada şüphe götürür. Ama dönemin “İslâmcı” 
figürlerinin böylesi bir makûs talihleri maalesef vardır! 
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Buradaki gerekçem ise, tefsirin muhtevasıdır. 
Eğer bu çalışma, Batıcı idarenin siyasi talepleri 
doğrultusunda yazılsaydı, içerikte mutlaka bu 
talebi karşılayacak bölümler olurdu. Her ne 
kadar tefsirin meal bölümünü yazmak şeklinde 
başlangıçta sürece dâhil olan Mehmet Âkif ’in 
daha sonra birtakım kaygılarla projeden ayrıl-
masına siyasi bazı anlamlar yüklemek müm-
künse de,10 Elmalılı’nın bunları bilmediği veya 
tahmin edemediğini düşünmek de doğru bir 
yaklaşım olmaz. Tefsirin 12 yıllık yazım süre-
cinde dönemin Diyanet İşleri Başkanı Ahmet 
Hamdi Akseki ile yaptığı mektuplaşmaların da 
gösterdiği gibi, Elmalılı, siyasi talepleri karşı-
lamak şöyle dursun düşünsel taleplere bile ge-
nellikle olumsuz cevap vermiştir. O, kendisini, 
her konuda olmasa bile, birçok meselede kendi 
görüşüyle içtihad edebilecek ve görüşlerini 
muarızlarına karşı savunabilecek yetkinlikte bir 
kişi olarak görmektedir. Tefsirin genel muhteva-
sının gösterdiği de budur.

EŞSÜREMLİ TAHLİL

Buraya kadar “Elmalılı Muhammed Hamdi 
Yazır kimdir?” sorusuna artsüremsel yaklaşımla 
cevap bulmaya, yani bir tür tarihsel konum-
landırma yapmaya çalıştık. Peki, eşsüremsel 
bir yaklaşım sergilediğimizde, yani Elmalılı 
portresinin fotoğrafını çekmeye çalıştığımızda 
karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Artsüremsel 
yaklaşım sayesinde dönemin İslâmcılarının kar-
şılaştıkları olumsuzlukları (veya talihsizlikleri) 
anlamamız mümkün olurken, eşsüremsel yak-

Nitekim yine İslâmcı görüşleriyle bilinen Mehmet Âkif 
ve Muhammed İkbal de, dönemlerinin siyasi iktidarları 
tarafından “Millî Şair” diye lanse edilip kitlelere öyle 
tanıtılmışlardır! Başlangıç dönemi İslâmcılarının 
kendileri için çizilen imajdan kurtulamamış olmaları, 
ayrı bir tahlilin konusu olarak incelenmeye değer 
görünmektedir!

10 Fahri Kutluay ve Eşref Edib’in beyanlarına göre, Mehmet 
Âkif, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın projesi çerçevesinde 
yapmaya başladığı mealin aslında güzel olduğuna 
inanıyor, ama “namazda okutulacağı korkusuyla” 
yetkililere vermekten vazgeçiyor. Elmalılı Hamdi’ye ise 
projeden ayrılma kararını açıklarken “tercümeleri 
beğenmediğini, bütün çabasına rağmen bu konuda 
başarılı olacağına inanmadığını” ifade ediyor. Bk. Fahri 
Kutluay, “Aydınlatılan İki Mühim Sır: Mehmet Âkif Niçin 
Mısır’a Gitmiş ve Hazırladığı Kur’ân-ı Kerim’in 
Tercemesini Buraya Niçin Getirmemiş?”, Sebilürreşad, 
cilt. 4, sayı: 99, 1951, 374-376; Eşref Edib, Mehmet Âkif: 
Hayatı, Eserleri, İstanbul, 1952, s. 200-203.

laşım bize hangi açılardan “tarih zindanı”ndan 
kurtulabileceğimizin ipuçlarını vermektedir. 
Sonuçta insanoğlu tarih sahnesine ne zaman 
çıkacağının kararını kendisi veremiyor! Fakat 
hesap gününde adil bir yargılama yapılacağına 
göre, dönemsel olumsuzluklar denilen husus-
ların, bir başka açıdan şans olarak değerlen-
dirilmesi de mümkündür.11 Önemli olan zorlu 
şartlarda ilkelerden taviz verilip verilmediğidir. 
Bu açıdan bir değerlendirme yapıldığında, Eşref 
Edib’in de dediği gibi, Elmalılı’nın (yaşadığı 
dönemin olanca zorluklarına rağmen) “büyük 
İslâm idealine olan bağlılığını” ömrü boyunca 
korumuş bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz. Bi-
yografisinin ana durakları12 zaten bunun şahit-
liğini yapmaktadır, ama belki de bu noktada en 
büyük tanıklık hakkını düşüncelerine tanıma-
mız gerekiyor. İnsanı belki bir yönüyle ibnu’l-
vakt (zamanın oğlu) olarak görebiliriz ama 
bu, onun tarih zindanının müebbet mahkûmu 
olduğu anlamına gelmez. İnsan, iradesi sayesin-
de bu zindandan çıkabilir ve zamanlar üstü bir 
konuma sahip olabilir.13 Bunu da en iyi onun 
düşünceleri ile ölçümleyebiliriz. Bu noktada 
en sağlam karinelerimizden biri, insanın Hz. 
Âdem’den beri Allah’ın tek ilah olduğu hususu-
nu (ve bunun diğer tazammunlarını) tarihsel 
etkilerden bağımsız olarak kavrayabilmesidir. 
Dolayısıyla hangi şartlar altında yaşıyor olursak 
olalım, beşer soyu olarak ortaklaşa sorumlu 
tutulacağımız alanlar hep var olagelmiştir ve bu 
alanlarda tarihsel etkilerden bağımsız kalabilir 
ve bir hakikat arayışına girebiliriz.

İşte bu yüzden eşsüremsel bir yaklaşımla bir 
Elmalılı fotoğrafı çekilecekse, her şeyden önce 
onun düşüncelerinin iyi tahlil edilmesi gere-
kiyor: Malum olduğu üzere Elmalılı, esasen 
hukuk/fıkıh eğitimi almış bir âlimdir. 

11 Nitekim bazı rivayetlere göre Hz. Peygamber ciddi 
sıkıntılar ve işkencelerle karşılaşan sahabelerine: “öyle 
zorlu zamanlar gelecek ki, o dönemi yaşayıp da imanını 
koruyabilenler, sizden yüz kişinin sevabını alır.” 
mealinde sözler söylemiştir (Taberani).

12 Elmalılı, geleneksel İslâmî ilimler eğitimi almış, 
döneminin siyasi olaylarına bigâne kalmamış, II. 
Abdülhamid’in hal fetvası sürecinde yer almanın yanı 
sıra başka bazı kamusal görevlerde bulunmuş, İslâmcı 
dergilerde yazmış, Cumhuriyet’in ilanından sonra ise 
sivil itaatsizlik sayılabilecek bir tavrın sahibi olmuştur.

13 Böyle olmasaydı, hesap gününde her insan toplumuyla 
birlikte haşr olunurdu. Oysa ayetle sabittir ki, kişi, 
ahirette hesabını “tek başına” verecektir! (Meryem: 95).
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Dönemin Osmanlı eğitim kurumları, Batı tarzı 
müfredatı da kendi eğitim programına entegre 
etmeye çalışmaktadır ve bu bağlamda “kadı-
lık” yapacak kişileri eğiten kurumlarda klasik 
medrese eğitiminin yanı sıra çağdaş bilimler 
olarak adlandırılabilecek alanlarda da eğitim 
verilmektedir. Mekteb-i Nüvvab’ın başarılı 
öğrencisi Elmalılı da böyle bir eğitimden geçmiş 
ve tabiri caizse uçmaya çalıştığı semada böy-
lece “çift kanatlı” olmanın avantajlarına sahip 
olmuştur. Aslında dönemin Osmanlı kurumları 
köhnemiştir; dolayısıyla mezunlarına taktığı 
kanatların gücü ciddi manada sorgulamaya 
açıktır, fakat bu tarz bir eğitim, en azından 
mezunlarının dönemin sorunlarını algılama ve 
çözme hususunda olumlu bir hassasiyet sahibi 
olmalarını sağlamıştır. Bu, tipik manada İslâmcı 
bir hassasiyettir, zira gelenekçi ekolde net şekil-
de görüldüğü gibi, kişinin kafasını “deve kuşu 
misali” kuma gömmekten kurtulmasını yahut 
da Ezher şeyhi Meraği’nin dediği gibi “geviş 
getiren inekler” olmaktan azade olmasını sağ-
lamaktadır. Elmalılı kadılık icazetini aldığında, 
bu hissiyatla mezun olmuş bir kişidir. Döne-
minin siyasi hadiseleriyle yakından ilgileniyor 
olması, hatta muhalif cemiyetlerle yakın ilişki 
kurmasının da sebebi budur. Bu hassasiyet, dö-
nemin diğer İslâmcılarında da görüldüğü gibi, 
onun düşüncelerini de etkilemiştir. Bunu, resmî 
eğitim sürecinde ders almamasına rağmen, 
inanç noktasındaki hassasiyetinin gereği olarak 
Fransızcayı öğrenip çağdaş dönem bilgisine ilk 
elden vâkıf olma arzusunda net olarak gör-
mek mümkündür.14 Hak Dini Kur’ân Dili adlı 
tefsirinde özellikle de bilim alanıyla ilgili birçok 
bölümde aynı hassasiyetle karşılaşılması da 
bunu göstermektedir.

14 Elmalılı, Paul Janet ve Gabriel Seailles’e ait felsefe 
tarihiyle ilgili Historie de la Philosophie adlı eserin 
ilahiyat ve metafizik kısımlarını tercüme etmiş (Tahlîl-i 
Tarih-i Felsefe: Metâlib ve Mezâhib - Mâba’de’t-Tabî’a 
ve Felsefe-i İlâhiyye, 1926), tefsirinin ilgili 
bölümlerinde bu kitaptan yararlanmış, esere 40 sayfalık 
da bir “Giriş” bölümü yazmıştır. Mehmet Emin 
Erişirgil’e göre, bu bölüm, kitabın kendisinden daha 
kıymetlidir. Bk. Asım Cüneyd Köksal, “Giriş”, age., s.26.

Bu noktada Elmalılı’nın tefsirinin gerek yön-
tem gerekse içerik açısından tahlili önem arz 
etmektedir. Zira düşüncelerine dair en sahih 
bilgiye, kendisini en net biçimde ifade edebildi-
ği ve bilginin pek çok alanına ilişkin görüşlerini 
ayrıntılı bir şekilde açıklama imkânı bulduğu 
bu eserinden ulaşmak mümkün olabilmekte-
dir. Eserin değerlendirmesine geçmeden önce 
ise şu hususun göz önünde bulundurulması 
önemlidir: daha önce de ifade etmiş olduğumuz 
gibi, Elmalılı esas itibarıyla fıkıh eğitim almış 
(yani uzmanlık alanı fıkıh olan) bir âlimdir. Bu 
hususun, iki bakımdan önemi vardır: 1) Fakih 
hassasiyeti sayesinde kelam, felsefe, bilim, ta-
savvuf gibi konularda aşırılıktan uzak bir yakla-
şımı vardır, 2) Orijinal sayılabilecek görüşleri en 
çok fıkıh alanında serdetmiştir. Örneğin, felsefi 
konularda kelamcıların safında yer almakta 
ve Ehl-i Sünnet itikadının ana ilkelerini be-
nimsemektedir. Tasavvuf konusunda ılımlı bir 
yaklaşım sahibidir;15 Şeriat kuralları doğrultu-
sunda bir tasavvufi yaşamı olumlamakta; nefse 
eziyeti takbih etmekte, vahdet-i vücud anlayışı-
nın panteizm boyutuna karşı çıkmaktadır, ama 
“Allah’tan başka mevcut yoktur” anlayışının “la 
ilahe illallah” ilkesiyle uyumlu olduğunu da ka-
bul etmektedir.16 Felsefe ve bilimin doğrularına 
karşı önyargılı değildir fakat örneğin mucizeler 
konusunda “Müslüman filozofları”n tutumunu, 
hakeza ateist ve pozitivist tavrı eleştirmekte-
dir. Bütün bu alanlarda benimsediği ihtiyatlı 
tutumun sebebi, fakih hassasiyetidir. Uzmanlık 
alanının fıkıh olması, Elmalılı’nın tefsirinin bir 
başka önemli özelliğini ortaya koyar ki o da, en 
orijinal görüşlerini bu alanda serdetmesi netice-
sini doğurmuştur.17 

15 Elmalılı, Şabaniye tarikatının Kuşadalı İbrahim Halveti 
silsilesinden Hacı Kamil Efendi’ye intisaplıdır. Bk. 
Cemaleddin Server Revnakoğlu, “Erbaîn Helvası”, Tarih 
Dünyası, II/12 (1954), s. 525.

16 Muhammed Ali Yıldız, “Elmalılı Hamdi Efendi’nin Bazı 
Tasavvufi Görüşleri”, Çanakkale On Sekiz Mart 
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Mart 2019, 
sayı:14, 127-128.

