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M ilyonlarca insanı vatanlarından kaçırtan bir krizden söz 
açmak elbette doğrudur ancak dünyanın dört bir yanın-

da yaşananlar yalnızca bir sığınmacı krizi olarak adlandırıla-
mayacak boyutlar içermektedir. İnsanlar eşini, işini, dostunu, 
akrabasını, malını ve mülkünü terk etmek mecburiyetinde 
kalmıştır. Bunların hemen tümü de savaş, şiddet, doğal afet, 
eşitsizlik, can güvenliği, takip edilme kaygısından kaçıyor ya da 
çocuklarının geleceğini güvence altına almak için. 

Sığınmacı akınlarının idaresindeki ironi, sığınmacıların dörtte 
üçünden fazlasının fakir ülkeler tarafından sahiplenilmesi ve 
medyanın konuyu detaylı işlemesine rağmen zengin kuzey 
ülkelerinin çok az sayıda mülteciyi kabul etmesi. “Norveç 
rüyası”nın peşine düşerek kaçanların küçük bir kısmının refah 
arayışıyla Avrupa’ya sığınarak mülteci statüsü elde edebildiğini 
ve buna rağmen yeni ırkçılığın, yabancı düşmanlığının ve İslâm 
karşıtlığının sürekli yükseldiğini biliyoruz. “Hayaller solcu, ger-
çekler sağcı” nitelemesini haklı kılacak ölçüde Avrupa liberal 
solunda Müslüman figürünün neredeyse parya durumuna gel-
mesi uzun uzadıya üstünde durulması gereken bir meseledir. 

Modernlik bir yanıyla herkesi göçmen kılan bir toplumsal 
hareketliliğin adı kabul edilebilir. Böyle bir tanım, ilk anda mo-
dernlikle birlikte küresel çapta meydana gelen göç olgusunun 
çağımız toplumsallığındaki merkezî yanına işaret eder. Bugün 
yaşadığımız dünyayı en fazla belirleyen gerçek, küresel çaptaki 
baş döndürücü hareketliliktir. Birleşmiş Milletler, geçen 
yıllardaki toplu göçlerin süreceğini ve muhtemelen sayılarının 
daha da artacağını öngörüyor. Göç sebepleri arasında, savaş ve 
krizler, yoksulluk, iklim değişikliği, doğal afetler ve çevrenin 
yok edilmesi sıralanıyor. Birleşmiş Milletler’e sunulan bir ra-
pora göre 2050 yılında en az 321 milyon insan kendi ülkesinin 
ötesinde yaşayacak. Birçok veri, ülke nüfusu içinde sığınmacıla-
rın oranının aynı kalmayıp artacağına işaret ediyor. Sadece zor 
hayat şartları değil, küreselleşmenin doğurduğu sonuçlar da 
artan göç hareketliliğinin sebepleri olarak ileri sürülüyor ilgili 
Birleşmiş Milletler raporunda. 

Günümüzde, dünyadaki göç hareketlerini yakından takip eden 
sosyologlar, 21. yüzyılın göçmenin yüzyılı olacağını kaydediyor-
lar. Çünkü henüz daha yüzyılın başında önceden görülmemiş 
sayıda bölgesel ve uluslararası göçmen kayıtlara geçmiş durum-
dadır. Öyle ki her on yılda bir toplam nüfus içindeki göçmen 
oranı artmakta, gelecek yirmi beş yıl içinde bu oranın son yirmi 
beş yıldakinden daha yüksek olacağı varsayılmaktadır. Artık 
çevresel, iktisadi ve siyasi istikrarsızlıklar sebebiyle insanların 
göç etmesi daha da zorunlu duruma gelmiş vaziyettedir. 

Çağımızdaki göçü anlamak için kaçışın küresel düzeyde olduğu 
göz ardı edilmemelidir. Örnek vermek gerekirse, insanlar sa-
dece Suriye’den değil, Eritre’den, Afganistan’dan, Pakistan’dan, 
Somali’den yahut Kongo’dan da kaçıyor. Dünyanın her yerinde 
mümkün mertebe daha iyi bir geleceğe kaçmaya çalışanlara 
yardım edenler var. Türkiye gibi birçok ülke, “sığınmacı/
mülteci statüsü” vermeyi belirli sınırlarda tuttuğundan geri 
göndermeme ilkesi uyarınca yabancılara acil ve geçici olmayan 
bir uluslararası koruma statüsü olarak “ikincil tamamlayıcı 
koruma statüsü” verebilmektedir. Ne var ki Suriye’den, başta 
Türkiye olmak üzere komşu ülkelere zorlanan kitle hareketi 
bir göçmen hareketi değil, tam anlamıyla bir tehcirdir; kuzey 
Suriye’de planlanan yeni bir siyasi yapı için demografik 
unsurun boşaltılmasıdır! Maalesef Suriyeli sığınmacıları konu 
edinen analizlerde farklı nedenlere bağlı olarak bu önemli nok-
taya hiç değinilmiyor. Ancak şimdilerde bunu fark edebilecek 
durumdayız.

Bugün Türkiye’de bile mevcut göç gündemleri -medyada 
verilen adla “Suriyeliler krizi”- üzerine yorum yapanların çok 
büyük bir ekseriyeti salt yaşanan durum ve lokal hadiseler 
üzerinden öyle yanlış sonuçları hakikatmiş gibi sergilemek-
tedirler ki şaşırmamak elde değil.  Oysa daha derin insani ve 

vicdani çerçeveye dokunup bu bağlamda yaşananları eleştirel 
bir incelemeden geçirmek şarttır. Şayet insanlığın gündemini 
meşgul eden krizlerden biri mültecilik ise öncelikle, yaşadıkları 
kamplardaki çadırların bizzat Batılı devlet güçleri tarafından 
ateşe verilerek göçmenlerin oralardan zorla sürgün edilmeleri-
ne dikkat çekilmelidir. Ukrayna’dan, Rusya’nın açtığı savaştan 
kaçarak Polonya yahut Romanya’ya sığınmaya çalışırken 
yalnızca kucağında bir de bebek taşıyan siyahi bir kadının 
sınırdan içeriye sokulmaması, onun ayrımcılığa tabi tutulması 
vicdanları sızlatmalı değil midir? Dahası Polonya ya da bir 
başka Avrupa ülkesindeki mülteci kampındaki Suriyelileri 
çadırlarından kovarak onların yerine Ukraynalı göçmenleri 
yerleştirme çabası hayal bile edemeyeceğimiz felaketlerin/ay-
rımcılıkların kapıda olduğuna işaret ediyor. 

Öte yandan böylesi saldırılar, sistematik bir sürecin parçası ve 
dünyanın farklı yerlerinde beyaz olmayanlara karşı gerçek-
leştirilen bir saldırı değil de sanki şahsi problemleri olan akıl 
hastaları tarafından yapılmış gibi lanse ediliyor. Bu nedenle 
öncelikle bu saldırıların yeni ırkçı saldırı olduğunu görmemiz 
şart. Bu olaylar, günümüzde esas mücadele hatlarının nereden 
geçtiğinin, kimin vicdanlı ve merhametli, kimin vicdansız 
olduğunun belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Devam eden 
mülteci krizi, bugünün Avrupası ile dışında vicdanını kaybet-
meyenlerin önünde duran en büyük vazifeyi oluşturuyor.

Bu çerçevede Türkiye’deki sığınmacılar odaklı yorum ve 
değerlendirmelerde, eleştirilerde insaf elden bırakılmamalıdır. 
Ne var ki yapılan hataları ve ihmalleri de dillendirmeliyiz. 
Göçmenlik sorunlarının çözümünde yol gösterici olmak, adil 
olmak vazgeçilmez ölçüdür. Farklı sosyo-kültürel, dinî ve etnik 
yapıların bir arada olmasının getireceği etkileşimleri, hibrit 
savaşların mantığını, felsefesini göz önüne alarak yeniden 
değerlendirilmelidir göç olgusu. 

Türkiye, on yılı aşkın süre içerisinde birçok devletin yapmadığı 
insani bir yaklaşımla canını kurtarmak isteyenlere kucak aç-
mıştır. Milletimiz şairin “Evvel Allah utandırmaz bu eller ada-
mı” dizesindeki geniş gönüllüğü elinden geldiğince sergilemiş-
tir ve sergilemeye de devam etmektedir. Ülkemizde ilk başlarda 
ensâr-muhâcir yahut misafir sıfatları ile anılan göçmenler ne 
yazık ki bugün günah keçisi ilan edilmektedirler. Sığınmacılar 
odaklı krizler karşısında takınılan tavırları nazarı itibara alarak 
“göçenler” ve “göçürülenler” ayırımı yapmak mecburiyetinde-
yiz.  Göçmen söylemi göçenler üzerinde odaklaşıyor, söylem 
göçmenler için kullanılıyorsa da göçürenlere aittir ve söylemin 
kendisi göçmendir. 

Göçmenleri her hâlükârda kapı dışarı ederek göndermek 
isteyen muhalif çevrelerin faşizan dilden ve bu anlama gelen 
tutum ve tavırlardan kurtulması gerekiyor. Göçmen karşıtı 
propagandanın vehimlerinin hilafına araştırmalar gösteriyor 
ki sığınmacıların suç oranları, yerlilerinkinden daha aşağı bir 
düzeydedir. Yüzyıllarca huzur ve sükûnet içinde yaşayan Or-
tadoğulu bugün sorunlar yaşıyorsa bunun kaynağını İslâm’ın 
dışında aramalıyız. Uzun vadeli bir birlikteliğin ve toplum-
sallığın temeli dayanışmadan geçer. Bu dayanışma idealini 
sürekli kılmadıkça, sığınmacıları sayılara indirgeyen ana akım 
medyanın söylediklerinin peşinden gitmeye mahkûm olacağız. 
Dünyada devam etmekte olan sığınmacı/mülteci krizi, nice 
büyük göçlerin habercisi görülmelidir. Devlet, egemenlik ve 
ulus üçlüsü yeniden  tanımlanmalıdır ve göçmenlik gibi zorlu 
bir meseleyi konuşurken şunu unutmamalıyız: İnsanlık ve 
Müslümanlık külfetlerle ayakta durur.

Ülkemizin, bölgemizin ve dünyanın tarihî dönüşüm sürecin-
den geçtiği bir dönemde vasıl olacağımız Kurban Bayramı’nın 
ülkemize, İslâm âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini 
Allah’tan niyaz ediyoruz.
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G Ü N D E M

YENİ BİR DÜNYA DÜZENİ KURULURKEN 
NATO VE TÜRKİYE
METİN ALPASLAN

R usya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın 
ardından İsveç ve Finlandiya, “Rusya teh-

didine karşı” kendilerini güvence altına almak 
için, iki cihan harbi de dâhil olmak üzere, uzun 
zamandır sürdürdükleri “askerî tarafsızlık” siya-
setini terk ederek NATO’ya üye olma adımlarını 
hızlandırdılar. İsveç ve Finlandiya’nın NATO 
üyeliğine başvurma kararları Transatlantik 
Topluluğu’nda büyük bir heyecan yarattı. Başta 
ABD olmak üzere İngiltere, Fransa ve Alman-
ya gibi önde gelen NATO ülkeleri İskandinav 
ülkelerinin ittifaka katılımını desteklediklerini 
açıkladılar. Çünkü savunma sanayileri hayli ge-
lişkin bu iki ülkenin NATO üyeliğinin gerçekleş-
mesi durumunda, Baltık Denizi âdeta bir NATO 
gölü hâline gelecek ve NATO’nun doğu kanadı 
güçlenecektir. Genel Sekreter Stoltenberg, iki 
ülkenin başvuruları durumunda katılımlarının 
“hızlı ve sorunsuz” olacağını belirtmişti.

Ancak bu iki Baltık ülkesinin başvurusu, “terör 
örgütlerine destek vermeleri “sebebiyle Türkiye 

tarafından olumsuz karşılandı. Türkiye her iki 
ülkenin de terör örgütleriyle mücadelede somut 
adımlar atmadan, terör örgütlerine karşı açık 
ve net bir tavır sergilemeden ve bize yönelik 
uyguladıkları silah ambargolarının kaldırı-
lacağına dair yazılı taahhütler vermeden bir 
ilerleme sağlanamayacağını kararlı bir şekilde 
ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zamanında 
Yunanistan’ın tekrar NATO’ya dönüşü konusun-
da yanlış yapıldığını dile getirerek, “Bu konuda 
ikinci bir yanlışı işlemek istemiyoruz!” ifadesini 
kullandı. Ayrıca, “İskandinav ülkeleri ne yazık 
ki terör örgütlerinin âdeta misafirhanesi gibidir. 
Bu örgütler parlamentolarında da yer alıyorlar. 
Bu noktada bizim olumlu bakmamız mümkün 
değil. Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bu sü-
reç içerisinde bir güvenlik örgütü olan NATO’ya 
girmelerine biz ‘evet’ demeyiz.” şeklinde konuş-
tu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın PKK’ya verdik-
leri destek nedeniyle İsveç ve Finlandiya’ya 
gösterdiği tepki toplumun geniş kesimi tarafın-
dan haklı bulundu, desteklendi.

4 | Temmuz 2022 | umranmran



NATO GENİŞLEYEREK CANLANIYOR

Şimdi ABD, Varşova Paktı’nın dağılması sonra-
sında aslında varlık nedeni kalmamasına rağ-
men, kendi emperyal çıkarları için NATO’nun 
daha da güçlenmesine çalışmaktadır. ABD 
Başkanı Biden’ın 24 Kasım 2020’de, “Amerika 
geri döndü. Dünyaya liderlik etmeye hazır.” 
cümlesini hatırlayalım. Çoğu eski Doğu Bloku 
ülkesi olan ülkeleri NATO’ya katarak Rusya’yı 
yakından kontrol etmeyi amaçlamaktadır. 
Ukrayna’yı NATO’ya alma girişimiyle, Rusya’yı 
tahrik ederek savaşa sebep olmuş, Rusya’nın 
Ukrayna’yı işgali dengeleri bozmuş, Avrupa’yı 
korkutmuştur. ABD, NATO’yu olabildiği kadar 
hızlı genişletmeye, Rusya ile arasını iyice açıp 
Avrupa’yı ağır bir ipotek altına almaya çalış-
maktadır. Bu korku NATO’nun geri gelmesine 
yol açtı. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un deyi-
miyle “Beyin ölümü” gerçekleşen NATO yeniden 
canlanırken, herkes ABD’nin yanına koşmaya 
başladı. İskandinavya’nın tarafsız ülkeleri İsveç 
ve Finlandiya’nın can havliyle NATO’ya koşması 
bu sebeptendir.

NATO’nun genişlemesine başta ABD olmak 
üzere, birçok NATO üyesi de isteklidir. Çünkü 
fiilen emperyalist sermayenin önünü açmanın 
bir müdahale aracı olan NATO’nun genişlemesi 
demek emperyalizmin genişlemesi demektir. 
Liberal sermayenin serbestçe dolaşımı için 
ABD’nin egemenliğindeki NATO bir askerî 
aparat olarak önemli hizmet vermektedir. 
Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrası NATO, 
eski Varşova Paktı üyeleriyle ilişkilerini geliş-
tirmek için adımlar attı. 1994’te eski Varşova 
Paktı üyeleriyle “Barış İçin Ortaklık” adlı bir 
program oluşturularak, bilgi paylaşımı sürecine, 
ortak tatbikatlara ve barış gücü operasyonlarına 
katılım imkânı sağlandı.

12 ülkeyle kurulan NATO, genişleme politikası 
sonucunda 1990’da 16 üyeye; Varşova Paktı’nın 
yıkılması sonrası 1999’da Macaristan, Polonya 
ve Çek Cumhuriyeti’yle 19 üyeye; 2004’te 26 
ülkeye; 2009’da Arnavutluk ve Hırvatistan’ın 
katılımıyla 28 ülkeye ve 2017’de Karadağ’ın 
üye olmasıyla 29 üyeye çıktı. Makedonya’nın 
üyeliğiyle 2019 yılında NATO’nun üye sayısı 
30 oldu. Böylece NATO, tarihinin en kapsamlı 
ve önemli genişlemesini gerçekleştirdi. NATO 
zayıflayan ya da güç kaybeden değil, üye sayısı 
yıldan yıla artan bir ittifak hâline geldi. Zaten 
gereğinden fazla genişlemiş olan NATO’nun 
ABD önderliğinde sürdürdüğü doğuya doğru 

daha fazla genişleme politikasına Rusya ve Çin 
karşı çıkmaktadır.

NATO’nun bundan önce 14 Haziran 2021’de 
Brüksel’de gerçekleştirdiği liderler zirvesinde 
NATO Genel Sekreteri’nin Asya-Pasifik’le iş 
birliğini derinleştirme açıklaması genişlemenin 
daha da devam ettirileceğinin bir işareti olarak 
küresel ilişkilerin dinamikleri açısından önem 
arz etmekteydi. Sonuçta bir Avrupa-Atlantik 
ittifakı olan NATO’nun Çin’e karşı konuşlan-
dırılması ve Rusya’yı kışkırtması niyetinin, 
2030’a kadar Asya-Pasifik’te yayılmak olduğu-
nu göstermektedir. Anlaşılıyor ki, bir taraftan 
ASEAN üyesi Filipinler, Myanmar, Tayland, 
Endonezya, Singapur, Brunei, Vietnam, Laos 
ve Kamboçya’nın, diğer taraftan QUAD üyesi 
Avustralya, Hindistan ve Japonya’nın hepsinin 
NATO’ya katılması amaçlanmaktadır. Zirve 
sonrası yayınlanan bildiride NATO’nun ilgisinin 
Afrika kıtasından Ortadoğu’ya, oradan Latin 
Amerika’ya ve Asya-Pasifik havzasına kadar yer-
kürenin her bölgesine uzadığını görüyorsunuz. 
Normalde bir savunma ittifakı konumundaki 
NATO’nun ilgi alanlarındaki kapsamlı değişim 
ve dönüşümün sadece coğrafi anlamda değil, 
tehdit kategorileri anlamında da dikkat çekici 
bir çeşitlenmeye gittiğini görüyoruz.

NATO VE DÜNYA GÜVENLİĞİ

Soğuk Savaş mirası NATO’nun genişleme 
ihtirası, Ukrayna’yı tahrik ederek sonunda 
Rusya-Ukrayna çatışmasının çıkmasına yol açtı. 
Genişleme politikasını yeniden gözden geçir-
me yerine, bölgesel ve küresel güvenliği ciddi 
şekilde tehdit eden askerî çatışmayı kışkırtmayı 
sürdürmekte, Ukrayna ise harap olmaktadır. 
Sadece kendi güvenliğini ve menfaatini düşü-
nen ABD ve NATO savaşın uzamasını, bu sayede 
Rusya’nın yorulup, yıpranıp, yalnızlaşacağını 
düşünmektedir/hedeflemektedir. Böylece Avru-
pa üzerindeki nüfuzu pekişecektir. Beraberinde 
silah şirketlerine gün doğmuş, sipariş yağmaya 
başlamıştır.

Bir Avrupa-Atlantik ittifakı olan 
NATO’nun Çin’e karşı konuşlandırılması 
ve Rusya’yı kışkırtması niyetinin 
2030’a kadar Asya-Pasifik’teki yayılmak 
olduğunu göstermektedir.
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İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğini, NATO’yu 
Rusya sınırına taşıma ve bir kışkırtma hareketi 
olarak görmek gerekir. 1999’dan bu yana ge-
nişleyen NATO’nun üye sayısı 16’dan 30’a çıktı. 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye’nin 
tavrını umursamadan, İsveç ve Finlandiya’nın 
NATO’ya katılmak için başvuru yapması 
hâlinde NATO’nun bunu hızlı bir şekilde kabul 
edeceğini duyurdu. İsveç ve Finlandiya’nın üye 
olmasıyla bu sayı 32 olacaktır. NATO, örgütün 
doğu kanadındaki sınır bölgelerinde kalıcı 
askerî konuşlandırma planını açıklayarak olayı 
kaşımaya devam etmektedir. Daha savaş öncesi 
Rusya-Ukrayna müzakereleri sürerken NATO 
Ukrayna’ya tank, ağır silah ve teçhizat sağlama-
ya başlamış, krizi tırmandırmıştı. Örgütün bu 
kuşatma hareketine Rusya, bu adımın bölgede 
istikrara, güvenliğe katkı sağlamayacağını, geri-
limi daha da tırmandıracağını vurgulayarak sert 
tepki vermişti.

AYNI OYUNU TÜRKİYE ÜZERİNDE DE 
OYNAMIŞLARDI!

Müttefik devletler İkinci Dünya savaşını 
kazandıktan sonra 4-11 Şubat 1945’te Yalta’da 
düzenledikleri ve ABD Başkanı Roosevelt, 
İngiltere Başbakanı ve Sovyetler Birliği (SSCB) 
lideri katıldığı konferansta dünyayı parseller-
ken Doğu Avrupa Sovyet etki alanına, Türkiye 
ise ABD’nin ve dolayısıyla NATO’nun nüfuz 
alanına bırakılmıştır. Bu konferansta tarafların 
anlaşması üzerine, Moskova’nın Türkiye’ye 
tehditleri başladı. SSCB, Türkiye’ye 19 Mart’ta 
diplomatik bir nota vererek, Türk boğazlarının 
savunulması için Sovyetlere üs verilmesini 
istedi. Ayrıca Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi 
Selim Sarper’i Dışişlerine çağıran SSCB Dış 
İlişkiler Bakanı Molotov, 16 Mart 1921 tarihli 
Moskova Antlaşması’nda yapılacak değişiklik-
le Kars ve Ardahan’ın SSCB’ye bırakılmasını 
istedi. Tehditlerinin ciddi olduğunu 1925 
tarihli sınır antlaşmasını tek taraflı olarak fes-
hederek gösterdiler. Gürcüler ve Ermeniler de 
Türkiye’den istenen toprakların kendilerine ait 
olduğu yolunda Batı’da ve Birleşmiş Milletler’de 
kampanya başlatmışlardı. Sovyetler Temmuz 
1946’da Ankara’daki elçisini geri çekti ve 7 
Ağustos’ta Türkiye’ye Montrö Sözleşmesi’nin 
feshedilmesi ve boğazların Karadeniz’e komşu 
ülkelerin yönetimine verilmesini isteyen yeni 
ve sert bir nota daha verdi. Türkiye bu nota 
karşısında ne yapacağını düşünürken beklediği 

destek ABD’den geldi. Washington, Moskova’ya 
bir nota göndererek bu talebinin kabul edilemez 
olduğunu bildirdi.

Esasen bu talep, konferansta kararlaştırılmış 
olan Türkiye’yi ABD’nin kucağına itme oyunun 
bir parçasıydı. Türkiye için tek yol Rus saldır-
ganlığını, İngiltere ve ABD’yle yakınlaşarak 
dengelemekti. Türkiye’yi NATO’ya üye olmaya 
iten gelişmeleri tetikleyen Molotov krizi de bir 
komplonun ürünüydü. İnönü hükûmeti man-
şetlerden köpürtülen bu komünizm korkusunu 
gayet iyi kullandı. Ölüm gösterilerek Türkiye 
sıtmaya razı edilecekti. Türkiye’nin Amerikancı 
Moskova Büyükelçisi Selim Sarper’in özel çaba-
sıyla Sovyet tehdidi yaygarası kopartılarak siyasi 
iklim oluşturuldu. İnönü’ye çektiği telgraf ve 
sonrasında yapılan açıklamalar bir panik havası 
oluşmasına yol açtı. Batı ve Türk basını aracılı-
ğıyla köpürtülen “Sovyet ve komünizm tehdidi” 
üzerinden yapılan psikolojik harp, ülkenin kade-
rini kayıtsız şartsız Batı’ya bağladı. En sonunda 
sadakatimizi sınamak için “Kore Savaşı’na gelin 
de anlayalım ne kadar sadıksınız!” diyorlardı. 
Kore’ye Mehmetçiği yollayarak, o evlatlarımızın 
kanı pahasına sadakat sınavından geçtik ve niha-
yet NATO’ya girdik. Savaşın başından Temmuz 
1953’teki ateşkese kadar geçen sürede toplam 
14 bin 936 Türk askeri Kore’de görev aldı. Bun-
ların 721’i hayatını yitirdi, 175’i kayboldu, 234’ü 
esir düştü ve 2 bin 147’si yaralandı.

Türkiye’nin NATO üyeliğinin oylandığı 18 Şubat 
1952’de Meclis’te DP’li ve CHP’li 404 milletve-
kili evet oyu vermiş sadece bir çekimser oyu 
kullanılmıştı. O antlaşmadan sonra ABD askerî 
heyetleri Türkiye’ye gelip, Türk ordusunun 
modernizasyonu için raporlar hazırlamaya baş-
ladılar. Akabinde Truman doktrini çerçevesinde 
Marshall yardımları başladı. Artık Türkiye, 
Amerikan yörüngesine girmişti. Nasıl olsa 
Amerika’dan bedava alıyoruz, diye savunma 
sanayimizin kapısına kilit vurulmuştu. Bu ülke-
nin körpecik çocukları Amerikan ordusunun raf 
ömrü dolmuş süt tozlarıyla, bozuk peynirleri ile 
beslenmeye başlamıştı. Daha sonra Soğuk Savaş 
bittiği hâlde Türkiye bu yörüngeden bir türlü 
kurtulamadı, devlet ve silahlı kuvvetler her 
daim NATO üzerinden Amerikan etkisi altında 
kaldı, her bağımsız davranma denemesinde mü-
dahale ile karşılaştık. Tüm ihanetlerine, orga-
nize ettiği darbelere, beslediği terör örgütlerine 
rağmen bu örgüt hiçbir zaman doğru dürüst 
sorgulanmadı.
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NATO’NUN YENİ STRATEJİK KONSEPTİ

1991’de Sovyetler Birliği’nin dağılması ve 
Soğuk Savaş’ın bitmesiyle birlikte NATO’nun 
kuruluş amacı ortadan kalkmıştı. İki kutup-
lu dünyanın ortadan kalkmasının ardından, 
NATO ve ABD dünyada tek kutuplu kalmanın 
verdiği cesaretle kendine yeni bir hedef aradı ve 
öncelikli yeni hedef olarak; “terörizmle müca-
deleyi” ve “enerji hatlarının güvenliğini” seçti. 
Terörizmle mücadeleden kastı, proje örgütler 
üzerinden İslâm’a saldırmaktı. Komünizm bitti-
ğine göre tehlikenin rengi de değişmeli, kırmı-
zıdan yeşile dönmeliydi. Nitekim “İslâmofobi” 
denilen şey ilk NATO toplantısında o zamanki 
İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher tarafın-
dan dile getirilmişti. Salman Rüşdi’nin Şeytan 
Ayetleri kitabıyla başlayın, 28 Şubat’a, BÇG’ye, 
İkiz Kuleler’in vurulması sonucunda Irak ve 
Afganistan’a müdahaleye, DEAŞ/IŞİD, oradan 
FETÖ’ye kadar gelebilirsiniz. Bir “Müslüman 
terörist” imajı inşa ederek İslâm’a savaş açtı-
lar. Oluşturulan hayali düşman algısı ile İslâm 
coğrafyası üzerindeki fiilî hâkimiyetlerini meş-
rulaştırma yoluna gittiler. NATO Afganistan, 
Irak, Libya operasyonlarında İslâm dünyasına 
kan kusturdu. Bosna-Hersek’te yaşanan katli-
ama sessiz kaldı. NATO, hep Hıristiyan Batı’ya 
hizmet etti.

1948’de imzalanan kurucu Washington 
Antlaşması’na göre NATO’nun değişmeyen beş 
prensibinden biri olan “İttifak, savunma amaçlı-
dır.” prensibi Bosna-Hersek, Kosova, Afganistan 
ve Doğu Akdeniz müdahalelerinden sonra bu 
amacın yavaş yavaş ortadan kalktığını görüyo-
ruz. Pakt’ın -1991’den itibaren- değişimi uzman-
lar tarafından “savunmadan çıkıp doğrudan 
mücadeleye geçiş” şeklinde tanımlanmaktadır. 
NATO bu safhadan sonra “demokrasilerin ko-
runması”, “aşırılıklarla mücadele”, “fundamen-
talist İslâmî akımlarla mücadele”, “kriz alanları-
na müdahale”, “uluslararası terörle mücadele”, 
“siber savaşla mücadele”, “iklim değişikliği” gibi 
uygulamalara, asimetrik mücadelelere çok daha 
fazla yer ayıran bir konsepti benimsedi. Yani 
ABD’nin tekelinde, onun bir işgal ve saldırı apa-
ratı olarak dünyanın jandarmalığına soyundu.

Terörizmle mücadele gerekçesiyle Afganistan’ı 
ve Irak’ı işgal eden ABD, enerji kaynakları açı-
sından büyük önem taşıyan Orta Asya ve Orta 
Doğu’da denetimi elinde tutmaya çalışarak, 
potansiyel rakiplerini bertaraf etmeyi ve hege-

monyasını sarsacak bölgesel ittifakları önlemeyi 
hedeflemektedir. Enerji yollarının kontrolü 
için uluslararası bir mücadele söz konusu. 
ABD/NATO petrolün Körfez’deki çıkış sahala-
rını ve ticaretin fiyatını kontrol etmek istiyor. 
Bütün dünyada her enerji noktasında Batı’nın 
menfaatleri doğrultusunda hareket edilmesi, 
edilmezse asker kullanılması gündeme geliyor. 
ABD’nin enerji hatlarının güvenliğine el atması, 
NATO ülkelerinin en büyük doğalgaz sağlayı-
cısı Rusya’nın tepkisini çekiyor. NATO üyesi 
Türkiye’nin bile Doğu Akdeniz’de enerji merkez-
li çevreleme planlarına maruz kalması esasen 
NATO saldırganlığının bir tezahürüdür.

YENİ KÜRESEL NATO’DA     
TÜRKİYE’NİN YERİ VE ABD

Türkiye ittifakın üçüncü büyük silahlı gücü, 
İran’a yakınlığı, topraklarında barındırdığı çok 
sayıda üs ve radar sistemi barındırması, enerji 
güzergâhlarının kavşağında bulunması, enerji 
projelerinin neredeyse tamamının Anadolu 
toprakları üzerinden geçiyor olması ile önemli 
bir ülkedir. Eğer ileriki zamanlarda NATO bir 
“Karadeniz Görev Gücü’’ gücü bulundurmak 
isterse burada Türkiye’nin tutumu kilit önem 
taşıyacaktır. Bu istek 2004 yılında ABD-NATO 
ortak çalışması ile hazırlanan “ABD-NATO Bir 
Amaç İttifakı’’ adlı raporda da açıkça ortaya 
konuluyor. Karadeniz bizim için çok kritik bir 
konu. Karadeniz’e NATO donanmasının girmesi 
“Montrö Sözleşmesi’nin” yeniden tartışmaya 
açılması demektir.

Önümüzdeki süreçte Türkiye’nin sıkıntı ya-
şayacağı konular arasında Güney Kıbrıs Rum 
Yönetimi’nin (GKRY) NATO’ya üyelik talebi 
yer alıyor. Özellikle ABD, Fransa ve İngiltere 
gibi bazı ülkeler “NATO artık genişledi, oy 
çokluğuna geçelim!” demeye başlamışlardır. 
Oy birliği sisteminden oy çokluğu sistemine 
geçilmesi hâlinde Türkiye’nin başı ağrıyacaktır. 
Bu konuda çok sayıda NATO-AB ortak ülkesi 
Türkiye’ye baskı yapmakta ancak GKRY’nin 
başvurusunu Türkiye sürekli veto etmektedir. 
Eğer yeni sisteme geçilirse Türkiye veto hakkını 
kullanamayacaktır.