17 Nitekim oruçlu iken iğne olunup olunamayacağı, 
ulaşım imkânlarının artmasıyla birlikte seferilik 

Elmalılı Hamdi Yazır, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Batı sömürgeciliğine 
karşı mücadele veren İslâmcıların genel vasıflarını taşıyan bir figürdür.
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Bu konuda kendisine öylesine güvenmekte-
dir ki, muarızlarına karşı pozisyonunu en net 
biçimde savunduğu alanlar çoğunlukla bura-
da karşımıza çıkmaktadır. Nitekim dönemin 
Diyanet İşleri Başkanlığı Elmalılı’nın tefsiriyle 
ilgili bazı hususlarda görüşünü değiştirmesi 
yönünde yaptığı telkine en net itirazı da yine 
bu alanda yapmıştır. Yaklaşık 250 kaynağa atıf 
yapılan tefsirinde kullandığı ve çoğu ilk el olan 
kaynakların elliye yakını bu alana aittir18 ki, bu 
da altını çizmeye çalıştığımız konuyu bir başka 
açıdan teyit eden bir husustur.19 Tefsirinde sa-
dece beş eserden yararlandığı kelam alanının en 
sığ bölümlerden biri olması da bu görüşümüzü 
desteklemektedir. Benzer bir şeyi, hadis, felsefe, 
modern bilimler, vb. alanlar için de söylemek 
mümkündür.20 Bu, elbette fıkıh dışındaki alan-
larda beyan ettiği görüşlere ön yargıyla yaklaşıl-
masını gerektirmez. Fakat onun eserinde bazı 
alanlarda açıklamayı çok uzun tutarken, bazı 
alanlarda kısa izahlarla yetinmesini yahut da 
bazı mevzulara niçin hiç değinmediğini anlama-
ya çalışırken kolaylık sağlamaktadır. Nitekim 
kelami konuları tartışırken sadece Mutezile 
gibi “heretik” sayılan mezheplerin görüşlerine 
çok az yer vermekle kalmamakta, Ehl-i Sün-
net mezheplerinin kendi aralarındaki kelami 
tartışmaları aktarırken dahi özet bilgilerle yetin-
mektedir.21 Aynı husus felsefe ve modern bilgi 
alanları için de geçerlidir. Onun bu alanlara dair 
yaklaşımı da büyük ölçüde klasik dönem Müs-
lüman kelamcılarının eserlerine dayanmaktadır 
ve modern döneme dair felsefe tartışmalarına 
ilişkin bilgisi ise ulaşabildiği Fransızca eserler 
muvacehesindedir. Bizzat çevirisini yaptığı His-
torie de la Philosophie adlı eser de alanın zirve 
eserlerinden biri sayılmamaktadır. Elmalılı’ya 
ait çizmeye çalıştığım bu tablonun tarihimizde-

şartlarının da değişebileceği vb. kimi fıkhî konularda 
beyan ettiği görüşler, birçoklarınca onun içtihat sahibi 
bir âlim olduğunu göstermektedir.

18 Bk. “Hak Dini Kur’ân Dili” maddesi, Mustafa Bilgin, 
TDV, 1997, cilt: 15, s.154, 156.

19 Tefsirinin değerlendirmesini yapan Mustafa Bilgin’e 
göre, fey, kabir ziyareti ve Cuma namazı bölümleri, 
“referans titizliği, bilgi inceliği ve değerlendirme 
güzelliğiyle dikkati çeken ve eserin akademik seviyesini 
yükselten fıkıh bölümleridir.” Bk. age., s. 156.

20 Örneğin, sure başlarında surenin faziletine dair 
alıntılanan rivayetlerin çoğu zayıf hadislerdir. Bk. 
Mustafa Bilgin, age., s. 155.

21 Age., s.157.

ki en iyi örneklerinden birisi Gazali’dir. Bilin-
diği üzere o da esas itibarıyla eğitimini fıkıh 
ve kelam alanında almıştır, ama örneğin hadis 
ve tefsir alanında aynı şöhreti yakalayamamış-
tır. Nitekim en ünlü eseri olarak kabul edilen 
İhyâu Ulûmi’d-Din’de yer alan birçok hadis, 
rivayet tenkidi alanının uzmanlarınca eleştiriye 
muhatap olmuştur. Hakeza onun tefsir alanında 
referans kaynaklardan kabul edilen bir mufas-
sal çalışması da yoktur. Kısacası, bir Elmalılı 
değerlendirmesi yapıldığında, onun her şeyden 
önce bir fakih olduğu hususunun daima göz 
önünde bulundurulması yararlı olacaktır.

Eserin genel bir değerlendirmesi yapıldığında 
ise şunlar söylenebilir: Elmalılı Hak Dini Kur’ân 
Dili adlı eserinde tipi manada bir klasik müfes-
sir profili çizmektedir.22 Bu, kısmen dönemin 
Diyanet İşleri Başkanlığı ile yapmış olduğu 
sözleşmede belirlenen kurallara uyma zorunlu-
luğundan, kısmen de kendi anlayışı ve mükte-
sebatından kaynaklanmaktadır. Kaynakları ele 
alış sırası tefsir tarihindeki hâkim tarzla uyum-
ludur: önce nakli delillere (hadis, sahabe ve tabi-
in sözleri vs.) yer vermekte, ardından izah bağla-
mında akli/bilimsel vs. delilleri sıralamaktadır.23 
Bendeniz onun yorumlama tarzını birçok ba-
kımdan Fahreddin Razi’ninkine benzetiyorum. 
Bu, özellikle de kelime tahlillerinin genişliği 
hususunda ve kendi çağının “bilimsel” malu-
matını kullanım biçiminde karşımıza çıkmak-
tadır. Elmalılı’nın kelime izahları noktasındaki 
tutumu tefsirin farklı bölümlerinde değişebil-
mektedir. Bazı kelimeleri çok kısa izah ederken, 
bazılarında ansiklopedik denilebilecek boyutta 
malumat aktarımı görülmektedir. Dikkatli bir 
gözle bakıldığında, daha meşhur ve makbul 
görülen (genellikle ‘lafzi’ tefsir tarzına dair) 
yorumları öncelikle aktardığı, görüş zenginliği 
sayılabilecek yaklaşımları (örneğin tasavvufi 
yorumları) son sırada zikrettiği görülmektedir.24 

22 Yusuf Şevki Yavuz’a göre, eserin “genellikle geleneksel 
tefsir çizgisinde yer aldığı kabul edilmektedir.” Bk. age., 
s.58.

23 Bk. Elmalılı Hamdi Yazır, “Giriş”, Hak Dini Kur’ân Dili, 
Akçağ Yayınları, cilt: 1, s.20-21.

24 Nitekim Bakara:269’un yorumunda hikmet kavramını 
izah ederken 29 farklı yorumu listelemiştir ki, bu 
bölüm, klasik veya modern dönem tefsirlerde bu 
kavrama dair yer alan en geniş izahatlardan birini 
temsil etmektedir. Kutub ve Mevdudi. Hak Dini Kur’ân 
Dili, Akçağ Yayınları, Ankara, 1995, cilt: 2, s.177-188.
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Bu da onun genel tefsir tarzıyla uyumlu bir 
yaklaşıma tekabül etmektedir. Onun kavramlara 
yaklaşırken benimsediği genel yöntemi, (müfes-
sirlerin çoğunun da benimsediği) çok-anlamlılık 
olarak nitelendirmek mümkündür. İzahı kısa 
tuttuğu bölümlerde meşhur mana üzerinden 
bir yoruma giderken, izahın geniş tutulduğu 
yerlerde, kelimeye dair bütün “vecih”leri aktar-
maya özen gösterdiği ama nihayetinde kendi 
tercihini de belirttiği görülmektedir. Bu tarz, 
kelimenin kökü ile ondan türetilen diğer anlam-
lar arasında bir ilişki aramayı öngören kök-
anlam yönteminden farklıdır. Burada ana amaç 
anlam genişliğine işaret ederek metnin edebi 
ve mu’ciz karakterine vurguda bulunmaktır. 
Elmalılı’nın bilimsel bilgiye yaklaşım tarzını ise 
“temel kaynaklar çerçevesinde bir izah çabası” 
olarak nitelemek mümkündür. O, döneminde 
ayrı disiplinler olarak ortaya çıkan fizik, kimya, 
matematik, astronomi, biyoloji, jeoloji, sosyolo-
ji, psikoloji, vb. birçok alanda insanlığın ulaşmış 
olduğu malumatı ayetlerin izahında kullanmayı 
meşru gören bir anlayışın sahibidir.25 Fakat 
burada “bilimin doğruları”nı ayetlerin önüne 
geçirme şeklinde bir yaklaşım yerine, tıpkı Sey-
yid Kutub’un Kur’ân’ın Gölgesinde adlı tefsirin-
de gördüğümüz gibi, bilimsel bulguları ayetlere 
doğrulatma anlayışı hâkimdir. Çünkü ona 
göre, bilimin doğruları değişebilir, ama ayetler 
ve hükümleri değişmez!26 Onun bu konudaki 
yaklaşımını en iyi yansıtan örneklerden biri Fil 
Suresi tefsirinde Muhammed Abduh’a yönelik 
eleştirilerinde görülmektedir. Burada üslubu 
Kutub’tan daha serttir ama muhteva onunkiyle 
neredeyse aynıdır. Aslında bu, tefsir tarihindeki 
ana akım yorumlama tarzıdır ve kanımca da 
daha isabetli bir anlayışı temsil etmektedir. 
Buna göre, insanlığın ulaştığı bilgi zaman içeri-
sinde artmakta ve bazı ayetlerin daha derinlikli 
yorumu bu sayede yapılabilmektedir. Hatta bu 
husus, Kur’ân’ın icazı bağlamında da değerlen-
dirilebilecek boyutlar taşımaktadır.27 Örneğin 
Razi, zamanının bilimsel bilgisine dayanarak 
dünyanın yuvarlak olduğunun söylenebilece-

25 Bkz. Mustafa Bilgin, age., s.159-162.
26 Benzer bir cümleyi Elmalılı da yazarı olduğu Beyânu’l-

Hak adlı İslâmcı dergide kurmuştur. Bk. cilt:1, s.402-
403.

27 Zehra Çelebi, Elmalılı Tefsirinde İ’câzu’l-Kur’ân, 
Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek 
Lisans Tezi, 2019, 68-70.

ğini ama kendi ekseni veya güneş etrafında 
döndüğünün iddia edilemeyeceğini düşünüyor-
du. Elmalılı zamanında ise, insanlık bu alanda 
daha fazla bilgiye sahip olduğundan, Razi’nin 
yorumunun yanlış olduğu rahatlıkla söylenebi-
lir. O hâlde yapılması gereken elde edilen yeni 
malumatlar çerçevesinde ilgili ayetleri yorumla-
maktır. Razi’nin yaklaşımı yöntem olarak doğru, 
fakat ulaştığı sonuç bakımından yanlıştır. Aynı 
yöntemi her çağda kullanmak mümkündür, do-
layısıyla yorumda isabet oranı zaman değiştikçe 
farklılık gösterir.

Bu noktada şu hususa da değinmek gerekiyor 
ki, genel tarzı klasik yöntemle uyumlu olmakla 
birlikte, Elmalılı tefsirinin bazı bölümlerinde 
şaz denilebilecek yorumlar da yapılmıştır. 
Örneğin, “üstünüzde yedi yol yarattık” ayetinin 
(Mü’minûn:17) yorumu, çoğunluğun yaptığı 
gibi “yedi gök” olarak değil, “beş duyu, akıl 
ve vahiyden oluşan yedi idrak yolu” şeklinde 
yapılmıştır ki, bu, tipik manada bir ‘iş’arî’ tef-
sirdir. Nakli delillere öncelik veren Elmalılı’nın 
az da olsa bu türden yorumlar yapmasını nasıl 
yorumlamak gerekir? Zannımca bu, anlayış ya 
da yöntem kusuru olmaktan çok, “uygulama 
hatası” olarak görülmelidir. Her müfessir so-
nuçta beşerdir ve yanılabilir. Tarihimiz boyunca 
da ana akım tefsir kurallarına uyan pek çok 
müfessirin benzer türde yorumlar yaptığı görül-
müştür. Bunu, bir çelişki olarak almak yerine, 
müfessirin yorum tercihi olarak görmek zan-
nımca daha doğru olur. Zira benzer bir durumu 
bilimsel tefsir alanında da görmek mümkün 
olmaktadır: müfessirin genel yorumlama tarzı 
klasiktir ama yeri geldiğinde bilimsel denilebile-
cek türden tefsirler de yapabilmektedir. Örneğin 
bu tarz tefsire mesafeli duran Mevdudi, bazı 
kevni ayetlerin tefsirinde çağındaki bilimsel 
malumattan yararlanmakta beis görmemiştir.28 

28 Örneğin, o, “göklerde ve yerde dâbbe türetip-
yayılmasından” bahseden ayeti (Şûrâ:29) yorumlarken, 
modern bilimin verilerinden de yararlanarak başka 
alemlerde başka bazı yaşam formlarının olabileceğini 
söylemektedir. Bkz. Tefhîmu’l-Kur’ân, 1996, İnsan 
Yayınları, İstanbul, cilt: 5, s.241. Dahası, “Allah yedi 
göğü yarattı ve arzdan da onların benzerini yarattı” 
(Talak:12) ayetinin tefsirinde, Şûrâ:29’un sayısız yıldız 
ve gezegenlerde, yeryüzündeki gibi kendine özgü bir 
dünya olduğunu “açıkça ispatladığını” ifade etmektedir 
(cilt:6, s.385). Yorumunun devamında, Economist 
dergisinin 26 Temmuz 1969 tarihli sayısındaki şu 
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Bunu, müfessirin genel yönteminden bir sapma 
olarak değil, müfessirin yoruma mütehammil 
gördüğü alanda inisiyatif kullanması şeklinde 
yorumlamak daha doğru olur.

GENEL DÜŞÜNCE YAPISI

Son olarak, Elmalılı’yı daha iyi tanıyabilmek 
için düşüncelerinin bir özetini vermek yararlı 
olacaktır. Genel bir değerlendirme yapıldığında, 
zannımca bu hususta şunlar söylenebilir: Ona 
göre Kur’ân Arapça nazil olmuştur ve hiçbir dile 
tam olarak çevrilemez. Fakat tefsir mümkündür 
ve meşrudur. Yorumda nakli kaynaklar başta 
olmak üzere, beşerin ulaştığı bilgilerden de isti-
fade edilebilir. Müfessir yorum yaparken belirli 
bilimsel ve felsefi teorilerin sınırlarına mahkûm 
olmamalı, pozitif bilimlere karşı önyargılı dav-
ranmamalı, fikren ve vicdanen serbest hareket 
etmelidir. Naslar zamana ve zemine göre değiş-
mez, ama içtihatla ilgili hükümler değişebilir. 
Yeni bir içtihat yapmak için önce mezheplerde 
uygun görüş aranmalı, yoksa fıkıh usulü esas-
ları çerçevesinde içtihatlar yapılmalı, Avrupa 
kanunlarından iktibas yapma kolaycılığına ka-
çılmamalıdır. İcmanın olduğu yerde şaz görüşle 
amel edilmez. Kıyas da hüküm çıkarmanın bir 
yolu olarak kabul edilebilir. Akli bir zorunluluk 
olmadıkça, ayetleri zahiri manalarıyla yorumla-
mak daha doğrudur.

Pozitivizmin iddiası batıldır; tecrübe bilginin 
tümünü temsil etmez. Duyu ötesi akılla idrak 
edilebilir. Fakat gerçekliği kavramak için akıl 
tek başına yeterli değildir; onun eksik kaldığı 
yerde vahiy veya iman devreye girer. İlham ve 
rüya ise kesin bilgi olarak kabul edilemez. Bu 
yüzden zahir ulemasının görüşlerine genellikle 
itibar edilmelidir ama onların da her görüşün-
de isabet kaydedeceği söylenemez. Zamanın 
ilerlemesi ile vahyin bazı hakikatleri daha iyi 
anlaşılabilir. Tabiat ezeli değildir, yoktan var 
edilmiştir.29 Eski filozofların ve pozitivizmin bu 
alandaki varsayımları teoriden ibarettir. 

malumatı görüşüne delil olarak göstermektedir: “İklim 
vs. şartları dünyanınkine benzer olan ve canlı 
varlıkların yaşama ihtimalinin bulunduğu 600 milyon 
yıldız ve gezegen tespit edilmiştir!” (a.g.e., s.386).

29 Fatma Bekar, Elmalılı Hamdi Yazır’da Yaratılış Teorisi, 
Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2020, s.120.

Felsefe ile din, akıl ile vahiy çelişmez. Ger-
çek, ancak akıl ile iman bütünleştiği zaman 
kavranabilir.30

Hükmü ancak Allah koyar. Allah’tan başkasının 
hüküm koyabileceğine inanmak şirktir. Teoride 
Allah’ı tek hâkim olarak tanıdığı hâlde, pratikte 
onun hükümlerine uymamak da “amelde şirk” 
işlemek anlamına gelir. Allah’ın helal kıldığını 
haram, haram kıldığını helal telakki edenler 
tekfir edilir. Fakat mücmel ifadelerde tevil 
mümkün olduğundan, şaz yorumda bulunanlar 
tekfir edilmez.

Hidayet ancak Allah’tandır. Allah bilgisi insanda 
doğuştandır ve dış etki ile açığa çıkarılabilir. 
İnsan fıtraten imana meyilli doğar. “Yoldaki 
işaretler” ile hak yolu bulabilir. Allah’ın varlığı-
nı kanıtlayan en önemli delil, sebeplilik ilkesi 
olarak bilinen “hiçbir hadis muhdissiz meydana 
gelmez” ilkesidir. Hakeza “mükemmel düzen” 
ilkesi de doğacı görüşü temelinden yıkan bir 
başka açık delildir.

Allah’ın zatı sıfatlarının gereği değil, sıfatları 
zatının gereğidir. Yed (el), vech (yüz), istiva 
(oturma) gibi kelimeler mecazi olarak yorum-
lanabilir, ama bunları beşer idrakinin üstünde 
kabul etmek ve mahiyetine dair yorum yapmak-
tan kaçınmak daha doğru bir tutum olur.

Mucize haktır; Peygamberler seçilmiş, üstün ya-
ratılışa sahip insanlardır. Hadislerde bildirilen 
Ye’cuc Me’cuc, Deccal, Hz. İsa’nın nüzulü gibi 
hususlar gerçektir. Ay, bizzat yarılmıştır; bu, kı-
yamete yakın vuku bulacak bir hadise değildir, 
bilakis bizzat Hz. Peygamber zamanında vuku 
bulmuştur. Evrim teorisi tutarlı değildir. 

30 Aliye Çınar Köysüren, “Elmalılı Hamdi Yazır 
Düşüncesinde Din-Felsefe İlişkisi”, Diyanet İlmi Dergi, 
cilt: 51, sayı:53, 2015, s. 246.

Elmalılı’nın düşüncelerine dair en sahih 
bilgiye, kendisini en net biçimde ifade 
edebildiği ve bilginin pek çok alanına ilişkin 
görüşlerini ayrıntılı bir şekilde açıklama 
imkânı bulduğu tefsirinden ulaşmak 
mümkündür.
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İnsan maymundan türememiştir. İkisi arasında-
ki fark biyolojik olmanın ötesinde, asıl ahlak ve 
akıl bakımındandır. İnsan özünde iyidir. Kötü-
lük arizidir. Hz. Âdem topraktan yaratılmıştır; 
her farklı ırk Âdem ve Havva’nın sulbünden 
türemiştir. İnsanın fiilleri Allah tarafından yara-
tılmamıştır; kul eyleminden dolayı sorumludur. 
İman esasen tasdikten ibarettir. İkrar veya amel 
ikincil şarttır.31 Zorlama durumunda bu şart 
aranmaz.

Esas olan fertleşme değil, cemaattir. İlk insan 
toplumu başlangıçta tek ümmet idi. Ayrılık 
sonradan ortaya çıkmıştır. Müminler, cemaat 
bilinci ile hareket etmelidirler. Bu “toplumsal 
ruh” Fatiha Suresi ile birlikte Ümmetin şuuru-
na yerleşmiştir. Burada belirleyici olan “Allah 
şuuru”dur. En güçlü toplumsal bağı da bu ruh 
oluşturur. Ferdin her eyleminde cemaatin 
yararını düşünmesi onun üzerine bir vecibedir. 
Toplumsal bazı sorumluluklar ise farz-ı kifaye 
hükmündedir.32

SONUÇ

Biyografisi ve düşüncelerinin gösterdiği gibi, 
Elmalılı Hamdi Yazır, 19. yüzyılın sonu ve 20. 
yüzyılın başlarında Batı sömürgeciliğine karşı 
mücadele veren İslâmcıların genel vasıflarını 
taşıyan bir figürdür. Bu mücadeleye savunmacı 
yaklaşım damgasını vurmuştur; maksimum 
gaye ise eldeki mevzilerin korunmasıdır. Saldırı 
pozisyonundaki Batı modernitesine karşı bu 
yaklaşımla bir başarı kazanılması tabiatıyla 
imkânsızdır. Nitekim netice de bu yönde tecelli 
etmiştir. İslâmcıların saldırı pozisyonuna geçe-
bilmesi, ancak yirminci yüzyılın ikinci yarı-
sından sonradır. Bu da mücadelenin ideolojik 
dinamizm kazanmasıyla mümkün olmuştur. 
Ancak bu dönemden sonradır ki İslâmcılar 
modernitenin temel kavramlarını özgüvenli 
bir dille eleştirebilmiş ve düşünceye zenginlik 
katabilmişlerdir. Fakat yeni mevziler kazanılmış 
olmakla birlikte, henüz düşünsel mücadelede 
üstünlük sağlanamamıştır. 

31 Bülent Akdaş, Elmalılı Hamdi Yazır’da İmanın 
Temellendirilmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2010, s.123.

32 Görüldüğü gibi, genel düşünceleri itibarıyla Elmalılı 
Hamdi Yazır, tipik manada Ehl-i Sünnet itikadına sahip 
bir âlimdir!

Bu ancak düşüncenin yetkinlikle ifade edilmesi, 
yani İslâmcılığın bir düşünce okulu hüviyetine 
kavuşması ile mümkün olabilecektir. Çağdaş 
Müslüman Düşünce, yavaş da olsa gelişme 
trendini sürdürmektedir. Bu eğilim devam 
ederse “okullaşma” da gerçekleşecektir. Fakat 
bunun için başlangıç döneminin düşüncelerine 
takılıp kalınmamalı, bilakis gelişme döneminin 
düşünsel birikiminin üzerine yeni bir şeyler 
konulmalıdır. Çünkü başlangıç döneminin 
düşüncesi, genel olarak, “temel” mahiyetinde-
dir. Gelişme döneminde ise bina yapım aşama-
sına geçilmiştir. Bu noktadan sonra yapılması 
gereken, hâlâ temel ile uğraşmak değil, yapımı 
devam eden binanın “eksiğinin giderilmesi”ne 
çalışmaktır. Bu yüzden, Elmalılı dâhil, başlan-
gıç dönemi İslâmcılarının düşüncelerine bu 
gözle bakılmalıdır. Buradaki acemilikleri fazla 
büyütmemek gerektiği gibi, üretilmiş düşün-
ceye gereğinden fazla önem vermek de doğru 
bir yaklaşım olmaz. Bugün bizim ihtiyacımız, bi-
nayı albenisi olacak şekilde tamamlamaktır. Bu 
ise, yoğun, derinlikli ve ileri düzeyli entelektüel 
çabaları gerektirmektedir. Şurası bir gerçektir 
ki, başlangıç dönemi İslâmcıları olmasaydı, 
gelişme dönemi İslâmcıları da olmazdı. Onlar 
bir nevi dalgakıran görevi gördüler. Fakat o 
dönemin İslâmcılarının görevi o dönemde bitti. 
Bizler, kendi dönemimizin şartlarını iyi okuma-
lı ve ona göre hareket etmeliyiz. Bizler, Çağdaş 
Müslüman Düşünce’nin gelişme aşamasında 
yaşıyoruz. Batı düşüncesine karşı bir başarı 
kazanacak isek, artık “yetkin düşünce”yi ortaya 
çıkaracak çalışmalara odaklanmamız gerekiyor. 
Bunun için ise, Mevdudi, Kutub, Şeriati gibi 
âlim ve mütefekkirlerin bıraktığı yerden devam 
etmeliyiz ve İslâmcılığı bir “düşünce okulu”na 
dönüştürecek çalışmalar yapmalıyız. Bendeniz 
bu hususta ümitvarım. Modernitenin iflas ettiği, 
postmodernitenin derde deva olamadığı bir 
vasatta, İslâm’ın “geleceğin ideolojisi”ne evrilme 
şansı mevcuttur. Bilinçli ve yoğun entelektüel 
çabalarla Müslümanlar bu görevin üstesinden 
gelebileceklerdir.
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ELMALILI HAMDİ YAZIR’IN HAYATI VE  
İLİM DÜNYASINA KATKILARINA   
PANORAMİK BİR BAKIŞ
MURAT KAYACAN

E lmalılı Hamdi Yazır (1878-1942),   

20. yüzyılda yaşamış önemli bir müfessir-
dir. Hakkında doktora ve yüksek lisans tezleri 
yapılmış olan Elmalılı’nın vefat yıl dönümünde 
(27 Mayıs) onun hayatından, eserlerinden ve 
özelde de tefsirinden söz etmek ilme gösterilen 
bir vefa olarak anlaşılmalıdır. Başlıkta belirtilen 
konu, Elmalılı’nın eserlerinden ve ona, ilmî 
çalışmalarına ilişkin literatüre referansla ortaya 
konulacaktır. Amaç yakın dönem âlimlerinden 
Elmalılı’nın günümüz nesli tarafından tanınma-
sına katkı sağlamaktır.

ELMALILI’NIN HAYATI

Antalya’nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi ve 
yetişti.1 17 yaşındayken (1895) İstanbul’daki 
Küçük Ayasofya Medresesine yerleşti. Kayserili 
Büyük Hamdi Efendi’den ders gördü. Hocası 
ondan daha cüsseli biriydi. O yüzden Elmalılı’ya 
Küçük Hamdi denirdi. 1907’de girdiği imti-
handa başarılı oldu ve Bayezid Camiinde ders-i 
âmm (genele hitap edebilen hoca) olarak atandı.

Anayasal saltanat rejimi denebilecek meşrutiyet 
yönetimini savundu ama Batılı tarzda değil, 
şeriatla uyumlu bir yönetimi hedefledi.2   

1 Elmalılı M. Hamdi Yazır, Makaleler I, haz. Cüneyd Köksal 
Murat Kaya, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 1997, s. 7.

2 Yavuz, Yusuf Şevki, “Elmalılı Muhammed Hamdi”, DİA, 

II. Abdülhamit’in (1876-1909) iktidardan indi-
rilmesi fetvasının müsveddesinin kaleme alın-
masında rol aldı.3 II. Meşrutiyet’in ilk meclisine 
Antalya milletvekili olarak girdi.4 Cumhuriyet 
ilan edildiğinde İstiklal Mahkemesi onu yargıla-
dı ve Millî Mücadele esnasında İstanbul hükü-
metlerinde görev yaptığı için idam cezası aldı.5 
Bununla birlikte İttihat ve Terakki üyeliği yap-
tığından6 olsa gerek suçsuz görüldü ve serbest 
kaldı. Medreselerin eğitim ve öğretimine son 
verilince de ağırlıklı olarak ilmi araştırmalara 
yöneldi.7 Türkiye Büyük Millet Meclisi bir tefsir 
kaleme alınması kararı alıp bu görevi Diyanet 
İşleri Reisliği’ne bildirince Elmalılı’dan tefsir 
ve tercüme yazması talep edildi.8 İşte onun Hak 
Dini Kur’ân Dili adlı eser, bu talebin sonucu 
olarak yazılmıştır.

İstanbul, 1995, cilt: 11, s. 57.
3 Ersöz, s. 171.
4 Elmalılı, Makaleler I, s. 7; Yavuz, cilt: 11, s. 57.
5 Yavuz, cilt: 11, s. 57-58.
6 Diğer bir faktör de II. Abdülhamid’in tahttan 

indirilmesine dair fetvanın müsveddesini kaleme 
alması olabilir.

7 Elmalılı, Makaleler I, s. 7.
8 Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân 

Dili, 10 cilt, Eser Neşriyat, İstanbul, 1979, cilt: 1, s. 8 
(Mukaddime).
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ELMALILI’NIN ESERLERİ

Elmalılı’ya ait eserler, iki grupta ele alınır:9

1. Basılı eserleri
a. Hak Dini Kur’ân Dili10

b. İrşâdu’l-Ahlâf fi Ahkâmi’l-Evkâf (Mülkiye 
Mektebinde verdiği ders notları)

c. Metâlib ve Mezâhib (Paul Janet ve Gab-
riel Seailles tarafından yazılan analitik 
felsefe tarihinin haşiyeli ve geniş bir diba-
ce ekleyerek yaptığı çevirisi)

d. Sebilürreşad, Beyânu’l-Hak ve Ceride-i 
İlmiyye dergilerindeki makaleleri.