Dünyadaki güvenlik tehditlerine karşı 
NATO’nun alacağı önlemler ancak ABD’nin 
menfaatleriyle ölçülebiliyor. ABD istedi-
ği zaman NATO görev bölgesi dışında da 
görevlendirilebiliyor. 
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NATO Antlaşması’nın beşinci maddesine göre; 
bir müttefike yapılan saldırı hâlinde diğer 
bütün müttefikler yardıma gelme taahhüdü 
altındalar. İttifakın nihai amacı müttefiklerin 
güvenliğiyse, buradaki taahhüt terör tehdidi 
karşısında da müttefiklerin birbirlerini destek-
lemeleri yükümlülüğünü içerir. 11 Eylül’den 
sonra ABD, 5. maddeyi işleterek Afganistan’a 
girmiştir. Ama Türkiye’nin PKK ile yaptığı 
mücadelede 5. madde işletilmemektedir. Demek 
ki ABD’nin oyuncağı hâline gelen NATO, sadece 
ABD’nin istediği çerçevede hareket etmektedir. 
Türkiye’nin mücadele yürüttüğü PKK-YPG’yi 
terör örgütü görmeyip, terörün kapsamını kendi 
çıkarlarına göre tanımlamaktadır. Sözde mütte-
fik gördüğü ülkelerdeki terör örgütlerine silah 
yardımı dahi yapabilmektedir.

ABD kendi çıkarları doğrultusunda yaptırım 
kararları alan, NATO’yu kullanan, kendi çıkarı 
için dünyayı ateşe atmaktan çekinmeyen bir ül-
kedir. Esed için kılını kıpırdatmayan NATO’nun 
Kaddafi’yi nasıl vahşice öldürdüğünü hatırlaya-
lım. Eski Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Nüzhet 
Kandemir: “NATO sadece ABD’nin memnu-
niyetini öngörür.” demişti. NATO demek ABD 
demektir. Özellikle Avrupa dışı operasyon karar-
larını ABD vermektedir. Çünkü silah gücü onun 
elindedir. NATO’nun ABD’nin çok büyük etkisi 
altında olan bir kuruluş olduğunu unutmamak 
gerekiyor.

ABD, hegemonyasını sürdürebilmek amacıyla 
İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, liberal ekono-
miyi, serbest ticareti esas alan, doları dünya 
rezerv parası yapan ve kurallarını kendi koy-
duğu bir dünya düzen oluşturmuştur. Kurduğu 
dünya düzenini korumak için de BM, NATO, 
IMF, DTÖ gibi kurumları organize ederek ortaya 
sürmüştür.

NATO’NUN SKANDALLARI

• 8-17 Kasım 2017 tarihleri arasında NATO 
Harp Merkezi-Stavanger Norveç’de icra 
edilen Trident Javelin-2017 NATO Bilgisayar 
Destekli Komuta Yeri Tatbikatında, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin birinci cumhurbaşkanı 
Mustafa Kemal’in fotoğrafı kullanılarak düş-
man liderler arasında gösterilmiş, diğer ta-
raftaysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 

ismi sahte bir hesap kullanılarak “düşman 
ile iş birliği içerisinde” gösterilmiştir.

• 3 Mayıs 2019 tarihinde NATO Genel Sekre-
teri Soltenberg’in katıldığı Belçika-Brüksel 
yakınlarındaki Mons’da bulunan NATO’nun 
tüm operasyonlarını kontrol ettiği Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargâhı’ndaki 
komutanlık devir-teslim törenine, AB üye-
leriyle beraber, NATO nezdinde herhangi 
bir statüsü bulunmayan GKRY de davet 
edilmiştir.

• Türkiye, 2014 yılından itibaren FETÖ’yü 
tasfiye etmeye başladı. NATO bu süreci dur-
durmak ve Türkiye’nin Rusya ile başlattığı 
bölgesel iş birliğini bozmak için, 15 Temmuz 
2016 gecesi askerî darbeyi sahneye koydu. 
Zira darbenin NATO karargâhından da 
planlandığı ve buradan adım adım izlendiği 
ortaya çıktı. NATO karargâhında görev ya-
pan 462 subaydan 237’sinin Gladyocu subay 
olduğu tespit edildi. Bunlar geri çağrıldı ama 
çoğu dönmedi. Türkiye’nin iade talepleri ise 
reddedildi. 251 vatan evladını katledenleri 
NATO koruma altına alarak sahip çıktı. Ay-
rıca bazı subaylar NATO üyesi Yunanistan’a 
sığındı. ABD, FETÖ’nün başını Türkiye’ye 
teslim etmeyip himayesine aldı. 15 Temmuz 
gecesi bu vatanın evlatlarını bombalayan 
F-16’ların yakıt ihtiyacının İncirlik’ten kal-
kan tanker uçaklar tarafından karşılandığı 
bilinmektedir.

• NATO’nun başat üyelerinin Kıbrıs, Ege ve 
adalar konusundaki tutumu her zaman Yu-
nanistan lehine olmuştur. NATO, Ege adala-
rının Yunanistan tarafından silahsızlandırıl-
masına karşı girişimlerde bulunmadığı gibi 
NATO tatbikatlarının söz konusu adalarda 
planlanması için özel gayret sarf etmektedir.

• ABD kaynaklı belgelerde ve NATO 
karargâhlarında Türkiye’yi bölünmüş göste-
ren haritalar duvarlara asıldı. NATO tatbi-
katlarında Türkiye’nin bölünme haritaları 
kullanıldı.

• Akdeniz’deki ticaret gemilerimize NATO 
donanmaları saldırıda bulundu.
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MADRİD ZİRVESİ VE NE İSTEDİĞİNİ BİLEN  
ÜLKE OLMAK

Türkiye’nin NATO paktına dâhil olduğu tarih-
ten bu yana başına gelmeyen kalmadı. 27 Mayıs, 
12 Mart, 12 Eylül darbeleri, 12 Eylül öncesinde-
ki kardeş kavgaları, 40 yıldır uğraştığımız PKK 
terörü, 28 Şubat ve 15 Temmuz darbe girişimi. 
Hepsi de ABD ve NATO’nun ürünü ihanet 
oyunları. 12 Eylül darbesi sonrası dönemin CIA 
Türkiye istasyon şefi olan Paul Henze’in, ABD 
Başkanı Jimmy Carter’ı arayarak “Bizim çocuk-
lar başardı!” sözünü hatırlayalım. Bugüne kadar 
NATO bizim hangi yaramıza merhem olmuş, 
Türkiye gibi, NATO’daki üçüncü büyük orduyu 
besleyen bir ülkenin hangi talebi, Türkiye’nin 
hacmine, önemine, ağırlığına uygun olarak kar-
şılanmıştır? Türkiye, NATO üyesi olduğu hâlde, 
başta ABD olmak üzere NATO müttefiklerinin, 
her türlü açık-gizli saldırısına muhatap olmak-
tadır. Bugüne kadar Yunanistan’a herhangi bir 
NATO ülkesinden “Bu kadar saldırganlık, bu ka-
dar mızıkçılık artık yeter!” diyen oldu mu? “Bu 
kadar silahlanma ne için?” diye soran var mı? 
Aksine bu piyonu boyundan fazla laf ettirerek 
daha fazla şımartıyorlar.

Madrid Zirvesi’nde İsveç ve Finlandiya ile 
imzalanan “Üçlü Muhtıra” konusunda son 
derece dikkatli olunmalı, maddeler halinde 
taahhüd edilenler oluşturulacak izleme, takip 
mekanizmalarıyla denetlenmelidir! Sözünde 
durmayan Batı birçok defa Türkiye’yi kandır-
mıştır. Bugün istediklerini elde ettikten sonra 
Türkiye’nin haklı beklentileri konusunda ipe un 
serebilir, döneklik yapabilirler. Temel jeopoli-
tik çıkarlarımızı elde etmeden Kenan Evren’in 
düştüğü Rogers Planı tuzağına düşmeyelim. 
Zira Türkiye, Yunanistan’ın, yeniden NATO’nun 
askerî kanadına dönüşünde herhangi bir talepte 
bulunmamıştı. Danimarka başbakanı olduğu sı-
rada Peygamber Efendimiz (s.) karşıtı karikatür-
lere, PKK terör örgütünün televizyon kanalına 
(Roj TV) büyük hoşgörü gösteren Rasmussen, 
NATO genel sekreterliğine aday olunca, Türkiye 
önce karşı çıkmış, sonra evet demiştir. Türkiye, 
NATO’nun YPG’yi terör örgütü olarak niteleme-
mesi hâlinde Baltık ülkeleri ve Polonya’yı kap-
sayan savunma planını veto etme tehdidinde 
bulunmuş ancak 2019’daki 70. Yıl Zirvesi’nde 
planı kabul etmiştir. Maalesef Türkiye, tek 
başına karşı çıkarak NATO’daki herhangi bir 

kararın alınmasına engel olamamıştır. Sonunda 
ABD ne demişse o olmuştur. Ne demişlerse, ne 
yapmak istemişlerse, el kaldırıp onaylamışız.

Türkiye’ye parasıyla verilmeyen silahlar, terör 
örgütlerine bedelsiz olarak on binlerce tırla 
aktarıldı. İnsanımızın canına, malına, hürri-
yetine kast eden teröristlere yönelik meşru 
sınır ötesi harekâtlar nedeniyle ülkemiz hedefe 
konuldu. Suriye’de binlerce masumu katleden 
terör elebaşları kırmızı halılar serilerek “Gene-
ral” hitabıyla karşılandı, başkanlık saraylarında 
ağırlandı. Türkiye çoğu zaman ambargolara, 
tehdit, baskı ve şantajlara maruz bırakıldı. Şim-
di de içeride hayat pahalılığı, enflasyon, yük-
selen işsizlik ile, dışarıda terör, Yunanistan’la 
mücadele, dış politikada zorlu problemlerle yüz 
yüze olduğu bir dönemden geçiyor. Bu süreçte 
Türkiye ekonomide, siyasette, bürokraside, 
yargıda, medyada toplumsal ilişkileri sağlam 
bir adalet ve kardeşlik temelinde ayakta tut-
maya mecburdur. İçeride ortaya çıkan zaafları 
örtmek, kusurları savunmak, yanlışları pole-
mikle geçiştirmek zamanı değildir. Türkiye’nin 
kaderini ilgilendiren hayati meselelerde asgari 
müştereklerde buluşulması zarureti vardır.

Türkiye bütün ümmetin en güvenilir limanı, 
umutla baktığı bir ülkedir. Hem içerde hem dı-
şarda ayrıştırıcı, faşizan milliyetçi söylemlerden 
uzak durmak ve kuşatıcı olmak mecburiyetin-
dedir. Baskı ve zulüm altındaki Müslümanlara 
yardıma koşup davalarını savununca, kendisini 
jeopolitik rekabetin ve güçler mücadelesinin 
merkezinde bulacaktır. İçeride de yerli ve millî 
güçlerle yabancıların güdümündeki siyasi, eko-
nomik güçlerin mücadelesi devam etmektedir.

Küresel güçlerin elinde oyuncak olarak sömü-
rülmeyi ve zilleti değil, içerde huzurlu, dışarıda 
onurlu bir ülke ve devlet olarak haysiyetiyle 
yaşamayı seçmek sorumluluğu vardır. Türkiye 
NATO olmadan da bereketli toprakları, genç nü-
fusu, muhteşem iklimi, yetişmiş insan potansi-
yeli ile sanayiini kuracak, teknolojisini gelişti-
recek, kendini savunacak potansiyele sahiptir. 
Bu ülkenin bir “imparatorluk” ve ümmete/İslâm 
dünyasına halifelik geçmişi vardır. Tabii olarak 
hayallerini de ideallerini de bu onurlu geçmişi 
besleyecektir. “Asırlık uyanış” denilen şey tam 
da budur!
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MERHUM MAHMUT EFENDİ’NİN ARDINDAN
GÜLŞEN ÖZER

C umhuriyet idaresinin erken dönemindeki 
uygulamalar sadece şeriata merbutiyetin 

son izlerini silip, yerine Batı kökenli kanunlar 
koymakla sınırlı değildi; o hâkim bir sosyo-kül-
türel güç olarak İslâm’ın yerini almayı ve dola-
yısıyla ibadet ve dinî tedrisat ile ilgili konulara, 
topyekûn ve cebren müdahale etmeyi bir irade 
olarak ortaya koymuştu. Tekke ve zaviyelerin 
yasaklanması, Cumhuriyet ideolojisinin dinî ge-
leneklere ve kurumlara karşı beslediği husumet 
çerçevesinde değerlendirilmelidir.

Tekke ve zaviyeleri kapatma kararı güya 1925 
yılında “Nakşibendi ağlarıyla kuşatılmış bir böl-
ge olan Doğu Anadolu’da” bir Nakşibendi şeyhi-
nin liderliğinde yani Şeyh Said ayaklanmasının 
bastırılmasının akabinde alındı. Türkiye’nin 
başka yerlerindeki Nakşilerle hemen hiç ilgisi 
bulunmayan bu isyanın söz konusu yasaklama 
kararı için sadece bir bahaneden ibaret oldu-
ğunu söylemek mümkündür. Çünkü Kemalist 
reform programı doğrultusunda topyekûn ya-
saklama girişimi tüm tekkelere karşı düşmanca 
bir tavır takınıldığını açık seçik ilan etmektedir. 
İdeolojik yönü baskın akademisyenler ise bu 
ayaklanmayı 31 Mart Olayı ve Necip Fazıl’ın 
“bütün şahsiyetli Müslümanları, bilhassa Nak-
şibendi tarikatı büyüklerini ortadan kaldırmak 
için hükûmetçe düzenlenen” dediği 1930’daki 
Menemen Hadisesi ile beraber “Nakşibendi 
fanatizminin kanıtları” şeklinde sunmayı yeğ-
lediler. Türkiye’deki mezhepleri ve tarikatları 
ele alan Abdülbaki Gölpınarlı ise Nakşilerin 
uzlet yerine aktivizmi seçen Halidî kolunun ise 
1960’lara kadar uzanan “gerici akımlarda” dai-
ma önemli bir rol oynadığına dikkat çekmişti.1

LAİK MAHALLE BASKISI

Böylesi yaklaşımları sağlamasını yaparak 
inceleyen Fatih M. Şeker, Cumhuriyet ideoloji-
sinin Nakşibendilik tasavvuruna odaklandığı 
kitabında2 Türkiye’yi anlamanın yolunun 

1 Abdülbaki Gölpınarlı, 100 Soruda Türkiye’de 
Mezhepler ve Tarikatlar, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 
1969, s.221.

2 Fatih M. Şeker, Cumhuriyet İdeolojisinin Nakşibendilik 

Nakşilikten geçtiğini dile getiren Şerif Mardin 
örneği üzerinden Nakşibendilikle ilgili yak-
laşımlarını tetkik ederek farklı bir okumaya 
tabi tutmuştu. Ona göre mahalle kültürünün 
muharrik unsurunu Nakşiler teşkil ediyordu. 
Zahirde din olayını gelişmiş bir metodoloji ile 
ele alan Şerif Mardin ise bu unsurların siyaset 
yoluyla iktidara gelmesini daha önceki seçim-
lerde Kemalizm’in bir başarısı diye alkışlarken 
2007’lerdeki “mahalle baskısı” tartışmalarında 
müteyakkız bir tavır sergilemişti.3

İsmailağa Cemaati’nin şeyhi merhum Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nun cenazesi 24 Haziran Cuma 
günü, İstanbul Fatih Camii’nde Cuma namazını 
müteakip kılınan cenaze namazının ardından 
Edirnekapı Sakızağacı Şehitliği’nde toprağa 
verildi. Bu vefat ve cenaze hem tarikat ile devlet 
münasebetlerinin değişen çehresini hem de 
Cumhuriyet ideolojisinin Nakşibendilikle ala-
kalı siyasi tutumunu bariz kılan göstergelerden 
biri oldu. Şöyle ki CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral 
Akşener ve öne çıkan diğer siyasi aktörler taziye 
mesajı yayımlamadı. Bu durum bir kültürün ve 
hayat tarzının paranteze alınmasıyla doğrudan 
bağlantılıydı. CHP’lilerin başını çektiği laik 
muhaliflerin kuşatmasındaki medya ise daha 
cenaze kalkmadan akla hayale gelmedik saçma 
sapan cümleler kurmaya başladılar. Özellikle 
CHP Milletvekili İlhan Kesici’nin cenaze na-
mazına katılmasına yönelik tepkiler siyasi linç 
boyutuna uzandı.