2. Basılmamış eserleri
a. Usûl-ü Fıkh’a dair bir eser.
b. Tamamlanmamış İslâm Hukuku Kamusu
c. Mantık-ı İstintacî ve İstikraî (İngiliz filo-

zoflarından Alexandre Bain’in bu isim-
deki kitabı Gabriel Compayre tarafından 
1875’te Fransızcaya çevrilmiş, Elmalılı da 
bunu Türkçeye tercüme ederek Süley-
maniye Medresesinde ders kitabı olarak 
okutmuştur.

d. Bir kısmı eksik divan.

9 Elmalılı, Makaleler I, s. 8-9.
10 Elmalılı’nın bu eseri hakkında bir sonraki bölümde 

ayrıntılı bilgi verilecektir.

ELMALILI’NIN HAK DİNİ KUR’ÂN DİLİ  
İSİMLİ TEFSİRİ

Elmalılı’nın Hak Dini Kur’ân Dili adlı tefsiri-
ni11 ilk kez Diyanet İşleri Reisliği12 tarafından 
yayımlanmıştır. Elmalılı, bu eseriyle tanınmış-
tır. O, tefsirinin giriş kısmında tercüme, tefsir, 
Kur’ân, sure, ayet, mushaf vd. kelimeler ve 
terimlerden söz eder. “Türkçe Kur’ân mı var be 
hey şaşkın!” diyerek Kur’ân çevirilerinin Kur’ân 
gibi telakki edilmesine karşı çıkar. Tefsir ve tevil 
farkına dair açıklamalarının ardından Kur’ân’ın 
faziletlerinden bahseder.

İslâm düşüncesinde tartışmalı pek çok konuya 
dair değerlendirmelerini ve düşüncesini görme 
imkânının olduğu söz konusu tefsirin13 ilk cildi, 
oldukça detaylı yorumlar ihtiva etse de eserin 
ortalarına gelindiğinde birtakım surelerin 
ayetlerinin hiç tefsir edilmediği görülmektedir. 

11 Ersöz, s. 173; Elmalılı, bu tefsirine kırk sekiz yaşında 
başlamış, altmış yaşında bitirmiştir bk. Yavuz, cilt: 11, s. 62.

12 Elmalılı, tefsirinin mukaddimesinde [Diyanet İşleri 
Reisliği ile yapılan] sözleşme gereği itikat olarak Ehl-i 
Sünnet mezhebini amel olarak da Hanefiliği dikkate 
alacağını belirtir bk. Elmalılı, cilt: 1, s. 19 (Mukaddime); 
İsmet Ersöz, “Elmalılı Hamdi Yazır ve Tefsirinin 
Özellikleri”, Elmalılı M. Hamdi Yazır Sempozyumu (4-6 
Eylül 1991), TDV Yayınları, Ankara, 1993, s. 174.

13 Hatice Toksöz, “Elmalılı Hamdi Yazır’da Ahlakın Dini 
Temeli”, Diyanet İlmî Dergi, 2015, cilt: 51/3, s. 248

Hak Dini Kur’ân 
Dili adlı tefsirinin 
ilk cildi, hayli 
ayrıntılı yorumlar 
içerse de eserin 
ortalarına 
gelindiğinde bazı 
surelerin ayetlerinin 
hiç yorumlanmadığı 
görülmektedir.
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Bunun nedeni, geçirdiği kalp rahatsızlığı nede-
niyle Diyanet Reisliği’ne verdiği tefsiri bitirip 
teslim etme sözünü yerine getirememe kaygısı 
olsa gerektir.

Elmalılı; tefsirinin Arapça belli bir tefsirin 
tercümesi olmadığını, gerektiğinde birçok 
tefsirden faydalandığını vurgulamaktadır. Bu 
tefsirler şunlardır: Ebüssuûd (h. 982), Beydâvî 
(h. 685), Zemahşeri’nin Keşşâf’ı, Razi’nin (h. 
606) Tefsir-i Kebir’i, Cessâs’ın (h. 370) Ahkâmu’l-
Kur’ân’ı, Ebu Hayyan’ın (h. 745) Bahr-ı Muhît 
adındaki büyük tefsiri ile Nehr-i Mârid adın-
daki telhisi, Taberî (h. 310) Tefsiri, Nîsâbûrî 
(ö. 553/1158’den sonra) Tefsiri, Âlûsî (h. 1270) 
Tefsiri. Faydalandığı hadis kitapları ise Kütüb-ü 
Sitte ve en-Nihâye’dir. Ek olarak İstanbul kü-
tüphanelerinde bulunan, çeşitli ilimlere ilişkin 
çok sayıda esere başvurduğunu; ancak, yaygın 
olarak bilinenden farklı bir yaklaşım sergiledi-
ğinde veya bir iddia ortaya koyduğunda nakil ve 
rivayete bağlı hususlarda kaynak gösterdiğini 
belirtmektedir.

Elmalılı, tasavvufi konularda Muhyiddîn İbnü’l-
Arabî’nin (ö. 638/1240) kitaplarından özellikle 
Fütûhât-ı Mekkiyye’sinden alıntılar yaparak 
onun düşüncelerini bazen onaylamış bazen de 
ilmî ölçüler içinde tenkit süzgecinden geçirmiş-
tir.14 Elmalılı, fıkhi konularda çoğunlukla Ha-
nefi bakış açısıyla yazılmış eserlerle yetinmiş, 
Kur’ân’ı yorumlarken döneminin ihtilaflı konu-
larına da yer verip bunlardan Kur’ân’a uygun 
olan görüşleri belirleme çabasında olmuştur. 
Akli bir zorunluluk olmadıkça ayetlerde mut-
laka açık anlamı tercih etmeyi bir zorunluluk 
olarak görmüştür.15 Hicri 4. asırda yazılmış tefsir 
sahasında en önemli eseri kabul edilen Taberî 
tefsirindeki zâhiru’l-kelam ve zâhiru’t-tenzil ifa-
deleri16 de Elmalılı’dan çok önce de bu eğilimin 
varlığını göstermektedir.

14 Mustafa Kara, “Hak Dini Kur’ân Dili’nde Tasavvuf 
Kültürü Üzerine”, Elmalılı M. Hamdi Yazır 
Sempozyumu (4-6 Eylül 1991), s. 231.

15 Yavuz, c. 11, s. 58.
16 Taberi, tefsirinde on altı yerde zahiru’l-kelam ve yetmiş 

bir yerde de zâhiru’t-tenzil ifadesini kullanmaktadır 
bkz. Taberî, Muhammed bin Cerir (ö. 310/923), Câmiu’l-
Beyân an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, 26 c., Daru Hicrin li’t-
Tabâati ve’n-Neşri ve’t-Tevzi ve’l-İ’lan, Kahire, 2001, cilt: 
1, s. 602; cilt: 2, s. 97 vd.; cilt: 1, s. 82, cilt: 1, s. 150 vd.

Elmalılı, bilimin ortaya koyduğu bulguları 
esas alarak yapılan bilimsel tefsir yöntemine 
de önem vererek rüzgârın aşıladığı çiçeklerin 
erkek ve dişilerinin bulunduğunu, rüzgârın bit-
kileri aşılayıcı özelliğinin yakın zamana kadar 
bilinmediğini söylemekte ve bu olaydan söz 
eden, “Rüzgârları aşılayıcı olarak gönderdik. 
Böylece gökten su indirerek onunla sizi suladık. 
Onun depolayıcıları siz değilsiniz.” 17 ayetinin bir 
mucize olduğunu ifade etmiştir.18

Reşîd Rızâ’nın (ö. 1935) Tefsîrü’l-Menâr’ına 
bariz fikrî katkı sunmuş olan Muhammed 
Abduh’un (ö. 1905), Fil Suresi’ni yorumlar-
ken ebabil kuşlarının Ebrehe ordusuna attığı 
taşların, kızamık veya çiçek mikrobu taşımış 
olabileceği ihtimalinden söz etmesini19 saçma 
bulan Elmalılı’nın20 Hz. İsa’nın babasız doğma-
sını, monomer (bir analı) bir hücreden teşekkül 
etmiş olabileceği şeklinde açıklayan yorumu-
nun21 niçin saçma olmadığının açıklaması kolay 
değildir.

Elmalılı’nın bazılarına göre orijinal bazılarına 
göre ise zorlama tevil gelebilecek bir yoruma 
göre Nuh’un gemisi “buharlı bir gemidir”. O 
şöyle demektedir:

“Bu günkü söylenişi ile “nihayet emrimiz gelip 
gemi ateşlendiği vakit”22 demek olur. Ve bunda 
tennur ve feveran kelimeleri gerçek anlamda 
kullanıldığı ve âyetin bu mânâda gayet zahir 
olduğu da şüphesizdir. Şu halde nassta hakikat 
anlamını ve zahiri bırakıp da te’vil aramaya hiç 
de sebep yoktur. 

17 Hicr 15/22.
18 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, c. 5, s. 3053-3054.
19 Abduh, bu görüşünü İkrime’nin o yılda çiçek hastalığı 

baş gösterdiği rivayetine, ek olarak bir de Yakub b. 
Utbe’nin çiçek ve kızamık hastalığının o sene ilk kez 
ortaya çıktığı rivayetine dayandırmaktadır. Abduh, 
kuşları mikrop olarak yorumlamaktadır bkz. Abduh, 
Muhammed (1849-1905), Rıza, Reşid, Tefsîrü’l-Menâr 
(Tefsiru’l-Kur’âni’l-Hakîm), cilt: 14, çev. Mehmet 
Erdoğan vd., Ekin Yayınları, İstanbul, 2011, cilt: 14, s. 
456. Fil olayının dışında Kâbe’nin birkaç kez daha 
saldırıya maruz kaldığına ilişkin rivayetlerden 
hareketle Kâbe için bir koruma yasası (sünnetullah) 
olmadığı da ileri sürülmektedir bk. Azimli, Mehmet, 
Siyeri Farklı Okumak, 3. bs., Ankara Okulu Yayınları, 
Ankara, 2010, s. 54-56.

20 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, cilt: 9, s. 6141.
21 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, cilt: 2, s. 1126.
22 Hûd 11/40; Müminun 23/27.
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Geminin yapımı tamam olup “fayrap” haline 
gelmesi, ilâhî emir olan tufanın başlayacağına 
bir alâmet olmasına da engel olan bir durum 
değildir. Âyetin bu zahirine karşı, “O zaman öyle 
bir vapur nasıl yapılabilirdi? Yapılmış olsa bu 
sanat unutulur mu idi?” gibi vehim ifade eden 
bir iki sual akla gelebilir. Halbuki daha önceki 
çağlarda bilinip de sonradan kaybolup gitmiş 
birtakım sanatların olduğu bile tarihi misallerle 
sabittir.”23

Elmalılı’nın yukarıda söylediklerinden anlaşı-
lan şey, ona göre ayetteki tandır (ocak) ve kayna-
manın gerçek anlamıyla kullanıldığıdır. Bunu 
bırakıp mecaz anlamı tercih etmek gereksizdir. 
Geminin yapımı bittikten sonra istim kazanının 
istim (buhar) oluşturacak şekle gelmesinin, tu-
fanın başlangıcının işareti olması mümkündür. 
“Nasıl olur da o dönemde icat edilmiş böyle bir 
geminin yapımı sonraki dönemlerde unutulur?” 
denirse Elmalılı’ya göre önceki çağlarda bilinen 
ama daha sonra unutulan sanatlar vardır.

SONUÇ

İslâmî ilimlerin yanında felsefi ilimleri ve Batı 
düşüncesini de bilen Elmalılı, Türkiye İslâm 
düşünce hayatına özellikle tefsiriyle bariz 
bir katkı vermiştir. Kendinden önceki dinî ve 
kültürel birikimi sadece aktarmamış, fıkhetmiş 
ve zaman zaman kendine has yaklaşımlarını da 
ortaya koymuştur. Elmalılı’nın felsefi birikimi 
ve yaşadığı dönemdeki düşünce akımlarını 
biliyor oluşu, tefsirinin kalitesini pekiştirici bir 
etki yapmıştır. Onun tefsirindeki Kur’ân meali, 
Türkiye’de yapılmış ve yapılmakta olan Kur’ân 
çevirilerinin neredeyse ortak başvuru eseridir.

Yaşadığı dönemin siyasi ortamından uzak dur-
mayan Elmalılı, anayasal saltanat rejimi dene-
bilecek meşrutiyet yönetimini savunmuş fakat 

23 Elmalılı, Hak Dini Kur’ân Dili, cilt: 4, s. 2782-2783.

Batılı tipte değil, İslâm’a uygun bir yönetim 
tarzının kurulmasını hedeflemiştir. 
II. Abdülhamit’in iktidardan düşürülmesi 
fetvasının yazılmasında onun da rolü olmuştur. 
Bununla birlikte Cumhuriyet ilan edildiğinde 
İstiklal Mahkemesi tarafından yargılanmış, 
idam cezası almış ama sonra serbest kalmıştır.  
O da kendisini ağırlıklı olarak ilmî araştırmala-
ra vermiştir.

İslâm düşüncesinde tartışmalı pek çok konuya 
dair değerlendirmelerini ve düşüncesini görme 
imkânının olduğu Hak Dini Kur’ân Dili adlı tef-
sirinin ilk cildi, hayli ayrıntılı yorumlar içerse 
de eserin ortalarına gelindiğinde bazı surelerin 
ayetlerinin hiç yorumlanmadığı görülmektedir. 
Tefsirinde klasik kaynakları kullanmış olan 
Elmalılı, tasavvufi konularda Muhyiddîn İbnü’l-
Arabî’nin (ö. 638/1240) kitaplarından özellikle 
Fütûhât-ı Mekkiyye’sinden alıntılar yaparak 
onun düşüncelerini bazen benimsemiş bazen de 
karşı çıkmıştır.

Elmalılı bilimsel tefsire tümden karşı çıkmamış, 
Hz. İsa’nın babasız doğmasını, monomer (bir 
analı) bir hücreden teşekkül etmiş olabileceği 
ihtimalini gündeme getirmiş, Nuh’un gemisi 
“buharlı bir gemi” olabileceğini ifade etmiştir. 
Onun bazı yaklaşımları tartışmalı da olsa Türki-
ye Müslümanlarının düşünce hayatına katkısı 
kesindir.
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Elmalılı; tefsirinin Arapça belli 
bir tefsirin tercümesi olmadığını, 
gerektiğinde birçok tefsirden 
faydalandığını vurgulamaktadır.
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Epistemik Şiddet Üzerine
KAMİL ERGENÇ

İ slâm dünyası toplumları ma-
ruz kaldıkları epistemolojik 

şiddetin sonucu olarak belir-
ginlik kazanan zihinsel sömür-
geleşme durumundan henüz 
kurtulabilmiş değiller. Bu yüz-
den de çıkış yoluna dair kayda 
değer teklifler sunamıyorlar. 
Kamil Ergenç Epistemik Şiddet 
kitabında, İslâm dünyasının 
neye maruz kaldığını çeşitli 
veçheleriyle belirgin kılmaya 
çalışıyor. Ergenç’le kitabını ko-
nuştuk. (Umran)

Hayli zamandır dünyada ve 
ülkede olup bitenleri anlatma 
iddiasındaki haberlerin ayrıl-
maz bir parçasını oluşturan 
kelimelerden birinin “şiddet” 
olduğunu görüyoruz. Sosyolog-
lar, psikologlar, eğitimciler ve 
daha nice uzman, şiddetin teh-
likelerinden bahsediyor. Siz ise 
kitabınızda (ve elbette yazıları-
nızda) epistemik şiddetten söz 
açıyorsunuz. Nedir epistemik 
şiddet?

Episteme en genel anlamıyla 
bilgi, kavrama, bilme, bir açık-
laması bulunan doğru inanç 
demektir. Epistemik sıfatı ise 
bilgi özelliğine sahip, bilme, 
kavrama, anlamayla ilgili de-
mektir. Şiddet sözcüğü İngilizce 
literatürdeki anlamıyla baskı, 
zor, cebir, tecavüz, zorlama an-

lamlarını içkindir. Bu bağlam-
da epistemik şiddet terkibi belli 
bir bilme, kavrama biçiminin, 
dünya görüşü ve hayat tarzının 
başka bilme-kavrama biçimleri, 
dünya görüşleri ve hayat tarzla-
rı üzerinde kurduğu tahakküm 
olarak adlandırılabilir diye dü-
şünüyorum. Merhum Hüsamet-
tin Arslan’ın 1991’de sunduğu 
doktora tezi Epistemik Cemaat 
Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi 
adıyla kitaplaşmıştı. Arslan o 
eserinde bilginin ve metodun 
masum olmadığını, belli bir 
klik tarafından (ki o bu kliğe 

“epistemik cemaat” diyor) bel-
li bir değer sistemine, modele 
(paradigmaya) yaslanarak üre-
tildiği, yayıldığı ve meşrulaştı-
rıldığını söylüyordu. Kitabımda 
Arslan’ın masum olmadığını 
söylediği bilginin (ki eksiksiz 
bir şekilde Judeo-Hristiyan kod-
ları içkindir)üretimi, yayılımı 
ve meşrulaştırılması sürecinde 
(özellikle zihinler üzerinde) uy-
guladığı zorbalığı, şiddeti ele 
almaya çalıştım.

SERT VE YUMUŞAK 
SÖMÜRGECİLİK

Epistemik şiddeti aynı zaman-
da kültürel emperyalizmle bir-
likte düşünmek gerektiğini be-
lirtiyorsunuz ayrıca…

Doğrudur. Bilindiği üzere her 
kültür belli bir değer sistemi-
nin/itikadın etrafında şekil-
lenir. Bu bağlamda “nötr” bir 
kültürden bahsetmek mümkün 
değildir. Bilinen insanlık tarihi 
boyunca kültürlerarası etkile-
şim olmuştur. İnşa ettiği sosyal 
gerçekliğin cazibesi yüksek olan 
kültürler diğerlerini gölgede bı-
rakmış veya kendine katmıştır. 
Âdeta bir savaş makinesi gibi 
hareket eden Moğolların, bir iki 
nesil sonra İslâm’a ram olma-
ları kendi kültürel gerçeklikle-
rinin İslâm’ın inşa ettiği sosyal 
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gerçeklik karşısında dayana-
madığının göstergesidir. Kıta 
Avrupa’sında yaklaşık sekiz asır 
varlık gösteren Endülüs’ün etki-
si de öyle… Ortodoks İstanbul’a 
Haçlı Seferi düzenleyerek eşi 
benzeri görülmemiş barbar-
lıklara imza atan Latin Avrupa 
Katolik kültürüne karşı Müslü-
man egemenliğini tercih eden 
Hristiyanlar da… Örnekleri 
çoğaltmak mümkün… Kültü-
rel emperyalizm belli bir bil-
me-kavrama biçiminin, hayat 
tarzının ve dünya görüşünün 
yumuşak veya sert sömürgeci-
lik aracılığıyla dayatılması an-
lamına geliyor. Her kültür bir 
değer sisteminin/itikadın etra-
fında şekillendiği için bu dayat-

ma eksiksiz bir biçimde itikadi 
referanslar içeriyor. Bu noktada 
iki farklı durum ortaya çıkıyor: 
Ya kendi itikadını cebren ve hi-
leyle benimsetiyor ya da muha-
tabının itikadının içini boşalta-
rak sömürülmeye elverişli hâle 
getiriyor. Birincisi sert ikincisi 
ise yumuşak sömürgeciliğe ör-
nek verilebilir. Bizi yakından il-
gilendiriyor olmasından dolayı 
Türkiye’nin yumuşak sömürge-
cilik aracılığıyla esir alınmaya 
çalışıldığı söylenebilir.

ONTİK VE METODİK ŞİDDET

Bunun yanında ontik ve meto-
dik şiddet de var. Bu ayrımlara 
dair bizi biraz bilgilendirebilir 
misiniz?

Ontik şiddeti varlığı ilahi 
vahyi(nebevi pratiği) referans 
almadan anlam(landır)maya ça-
lışma çabasının sonucu olarak 
ortaya çıkan durumun ifadesi 
bağlamında kullanıyorum. Me-
todik şiddeti ise insan-insan, in-
san-tabiat, insan-eşya ilişkisini 
hangi usulle ele almamız gerek-
tiği, bilginin nasıl elde edileceği 
gibi soru(n)ların ilahi vahiy(ve 
nebevi pratikten) bağımsız bir 
şekilde cevaplandırılması neti-
cesinde ortay çıkan durumun 
ifadesi bağlamında kullanıyo-
rum. Malum, modern/postmo-
dern paradigma vahiy bilgisini 
ve nebevi pratiği referans olarak 
kabul etmiyor. Yani bilgi değeri 
taşıdığına inanmıyor. Sezgisel, 
folklorik ya da manevi işlevi 

olabileceğini ve fakat bir bütün 
olarak hayata-tarihe-bilgiye-hu-
kuka-siyasete-ekonomiye vb. 
vaziyet edemeyeceğini iddia 
ediyor. Bu iddiasını temellen-
dirmek için de özel “epistemik 
cemaat/ler” istihdam ediyor.

İÇERİK ÜRETME ZAFİYETİ

Öteden beri genelde İslâm dün-
yasının özelde Türkiye’nin ma-
ruz kaldığı durumlar üzerine 
eleştirel mahiyette çokça metin 
yazıldı. Günümüzde maruz ka-
lınanları öncekilerden farklı kı-
lan hususlar bağlamında neler 
söylenebilir?

Maruz kalmak başlı başına bir 
sorun zaten… Edilgenliğe razı 
olan toplumların kaderidir ma-

ruz kalmak. İslâm dünyası ne 
zamandan beri maruz kalıyor 
sorusuna kesin bir yanıtım yok 
açıkçası. Ancak, merhum Fuat 
Sezin Hoca’dan ilham alarak, 15. 
yüzyılın sonundan itibaren başla-
yan bir “içerik üretme zafiyeti”ne 
işaret edilebilir. Kıta Avrupa’sı-
nın dinî saiklerle başlattığı deniz 
seferlerinin burjuva Protestan 
kültürün inkişafında oynadığı 
rol mühimdir. Batı’dan Endülüs, 
Doğu’dan Osmanlı, Güney’den 
ise Memlük tarafından sıkıştırı-
lan Avrupa için Batı’dan gelen 
tehlikenin(Endülüs’ün) bertaraf 
edilmesi çok önemli bir kazanım 
olmuştur.

Ümit Burnu’nun aşılması son-
rası Afrika ve Amerika’dan 
gelen sermaye, Endülüs’ün 
ilmî-entelektüel mirasının Tu-
leytula-Sicilya üzerinden tevarüs 
edilmesiyle birleşince burjuva 
Protestan kültürün inkişafının 
da önü açılmış oldu. Bu süre 
zarfında Avrupa’ya en yakın 
imparatorluk olan Osmanlı’da-
ki “meraksızlık” sürecin doğ-
ru okunmasının önünde engel 
teşkil etmiştir diye düşünüyo-
rum… Öyle ki Hristiyanlık içi 
gerilimden istifade etmek ama-
cıyla Protestanlığı destekleyen 
Osmanlı, bu akımın kısa-orta ve 
uzun vadede neye yol açacağını 
hesap edememiştir. Protestan-
lık Endülüs’ün ilmî/entelektüel 
mirasını sekülerleştirerek mün-
harif bir çığır açacaktır. Nitekim 
19. yüzyıla gelindiğinde, Osman-
lı özelinde, “değer sistemi ithali” 
nin önü açılmış durumdadır. 
Tanzimat radikal bir kırılma 
olarak kabul edilebilir. Fransız 
İhtilali’ni taklit eden Cumhuriyet 
modernleşmesi ise bu kırılma-
yı “onarılması güç” hâle getiren 
adım olma özelliğine sahiptir.

Gerçeği sanaldan ayırt edemeyen bir sosyal gerçekliğe 
doğru koşar adım ilerliyoruz. Gerçeklikle temas kurma 
kabiliyetimizi yitiriyor, duygularımızı sanal âlemin 
insafına terk ediyoruz.
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ÖZGÜVEN KAYBI

Esasında Müslümanlar tarih bo-
yunca birçok büyük sarsıntı/lar 
geçirmesine rağmen ayağa kalk-
mayı başarmıştır. 8.-9. yüzyıllar-
da köklü medeniyetlerin ilmî-
entelektüel-felsefi birikimiyle 
(hiçbir komplekse kapılmadan) 
yüzleşebilmişlerdir. 13.yüzyılda 
Doğu’dan Moğol, Batı’dan Haçlı 
saldırıları karşısında çok büyük 
yıkımlar yaşamasına rağmen 
itikadına olan güveni sayesinde 
(yeniden) tarihin öznesi olmayı 
başarmıştır. Modern dönemi 
öncekilerden farklı kılan ise, 
kanaatimce, Müslümanların 
itikatlarına olan güvenlerinin 
sarsılmasıdır. Artık kimi Müslü-
manlar İslâm’ın “dinlerden bir 
din” ya da “birçok hakikat için-
de bir hakikat” olduğuna inanı-
yor. Böyle olunca başka değer 
sistemlerinin sosyal gerçekli-
ğini teneffüs etmekte beis gör-
müyor. Aslolanın içsel/manevi 
huzur olduğuna inanıyor. Bina-
enaleyh İslâm, kapitalist/neoli-
beral hayat tarzının örselediği 
ruhları birtakım ritüeller aracı-
lığıyla huzura kavuşturup yeni-
den piyasanın hizmetine sunan 
bir din hâline geliyor! Umran 
dergisinin geçen ayki sayısında 
dikkat çektiği üzere “müphem-
lik kültürü” terviç ediliyor. Bu 
kültürün muhteviyatındaki 
“sabitesizliği özendirme” çabası 
görmezden geliniyor.

EPİSTEMOLOJİK  
BAĞIMSIZLIK SAVAŞI

Müslümanların “paradigma 
dışı bir varoluş mücadelesinin 
imkânları üzerine kafa yorma-
ları” gerektiğini vurguluyorsu-
nuz. Ayrıca küresel ölçekteki 
“cendereden kurtulmak için 
epistemolojik bağımsızlık sa-
vaşını başlatmak gerekir. Bu 

savaş insan kalma savaşıdır.” 
diyorsunuz. Peki, böyle bir ba-
ğımsızlaşma mücadelesi nasıl 
yapılabilir?

Bağımsızlaşma mücadelesi ve-
rebilmek için evvela “bağ”ların 
farkında olmak gerekir. Türkiye 
özelinde Müslümanların bu far-
kındalığa sahip olduğunu söyle-
mek (şimdilik) mümkün görün-
müyor. Verili olanla uzlaşmayı 
esas alan bir yaklaşım söz ko-
nusu… Uzlaşmaya karar verdi-
ğimiz andan itibaren ona uygun 
bilgi-fikir-yorum üretmekte 
güçlük çekmiyoruz. Oysaki ne-
bevi gelenekten öğrendiğimiz 
en temel ilke, kanaatimce, uz-
laşmayı reddetmektir. Nasıl ki 
uzlaşmaya karar verdiğimizde 
ona uygun söylem-eylem prati-
ği inşa edebiliyorsak, uzlaşmayı 
reddettiğimizde de ona uygun 
söylem-eylem üretebiliriz.