Tarikatları yasaklayan ve dindarları sindirme 
hareketini destekleyen Eylül 1925 tarihli ka-
nunda “Bugünden sonra, Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde artık tarikatlar, dervişler ve 
bunlara mensup müritler yoktur.” ifadeleri yer 
alıyordu. Bunun neticesi elbette tarikatların 
topyekûn ortadan kalkması olmadı; tarikatla-
rın mevcudiyetinin özünü değil de en görünen 
yüzlerini meydana getiren tekkelerin kapanma-
sıydı. Bu ve diğer yaptırımlar -keyfî tutuklama, 

Tasavvuru Şerif Mardin Örneği, Dergâh Yayınları, 
İstanbul, 2007.

3 Fatih M. Şeker, “Problemin Müslümanlıkla Alakalı 
Olduğu Aşikâr”, Umran, 2008, sayı: 162, s.68.
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idam, sürgün vs.- gittikçe tarikatları hususiyetle 
de Nakşibendiliği ortadan kaldırmak için yapı-
lan icraatlar çerçevesinde mütalaa olunuyordu.

Gücü fıkha sıkı bağlılığı ile sosyal ve siyasi 
sorunlara dâhil olmanın hususi bir birleşiminde 
yatan Nakşibendiliğin siyasi veçhesini vurgula-
yan Kâzım Özalp 1930’larda “Nakşibendi tarika-
tı, ezmeyi başaramadığımız bir yılandır.” demiş-
ti.4 Mahmut Efendi’nin cenazesi ve sonrasında 
yaşananlar, CHP’nin ideolojik özünü gizlemek 
için ortaya attığı helalleşme söyleminin içi boş 
bir lakırdı olduğunu gösterdi ki bu, Özalp’in 
dedikleri çerçevesinde anlaşılmaya müsaittir. 
Doğrusu bu tutumu, dini vicdanlara münhasır 
kılan anlayışı dikkate almadan dört başı mamur 
bir şekilde ortaya koymak zordur.

Kuşku yok ki Mahmut Efendi’nin cenazesi 
Müslümanların Fatih’i, Ortodoksların Fener’i 
ve Yahudilerin Balat’ı şeklinde tanımlanan ve 
İsmailağa Cemaati’nin bir çevreleme unsuru 
olarak yerleştirildiği iddia edilen Çarşamba’nın, 
geçmişten günümüze laiklik ve din tartışmala-
rının odağında yer almaya devam ettiğini gözler 
önüne serdi. Türkiye’de çok yaygın olan Nakşi-
lerin “Türkiye’nin millî hedeflerine kendilerini 
uygun tutmak gayretini gösterdikleri”5 şeklinde-
ki çıkarım bir kere daha hatırlanmalıdır. Burada 
unutulmaması gereken bir diğer nokta da ma-
lum “endişeli modern” çevrelerin “siyaset” dışı 
aktörlerinin de aynı çizgiyi, körün değneğini 
bellediği gibi, bir milim sapmadan aynı türküyü 
söyleyerek sürdürmeleriydi. “İrticai” hareket-
lere karşı mücadelesini kararlılıkla sürdüren 
Atatürkçü Düşünce Derneği örneğin Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nun cenazesini yargıya taşıya-
cağını duyurdu. Dernekten yapılan açıklamada, 
cenaze törenine kadınların davet edilmemesi 
hatırlatılarak anayasanın laiklik ilkesinin açıkça 
çiğnendiği belirtildi. Türkiye’de laisizmin ideo-
logları tarafından yayılan düşüncelerin olmazsa 
olmaz rüknünün “rejim düşmanı Naşibendiler” 
evhamında somutluk kazandığı nazarı itibara 
alınırsa böylesi trajikomik girişimler tuhaf 
karşılanmayıp vaka-i adiyeden kabul edilebi-
lir. Çünkü Tarık Zafer Tunaya ve Çetin Özek 
gibilerinin yazdıkları Türk devrimi, baştan sona 
yobazlık, irtica retoriğiyle doludur.

4 Hamit Algar, Nakşîbendîlik, çev. C. Köksal, E. 
Cebecioğlu, İ. Taşpınar, K. Kahraman, N. Mehdiyev, N. 
Koltaş, Z. Özbek, İnsan Yayınları, İstanbul, 2019, s. 477-
478.

5 “Deniz Dalgalanır Türkiye İslamlaşır” İsmet Özel ile 
Söyleşi, Mehmet Salim, Görüş, 1988, sayı: 17, s.18.

ZAMAN İÇİNDE MAHMUT EFENDİ

Bizim, bugünümüzü etkileyen olaylar hakkında 
malumat edinip bir görüş sahibi olmamız ancak 
biyografilerden istifade ile geçekleşir. Haddi-
zatında Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatı, 
Türkiye’nin yakın tarihine, yüzyıllık geçmişine 
damgasını vuran gelişmelerin hülasası gibidir. 
Belki bu yüzden onu ve çevresini Nokta der-
gisinin muhbirlik kokan ifşacı yayınlarından 
itibaren “Metropoldeki Taşra” zaviyesinden ele 
almaya çalışan gazeteci Ruşen Çakır’ın Daryush 
Shayegan’ın Yaralı Bilinç kitabından mülhem 
farklı bir direniş örnekleminden söz etmesi de 
bundandır.6

Mahmut Efendi, tekke ve zaviyelerin kapatıl-
masının ardından Trabzon’un Of ilçesine bağlı 
Miço -şu anki adıyla Tavşanlı- köyünde 1929 
yılında Ali Efendi ile Vanlıoğulları ailesinden 
Tufan Efendi’nin kızı Fatma Hanım’ın çocuğu 
olarak dünyaya gözlerini açmıştır. Babası ve 
annesi çevrelerinde muhabbet duyulan saygın 
insanlar arasında sayılmaktadırlar. Ustaosma-
noğlu, Cumhuriyetçi laik ideolojinin bir dünya 
görüşü vasfıyla İslâm’ın yerini almak için aman-
sızca sindirme harekâtına hız verdiği yıllarda 
daha altı yaşındayken anne ve babasının reh-
berliğinde hafızlığını tamamlamış sonra kendi 
köyünde ve civar köylerden bazı hocalardan, 
İmam Birgivî’nin bazı risalelerini okumuştur.

Mahmut Ustaosmanoğlu, sadece tasavvufî 
hayat için değil genel anlamda dinî hayat, din 
eğitimi, dinî neşriyat için müspet gelişmelerin 
yaşanmadığı bu yıllarda tüm zorlukları göze 
alarak Arapça ve Farsça tedrisi için Kayseri’ye 
gitmiştir. Demek ki Osmanlı bakiyesi çok önem-
li isimler bulunmaktadır. Tesbihcizade Ahmet 

6 Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan Türkiye’de İslami 
Oluşumlar, Metis Yayınları, İstanbul, 2012, s.64.
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Efendi’den (v. 1946) bir yıl kadar sarf, nahiv ve 
Farsça okumuştur. Daha sonra tekrar memle-
keti Of ’a dönerek zamanın meşhur kıraat âlimi 
Mehmet Rüştü Aşıkkutlu Efendi’den (v. 1980) 
Kur’ân-ı Kerim kıraat dersleri almıştır. Ardın-
dan Süleymaniye Medresesi müderrislerinden 
eniştesi Dursun Nuri Feyzi Güven’den (v.1977) 
belâgat, kelam, tefsir, hadis, fıkıh ve usûl-ü 
fıkıh gibi ilimleri tahsil ederek 16 yaşında 
icazet almıştır. Bu durum tek partili dönemin 
sindirme politikalarına ve dinî yeniden tanzim 
etme çabalarına rağmen insanların inandıkları 
değerler için yaptıkları fedakârlığın büyüklüğü-
nü hatırlatmaktadır.

Mahmut Ustaosmanoğlu askere gitmeden önce 
teyzesinin kızı olan Zehra Hanım’la izdivacı 
gerçekleşmiş, bu evliliğinden ikisi erkek biri 
kız üç evlatları dünyaya gelmiştir. Bandırma’da 
vatani görevini yerine getirirken hayatının 
seyrini değiştirecek olan üstadı ve şeyhi Ali 
Haydar Gürbüzler’le tanışmıştır. Askerliği-
ni bitirdikten sonra şeyhinin daveti üzere 
Trabzon’dan İstanbul’a İsmail Ağa Camii’ne, 
Ali Haydar Efendi’nin yanına gelerek tarikatın 
adap ve erkânını öğrenmeye başlamıştır. Fatih 
Çarşamba’da 1723 yılında Ebu İshak İsmail 
Efendi’nin inşa ettirdiği bu cami, cemaatinin 
ekseriyetle Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı 
olması sebebiyle bir zaman sonra Nakşilik kim-
liğiyle kendine has bir hüviyet kazanmıştır.

Osmanlı’nın sona ermesi, tek partili yılların 
jakoben sindirme operasyonlarıyla anlam kaza-
nan yılların ardından çok partili hayata geçil-
miştir. Bu süreçle birlikte daha görünür duruma 
gelen Nakşibendilik çoğu zaman Türkiye’de 
İslâm’ın yeniden canlanışını izah etmek ve 
sosyal yapılanmaların iç kaynağını yakalamak 
isteyenlerce çeşitli şekillerde incelenmiştir. 
Mahmut Ustaosmanoğlu işte bu dönemde 
1954’te İsmailağa Camii’nde imamlık görevine 

başlamıştır. Ali Haydar Efendi’nin 1960 yılında 
vefatıyla onun hayatında yeni bir sayfa açılmış-
tır. Ustaosmanoğlu İsmailağa Camii’nde resmî 
imamlık vazifesine ilaveten cemaatin liderliğini 
de üstlenmiştir. Burada göz ardı edilmemesi 
gereken bir nokta da şudur: Mahmut Efendi 
bu vazifesini uzun bir müddet Gümüşhanevî 
Dergâhı şeyhi Mehmed Zahid Kotku’ya hürmet 
içinde sürdürdü. Onun vefatının ardından -ki 
on binlerce kişinin katıldığı cenaze namazını 
bizzat kendisi kıldırmıştır- çizgisini daha da 
bağımsızlaştıran Ustaosmanoğlu 1996 yılında 
emekli olmuş, geçirdiği bazı hastalıkları ve 
yaşının ilerlemesi sebebiyle cemaatte “istişare 
heyeti” olarak bilinen yetiştirdiği yakın hoca-
ları vasıtasıyla liderlik görevini vefatına kadar 
sürdürmüştür.

Mahmut Efendi’nin ilmî ve tasavvufi kişiliği-
nin oluşmasında en büyük paya sahip olan Ali 
Haydar Efendi oldukça farklı bir simadır. 1870 
yılında Batum’un Ahıska kazasında dünyaya 
gelen Ali Haydar Efendi ilk tahsilini Batum 
çevresindeki medreselerde tamamladıktan 
Erzurum ve İstanbul’daki medreselerden icazet 
almıştır. Çok çalışkan ve başarılı olan Gürbüzler 
önce Medresetü’l-Kudât sonra da Sahn-ı Semân 
medreselerinde baş müderrisliğe atanmıştır. 
1916 yılından itibaren Osmanlı’nın son bulma-
sına kadar “Huzur Dersleri”ne katılmıştır.

Önceleri tarikatlarda gördüğü yanlış uygula-
malardan dolayı gayet mesafeli hatta karşı bir 
duruş sergileyen Ali Haydar Efendi, Bandırma 
Merkez Camii’ndeki bir vaazında şeyhleri ve 
uygulamalarını ileri derecede eleştirmiştir. 
Tekke ve tarikatı benimseyen cemaate karşı, 
yörenin sevilen şeyhi Ali Rıza Bezzâz Efendi’yi 
zemmedince camide infial meydana gelmiştir. 
Daha sonra söylediklerine pişman olarak şeyh-
ten helallik istemeye giden Gürbüzler, ardından 
tasavvuf yoluna intisab etmiştir. Ali Rıza Bezzâz 
Efendi’nin 1914’te yılında vefatıyla birlikte 
Nakşibendi tarikatının Halidî kolunun Türkiye 
halifesi olmuştur.

Ali Haydar Efendi, talebesi Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nu tarikatın geleneklerine 
uygun şekilde halefi olarak yetiştirmiştir. 
Kur’ân-ı Kerim tefsiri alanında özel gayret sarf 
eden Ali Haydar Efendi’nin notları Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nun en hacimli eseri Rûhu’l-
Furkân Tefsiri’nin yazılmasında önemli kay-
naklardan biri olarak kullanılmıştır. “Rivayet 
tefsiri” özelliklerini taşıyan bu hacimli eserde 
çeşitli âyetlerin tefsiri yapılırken “iş’arî” mana-

Mahmut Efendi’nin Cenaze Namazı Fatih Camii
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lara da rastlanması mümkündür. Ayrıca fıkhi 
meselelerin bulunması sebebiyle de “ahkâm 
tefsiri” özelliği taşıyan tefsirde önce ayetlerdeki 
her bir kelimenin lügat anlamları verilir, arka-
sından âyetin toplu manası verilir ve son olarak 
hadislerle desteklenerek âyetin tefsiri yapılmak-
tadır. Şeriat-tarikat dengesini muhafaza etmeye 
çalışan söz konusu tefsirde Şihâbuddin Mahmut 
el-Alusî’den (v.1854) Ebu’l Berekât en-Nesefî’ye 
(v.1142), Beyhakî’den (v.1066) İsmail Hakkı 
Bursevî’ye (v.1725) kadar birçok müfessirin 
görüşüne yer verilmiştir.

SOHBETLER, İRŞAD VE KADINLAR

Fıkıh temelli bir anlayışı öne çıkaran Mahmut 
Ustaosmanoğlu’nun bir diğer eseri Mustafa İs-
met Garibullah’ın (v.1873) yazdığı Risâle-i Kud-
siyye merkezlidir. Müellif eserinde inananlara 
gerekli bilgileri hikmetli manzum bir dille ve 
Osmanlı Türkçesi ile kaleme almıştır. Tekkenin 
İsmet Efendi’den sonraki şeyhleri esere büyük 
ilgi göstererek tasavvufi sohbetlerde müracaat 
kaynağı görmüşlerdir. Eserde İslâm akaidi ile 
alakalı temel meseleler anlatılmaktadır. Bunun 
yanında Nakşibendiliğin Halidî kolunun zikir 
usulleri, prensip ve kaideleri işlenmektedir. 
Ustaosmanoğlu sohbetlerine başlarken Risâle-i 
Kudsiyye’den bir dörtlük okumuş ve okuduğu 
bölümü vaaz üslubuyla şerh etmiştir. Bu şerhler 
mütemadiyen kayıt altına alınmıştır. Daha 
sonra bu kayıtlar düzenlenerek üç cilt halinde 
Risâle-i Kudsiyye Şerh ve Tercümesi adıyla 
yayımlanmıştır.

Mahmut Efendi, sadece imam hatip olarak 
görev yaptığı İsmailağa Camii’nde değil 
Türkiye’nin birçok camiinde de vaaz etmiştir. 
Yine sürekli pazar günleri sabah namazından 
sonra Sultan Selim Camii’ndeki sohbetleri de 
büyük ilgi görmüştür. Sohbetler, sabah na-
mazından sonra olmasına rağmen yoğun bir 
şekilde takip edilmiştir. Bu sohbetler 1995 
yılından itibaren kitaplaştırılmaya başlanmış-
tır. Konuların vaaz üslubunda ve sade bir dille 
işlendiği Sohbetler ismiyle dört ciltlik bir eser 
ortaya çıkmıştır. Hatırladığım kadarıyla bu 
eserin hazırlanmasında kadınların rolü büyük-
tü. 1998 yılında Ustaosmanoğlu’nun rahatsız-
lığından dolayı sona eren sohbetler bir daha 
başlayamamıştır. Mahmut Efendi’nin tasavvufi 
meseleleri içeren İrşâdü’l-Mürîdîn, seçme 
hadislerden müteşekkil Sirâcü’l-Müttakîn başta 
olmak üzere irili ufaklı hayli eseri ve risaleleri 
bulunmaktadır.

Nakşibendi geleneklerine münasip bir şekilde 
gerek sohbet gerekse yazılı eserleriyle irşad 
faaliyetlerini ömrü hayatı müddetince sürdüren 
Mahmut Ustaosmanoğlu birçok mecliste defaat-
le şunu söylemiştir: “Mürşid olarak bilinen bir 
şahısta şeriatın tatbiki mevcut ise onda tarikat 
da vardır. Şayet şeriat yoksa bilin ki o kişide 
tarikat da yoktur ve o şahısta mürşid değildir.” 
O bu gibi ifadeleriyle ilim, şeriat ve tarikatın iç 
içe olması gerektiği görüşünü açıklamıştır.