“Epistemolojik bağımsızlık 
savaşı” derken, Müslümanlar 
olarak temel referans noktamız 
olan vahiy bilgisi-nübüvvet pra-
tiği ve bu bilgi-pratikle mütena-
sip geleneksel birikimimizden 
ilham alarak inşa edilmiş bir 
bilgi sistemini; bu sistemden 
neşet eden iktisadi-içtimai-si-
yasi-hukuki-felsefi-estetik sos-
yal gerçekliği kastediyorum. 
İnsanlık ailesinin felahının 
buradan geçtiğine inanıyorum. 
Sözünü ettiğim bağımsızlığın 
kazanılması için örgütlü-siste-
matik-uzun erimli bir mücadele 
stratejisi üzerinde kafa yormak 
gerektiği kanaatindeyim. Ön-
ceki sayınızda Kürşat Atalar’ın 
dikkat çektiği “düşüncenin 
okullaşması” önerisinin (bu 
bağlamda) önemli olduğunu 
düşünüyorum. Bu noktada mo-
dern/postmodern değer(ler) 
sisteminin ve bu sistemin kav-
ramsal/kurumsal çerçevesinin 

(tüm yönleriyle) İslâm noktayı 
nazarından teşrih masasına ya-
tırılması elzemdir. Bu yapıldı-
ğında karşımıza İslâm’la asla ve 
kata telif edilemeyecek bir bil-
me-kavrama-yorumlama biçimi 
çıkacağından kuşkum yoktur. 
Sözünü ettiğim bilme-kavrama-
yorumlama biçiminin sosyal 
bilimlerin diline/söylemine nü-
fuz ettiği gerçeğiyle (de) yüzleş-
memiz gerekiyor. Demem o ki 
sosyolojinin bilme-kavrama-yo-
rumlama biçimine yaslanarak 
Müslüman bir toplum analizi 
yapılamaz. Çünkü modern sos-
yoloji Hristiyanlık içi gerilimin 
sonucu olarak ortaya çıkan sos-
yal gerçekliği referans alır ve 
bütün toplumları bu gerçekli-
ğin içinden değerlendirmek is-
ter. Bunu Said Halim Paşa yak-
laşık yüzyıl önce söylüyor… Öte 
yandan toplum üzerindeki etki-
si oldukça fazla olan siyasetin 
Fransız devriminin ilham ver-
diği kavramların tasallutundan 
kurtarılması, İslâmî referanslar 
temelinde bir siyaset felsefesi-
nin ve siyasal dilin inşası için 
çaba göstermek gerekiyor. Ulus 
devlet aygıtının bilinçlerimizde 
açtığı yaraların tedavisi için se-
ferberliğe ihtiyacımız var. Özel-
likle İslâmî iddialı havzaların 
bu seferberlikte rol almaları ge-
rekiyor. İstişari zeminlerimizi 
olabildiğince geniş tutmak el-
zemdir. Her bağımsızlık müca-
delesinde olduğu gibi epistemo-
lojik bağımsızlık ta ciddi riskler 
içeriyor. Bu risklerin başında da 
egemen paradigma tarafından 
kriminalize ve terörize edilmek 
geliyor.

İslâm dünyasındaki entelektü-
eller ve âlimler posthümanizm, 
postkolonyalizm, biopolitika 
gibi yeni kavramların işaret 
ettiği durumlar hakkında ge-
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rektiği ölçüde düşünce ortaya 
koyabiliyorlar mı? Sizin bunla-
rı tartışma noktanızdan biraz 
bahsetmek ister misiniz?

Sözünü ettiğiniz kavramlar/
ideolojiler aydınlanma para-
digmasının kendi iç eleştirisi 
olarak okunabilir kanaatinde-
yim. Bu bakımdan ideolojik 
anlamda bir iç tutarlılıktan söz 
edilebilir. Hümanizm ne ka-
dar batılsa post-hümanizm de 
o kadar batıldır. Hümanizm, 
özgür olmak için tanrıyla sa-
vaşmak gerektiği tezi üzerine 
kuruldu. Zeus-Prometeus kav-
gasından ilham alarak Prome-
teusçu bir yaklaşımı terviç etti. 
“Beyaz adamı” merkeze aldı ve 
oldukça eril bir dil kullandı. 
Post-Hümanizm ise beyaz ve 
erkek olmayanları (hatta kadın 
ve erkek cinsi dışında olduğu 
varsayılanları) da kuşatma id-
diasında… Postkolonyalizm, sö-
mürgeciliğin doğrudan(cebren) 
değil de dolaylı(yumuşak) ola-
rak devam ettiği tezine yaslanır. 
“Beyaz adamın” dünya görüşü 
ve hayat tarzının içselleştiril-
mesi sonucu ortaya çıkan du-
ruma vurgu yapar. Bio-politika 
ise, Michael Foucault’nun tespi-
tiyle, iktidarın bedenler üzerin-
de kurduğu tahakküme işaret 
eder. Takip edebildiğim kada-
rıyla, Türkiye’de dâhil, İslâm 
dünyasında bu konular üzerin-
de düşünce üretimi oldukça az-
dır. Umran dergisinin 331. sayı-
sında Katar Şark gazetesinden 
Ahmet El Kadidi, Filistin asıllı 
Edward Said’in 1993’te yayın-
lanan Kültür ve Emperyalizm 
adlı eserinin hâlâ Arapçaya 
tercüme edilmediğine dikkat-
lerimizi çekiyordu. Bunun an-
laşılabilir ve izah edilebilir bir 
tarafı yok… Kaldı ki o kitabında 
Edward Said en çok ta Arapla-

rın maruz kaldığı emperyalist 
tahakküme dikkat çekmekte-
dir. Yani milliyetçi saiklerle 
bile hareket edilmiş olsaydı bu 
kitabın çoktan Arapçaya tercü-
me edilmesi gerekirdi.(Sözünü 
ettiğim kitap yayınlandıktan 
beş yıl sonra Türkçeye tercüme 
edilmiş.)

Bu noktada Filistin’e ayrı baş-
lık açmak gerektiği kanaatin-
deyim. Arap havzası içinde 
zihinsel dinamizmi en yüksek 
toplum olarak Filistin’e işaret 
edilebilir. Siyonist barbarlığa 
karşı verdikleri mücadele onla-
rı diri kılmış. Her alanda üret-
meye özen gösteren bir ruh hâli 
var Filistin halkının… Merhum 
Âkif Emre İz’ler kitabında, kısa 
adı PASSIA olan (Uluslar Ara-
sı İlişkiler Çalışmaları Filistin 
Akademik Topluluğu) Doğu 
Kudüs merkezli kuruluşun, bir-
çok bağımsız devletin bile yapa-
madığı ansiklopedik çalışmala-
ra imza attığına dikkatlerimizi 
çeker. Siyonist sömürgeciliğe 
karşı yerelde ve küre ölçeğin-
de farkındalık oluşturmaya ça-
lıştığını söyler. Petrol zengini 
Körfez tiranlıklarının şımarık-

lığına karşı Filistin’in bu kavi 
entelektüel duruşu/çabası dik-
kate şayandır.

SÜKÛTA VE SÜKÛNA  
DÖNÜŞ ŞART

Matrix evreni, dijital kültür in-
san olma tarzımızı değiştiriyor 
mu?

Kesinlikle değiştiriyor. Gerçeği 
sanaldan ayırt edemeyen bir 
sosyal gerçekliğe doğru koşar 
adım ilerliyoruz. Gerçeklikle te-
mas kurma kabiliyetimizi yitiri-
yor, duygularımızı sanal âlemin 
insafına terk ediyoruz. Bu du-
rum zorunlu olarak söze ve ya-
zıya duyarsızlaşmayı beraberin-
de getiriyor. Gözün merkezde 
olduğu bir hayata zorlanıyoruz. 
Aslında zorlanma demek belki 
kolaycılık şeklinde anlaşılabilir. 
Bu hayatı kendimiz tercih edi-
yoruz dersek daha isabetli olur 
herhâlde.

Asırlarca sözün ve yazının, ka-
lemin ve kelamın gölgesine sı-
ğınarak varlığını anlamlı kılmış 
insanlık ailesi için gözün mer-
kezde olması, kupkuru bir ma-
teryalizmin girdabında debe-
lenmek anlamına geliyor. Söze 
ve yazıya duyarsızlaşan insan 
meramını emojilerle anlatmaya 
çalışıyor. Yani düşüncenin en il-
kel biçimiyle… Gözün merkezde 
olması kamera ve fotoğraf ma-
kinesinin hayatımızın her anını 
işgal etmesiyle yakından alaka-
lı… Artık göz önüne getirilme-
yen şeyin kıymeti yok… Bu ne-
denle olsa gerek resim ve video 
gündelik hayatın ayrılmaz par-
çası âdeta… Bu süreci, “bilincin 
pornografikleşmesi” diye ad-
landırıyorum. Malum pornog-
rafi en ince ayrıntısına kadar 
görünür kılmayı amaçlar. Böy-
lece yorumu imkânsızlaştırır… 
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Ne zaman ki 
ilmî/entelektüel 
bağımsızlığımızı kaybettik, 
içerik üretimi zaafa uğradı 
ve tarihten yavaş yavaş 
çekilmek zorunda kaldık.

Yorumun olmadığı yerde fikir 
de yoktur. Çünkü her yorum bir 
fikre istinat eder… Fikir de bil-
giye… Enformasyon bombardı-
manı altında sağlıklı düşünme 
kabiliyetini yitiren bir sosyolo-
jik gerçeklik var artık…

Dijital tiranlık “habere boğarak 
cahil ve edilgin kılma” strateji-
siyle hareket ediyor… Aklın en 
temel işlevi olan “bağ kurma”yı 
zaafa uğratıyor… Bu cendere-
den çıkış yolu olarak, kitabımda 
da işaret ettiğim üzere, kalemin 
ve kelamın gücüne sığınmayı 
teklif ediyorum. Bunun için de 
sükûtu ve sükûnu temin etme-
miz gerekiyor. Nebevi geleneğin 
son temsilcisi Hz. Muhammed 
(s.)’in hayatından ilham alarak 
“mağara metaforu” üzerinden 
bir direniş başlatılabilir kana-
atindeyim. Malum son Elçi’ye 
vahiy mağarada nazil oldu… 
Sükût ve sükûn hâlindeyken… 
Demek ki tefekkürün ön şartı 
sessizliği ve hareketsizliği te-
min etmek… Oldukça gürültülü 
ve hareketli bir yaşama mecbur 
bırakılarak (ya da bu yaşamı 
tercih ederek) düşünmeyi/te-
fekkürü ihmal ediyoruz maa-
lesef… Matrix evreninde insan 
kalmak için “mağaraya(sükûta 
ve sükûna)dönüş” şart…

SİSTEMATİK ÇALIŞMALAR VE 
İNSANIN FELAHI

Başka bir kavramla devam 
edelim. Entelektüellerin işlevi 
üzerine de yazılarınız var ki-
tapta. Entelektüeli günümüzde 
nasıl düşünebiliriz? Malumu-
nuz, bu konudaki temel yak-
laşımlar 1990’larda şekillendi 
Türkiye’de. Bu tarafıyla mevcut 
durumunun eleştirisi öne çıktı. 
Kavramın geçmişinden farklı 
bir şekilde günümüzde farklı 

bir alımlanması olduğunu dü-
şünebilir miyiz?

Ortaya çıkış koşulları itibariyle 
entelektüel (özellikle) Dreyfus 
davasıyla ilişkilendirilir. Mev-
cut statükonun hilafına bir 
duruş sergileyerek “ötekinin” 
hakkını savunmak suretiyle 
gerçeğin ayan beyan ortaya çık-
masını sağlayan kişi/ler anla-
mında kullanılmış. Orta Çağ’da 
ise ultra-katı Katolik geleneğe 
karşı muhalif duruşlarıyla öne 
çıkan, yer yer aylaklıkları ve 
cari din dilini/söylemini hic-
vetmeleri yönüyle de dikkat 
çeken goliardların entelektüe-
lin öncüsü olduğu kabul edilir. 
Bu bağlamda entelektüel hem 
statükoya hem de dine karşı 
bir duruşun mümessili olarak 
öne çıkar, özellikle Hristiyan 
gelenek içerisinde… Türkiye’de 
daha çok ikinci anlamıyla, yani 
dinin(İslâm’ın) karşısındaki 
tutumuyla dikkat çekmiştir… 
Bazı küçük değişiklikler olsa 
da hâlâ benzer tutum devam 
etmektedir.

Entelektüeli, hiçbir kınayıcının 
kınamasından korkmadan, ha-
kikatin söylem ve eylem olarak 
tecessüm ve tebellür etmesi-
ne öncülük eden kişi/ler diye 
tanımlıyorum. Hakikatin ise 
“aranan” değil verili(vahiy bil-
gisi ve nübüvvet pratiği) olduğu 
kanaatindeyim. Bu bağlamda 
entelektüel ile âlimi( birbirinin 
yerine ikame edilmeleri tam 
anlamıyla mümkün olmasa da) 
aynı ilkesel duruşun temsilcile-
ri olarak görüyorum. İlmî/ente-
lektüel kadroların öncülüğünde 
yürütülecek örgütlü-sistematik 
çalışmalar aracılığıyla insanlı-
ğın felahının mümkün olacağı-
nı düşünüyorum. Bu bağlamda 
hicri ilk üç asırda tesis edilen 
ilmî/entelektüel bağımsızlığın 

ihyası için çok yoğun çalışmalar 
yapmamız gerekiyor. Sözünü 
ettiğim bağımsızlık sayesinde 
Müslümanlar karşılaştıkları 
soru(n)ları aşmayı başardılar. 
Bu bağımsızlık merak duygu-
suyla birleştiğinde ortaya her 
alanda çok yoğun içerik üretimi 
çıktı. Ne zaman ki ilmî/entelek-
tüel bağımsızlığımızı kaybettik, 
içerik üretimi zaafa uğradı ve 
tarihten yavaş yavaş çekilmek 
zorunda kaldık.

SÖMÜRGECİ TAHAKKÜMÜN 
DIŞINA ÇIKIŞ

Hâlihazırda İslâm dünyası-
nın genelinde olduğu gibi 
Türkiye’de de ilmî/entelektüel 
bağımsızlık henüz sağlanabil-
miş değildir. Statükoyla barışık 
bir durum söz konusudur. Kimi 
zaman reel-politik argümanlar, 
kimi zaman ulus devlet realite-
sinin dayattığı etnik-mezhebi 
öncelikler, kimi zamansa kon-
jonktürel zaruretler ve/veya 
politik ayrıcalıkları koruma ref-
leksi nedeniyle ilmî/entelektü-
el bağımsızlık ihlal ediliyor. De-
nebilir ki bu bağımsızlık temin 
edilemediği müddetçe, yukarı-
da işaret etmeye çalıştığım epis-
temolojik bağımsızlık savaşını 
başlatmak mümkün değildir.

Kitaplarınızdan da aşina oldu-
ğumuz üzere çağdaş filozof ve 
yazarların metinleriyle hemhâl 
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olmaya çalışıyorsunuz. Dipesh 
Chakrabarty, Frantz Fanon 
başta olmak üzere bazı entelek-
tüellerin değerini özellikle vur-
guluyorsunuz. Eserlerini takdir 
ediyorsunuz. Müslüman ente-
lektüeller, yeni bir farkındalık 
kazanma ve bir dil oluşturma 
sürecinde niçin böylesi isimler 
üzerinde durmalı? Onları bu 
kadar mühim kılan nedir?