Gördüğünüz gibi yukarıda Mahmut Efendi’nin 
vefatı münasebetiyle hem biyografisi hem yaşa-
dıkları hem de görüşleri hakkında kanaat sahibi 
olmak gerekir düşüncesi ile onun hayatından 
kesitler sundum. Arka arkaya ekleyince de belli 
bir bütünlük ortaya çıktı ama emin olun hayatı 
bütünlüklü bir şekilde okunduğunda Türkiye’de 
değişenler ve değişmeyenler hakkında çok 
daha farklı bir tablo ile karşılaşılacağı kesindir. 
Mesela uzun yıllar İsmailağa’da Akâid-i Nesefî 
ve Arapça dersleri okutan merhum Ali Özek 
Hoca’nın hatıratındaki satırlar sünnet telakkisi, 
kurslardaki eğitim başta olmak üzere oldukça 
farklı bir yaklaşım tarzını gündeme getirdiği 
gibi 1960’lardan 1990’ların ortalarına bazı geliş-
melerin daha iyi anlaşılmasını sağlamaktadır.7

Yazının girişinde Atatürkçü Düşünce Derneği 
tarafından yapılan açıklamaya dikkat çektim. 
Türkiye’de ilahiyat fakültelerinden sosyal bilim-
lere uzanan çizgide İsmailağa Cemaati üzerine 
saygın isimlerin danışmanlığında hazırlanan 
tezlerin neredeyse tamamının yapı içinde önem-
li bir güç oluşturan kadınlara odaklanması 
manidardır. Modernleşme adı verilen sürecin 
tasavvuf araştırmalarına etkisi bağlamında 
ele alınabilecek bu durumun gazeteci gözüy-
le yazılan “Türkiye’de kadının özgürleşmesi 
hareketinin başarı ya da başarısızlıkları İsmail 
Ağa Cemaati’nde de ister istemez derin yankılar 
bulacak.”8 beklentisiyle bağlantılı olup olmadığı 
üzerinde düşünülmeye değer bir meseledir. Son 
olarak eklemek gerekir ki Nakşibendi şeyhleri-
nin modernizm ile postmodernizmin meydan 
okumaları karşısında ayakta durabilmek için 
yeni stratejiler geliştiren tarzları üzerinde pek 
durulmamasına değinmemiz yerinde olur 
kanaatindeyim.

7 Ramazan Yıldırım, Medrese’den Üniversite’ye Ali Özek, 
Düşün Yayıncılık, İstanbul, 2019, s.142-277.

8 Ruşen Çakır, Ayet ve Slogan Türkiye’de İslami 
Oluşumlar, s.68.
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130 YILLIK ARAP SORUSU:   
NİÇİN GERİ KALDIK?

Vahid ABDULMECİD

A rap yazarlar ve aydınlar, 
Abdullah en-Nedim’in Biz 

Geri Kalırken Avrupalılar Nasıl 
İlerledi? adlı meşhur kitabını ya-
yımladığı vakit (1893) 19’uncu 
yüzyıl sonlarından itibaren iler-
leme konusuna önem vermekten 
ve ülkelerinin şartlarını başka ül-
kelerle karşılaştırmaktan vazgeç-
mediler. Kitap yayımlandığında 
Mısır’ı Batı tarzı ilerleme yoluna 
girdirme yönündeki ilk çabanın 
üzerinden yaklaşık 80 yıl ve İngi-
liz işgalinin bu ilerleme yolunu tı-
kamasının üzerinden ise yaklaşık 
10 yıllık bir süre geçmişti.

130 yıl boyunca farklı formatlar-
da aynı soruyu yeniden yönelten 
onlarca kitap, yüzlerce hatta bin-
lerce araştırma ve makale yayım-
landı. Yazarları farklı cevaplar 
verdiler. Zira her biri Arapların 
geri kalmışlığını önce Batı’yla, 
ardından kendileriyle ve sonra-
sında başkalarıyla karşılaştırarak 
kendi birikimlerine göre açıkla-
maya çalıştı.

Arapların geri kalmışlığı veya 
ilerleyememesinin faktörleri 
üzerindeki anlaşmazlık, şu iki te-
mel eğilim arasında hâlâ devam 
ediyor: Genel olarak Arapların 
şartlarının içinde bulunduğu 
durumun ve özelde geri kalmış-
lıklarının sorumluluğunu Batı’ya 

yükleyen eğilim. Diğeri ise bu geri 
kalmışlığın faktörlerini Arap top-
lumlarına hâkim olan kültürde 
veya bu toplumların yapısında 
yahut yönetim sistemlerinde veya 
toplu olarak hepsinde arayan eği-
lim. Bu ikinci eğilimde Arapların 
kendi geri kalmışlıklarının so-
rumluluk türü konusunda derin 
bir bölünmüşlük görüyoruz. Bö-
lünmüşlük geri kalmışlığı inan-
dıkları dine bağlılıktaki eksikliğe 
dayandıranlar ile dinî yorum ve 
açıklamalara aşırı düşkünlüğe 
bağlayanlar arasında yaşanıyor.

Yalnız Arap geri kalmışlık olgusu-
nun derinliğine inmek, “bilim ve 
bilimsel aklın bu toplumun gücü-
nün veya ileriye doğru istikrarlı 
adımlar atmasının ilk belirleyici 
unsuru olduğu” varsayımından 
hareketle ilerlemenin nasıl olaca-
ğı sorusunu gerekli kılmaktadır. 
Bu da bizleri bilimsel ilerlemeyi 
açıklayan teorileri düşünmeye 
sevk etmektedir. Özellikle de iler-
lemenin, biri diğerine götüren ve 
geçmişte elde edilenlerin üzerine 
inşa edildiği aşamaları içeren- kü-
mülatif bir süreç olduğunu ifade 
eden bilgi birikimi teorisine gö-
türmektedir. Tabi bu sürecin iki 
şartı var. Süreklilik veya kesintiye 
uğramamak. Diğeri de bilinmeye-
ne (meçhule) yönelik sıçramalar 
yapmaktan kaçınmaktır.

Avrupa’dan başlayarak Batı’da 
yaşanan buydu. Şöyle ki 15’inci 
yüzyıldan itibaren Rönesans dö-
nemindeki gelişme bir dinamizm 
yarattı. Bu dinamizm aydınlan-
ma çağına geçiş imkânı verdi ve 
dini reform sekülerleşmeye geçiş 
için elverişli atmosfer oluşturdu. 
Şartlar demokrasi yönünde ilerle-
meye hazır hâle geldi. Eş zamanlı 
olarak birinci sanayi devrimine 
gidildi, derebeylikten tarım ve 
ticari kapitalizme oradan sanayi 
burjuvazisine tedrici dönüşüm 
tesis edildi. O vakit, 19’uncu 
yüzyılın ortasıyla birlikte ger-
çekleşen ilerleme sağlam bir ze-
mine oturdu. Zira bu ilerlemeyi 
yönlendiren güçler sürekliliğini 
sağlamayı, karşılaştığı aksaklık-
ları gidermeyi başardılar. Aynı 
zamanda -bu yüzyılın başında 
sosyalizmin ortaya çıkışından 
sonra yaşandığı gibi- zamanı geç-
miş sıçramalara da direndiler. 
Bu yüzden ilerleme aşamaları 
geçmişte yapılanların temellerini 
sağlamlaştırarak ve bir sonraki 
aşamaya kademeli geçmek için 
üzerine koyarak devam etti. Sa-
nayi devrimi her biri nitelikli bir 
yenilik taşıyan devrimler oldu ve 
bu devrimler hâlâ devam ediyor.

Böyle bir durum Arap dünya-
sında yaşanmadı. İlerlemenin 
işaretleri bazı Arap ülkelerinde 
Batı’yla doğrudan temas akabin-
de 19’uncu yüzyılın başlarında 
başladı. O vakit sadece iki ayrı 
kültür arasında değil, iki farklı 
çağ arasındaki uçurumun derin-
liği görüldü.

Yalnız bu gecikmiş başlangıç 
ilerleme sürecini engellemedi 
ancak bu da bazen süreklilikten 
yoksundu bazen de vakıanın üze-
rine atlamanın risklerine maruz 
kaldı. Başından itibaren ilerleme 
girişimlerinde sürekli tekrarla-
nan kesintiler yaşandı ve Arap 
toplum hareketi orta çağın dur-
gunluğundan çıktığı zaman doğ-
rusal değil, dairesel bir yapı aldı. 
Ne zaman ileriye doğru bir adım 
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atsanız ikinci adımı geriye doğ-
ru atıyorsunuz. Ne zaman yolun 
daha gelişmiş bir sonraki döneme 
açılacağı görülse yerinde saymayı 
veya geri çekilmeyi gerektiren 
bir kopukluk yaşandı. Bu daire-
sel çizgi aynı toplumda defalarca 
çizildi ve ilerleme girişimlerinin 
başlama dönemlerinin toplum-
dan topluma farklılık gösterme-
si sebebiyle bu dairesel çizginin 
benzerleri başka toplumlarda da 
yaşandı.

Vakıaya atlama veya etapları yak-
ma girişimleri destek alınacak bir 
temel olmaksızın büyük sıçrama-
lar yapmak içindi. Oysa bu alan-
da 19’uncu yüzyıldaki Avrupa 
dersi özümsenmedi. Özellikle de 
Fransa’da Paris Komünü 1870’te 
Prusya’ya yenilmesi akabinde 
hüsrana uğratılmıştı.

Batı’da yaşananların aksine 
1950’li yılların başlarından itiba-
ren birçok Arap ülkesinin tanık 
olduğu hamasetli ortamlarda 
vakıanın üzerine atlamak ayar-
tıcıydı ve ileriye doğru atılmak 
istenen adım geriye doğru atılan 
adımla sonuçlandı. Böylelikle 
Arap ilerleme girişimleri do-
ğal olarak daldan dala atladığı 
için geçmiş birikimini kaybeder-
ken bu girişimlerden bazıları bi-
linmeyene (meçhule) doğru sıçra-
malar gerçekleştirmek suretiyle 
gelişi güzel dürtülerin kurbanı 
oldu.

Bu yüzden birikim teorisi Arap 
geri kalmışlık ikilemini tartışma, 
130 yıldır aleni şekilde yöneltilen 
sorunun cevabını arama, iç ve dış 
etkenlerin Arapların ilerlemesini 
engelleme etkisi konusunda tar-
tışmaları ve çatışmaları sürdür-
mek yerine bugün ve yarın için 
dersler çıkarma noktasında daha 
faydalı görülüyor.

(Şarkulavsat, 
13 Haziran 2022)

ADONİS’İN “HOMEROS” ÖDÜLÜNE 
TEPKİLER VE SURİYE MUHALEFETİ
Ahmed Mazhar SADO

E sedçi faşist katliam rejiminin 
destekçisi Suriyeli bazı ede-

biyatçıların ve sanatçıların kabul 
edilmesi ve çağrılması olgusunun 
son dönemde Türkiye’de arttığı 
gözleniyor. Bu davetlerin sonun-
cusu Suriye’nin Ceble kentine 
bağlı Kusabin köyü 1930 doğum-
lu Adonis lakaplı Ali Ahmed Said 
İsbir’in kabul edilmesi ve onur-
landırılmasıydı. Adonis, Mart 
2011 yılının ortalarında devrim-
lerini başlatan mazlum bir hal-
kın karşısında Suriye rejiminin 
yaptıklarını desteklemesiyle bi-
linen bir figür. Şöyle ki Adonis 
Suriye’de yaşananları devrim 
olarak kabul etmemekte, hatta 
terörle ve camilerden çıkmakla 
suçlamaktadır. Kendisinin de id-
dia ettiği üzere devrim, terör veya 
terör diye adlandırdığı Cihatçı 
İslâm kimliği taşıyor. Adonis 
böylelikle -istese de istemese de 
yahut bilinçli veya bilinçsiz ya da 
ilan etsin veya etmesin- mezhepçi 
rejimin safında yer almaktadır. 
Bu rejim dünyanın sessizliği ve 
Suriye’nin dostlarının mazlum 
Suriye halkını desteklemek için 
ciddi eylemde bulunmaktan aciz 
kalması karşısında kendi halkını 
varil ve kimyasal bombalarla kat-
letmeyi sürdürüyor.

Türkiye’ye daha önce Şebbihalı 
şarkıcı Ali Dik ve başkaları da çağ-
rılmıştı. Suriyeli bir grup sosyal 
medya üzerinden Şair Adonis ve 
Ali Dik’in ziyaretine karşı hareke-
te geçti ancak bu mütevazı kam-
panya etkili olamadı. Adonis’e 
Türkiye’nin İzmir şehrinde Ulus-
lararası Homeros Edebiyat-Sanat 
Festivalinde onur ödülü verildi. 
Adonis’le birlikte üç Türk yazar 
ve edebiyatçıya ödüller verildi. 
Bunlar yazar ve şair Özdemir 

İnce, yazar ve şair Yaşar Aksoy ve 
gazeteci Merdan Yanardağ.

Türkiye’de bazı muhalif yetki-
lilerce desteklenerek yaygınlık 
kazanan bu olgudan bir var oluş 
ve iktidardaki Adalet ve Kalkın-
ma Partisi ile anlaşmazlığı vur-
gulamak murat edilmektedir. Ki 
iktidar partisinin Suriye halkını 
destekleme, baskıcı ve katil Esed 
rejimine karşı çıkma noktasında 
açık bir tutumu vardı ve bu tu-
tum sürmektedir. Ancak Suriye-
lilerin acılarını ve kanlarını hiçe 
sayan, katili ve zalimi destekle-
yen -frenlenmesi veya ivmesinin 
durdurulması imkânsız -bu olgu-
nun niçin sürdüğünü ve yayıldı-
ğını sorgulamamız uygun düşer. 
Bu olguyla nasıl mücadele edile-
bilir, sürekli tekrarlanmaması, in-
sani değerler ve insanın yaşama 
hakkıyla ilgili konular ihlal edil-
mek suretiyle işkence görenlerin 
acılarının artmaması için nasıl 
sonlandırılabilir? Bu olgu (Esed 
destekçilerinin çağrılması) aşağı-
daki sebeplere bağlanabilir:

1- Suriye muhalefetinin siyasi 
yelpazenin her tonuna kayıtsız 
kalması ve bu olguya göz yumma-
sı. Yahut Türkiye’de Şebbiha’nın 
kabul edilmesi ve onurlandırıl-
masının tüm Suriyelilerin kanına 
hakaret olduğunu gören Suriyeli-
ler üzerindeki etkisinin az olması. 
Bu kayıtsızlık ve daha az önemli 
konularla iştigal edilmesi muha-
lefet çevreleri arasındaki çekişme 
hâline yansımaktadır. Bu durum 
gerekli önemin verilmesi kaçınıl-
maz olan birçok konunun ihmal 
edilmesine yol açmaktadır. Suri-
ye halkının doğuda veya batıdaki 
dostlarından önce muhalefet cep-
helerinin çoğunluğu tarafından 
rafa kaldırılmış olan tutuklular 
meselesi bu konulardandır. >> s. 17
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RİYAD-ANKARA İLİŞKİLERİ 
DOĞAL SEYRİNE DÖNDÜ MÜ?

Müsenna ABDULLAH

T ürk dış politikasının seyri on 
yılı aşkın bir süre okyanus 

ve okyanus ötesi ülkeleri kapsa-
yan açık kırılmalara sahne oldu. 
Suudi Arabistan’la ilişkilerin bu 
sendelemede açık bir payı vardı. 
Ankara’nın siyasal İslâmî yapıları 
desteklemesi ve keza önemli bir 
aktör olarak Körfez krizi hattına 
girmesi sebebiyle şiddetli bir ger-
ginlik ilişkilere hâkim oldu. Ayrıca 
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın 
ülkesinin Türk toprakları üzerin-
deki konsolosluğunda katledil-
mesi sonrası bu gerginlik büyük 
oranda arttı. Peki, şimdi bu olum-
suz tablonun geçmişte kaldığı şek-
linde bir yargıda bulunulabilir mi? 
Ankara’nın bir zamanlar yükseltti-
ği “sıfır sorun” politikası iki ülke 
ilişkilerinin seyri üzerinde uygu-
lanıyor mu? Yoksa ilişkilerde son 
yaşanan iyileşmenin sebebi hâli 
hazırdaki uluslararası şartlar mı?

Açıkça görüldüğü üzere ticaret 
Ankara’yı Riyad’la ilişkilerini iyi-
leştirmeye iten en belirgin etken-
lerdendir. Zira Türk ekonomisinin 
durumu Suudi pazarlarına dön-
meyi acil kılıyor. Yine görüldüğü 
üzere askerî alan her iki taraf için 
de cazip. Zira Ankara bu alana bü-
yük yatırımlar yaptı ve son yıllar-
da önemli atılımlara sahne oldu. 
SİHA üretimi dünyanın birçok 
bölgesinde bariz başarılar elde 
etti. Bu yüzden bugün bu başarıyı 
Körfez ülkelerine ve genel şekliyle 
Arap ülkelerine pazarlamaya, eko-
nomisini ayağa kaldıracak büyük 
maddi geri dönüşler elde etmeye 
çalışıyor.

Birçok Arap ülkesi, teknoloji nakli 
ve tecrübe alışverişi için Türki-
ye ile ortaklıklara girme eğilimi 
gösterdi. Bu meziyetler Suudi 
Arabistan’ı da cezbetti ve özellikle 
şu dönemde Türkiye ile savunma 

ortaklığı oluşturmaya sevk etti. 
Tüm bunlar Washington’un Kör-
fez’deki klasik müttefikleri arasın-
daki ilişkileri yeniden tanzim etme 
amaçlı en kapsamlı çerçeve içinde 
gerçekleşiyor. Bu müttefikler gele-
cek dönem için kendilerini güçlen-
dirmeye çalışıyorlar. Ankara’nın, 
Arap Baharı olayları boyunca iliş-
kilerinin kötüleştiği bölgedeki bir-
çok başkente yakınlaşmada ekono-
mik faktör etkin olsa da iç siyaset 
de Türk dış ilişkileri ajandasına 
kendisini dayatıyor. Türkiye Cum-
hurbaşkanı Erdoğan’ın karşılaşa-
cağı en önemli seçim yaklaştı. Şöy-
le ki cumhurbaşkanlığı seçimleri 
gelecek yıl. Bu olay sadece kendisi 
açısından siyasi bir mesele değil, 
aynı zamanda cumhurbaşkanının 
liderliğini yaptığı AK Parti ve çev-
resindeki takipçileri ve yakınları 
için de bir hayati bir mesele. Bu 
yüzden insanları kendisine oy ver-
meye ikna olmuş şekilde sandığa 
götürmek için uygun atmosferi 
sağlamakta kararlı. Bu hayal ise 
ancak ekonomiyi iyileştirdiği za-
man gerçekleşebilir. Ulusal para 
arka arkaya çöküşler yaşıyor ve enf-
lasyon oranı Merkez Bankası’nın 
tahminlerinin de üstünde. Merkez 
Bankası yıl sonuna kadar enflas-
yon oranının %70 olacağını tah-
min etti ancak bugün oran %73’e 
yükseldi. Bu yüzden Suudi Arabis-
tan ekonomi kurtarıcısı olarak öne 
çıkıyor ancak Riyad Erdoğan’a ön 
şartlar koşmaksızın oy verir mi?

Görünen o ki Riyad’ın şartları 
hazır ve Erdoğan bu şartları iyi 
biliyor. Kaşıkçı dosyası tamamen 
kapatılmadan doğal ilişkiler ye-
niden başlamaz. Erdoğan dosyayı 
yargı ve siyasi düzenlemeyle Suu-
di otoritelere teslim etti. Ukrayna 
savaşı sebebiyle Rusya’ya dayatı-
lan yaptırımlar ardından enerji pi-
yasasındaki etkilerini durdurmak 

için Suudi Arabistan’la flört yapan 
ABD ve genel olarak Batı nezdin-
de, dosyayı kapatması sonrası ser-
gilediği bu yeni tutumu Erdoğan 
için bir sıkıntı oluşturmadı. İnsan 
hakları dosyaları ABD açısından 
yatırım fırsatlarından başka bir 
şey değil. Ankara açısından acı-
tıcı olabilecek diğer Suud şartı 
ise siyasal İslâmî yapılara verilen 
desteğin durması. Bu dosyanın 
önemi, Arap Baharı’nın yıllar bo-
yunca Türkiye’nin Arap bölgesine 
yönelik dış politikasının önem-
li faktörlerden biri olmasından 
kaynaklanıyor. Bununla birlikte 
Ankara’nın, Riyad’la ilişkileri yeni-
den kurması için istenen talepleri 
yerine getirdiği görülüyor. Bunun 
delili Erdoğan’ın son ziyareti. 
Daha önce yapılması kararlaştırıl-
mıştı ancak Riyad ertelenmesini 
istemişti. Ankara Riyad’ın şartla-
rına boyun eğse dahi Suudi karar 
alıcı, Türkiye ile yeniden pozisyon 
alma kararı verirken tam bir öz-
gürlükten besleniyor mu? Kesin-
likle hayır.

Öncelikle Ukrayna’daki Rus sa-
vaşının olduğu şu şartlarda ulus-
lararası ilişkilerde ekonomik 
çıkarların geçmiştekinden daha 
büyük rol oynadığına işaret et-
mek gerekir. Bu yüzden iki ülke 
arasındaki karşılıklı adımların bu-
gün yaşanan uluslararası çekişme 
bağlamında atılması kaçınılmaz. 
Riyad bölgedeki Amerikan var-
lığının önceki gibi olmadığının 
farkında ve oluşan boşluğu geç-
miş yıllarda olduğu gibi boşluğu 
istediği şekilde kapatacak ulusla-
rarası güçler bulunmuyor. Bu gü-
cün yerini almaya aday güçler ise 
Türkiye, İran ve İsrail. Suudi Ara-
bistan, önemli bölgesel bir aktör 
ve güç olduğunu düşündüğü için 
Türkiye ile ilişkileri eskiye dön-
dürmeyi tercih etti, zira bu tercih-

Muhammed Bin SelmanMuhammed Bin Selman Recep T. ErdoğanRecep T. Erdoğan
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te ABD’nin bölgeden çekilmesinden 
kaynaklı siyasi ve askerî maliyeti ha-
fifletme fırsatı gördü.  Ayrıca Ankara 
ile dengeli ilişkilerin varlığı Tahran’la 
ve Bağdat’la yürütülen görüşmelerde 
müzakereci tutumunu güçlendirebi-
lir. Ankara elini Kaşıkçı dosyasından 
çekip Riyad’a teslim ettiği ve Siyasal 
İslâm kartı Türkiye’nin elinde stra-
tejik bir değer olmadığı için -özel-
likle de bu kart büyük bir gerileme 
içinde- siyasi realite Suudi karar alı-
cısına Türkiye’yle ortak noktada bu-
luşmayı dayatıyor. Peki, ilişkilerdeki 
bu yeni rota Amerikan izlerinden 
arınmış mıydı? Biden dönemindeki 
Amerikan politikasının, müttefik ül-
kelere kendi öz savunmalarına des-
tek olmak üzerine kurulu olduğu 
görülüyor. Keza bu politika onları 
aralarındaki ilişkileri güçlendirmeye, 
ortak siyasi, ekonomik ve güvenlik 
birimleri kurmaya zorladı. ABD bu 
ülkelere aralarındaki anlaşmazlıkla-
rı bir kenara bırakmaları için siyasi 
baskı yapmakta da tereddüt etmiyor. 
ABD kendisi için belirlediği öncelik-
lere yoğunlaşmak istiyor ve gayretini 
dünyanın birçok bölgesine dağıtmayı 
veya müttefiklerin anlaşmazlıkları 
sahasına girmeyi istemiyor. On yıldır 
birçok bölgede çekişen ve askerî güç, 
yabancı üsler, milisler ve komplolara 
başvuran bölge ülkeleri arasındaki 
krizlerin ve dosyaların askeri çözü-
münün imkânsız olduğu kanaatine 
vardı. Bunun kanıtı olarak Libya kri-
zi devam ediyor ve Türk müdahalesi 
çözülemedi. Aynı şekilde Arap Koa-
lisyonu Yemen’deki krizi bitiremedi. 
Hatta Suriye, Irak ve Lübnan gibi eski 
dosyalarda dahi durum bu. İran bu 
ülkelerde para, adam ve silah harcadı. 
Krizler bu ülkelerde dimdik ayakta ve 
bugün, siyasi, güvenlik ve ekonomik 
bir yük oluşturmaktadır.

Suud-Türkiye ilişkilerinin olumlu bir 
seyir içine girmesi iki ülke ve bölge 
için önemlidir ancak burada esas un-
sur karşılıklı güvendir. Güvenin sağ-
lanması için tarafların konjonktürel 
değil, stratejik hedeflerde buluşması 
gerekir.

(Kudsülarabi, 
 Iraklı yazar, 13 Haziran 2022)

>> 2- Bir diğer mesele bu şah-
siyetleri davet eden Türk mu-
halif çevrelerin kendilerine 
bu tür eylemlerde bulunma 
hakkı veren Türkiye’nin iç ka-
nunlarına dayanması. Bu ka-
nunlar Türk hükûmetinin in-
sani verilerle tutarlı olmayan 
bu çağrıları frenleme gücünü 
de engellemektedir.

3- Türk muhalefeti nez-
dinde erken başlayan ve 
hükûmetinde meşgul olduğu 
seçim kampanyasına ilaveten 
bu yolla halkın genel ruh hâli 
yansıtılmak istenmektedir. 
Gerçi bu durum ırkçı Türk 
şahsiyetlere daha fazla zaman 
kazandırmakta ve alan ver-
mektedir. Bu da güpegündüz 
Suriyeli mültecilerin aleyhine 
olacak şekilde bir halk sefer-
berliği için seçimleri istismar 
etmektedir.

4- Keza Adonis, Ali Dik ve baş-
ka figürlerin yolunu ve yön-
temini daha fazla ifşa ederek 
böyle bir olguya karşı koyma-
sı gereken Suriyeli elitlerin 
gevşeklik göstermesi. Şöyle 
ki elitlerde, Suriyeli örgütler 
ve kurumlarda bu gevşeklik 
görüldü. Oysa Adonis gibi Su-
riyelilerin kanını ve acılarını 
hiçe sayan şahsiyetlere yöne-
lik bu tür onurlandırmaların 
engellenmesi için daha güçlü 
bir kampanya yürütmeleri ge-
rekirdi. Adonis Esed’in tiranlı-
ğı ve despotluğu doğrultusun-
da hareket ederek halkının 
acılarıyla birlikte yürümeyen, 
hatta mezhepçi düşüncesi 
üzerinden daha da ileriye gi-
den edebiyatının ve şiirinin 
çirkinliğini ortaya koymuş en 
tanınmış isimdir. Gerçi kendi-
si bu tiranlığı ve despotluğu 
onaylamadığını iddia ediyor.

Hâl böyleyken bazı tertemiz 
Türk aydın ve yazarlardan 
yükselen sesler görüyoruz. 
Adonis’in yüzüne ve onun 

hükümdarlığındakilere karşı 
önemli haykırışlardır bunlar. 
Tıpkı Yeni Şafak gazetesinin, 
önemli yazar Peren Birsaygı-
lı Mut kanalıyla haykırdığı 
gibi. Bazı Suriyeli yazarlar, 
elitler, siyasetçiler ve aydın-
lar haykırışlarını daha güçlü 
şekilde ilan etselerdi Esed’in 
suçlarını meşrulaştıranlara 
yönelik bu kötü onurlandırma 
engellenirdi.

Bu olgunun sürekli olmaması 
ve gelecekte tekrarlanmaması 
için Suriye halkı, medyası ve 
kültür çevrelerindeki bu ek-
siliğin giderilmesi gerekliydi. 
En azından tiranlığın ve kor-
ku cumhuriyetinin kültürü 
ve edebiyatıyla mücadelede 
kendisiyle ve insanlarıyla da-
yanışma içinde ve bilinçli ol-
duğu söylenebilecek bir Suri-
ye tablosunu korumak için bu 
yapılmalıydı. Bu korku cum-
huriyeti her düzeyde mustarip 
Suriye halkına yönelik küresel 
terk edilme hâli ortasında ge-
nişliyor ve seyrini sürdürüyor. 
Tüm iniş ve çıkışlar içinde Su-
riye muhalefetinin tezahürle-
rini ciddi şekilde uyandırmak 
gerekmektedir. Böylelikle er 
ya da geç sorumluluklarını ye-
rine getirebilecek daha güçlü 
yapılara ulaşılabilsin.

Bu olgunun şuuruna ve kün-
hüne varılması, medya, kül-
tür ve halk bazında mücadele 
edilmesi bizleri daha iyi bir 
Suriye şartlarına götürebilir. 
Bu noktada Türk toplumunun 
birçok katmanında aydınlatıcı 
kültürel eklemlerden ve bi-
linçten bize ulaşan ışığa daya-
nabiliriz. Geçen birçok iniş çı-
kış ve eğrilikte bunu fark ettik. 
Bu iniş çıkışların ateşi gurbet 
ve sığınılan ülkelerdeki Suriye 
halkımızın yüzünü yaktı.

(Nedaa-post.com, 
16 Haziran 2022)
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BIDEN ARAPLARDAN NE İSTİYOR?

İmaduddin HÜSEYİN

A BD Başkanı Joe Biden ve 
yönetimi Temmuz ayı orta-

sında Körfez İş Birliği Konseyi ül-
keleri Mısır, Irak ve Ürdün lider-
leriyle Suudi Arabistan’ın Cidde 
şehrinde bir araya geldiği zaman 
Araplardan ne isteyecek?

ABD yönetiminden gelen ilan 
edilmiş mantıklı ve açık cevap, 
petrol zengini Arap ülkeleri-
nin dünya piyasalarına daha 
fazla ham petrol pompalama-
sı şeklinde. Ki böylelikle Batılı 
hükûmetlerin istikrarını ve hatta 
Biden’ın Demokrat Partisi’ni teh-
dit edecek tehlikeli bir hâl alan 
petrol fiyatları gerilesin.

ABD Başkanı Biden’ın ve yöneti-
minin düşüneceği son şeyin Su-
udi Arabistan’ı ziyaret etmek ve 
Prens Muhammed bin Selman’la 
görüşmek olduğu neredeyse ke-
sin gibi. Hepimiz Biden’ın seçim 
kampanyası sırasında bölgeyle 
ve bazı bölge liderleriyle ilgili 
söylediklerini biliyoruz. Kendisi 
Suudi Veliaht Prens Muhammed 
bin Selman’ı Suudi gazeteci Ce-
mal Kaşıkçı’nın Ekim 2018’de 
İstanbul’da ülkesinin konsolos-
luğunda öldürülmesinin arkasın-
daki isim olmakla suçlayarak Su-
udi Arabistan’ı parya yapacağını 
açıkça ifade etmişti. Riyad ise bu 
iddiayı sürekli yalanlamaktadır. 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın dünyayı ayağa 
kaldırması sonrası dava dosyası-
nı tamamen nasıl kapattığını ve 
Suudi yargısına havale ettiğini 
ve hatta birkaç hafta önce Suudi 
Arabistan’ı ziyaret ettiğini ve Bin 
Selman’ı da ülkesinde karşıladığı-
nı gördük.

Birçok uluslararası gözlemci ve 
uzmana göre Biden bu ziyareti 
yapmak zorunda kaldı. Raporla-
rın çoğunluğu, petrol fiyatların-
daki artışların sürmesi ve varil 

başı 110 ila 125 dolar arasında 
stabil olmasının Kongre’de ge-
lecek Kasım ayında yapılacak 
seçimlerde çoğunluğu kaybetme-
lerine yol açabileceği konusunda 
hemfikir.

Hatta birkaç gün öncesine kadar 
Beyaz Saray Biden’ın Suudi Ara-
bistan ziyaretini teyit etmiyordu. 
Teyit ettikten sonra dahi Biden 
ile Bin Selman arasında ikili gö-
rüşmenin olacağını yalanlıyordu 
ancak geçen pazar akşamı ziyaret 
sırasında bu görüşmenin olacağı-
nı onayladı.