Sözünü ettiğiniz isimler-ki bu 
isimlere Ranajit Guha, Mah-
mut Mamdani, Gayatri Spivak, 
Ali Şeriati, Malik Bin Nebi, 
Gil Anidjar, Ziyaüddin Serdar, 
Arundhati Roy gibi isimler de 
dâhil edilebilir- sömürgeci ta-
hakkümün ördüğü tel örgüle-
rin dışına çıkmayı, sömürgeci 
bilginin mahiyeti ve keyfiyetine 
dair farkındalık oluşturmayı, 
bütünüyle beyaz adamın çıkar-
larına hizmet eden uluslararası 
siyasal-iktisadi-hukuki-askerî 
gerçeklikle yüzleşmeye çağır-
maları, modern/postmodern 
değerler sisteminin Yahudi-
Hristiyan kodlarla olan iç içe-
liğine dair niteliksel çözümle-
meler yapmaları itibarıyla öne 
çıkıyor. Dolayısıyla bu isimler-
den Türkiyeli okurların istifa-
de etmesinin faydalı olacağını 
düşünüyorum. Çünkü Türkiye, 
vaktiyle askerî emperyalizme 
karşı vakur bir duruş sergileye-
rek bağımsızlığını temin etmiş 
ve fakat epistemolojik emper-
yalizme teslim olmuştur. Bu 
teslimiyet devam ettikçe-ki edi-
yor- Türkiye için onurlu bir ge-
lecekten bahsetmek mümkün 
değildir.

İSLÂMCILIK VE   
YARININ TARİHİ

Çalışmalarınıza baktığımızda 
önceki eseriniz İslâmcılık hak-
kında. Orada ayrıntılı biçimde 

ele aldınız. Şuradan devam ede-
biliriz sanırım: İslâmcılık genel-
likle, aileye, bir ölçüde geleneğe 
ve tarihe yaptığı vurgudan do-
layı muhafazakârlık ile ilişki-
lendiriliyor. Ayrıca İslâmcılık, 
uzunca zaman geçmişe yönelik 
eleştirel yaklaşımıyla öne çıktı. 
Geçmişi daha öne çıkarmak ye-
rine gelecek anlayışımızı nasıl 
düşünebiliriz? Yarının tarihine 
bakarken ne yapılmamasına 
dair gördükleriniz nelerdir?

İslâmcılığın hem Türkiye hem 
de İslâm dünyası toplumları için 
en sahih ideolojik istinatgâh 
olduğunu düşünüyorum. 
İslâmcılığın muhafazakârlık 
ve/veya sağcılıkla ilişkilendi-
rilmesinin maksatlı olduğu ka-
naatindeyim. Böylece İslâmcı 
ideolojinin “paradigma içi” bir 
tezahür olduğu algısı oluştu-
rulmak istenmekte ve ardından 
“ölümü” ya da “bittiği” iddia 
edil(ebil)mektedir. Oysaki hem 
muhafazakârlık hem de sağcı-
lık bütünüyle İslâm’ın ruhuna 
yabancıdır. Muhafazakârlık 
Katolik-Protestan geriliminin 
sonucu olarak ortaya çıkan bir 
tutumun adıdır. Aileye ve ge-
leneğe yaptığı vurgu Protestan 
yıkıcılığını(tedhişini) azaltmak 
ya da engellemek içindir.

Şahsen İslâmcılığı, ”vahiy bilgi-
si, nebevi pratik ve bu bilgi-pra-
tikle mütenasip geleneksel bi-
rikimden ilham alarak zulmün 
tekerine çomak sokmak için ör-
gütlü-sistematik bir mücahede 
sürecinin faili olan Müslüman 
tavrı/tarzı/tutumu” şeklinde 
anlıyor ve tarif ediyorum. Mü-
barek İslâm’ın hayatın bütünü-
ne vaziyet etmesini arzulayan 
bir cehttir bu… Bu bağlamda 
yarının tarihini bugünkü ça-
balarımızın şekillendireceğini 
söylemek mümkün… Türkiye 

özelinde, sağ/muhafazakâr ge-
leneğin cürüm ve günahlarını 
İslâmcılığa hamletmek iste-
yenler, sömürgeci tahakkümün 
(yani “epistemolojik emperya-
lizmin”) kalıcılaşmasına hizmet 
etmekten başka bir şey yapmı-
yorlar. Türkiye’nin onurlu bir 
yarına uyanmasını engelleyen 
bu hizmetleri sayesinde “beyaz 
adamın” gözdeleri arasında yer 
alacaklarına kuşku yok…

Peki, İslâmcılığı İslâm dünya-
sındaki arayışların merkezi 
şeklinde görmek hâlâ mümkün 
mü? İslâmcılığın görev(ler)ini 
yeniden ele almak istersek, ne 
tür beklentiler içinde olabiliriz?

İslâm dünyasının, şayet sö-
mürgeci bilginin tahakkü-
münden kurtulmak istiyorsa, 
İslâmcılıktan başka seçeneği 
yok… Çünkü İslâmcılık hari-
cindeki tüm ideolojiler modern 
paradigmanın epistemolojik 
referanslarına yaslanır. Binae-
naleyh “paradigma dışı” bir mü-
cadele sadece İslâmcılığın şem-
siyesi altında mümkün. Çünkü 
bu şemsiye vahiy bilgisini-ne-
bevi pratiği ve bu bilgi-pratikle 
mütenasip geleneksel birikimi 
referans alır. Bu bağlamda önce-
likli adım modern/postmodern 
değerler sisteminin kavramsal 
ve kurumsal çerçevesinin dışı-
na çıkma çabası olmalıdır. Bu 
çabanın failleri sorumluluk 
sahibi âlim/aydın/entelektüel 
kadrolar olmalıdır. Bu kadrolar 
eliyle yürütülecek irşat faaliyet-
leri yeni bir sosyal gerçekliğin 
inşasına vesile olabilir. Sözünü 
ettiğimi bu irşat faaliyetleri bir 
bütün olarak hayatın (iktisadi-
içtimai-siyasi-hukuki-felsefi-es-
tetik, vb. ) tüm veçhelerine hi-
tap etmelidir.
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Şair ve Gecekuşu: İnce İşçilik
ÜSTÜN BOL

C ihan Aktaş kitaplarını 
okurken dönemin sosyal 

hayatı, politik tartışmaları, in-
sanların o tarihlerdeki öncelik-
leri üzerine geniş bir bilgiye de 
sahip olur okur. Yazarın önceki 
kitaplarında da gördüğümüz 
bir husustur bu. Aktaş’ın öykü 
ve romanlarının üç durağı ol-
duğunu söylemek yanlış olma-
yacaktır. İran, Azerbaycan ve 
Türkiye üçgeninde yazılan bu 
metinler her üç ülkenin de si-
yasi ve sosyal handikaplarına, 
insanlarının acı ve mutlulukla-
rına ve aynı zamanda farklılık-
larına genişçe yer ayırır.

İran, Azerbaycan ve Türkiye 
gibi geniş bir coğrafyada kalem 
oynatmak, bu üç ülkenin de 
geniş kültürel hinterlandından 
etkilenmek bir yazar için hayli 
besleyici olmalıdır. Bu büyük 
coğrafya yazı dilinin hareket 
alanını genişletirken aynı za-
manda sözü bereketlendirir ve 
çoğaltır. Öykü ve romanların 
çoğunlukla bu üç ülke merke-
zinde geçmesi ilaveten başka 
ülkelere yapılan seyahatler, baş-
ka kültürlerle kurulan temaslar, 
Balkanlar, Afrika, Amerika ve 
Avrupa gezileri yazarın dima-
ğında mutlaka izler bırakıyor-
dur. Dili geliştiren, bakışı geniş-
leten okumalar, bütün bunların 
yanında insanlara karşı iyi ni-
yet ve güzel düşünceden da-
mıtılmış bir serüven olmalıdır 
Aktaş’ın yazarlık öyküsü.

AHLAKİ POLİTİK

Cihan Aktaş, edebî üslubunun 
naifliğine, doğrudan siyaset 
üretmemesine rağmen; politik 
vurgudan çekinmeyen, dün-
yaya bakış açısını, yergilerini 
metinlerinde korkusuzca dile 
getiren bir yazardır. Kitapların-
da döneminin hemen hemen 
bütün itirazlarını dillendiren 
bir kahraman bulmak hiç zor 
değildir. Okuruna saygı du-
yan bir yazar için kaçınılmaz 
bir durumdur bu. Burada onu 
döneminin diğer büyük yazar-
larından ayıran özelliği ise bu 
politik tartışmalara yaklaşırken 
sergilediği vicdani, ahlaki ve 
dürüst tutumdur. Onun eserle-
rinde İstanbul’u işgal edenlere, 
tarihî eserlerini çalanlara övgü-
ler olmadığı gibi; çaldığı eserle-

ri İngiltere’ye götürenlere; “Bu 
eserler İstanbul’da kalsaydı gör-
güsüz ahali onlara zarar verirdi, 
Londra’ya götürerek İngilizler 
bu eserleri korudu” gibi oryan-
talist bir bakışta yoktur. Ne ol-
duğunu, kim olduğunu bilen 
ve bu bilgi nedeniyle kompleks 
taşımayan, içimizden biridir o.

Şehir Tutulması kitabı Gezi 
olayları sonrasında ortaya çıkan 
kırılgan bir zeminde sözünü 
son derece politik bir biçimde 
söyleyen bir kitaptı. Tarafların 
bütün hırçınlığına ve saldırgan-
lığına rağmen şehir, mimari ve 
söz hakkı üzerine esasen keskin 
ve net görüşleri kimseyi kır-
madan söyleyebilmişti. Ancak; 
kimseyi kırmamak için sözün-
den tasarruf etmeyen bir eserdi 
Şehir Tutulması. Muhatapları 
kitabı okuduğunda kendisine 
karşı söylenmiş, saldırgan ol-
mayan ama keskin eleştirileri 
kolaylıkla görebiliyordu.

Cihan Aktaş, şehir ve mimari 
üzerine politik eleştirilerini 
Şehir Tutulması ile bitirmedi. 
Şair ve Gecekuşu romanından 
önce yazdığı Şirinin Düğünü 
metninde de bir Fars-Türk kla-
siği olan Ferhat ile Şirin aşkının 
yanında, benzer eleştirilere yer 
verdi. Yazıldığı dönem dikkate 
alındığında üzerinden yüzler-
ce yıl geçmiş bir aşk hikâyesini 
günümüze taşırken şehirleşme 
problemi üzerine politik bir 
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eleştiri dokumak yazarın sahici-
liğini, hayatın en az bizim kadar 
içerisinde olduğunu göstermesi 
açısından manidardı. Bir başka 
açıdan da yazarın sokağın ve 
hayatın dinamiklerini dikkatle 
gözlemlediğini gösteriyordu.

Sınıra Yakın ve Bana Uzun 
Mektuplar Yaz romanları da 
zamanının politik tartışmala-
rından yeterince beslenmişti. 
Bana Uzun Mektuplar Yaz’da 
80’li yılların siyasi tartışmaları, 
ailelerin bu tartışmalardaki esa-
sen politik olan ama politik de-
ğilmiş gibi görünen tutumları, 
öğrencilerin bölünmüşlüğü ve 
güç dengeleri üzerine var olma 
çabalarına dikkat çekiyordu. 
Bir yandan bağımsız bir kimlik 
oluşturmaya çalışan yatılı okul 
öğrencilerinin diğer yandan ba-
ğımlı bir kimlikle hayatla kur-
dukları ilişkiler bugün bile yeni 
kuşakların hayatlarına dokuna-
cak tazelikteydi.

Sınıra Yakın romanı ise İran 
ve Türkiye toplumlarının hem 
ülke siyaseti hem de halkların 
gözündeki politik çelişkileri-
ni ortaya koyması açısından 
önemliydi. Eserin edebî niteli-
ğini geride bırakmayan, paralel 
bir doku olarak ortaya çıkan bu 
politik eleştiri de ne kadar dik-
kate alındı bilinmez. Bir otobüs 
yolculuğunda farklı milletler-
den insanların birbirleriyle iliş-
kileri, acıları, neşeleri, tepkileri 
ve düşünceleri ancak bu kadar 
detaylı ve titiz işlenebilirdi. Sa-
dece yolcuların değil otobüs 
muavininin dondurucu soğuk-
ta lastik tamir ederken düşün-

dükleri, sınırdan geçerken oto-
büs yolcularının korkuları, sınır 
askerlerinin öğrenilmiş refleks-
leri sağlam bir gözlem ile akta-
rılmıştı. Sınırdan geçer geçmez 
değişen kimlikler, kıyafetler ve 
düşünceler ile politik eleştiri 
bütün ağırlığını hissettiriyordu. 
Bu edebî politik söylem yaza-
rın öykülerinde de hep mevcut 
oldu. Cihan Aktaş, başörtüsü 
yasaklarından, eğitim hakkına, 
dezavantajlı gruplardan Kürt 
meselesine, şehirleşme ve sivil-
leşme problemlerinden kadın 
haklarına kadar çok geniş bir 
alanda toplumun bütün mese-
lelerini öykülerinde gergef gibi 
işledi. Şair ve Gecekuşu da ha-
yatın politik kurgusu içinde bu 
eleştirilerden payını aldı.

Kitaplarını incelediğimizde Ci-
han Aktaş metinlerinde baskın 
vurgunun kadına yapıldığı söy-
lenebilir. Öykülerinde, roman-
larında, eleştiri metinlerinde 
kadın sorunu ya başrol oynar 
ya da konu bir bağlam eksenin-
de bir şekilde toplumun kadına 
bakışına, haklarına, kadının 
yıpratılmasına ve değersizleşti-
rilmesine temas eder. Yukarıda 
bahsettiğimiz kitapları dışında 
Üç İhtilal Çocuğu, Kılık Kıyafet 
ve İktidar, Sistem İçinde Kadın, 
İslamcılık, Türbanın Yeniden 
İcadı, Bacıdan Bayana, Dev-
rim ve Kadın, Tesettür ve Top-
lum, Yakın Yabancı, Seattle 
Günlüğü hatta Hazreti Zeynep, 
Mahremiyetin Tükenişi, Hazre-
ti Fatıma, Azizenin Son Günü 
kitaplarını bu örneklik için bir 
çırpıda sayılabilir.