Bazı değerlendirmeler ABD yöne-
timinin Biden ile 9 Arap ülkesi li-
deri arasında bir zirvenin olması 
fikrini -Amerikalılara ve bu gezi-
ye karşı çıkanlara, Biden’ın sade-
ce Bin Selman ile görüşmek için 
değil, bu zirveyi gerçekleştirmek 
amacıyla Suudi Arabistan’a gittiği 
mesajı vermek için- teşvik ettiğini 
ifade ediyor.

Ancak sahadaki açık mantık, 
Amerikan çıkarlarının Biden’ı, 
attığı tüm sloganlardan, tutum 
ve vaatlerinden vazgeçmeye itti-
ği yönündedir. Bu çıkarlar Suudi 
Arabistan’ı ziyaret etmesini ve 
Bin Selman’la ve diğer Arap ülke-
leri liderleriyle yüz yüze oturma-
sını gerektiriyor ki bu ziyaretin 
ana meyvesini elde edebilsin. O 
da petrol ülkelerinin küresel pi-
yasalara daha fazla petrol ve gaz 
pompalaması ve akabinde enerji 
fiyatlarının gerilemeye başlama-
sıdır. Bu da çok önemli iki geliş-
menin yaşanması anlamına ge-
lecek. İlki Demokratların, rekor 
seviyeye çıkan yakıt fiyatlarında-
ki artıştan kaynaklı cezalandırıcı 
oylar sebebiyle gelecek Kongre 
seçimlerini kaybetmemesi. Şöyle 
ki bir galonun fiyatı 5 dolar bari-
yerinin üzerine çıkarken Alman-

ya ve İngiltere’deki yakıt fiyatı 2 
dolar bariyerinin üstüne çıktı.

Üretimin artması, fiyatların düş-
mesi ve Batı ülkelerinin çoğun-
luğunda seçimlerin kaybedilme-
mesi anlamına gelecektir. İkinci 
gelişme ise çok daha önemli. O da 
Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı 
işgale başlamasından itibaren 
petrol fiyatlarındaki artışın sür-
mesi. Rusya devlet başkanı Vladi-
mir Putin bu artıştan istifade etti. 
Batı’nın yakın bir tehlike olarak 
gördüğü şey de budur. Çünkü bu 
artış Putin’in askerî makinesinin 
finansmanının sürmesini garanti 
etmektedir. Zira Rusya dünyanın 
en büyük petrol ve gaz ihracatçı-
larından biridir.

Ziyaret sırasında Biden’ın temel 
talebi, petrolün pompalanması 
ancak yine Suudi Arabistan’dan, 
ilan edilmemiş de olsa İsrail’le 
ilişkiler kurulması noktasında 
ciddi adımlar atması istenebilir. 
Keza Biden, Suudi Arabistan ziya-
retinin boşuna olmadığı yönün-
de yandaşlarını ve muhaliflerini 
ikna etmek için zirveye katılacak 
Arap ülkelerinden -velev ki göz 
boyamak için dahi olsa- özgür-
lükler ve insan hakları sicillerini 
daha fazla iyileştirmelerini is-
teyebilir. Şurası kesin ki Biden, 
Batılı ülkelerin ve Moskova’nın 
dünyayı kendi bakış açılarının ar-
kasına toplama eğilimleri çerçe-
vesinde Arap ülkelerini Ukrayna 
krizinde Rusya’ya karşı Batı’nın 
tutumunu desteklemeleri yönün-
de toplamaya çalışacaktır.

Cidde zirvesinde Biden’ın Arap-
lardan isteyeceği bunlar. Şimdi 
soru şu: Araplar Biden’dan ne 
istiyor? Bu bağlamda ortak bir 
Arap tutumu var mı yoksa Ekim 
1973 savaşı sonrası başlayan aynı 
formül -ABD’nin Araplarla toplu 
hâlde değil de birer birer görüş-
mesi- devam mı edecek?

(Mısır gazetesi, Şurûk, 
22 Haziran 2022)
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MÜLTECİ KRİZİ VE    
KÜRESEL VİCDANIN TEPKİSİ
Mehdi MEBRUK

D ünya Mülteciler Günü geçti ve 
sayaç henüz durmadı. Dünya, 

Suriyeli mültecilerin tedrici dö-
nüşünün uluslararası ve bölgesel 
örgütlerin gündemine alınmasını 
bekliyordu. Ancak bekledikleri şe-
kilde böyle bir şey gerçekleşmedi. 
Bu iyimserliğin aksine Rusya-Uk-
rayna savaşı patlak verdi ve savaş 
yaklaşık 4 milyon göçmene, yakın 
tehlikelerden kaçmak için ülkele-
rini terk ettirdi. Bu rakam İkinci 
Dünya Savaşı’ndan sonra Avru-
pa’daki en büyük sığınmacı sayısıy-
dı. Gerçi Bosna-Sırp savaşı ve Arna-
vutluk’taki çekişme gibi Avrupa’da 
patlak veren birkaç savaşın mülte-
ci sayısı yaklaşık bu kadardı.

Başta Mülteciler Yüksek Komi-
serliği olmak üzere Birleşmiş 
Milletler’e bağlı örgütler peşi 
sıra gelen krizleri iyi yöneteme-
diler ve insani örgütler sağlık ve 
eğitim gibi minimum hizmetler 
sunmakta aciz kaldılar. Korona 
küresel salgını, Rusya-Ukrayna sa-
vaşı sebebiyle patlak veren küresel 
ekonomik kriz, sonrasında enerji 
ürünlerindeki fiyat artışları ve 
gıda maddelerindeki kıtlık bu ba-
şarısızlığı derinleştirdi. Bu durum 
birçok örgütü artan endişesini 
açıklamaya sevk etti. Örgütler gele-
cek sonbaharda şartların bu şekil-
de sürmesi hâlinde acil ihtiyaçlar-
dan minimum düzeyde yardımda 
bulunmaktan aciz kalabilirler.

Afrika Birliği birçok Afrika ül-
kesindeki mülteci kamplarında 
açlıktan kaynaklı ölüm oranları 
kaydettiklerini açıkladı. Somali, 
Etiyopya ve Kongo gibi birçok Af-
rika ülkesini parçalayan silahlı 
çekişmeler ve iç savaşlar bir kez 
daha savaşların kurbanlarının tar-
tışmasız mülteciler olduğunu gös-
teriyor. Mülteci akınlarının idare-
sindeki ironi, mültecilerin dörtte 
üçünden fazlasını fakir ülkelerin 
kabul etmesi ve medyanın konuyu 

detaylı işlemesine rağmen zengin 
kuzey ülkelerinin çok az sayıda 
mülteciyi kabul etmesi.

Mültecilerin taşınmasındaki en 
ağır yük, iç savaşlara ve doğal 
afetlere sahne olan ülkelere kom-
şu devletlere düşüyor. Maalesef 
genelde bu ülkeler fakir oluyor. 
Afrika kıtasının onlarca yıldır sı-
ğınmacı üreten en önemli bölge 
olması tesadüfi değil. Son yıllar-
da Suriye ve Ukrayna bir istisna 
olabilir.

Görünen o ki, küresel vicdan mül-
teci krizine farklı şekillerde tepki 
veriyor. Bu tepki lojistik maddi 
imkânlarla sınırlı değil. Kültürel 
faktörler bu eğilimleri dikte et-
meye başladı. Ülkelerin Suriyeli 
ve Ukraynalı mülteci krizlerine 
verdiği tepkiler arasında bir kar-
şılaştırma yapmak istemiyorum. 
Gerçi rakamlar bir ölçüde birbiri-
ne yakın. Özellikle de her iki kriz 
farklı kıtalarda ve birbiriyle örtüş-
meyen jeopolitik bağlamlarda ya-
şanıyor. Ancak kültürel ve kimlik 
yaklaşımlarının, iki krizin de ida-
relerini farklı şekilde belirlediği 
görülmektedir.

Avrupa devletleri, mültecileri 
insan onurlarını koruyan şartlar-
da kabul etmenin daha verimli 
ve etkin bir yönetimi için kendi 
imkânlarını kullanırken Suriye’de-
ki mültecilerin krizi son yıllarda 
yönetimsel anlamda en kötü kriz 
oldu. Sınırlarda binlercesinin ölü-
mü ve onlara yönelik uygulanan 
şiddetin yanı sıra birçok ülkede 
maruz kaldıkları taciz, Arap böl-
gelerinden gelen mülteci fobisinin 
hâlâ kabul tarzını belirlediğini 
gösteriyor.

Bu yüzden Alman Şansölyesi 
Angela Merkel’in tutumları be-
lirgin bir istisnaydı. Genel olarak 
Avrupa’nın Arap mültecilere yöne-

lik homurdanan mizacının dışına 
çıkmıştı. Son yıllarda Avrupa’daki 
aşırı sağın -terörün muğlaklıkları-
nı ve oradaki insanların duygu ve 
kanaatlerini üzerindeki bıraktığı 
yansımaları istismar ederek- bes-
lediği yabancılara yönelik nefret 
duygularını göz önüne almadan 
bu farklı tutum anlaşılamaz.

Arapların kendileri mülteci kar-
deşlerini ve komşularını daha az 
kabul etmişken Batı’yı bu tutum-
larından dolayı kınayamayız. Bu 
az kabul imkânlardaki eksiklikle-
re ve insanları krizlerden geçmiş, 
felaketlerin ve savaşların kurbanı 
olmuş başkalarını kabul etmeye 
teşvik etmesi öngörülen değerlere 
bağlanamaz. Daha ziyade, haksız 
bir siyasi korkudan kaynaklan-
maktadır. Bu korku, göçmenlerin 
güvenlik açısından istikrarsızlık 
ve demografik dengesizliğin kay-
nağı olduğu yanılgısına kapıl-
maktadır. Ürdün, Iraklı mülteci-
lere muamele biçimiyle bir Arap 
ülkesinde mülteci krizini farklı 
yönetebileceğini gösterdi. Birçok 
bağlamda bu krizlerin ekonomiyi 
canlandırması, etnik ve dinî farklı-
lıkları yönetmesi mümkün.

Sığınma deneyimi konukseverlik 
ve fedakârlıkla bakmayı gerekti-
rir. Savaşlardan ve felaketlerden 
kaçarak duygusal bağlarının olma-
dığı yerlere sığınıyor insanlar. Bu 
yüzden derin psikolojik krizlere 
maruz kalıyorlar. Hatıralarını, ha-
yatlarına anlam veren yakınlık ve 
komşuluk ağlarını nasıl bırakabi-
lirler ki? Zengin yolcular tüketim 
ve hazzın hafızasında yer eden 
yerler satın alabilirler. Bu onların 
gurbette olmanın şokunu hafifletir 
ve kaybettiklerini unutturur. Mül-
teciler ise bunu yapmaktan acizdir 
ve akut entegrasyon krizlerinden 
mustarip olurlar. Çünkü genel ola-
rak en kırılgan ekonomik ve sosyal 
gruplar arasında yer alırlar.

(El-Arabi El-Cedid,  
20 Haziran 2022)

Arap dünyası medyasından derleye-
rek ORTADOĞU’dan sayfasını hazır-
layan ve tercüme eden Halil Çelik.
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GÖÇMENLER/SIĞINMACILAR/MÜLTECİLER İLE İLGİLİ 
AB MERKEZLİ YASAL DÜZENLEMELER

 BURHANETTİN CAN 

B oğaziçi Üniversitesi’nde rektör atanması 
ile başlatılan olaylar zinciri, Türkiye’de 

beşinci nesil kadife darbe sürecinin uygulamaya 
sokulmasını sağlamıştır. 5. Nesil Kadife Dar-
be Sürecinin siyasi iktidar açısından en etkili 
aşaması Sedat Peker’in açıklamalarıyla gelişen 
süreç olup dördüncü aşamadır. Beşinci aşaması, 
yolsuzluklar, altıncı aşaması, ekonomik kriz ve 
yedinci aşaması ise ‘göçmenler/sığınmacılar/
mülteciler/geçici koruma altında olanlar’ ile 
başlatılan süreçtir.

Yedinci aşamanın en temel özelliği, göçmenler 
olgusu ile ekonomik krizin iç içe geçmesinin 
yol açtığı “sosyal pozitif geribesleme” (olum-
suzlukların olumsuzlukları tetikleyip besle-
mesi, yaygınlaştırması ile ortaya çıkan olum-
suz durum) olgusudur. Geçen yazıda, kadife 
darbelerin beyni ve finansörü George Soros’un 
Türkiye’deki göçle ilgili politikası merkeze 
konarak göçmenler sorunu değerlendirilmiş 
ve analiz yapılmıştır. Burada göçmenlerle ilgili 
temel kavramlar, temel yasalar ve kabul edilen 
uluslararası anlaşmalar ve bu anlaşmaların 
neden olduğu sorunlar ana hatları ile ele alınıp 
değerlendirilecektir.

KAVRAMSAL ANALİZ

Göç kavramının semantik alanı içerisinde bir-
çok kavram yer almaktadır. Göçün anlam alanı 
içerisinde yer alan bu kavramların, etkileşimi 
ve kanuni boyutu farklıdır. Göç tarih, coğrafya, 
hukuk, siyaset, kültür-medeniyet, din, uluslara-

rası ilişkiler, sosyoloji, iktisat, biyoloji ve askeri 
gibi çok farklı disiplinlerin etkileşim alanı 
içerisindedir. Bu nedenle göç olgusu, disiplinler 
arası bir konudur. Göç kavramı çok farklı disip-
linlerin ilgi alanına girdiğinden dolayı üzerinde 
kesin mutabakat sağlanmış, tek bir evrensel 
tanımı bulunmamaktadır. Türk Dil Kurumu’na 
göre göç, “ekonomik, toplumsal, siyasal sebepler 
ile bireylerin veya toplulukların bir ülkeden baş-
ka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir 
yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muha-
cerettir”. “Göç etmek ise oturduğu yerden başka 
bir yere gidip yerleşmek, göçmek” demektir.

Göç kavramı geniş bir yelpaze içermekte olup 
Uluslararası göç örgütü tarafından hazırlanmış 
bir Göç Terimleri Sözlüğü mevcuttur.1 Bunun-
la beraber göç ile ilgili tanımlamalarda bilim 
insanları/uzmanlar arasında hem ulusal hem 
de uluslararası düzlemde (Sedat Murat”2, Yusuf 
Adıgüzel3, İlhan Tekeli4, Oğuzhan Türkoğlu5, 
Süleyman Ekici, Gökhan Tuncel6, Nurcan Özgür 

1 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.
2 Sedat Murat, ‘‘Doğum Yerlerine Göre İstanbul Nüfusu 

ve İç Göçler’’, Sosyal Siyaset Konferansları Prof. Dr. 
Hasan Başaran’a Armağan Özel Sayısı, 2007, s. 93- 94.

3 Yusuf Adıgüzel, Göç Sosyolojisi, Nobel Yayıncılık, 
Ankara, 2020,s. 3.

4 İlhan Tekeli, Göç ve Ötesi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 
İstanbul, 2020, s.11.

5 Oğuzhan Türkoğlu, “Mülteciler ve Ulusal/Uluslararası 
Güvenlik”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2011, cilt: 30, sayı: 2, s. 101-118.

6 Süleyman Ekici & Gökhan Tuncel, “İnsan ve Göç” Birey 
ve Toplum, 2015, cilt: 5, sayı: 9, s.9-22.
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Baklacıoğlu7, Uluslararası Göç Örgütü tarafın-
dan hazırlanan Göç Terimleri Sözlüğü8, 2016 
Türkiye Göç Raporu9) üzerinde mutabakat 
sağlanmış tek bir tanım bulunmamaktadır.10

Göç Terimleri Sözlüğü’nde göç aşağıdaki 
tanımlanmaktadır: “Göç, uluslararası bir sınırı 
geçerek veya bir devlet içinde yer değiştirerek, 
süresi, yapısı ve nedeni ne olursa olsun insanla-
rın yer değiştirdiği nüfus hareketleridir.” Buna, 
“mülteciler, yerinden edilmiş kişiler, yerinden 
çıkarılmış kişiler ve ekonomik göçmenler 
dâhildir.”11 Söz konusu tanımlamalardaki 
ortak payda, insanların bir nedenle “mekânsal 
değişiklik yapması, yer değiştirmesidir”. Bu 
mekânsal değişikliğe etki eden faktörlere 
bağlı olay göç edenler ve göç etme eylemi 
farklı şekillerde isimlendirilmekte göç ile ilgili 
kavramların oluşturduğu semantik alan ortaya 
çıkmaktadır. Yer değiştirmenin şekli, sebebi, 
süreci, miktarı, mekânı, yolu, farklı isimlendir-
meleri beraberinde getirirken, aynı zamanda 
farklı hukuksal boyutu da şekillendirmektedir. 
Tanımlarda farklı disiplinler, mekân/uzaklık, 
zaman, süre/kalıcılık, niyet/amaç, nedenler gö-

7 Nurcan Özgür Baklacıoğlu, Dış Politika ve Göç, 
Yugoslavya’dan Türkiye’ye Göçlerde Arnavutlar (1920-
1990), Derin Yayınları, İstanbul, 2010, s. 7.