Şair ve Gecekuşu romanın-
da da yazar, bu hassasiyetini 
farklı dönemlerde yaşamış iki 
özel kadını, Cevriye Banu ve 
Nimet Gecekuşu’nu buluştu-
rarak anlatmaktadır. Nimet 
Gecekuşu’nun hikâyesi kahra-
manımızın babası Tahir Efen-
dinin Şapka İnkılabı sonrası, 
şapka giymemiş yaşlı bir insana 
saldırılmasına şahitlik etmesi 
ile başlar.1 Aynı tarihlerde gaze-
te haberlerinde “Bacak Güzeli” 
yarışmasının (s.10) reklamları-
nın yayımlandığını ve İngiliz-
lerin İstanbul’u terk etmesinin 
hemen sonrasında 1925’te okul-
larda başörtüsü yasağı uygulan-
dığını (s.18) Tahir Efendiden 
öğreniriz.

Bunlara ilaveten Tevhidi Ted-
risat Kanunu’nun çıkarılması, 
medrese ve tekkelerin kapa-
tılması (s.25) gibi dinî alanı 
daraltan ve yok sayan uygu-
lamalar ise -kızlarının ve aile-
sinin hilafına- Tahir Efendiyi 
Erzincan’a göç etmeye mecbur 
kılacaktır. Tahir Efendi âdeta 
devrim kanunlarından kaç-
makta, uzağa giderse, köyüne 
dönerse devrim kanunlarından 
kurtulacağını düşünmektedir. 
Tahir Efendi’nin göç etmesine 
yol açan kararların siyasi bo-
yut taşıdığı ve bu göçten roman 
boyunca en çok etkilenenlerin 
ailenin kadınları olduğu ise 
aşikârdır.

Nimet Gecekuşu, iyi eğitim al-
mış, sarayın eli altında yetişmiş 
diyebileceğimiz bir İstanbul 
ailesine mensup iken; Cevriye 
Banu Çankırı’nın Atkaracalar 
ilçesinin en saygın ailelerin-
den birine mensuptur. İyi eği-
tim almaları ortak paydaları 

1 Cihan Aktaş, Şair ve Gecekuşu, İz 
Yayıncılık, İstanbul, 2021, s. 8.

Cihan Aktaş için Şair ve Gecekuşu -bir röportajında ifade 
ettiği üzere- Anadolu’ya borcudur.
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olsa da Cevriye Banu Kadiri 
tarikatına intisabıyla Nimet 
Gecekuşu’ndan ayrılır. Onu 
Divan’ını yakmaya götüren 
bahtsızlığı ise, içinde bulun-
duğu tarikat-köy denkleminin 
“Kadın şiir mi yazar?”, “Kime 
yazıyor bu şiirleri?” söylentile-
ridir. Kader iki kadının acılarını 
ortaklaştırmaktadır.

Nimet Gecekuşu’nun uçarı 
kardeşi İffet’le babası arasın-
da geçen bir tartışma bugüne 
de mesajlar verir. İstanbul’dan 
ayrılmayı istemeyen İffet, ni-
şanlısının babasını yobazlıkla 
suçladığını söyler. (s. 26). Ba-
basının Cumhuriyet aleyhinde 
konuşması, uzamı bugüne ka-
dar ulaşan ve hâlen varlığını 
sürdüren bir travmadır. Cevriye 
Banu’nun ailesinde yaşananlar 
da çok farklı değildir. Kadının 
dilsizliği, ikinci eş/kuma gerçe-
ği, “Aman, söz olur, kim ne der.” 
travması o günün Çankırı’sında 
olduğu gibi bugünün Türki-
ye’sinde de hâlen caridir.

Cevriye Banu’nun da Nimet 
Gecekuşu’nun da hikâyesine 
konu olan çizgi, kaçınılmaz bir 
biçimde politik bir düzlemde 
yol almaktadır.

İNCE İŞÇİLİK

Cihan Aktaş metnini birçok 
eserden ayıran özellik her cüm-
lesinde dikkatinizi çeken ince 
işçiliktir. Cevriye Banu’nun 
Atkaracalar’da büyüdüğü, ya-
şadığı konak bu ince işçiliğin 
detaylarıyla doludur. Bundan 
yüzlerce yıl önce yaşanılan bir 
konakta nasıl bir hayat söz ko-
nusudur? Bu hayatın detayları 
neredeyse noksansız biçimde 
yazarın kaleminde görünür. 
Tarlalarda yetiştirilen buğday 
bir yandan su değirmeninde 

öğütülürken diğer yanda dibek 
dövülmektedir. Konağın kızları-
nın bir kısmı şerbet damıtırken, 
diğerleri tarhana kurutmakta-
dır. İşini bitiren salça kaynata-
na yardım eder, yün çırpanın 
elinden tutar. Nihayetinde baz-
lamalar pişirilir ve el birliği ile 
yemek hazırlanıp sofra kurulur.

Konağın yaşamı tasvir edilirken 
mimari bir eser olarak özellik-
leri de ihmal edilmez. Cumba, 
hayat, avlu, kuyu, ocak ve bun-
ların yaşama uygun ergonomisi 
de bir ressam titizliğiyle resme-
dilir. Kadınların rahat çalışabil-
mesi için erkeklerin “Cıbırpat” 
içeri dalmayacak kadar hassasi-
yet göstermesi de konak sakin-
lerinin inceliğine ve estetiğine 
dâhildir.

Cevriye Banu’nun konağı ne 
kadar ihtişamlı ise Nimet 
Gecekuşu’nun Erzincan Esesi 
köyündeki evi o kadar göste-
rişsizdir. İstanbul’da saray yav-
rusu bir konakta başlayan ve 
Erzincan’da derme çatma iki 
odalı bir fakirhaneye uzanan 
Nimet Gecekuşu’nun hikâyesi, 
hayal kırıklıkları, yoklukları, 
umutsuzlukları ve hüznü ile 
bütün detaylarıyla romanda 
resmedilecektir. Okur, zaten 
zor ayakta duran iki odalı evin 
rüzgâr estikçe sallanan duvar-

larında sallanmakta, üfürüm-
lerini üzerinde hissetmekte, 
kışın bir inekle paylaşılan oda-
nın tezek kokusunu burnunda 
duymaktadır. Evin bahçede yer 
alan, kışın ve karanlık geceler-
de kimi zaman korkudan kimi 
zaman soğuktan gidilmeyen 
tuvaleti kendi hayatımızda bir 
yere denk düşmektedir. Evin 
tek dekoru diyebileceğimiz ve 
çoğumuzun çocukluğunda ev-
lerimizin duvarını da süsleyen 
geyikli halı Nimet Gecekuşu ka-
dar bizim de dert ortağımız ve 
evimizin tek konforlu eşyasıdır.

Atkaracalar’daki konağı diri 
tutan husus konağın kızlarının 
ister ev sahibi olsun, ister “evlat-
lık”, konağa kattıkları kişiliktir. 
Konağın erkek karakterlerinin 
konaktan uzak ve nispeten silik 
kişilikleri kadın karakterlerin 
güçlü kimliklerini daha da orta-
ya çıkarır. Sıkıştığında her şeyi 
terk ederek kaçan erkek sakin-
lerine inat, Cevriye Banu, kona-
ğın bütün yükünü sırtlanarak 
bir geleneği sürdürmektedir. 
Atalarından ne gördüyse onu 
eksiltmeden aksine çoğaltarak 
kendinden sonrakilere emanet 
etmeye çalışan Cevriye Banu 
bir roman kahramanından ziya-
de köyümüzde, mahallemizde 
her an karşımıza çıkabilecek 
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cefakâr bir, anaç karakterdir. 
Bununla birlikte konağın evlat-
lığı Erguvan da sanki kapı kom-
şumuz kadar sahici ve yalındır. 
Erguvan’ın karakterindeki gel-
gitler, açmazlar, âşık olmaktan 
çok, evlatlıktan kurtulmak için 
birine bağlanmaya çalışması 
bir yakınımızın hikâyesi kadar 
içeridendir.

Erguvan’ın “Bırak Cevriye abla 
birinin gönlünde olduğuma 
inanayım, isterse gerçek olma-
sın.” (s.120) sözleri, hem evlatlık 
olmanın hem engelli olmanın 
problemleriyle layık görülmedi-
ğini düşündüğü bir duyguya öz-
lemin ifadesidir. Sevmekten çok 
sevilmeyi istemek, kendisi bek-
lenilmese de birini beklemek en 
çok kadınların karşılaştığı bir 
çaresizliktir.

Cevriye Banu ömrünü nasıl 
konağa adamışsa Nimet Gece-
kuşu da varlığını ailesine, sev-
diklerine adamıştır. Cevriye 
Konağın işlerini yürüterek bir 
vasiyeti yerine getirmekte, in-
sanlara yardım ederek yaşama 
gücü bulmaktadır. Nimet ise 
varlığını köyde başkalarına ve 
kendine faydalı olmaya çalışa-
rak ayakta tutmaktadır. Hâlâ 
kitap okumakta, köyün çocuk-
larına ve kadınlarına eski ve 
yeni alfabeyi öğretmekte, terzi-
lik yapmakta, bir gün İstanbul’a 
döneceğini ilişkin umutlar 
yeşertmektedir.

GEÇMİŞE SADAKAT

Şair ve Gecekuşu’nu okurken 
yazarın iki kitabı zihnimizde 
dönüp durmaktadır. Sınıra Ya-
kın, esas itibarıyla bir otobüs 
yolculuğunun dar alanında 
yaşanırken detayları itibarıyla 
coğrafi sınırlara aşan bir geniş-
liğe sahiptir. Bu yanıyla Şair 

ve Gecekuşu’nun serüveni ile 
Sınıra Yakın benzerlik gösterir. 
Diğer yandan yazarın birçok 
kitabında gördüğümüz ama 
Bacıdan Bayana -İslamcı Ka-
dınların Kamusal Alan Tecrü-
besi- kitabında cisimleşen kadın 
meselesi kitapta öne çıkmakta-
dır. Bu iki kitap birlikte okundu-
ğunda yüzlerce yıl önce bir ko-
nakta yaşanan kadın hikâyeleri 
ile yeni Cumhuriyet’in ilk dö-
nemlerinde kadın problemle-
rinin nasıl ortaklaştığı; 2000’li 
yılların başında ise kadın soru-
nunun iyileşmek yerine kendin-
den öncekileri de kapsayarak 
genişlediği görülmektedir.

Cihan Aktaş’ın bütün kitapla-
rında dikkatimizi çeken, haki-
kate sadakat bilinciyle dönemin 
dilini ustaca kullanma becerisi 
bu kitapta da korunmuştur. Ya-
zar, bir kısmına kulaklarımızın 
aşina olduğu bir kısmını ise ilk 
defa duyduğumuz kelimeleri 
güncel hayatta kullanıldığı bi-
çimiyle satırlara dizmiştir. Bibi, 
eze, hayat, terek, hedik, kavut, 
çemiş, çedere, gahk, bastık, küs-
tek… gibi onlarca kelime kitap-
ta kayıt altına alınmış, roman 
ile kültürel bir şahitlik ve akta-
rım gerçekleştirilmektedir.

BİR BORÇ OLARAK  
ŞAİR VE GECEKUŞU

Cihan Aktaş için Şair ve Gece-
kuşu -bir röportajında ifade etti-
ği üzere- Anadolu’ya borcudur. 
İnsanların kolayca terk edebil-
diği bir coğrafyada, Türkiye’de, 
kendini topraklarına borçlu his-
setmek özellikle de genç kuşak-
lar için anlaşılabilir bir durum 
olmayacaktır. Her ne kadar yeni 
kuşak için anlaşılır olmadığını 
söylesek de, Türkiye 1990’lar-
da bizim kuşağımız için de 
terk edilebilir bir ülkedir. 28 

Şubat’ın karanlık günlerinde 
bu ülkeden gitmek ve bir daha 
dönmemek çoğumuzun aklın-
dan geçmektedir. O karanlık 
günlerde hepimizden daha ağır 
bedel ödeyen kadınlar sorunu 
bir başka merhaleye taşımak-
ta “Bu ülkeye çocuk doğurmak 
istemiyorum.” demektedir. O 
gün yaşama alanı bırakılmayan 
insanların kurduğu bu cümle-
leri kıyasıya eleştirenler bugün 
sağlıklı bulmadıkları bir yöne-
tim şekline karşı daha ağır cüm-
leleri rahatlıkla kurmaktadır. 
Kendini güç ve iktidarın mut-
lak hâkimi gören bu kitle bi-
zim kuşağımızdan farklı olarak 
maddi varlıklarının konforuyla 
yurt dışında yaşamayı da hâlen 
tercih etmektedir. Güçlü olanın 
haklı olduğu bir düzende, ezil-
diğini düşünen, ülkesini, terk 
etmekle tehdit etmektedir. Bu 
çerçevede, Cihan Aktaş’ın ma-
kul ölçülerini, soğukkanlılığını 
koruyarak bu tehditler arasın-
da ve taraflardan birini tercih 
etmeden Anadolu’ya borcu ol-
duğunu düşünmesi, üzerinde 
çokça yoğunlaşmamız gereken 
bir konudur.

Şirin’in Düğünü için Amasya’ya 
giden, Ferhat’ın su kanallarında 
dolaşan, Ferhat ile Şirin müze-
sini detaylıca inceleyen, efsa-
neyi Farsça aslından okuyan; 
Sınıra Yakın kitabını yazma-
dan önce İran’dan Türkiye’ye, 
Türkiye’den İran’a otobüsle 
yolculuk yapan yazar; bu kez 
hikâyenin geçtiği Erzincan ve 
Çankırı’ya defalarca giderek, 
kahramanlarının bulabildiği 
mezarlarını ziyaret ederek biz 
alacaklılarına borcunu hakkıy-
la ödemiştir. Ama neyleyelim ki, 
gönül bu borcun bitmesini asla 
istemeyecektir.
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