8 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.
9 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 

2016 Türkiye Göç Raporu, Ankara, 2017.
10 Veysel Güneş, İnsan Hakları Bağlamında Göç ve 

Mülteciler, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2019.

11 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.

zönüne alınmakta, tanımı yapanın ağırlık verdi-
ği kavram, tanımın merkezine oturtulmaktadır. 
O sebeple göç tanımında evrensel bir mutabakat 
sağlanamamıştır. Literatürdeki tanımları ve 
bunlarda öne çıkarılan kavramları göz önüne 
alarak göçü şöyle tanımlayabiliriz:

Göç, tarih, coğrafya, sosyal, siyasal, kültürel, 
ekonomik, ekolojik, demografik, askeri, dini, 
mezhebi ve etnik nedenlerle ortaya çıkan ya-
şam zorluğu, geçim zorluğu, hayatı bir tehdit 
ve tehlikenin varlığından dolayı insanların 
bulunduğu yerden başka bir yere(ülke sınırları 
içerisinde veya başka ülke topraklarına), daha 
iyi şartlarda çalışabilmek ve daha güvenli, ka-
liteli yaşam standartlarına ulaşmak amacıyla 
geçici veya kalıcı bir şekilde, ferdi ya da kitlesel 
olarak meydana gelen, büyük sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik nitel ve nicel etkilere neden olan 
bir yer değiştirme hareketidir.

Kişi ya da kişilerin, kendi ülkelerinde bir yer-
den bir başka yere, bölgeye gidip orada geçici ya 
da kalıcı olarak yaşamak amacıyla yer değiştir-
me eyleminde bulunuyorlarsa buna iç göç denir. 
Aynı amaçla düzenli yaşadıkları kendi ülkele-
rinden ayrılarak bir başka ülkeye geçici ya da 
kalıcı şekilde gidiyorlarsa buna da uluslararası 
göç denmektedir. Uluslararası göçte yaşanılan 
‘kaynak/menşei ülkeden’ ayrılıp yeniden yaşa-
nılmak istenen ‘hedef ülkeye’ giderken üçüncü 
bir ülkeden geçmek zorunda kalınıyorsa bu 
göçe de transit göç denmektedir.
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Uluslararası göç olgusu, belli bazı yasal mevzuat 
çerçevesinde icra edilmek zorundadır. Yasallık 
süreci göçle alakalı yeni birçok kavramın ortaya 
çıkmasına sebebiyet vermiştir. Türkiye’de göç 
üzerinde yapılan tartışmaları daha iyi anlamak 
ve anlamlandırmak için bu kavramlara vâkıf 
olmak gerekmektedir. Bu nedenle göçle ilgili 
bazı kavramlar aşağıda verilmiştir: “Düzenli göç 
(orderly migration): Menşei ülkeden çıkışı ve 
ev sahibi ülkeye seyahati, transit geçişi ve girişi 
düzenleyen kanun ve yönetmeliklere uygun ola-
rak insanların olağan ikamet yerinden yeni bir 
ikamet yerine gitmeleri. Düzensiz göç (irregular 
migration)/ Yasadışı göç (illegal migration): 
Gönderen, transit ve alıcı ülkelerin düzenleme 
normlarının dışında gerçekleşen hareketler. 
Hedef ülkeleri açısından, bir ülkeye yasadışı 
giriş yapmak veya bir ülkede yasadışı şekilde 
kalmak veya çalışmak anlamına gelmektedir. 
Başka bir deyişle, göçmen, belirli bir ülkeye 
girmek, orada ikamet etmek veya çalışmak için 
göç düzenlemeleri uyarınca gerekli olan izin 
veya belgelere sahip değildir. Gönderen ülke 
açısından ise, bir kişinin geçerli bir pasaportu 
veya seyahat belgesi olmadan uluslararası bir 
sınırı geçmesi veya ülkeden ayrılmak için idari 
koşulları yerine getirmemesi gibi durumlarda 
düzensizlik söz konusudur. Ancak, “yasadışı 
göç” terimini göçmen kaçakçılığı ve insan tica-
retiyle kısıtlamak gibi bir eğilim söz konusudur. 
Dairesel Göç (circular migration): Dairesel göç, 
ülkeler arasında geçici ya da daha kalıcı şekilde 
gerçekleşen akışkan insan hareketi. Dairesel 
göç gönüllü olarak gerçekleştiği zaman ve hem 
menşei ülke hem hedef ülkenin işgücü ihtiyaç-
ları ile ilişkilendirildiğinde ilgili herkes için 
yararlı olabilir. İkincil göç (secondary migrati-
on): Ev sahibi ülkede, mültecinin aslen ikamet 
ettiği topluluktan ayrılması. Ülkeye göç (immig-
ration): Yabancıların yerleşim amacıyla başka 
bir ülkeye gittikleri süreç. Ülkeden göç (emigra-
tion): Başka bir devlette yerleşmek amacıyla bir 
Devletten ayrılmak ya da çıkmak. Yardımlı göç 
(assisted migration): Yardımsız, kendiliğinden 
oluşan (spontane) göçe karşılık göçmenlerin 
devlet, devletler ya da uluslararası bir kuruluş 
yardımıyla gerçekleştirilen hareketi. Zorla göç 
(Forced migration): Doğal ya da insan yapımı 
nedenlerden dolayı içerisinde yaşama ve refaha 
yönelik tehditleri de içeren bir zorlama unsuru 
bulunan göç hareketini tanımlamak için kulla-

nılan genel terim. Kolaylaştırılmış göç (facili-
tated migration): Seyahat etmeyi daha kolay ve 
uygun hâle getirerek meşru göçü desteklemek 
ve teşvik etmek. Toplu göç (exodus): Menşe ülke 
dışına (istisnai ve düzensiz) gruplar hâlinde ha-
reket. Toplu göç çok sayıda kişinin katıldığı bir 
hareket ya da belirli bir zamanda toplumun bir 
kısmının hareket etmesi anlamına gelmektedir. 
Göç bölgesi (immigration zone): Devletlerin göç 
kanunlarının geçerli olduğu açık deniz alanları 
ve kara ülkesi (ayrıca “göç bölgesi” (migration 
zone) olarak anılmaktadır). Menşei Devlet (State 
of origin): İlgili kişinin vatandaşı olduğu Devlet. 
Menşei ülke (country of origin): Göç akınlarının 
(yasal ya da yasadışı) kaynağı durumundaki 
ülke. Gönderen ülke (sending country): İnsanla-
rın yurtdışına daimi veya geçici olarak yerleş-
mek üzere ayrıldıkları ülke. Kabul eden ülke 
(receiving country): Varış ülkesi veya üçüncü 
ülkeler. Geri dönüş durumunda ise menşe 
ülkeyi de ifade etmektedir. Hükümet, bakanlık 
veya meclis kararı doğrultusunda, yıllık olarak 
belirli sayıda mülteci ve göçmen almayı kabul 
eden ülke. Hedef ülke (country of destination): 
Göç akınları (yasal ya da yasadışı) için varılacak 
hedef konumundaki ülke. Transit ülke (country 
of transit): Göç akınlarının (yasal ya da yasadışı) 
içinden geçtiği ülke. Gönüllü Dönüş: Kişinin hür 
iradesine bağlı olarak menşe ülke, transit ülke 
veya üçüncü bir ülkeye destekli veya bağımsız 
dönüşüdür. Gönüllü Geri Dönüş: Herhangi bir 
nedenle göç etmiş kişilerin menşe ülkelerine 
tamamen kendi isteklerine dayalı olarak dön-
meleri anlamına gelir.”12

Göçün nedenlerine, ortamına, mensuplarına, 
güzergâhına, biçimine ve tabi olunan yasal 
çerçeveye bağlı olarak göç eden insan unsuru 
değişik şekillerde isimlendirilmektedir: “Göç-
men”, “mülteci”, “sığınmacı”, “geçici koruma 
altında olanlar”, “kaçaklar”, “sürülmüşler”, “ülke 
içerisinde yerinden edilmişler.” Bu kavramların 
kapsamlarını ve etkileştikleri diğer kavramları 
bilmeden yapılacak yorumlar, değerlendir-
meler, yanlış anlaşılmalara sebep olmaktadır. 
Çünkü bu kavramlarla ilgili yasal süreçler ge-
nellikle birbirinden farklıdır. Göç edenler, hem 
ulusal hem de uluslararası yasal düzenlemelere 
tabidirler. Ülke yönetimleri yukarıda verilen 
göç tanımlarına bağlı olarak göçmenlere verilen 

12 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.
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isimlere göre yasaları uygulamak durumunda-
dır. Slogancı ve tahrik edici söylemlerle yapı-
lacak icraatlar, ülkenin başına dert açmaktan 
başka bir şey sağlamaz.

Göçmen kavramının evrensel ve uluslararası 
düzeyde kabul edilmiş bir tanımı bulunma-
maktadır. Türkçe sözlüklerde göçmen şöyle 
tanımlanmaktadır: “Kendi ülkesinden ayrılarak 
yerleşmek için başka ülkeye giden (kimse, aile 
veya topluluk), muhacir”. Uluslararası Mülte-
ci Örgütü Göç Terimleri Sözlüğü’nde göçmen 
ve ilgili bazı kavramların tanımları aşağıda 
verilmektedir: “Göçmen (migrant): Uluslararası 
düzeyde genel kabul gören bir göçmen tanımı 
bulunmamaktadır. Göçmen teriminin, “kişisel 
rahatlık” amacıyla ve dışarıdan herhangi bir 
zorlama unsuru olmaksızın ilgili kişinin hür 
iradesiyle göç etmeye karar verdiği durumla-
rı kapsadığı kabul edilmektedir. Dolayısıyla 
bu terim, hem maddi ve sosyal durumlarını 
iyileştirmek hem de kendileri veya ailelerinin 
gelecekten beklentilerini arttırmak için başka 
bir ülkeye veya bölgeye göç eden kişi ve aile 
fertlerini kapsamaktadır. Göçmen statüsü (im-
migration status): Ev sahibi ülkenin göç kanun-
larına göre bir göçmene verilen statü. Düzensiz 
göçmen (irregular migrant)/ Yasadışı göçmen 
(illegal migrant): Yasadışı giriş veya vizenin ge-
çerlilik tarihinin sona ermesi yüzünden transit 
veya ev sahibi ülkede hukuki statüden yoksun 
kişi. Bu terim, bir ülkeye giriş kurallarını ihlal 
eden mülteciler ve ev sahibi ülkede kalma izni 
bulunmayan diğer kişiler için geçerlidir (ayrıca 
gizli/yasadışı/kayıtdışı göçmen veya düzen-
siz durumdaki göçmen olarak anılmaktadır). 
Ekonomik göçmen (economic migrant): Yaşam 
kalitesini iyileştirmek amacıyla kendi menşei 
ülkesinin dışına yerleşmek üzere mutat ika-
met yerini terk eden kişi. Bu terim göçmenleri 
zulümden kaçan mültecilerden ayırt etmek için 
kullanılabilmekte ve aynı zamanda bir ülkeye 
yasal izni olmadan ve/veya bona fide (iyi niyet-
li) bir gerekçesi bulunmadan sığınma usullerini 
kullanarak girmeye teşebbüs eden kişilere atıfta 
bulunmak için kullanılmaktadır. Bu terim ayrı-
ca, bir tarım sezonu süresince menşei ülkeleri 
dışında yaşayan kendilerine mevsimsel işçiler 
denen kişiler için de kullanılır.”13

13 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.

Göçle ilgili anahtar kavramlardan biri de mülte-
ci kavramı olup Göç Terimleri Sözlüğü’nde şöyle 
tanımlanmıştır: “Mülteci: Kendi ülkesi dışında 
başka bir ülkeye sığınma amacıyla başvurmuş, 
başvurusu ilgili makamlarca kabul edilmiş 
kişilere denmektedir. Mültecilik hukuki bir 
statüdür. Dolayısıyla bir kişinin mülteci statü-
sü alabilmesi için öncelikle ilgili ülkeye iltica 
başvurusu yapması gerekmektedir. Yapılan bu 
iltica başvurusunun onaylanması durumunda 
mültecilik yasal durumu ortaya çıkmaktadır. 
Mülteci (tanınmış) (refugee (recognized): Irkı, 
dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiye-
ti veya siyasi 
düşünceleri nedeniyle zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koruma-
sından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle, yararlanmak istemeyen veyahut ta-
biiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, ora-
ya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen her şahıstır.”14

Birleşmiş Milletler’in Mültecilerin Hukuki Du-
rumuna ilişkin 1951 Cenevre Sözleşme hüküm-
lerine göre ise mülteci şöyle tanımlanmaktadır: 
“Mülteci refugee (mandate): Irkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşünceleri yüzünden, zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz ko-
nusu korku nedeniyle, yararlanmak istemeyen 
yahut tabiiyeti yoksa ve bu tür olaylar sonucu 
önceden yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bu-
lunan, oraya dönemeyen veya söz konusu korku 
nedeniyle dönmek istemeyen her şahıstır.”15

“Şartlı Mülteci( Conditional Refugee): Avrupa 
ülkeleri dışında meydana gelen olaylar sebe-
biyle; ırkı, dini, tâbiiyeti, belli bir toplumsal 
gruba mensubiyeti veya siyasî düşüncelerinden 
dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yarar-
lanamayan, ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancıya veya bu tür 

14 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.pdf.
15 Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşme, 1951, 

madde 1A(2).
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olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet ülke-
sinin dışında bulunan, oraya dönemeyen veya 
söz konusu korku nedeniyle dönmek istemeyen 
kişidir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mültecilerin Türkiye’de kalmasına izin 
verilmektedir.”16

“Mülteci statüsünün belirlenmesi (refugee status 
determination): İç hukuk ve devletler hukukuna 
göre bir kişinin mülteci olarak tanınıp tanınma-
masına karar verilen (ve BMMYK ve/veya Dev-
letler tarafından gerçekleştirilen) süreç. Transit 
hâlindeki mülteciler (refugees in transit): Başka 
bir yere yerleştirilmeleri şartıyla bir Devletin 
topraklarına geçici olarak giriş yapmalarına izin 
verilen mülteciler.”17

Göç olgusuyla ilgili hukuki statüsü farklı olan 
önemli kavramlardan biri de sığınma ve sığın-
macı kavramıdır. Türkçe sözlüklerdeki anlamı 
aşağıda verilmiştir: “Sığınmak: 1- Tehlikeden 
korunmak için uygun bir yere girmek; 2- Tehli-

keden korunmak için başka birinin himayesini 
istemek; 3- Çeşitli sebeplerle bir ülkeden kaçıp 
başka bir ülkeye gitmek, iltica etmek. Sığınma-
cı/ sığınık: başka bir ülkeye veya yere sığınmış 
olan kişi ve yabancı bir ülkede iltica etmeden 
önce belirli bir süre kalan kimse”.18 Göç Te-
rimleri Sözlüğü’nde ise bu kavramlar şöyle 
tanımlanmıştır: “Sığınma (asylum): Bir Devletin 
geri göndermeme (non-refoulement) ilkesi ve 
uluslararası veya ulusal düzeyde tanıdığı mülte-
ci haklarına dayalı olarak topraklarında verdiği 
bir koruma türü. Vatandaşı olduğu veya ikamet 
ettiği ülkede koruma sağlanamayan, bilhassa 
ırkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba men-
subiyeti ya da siyasi görüşü nedeniyle zulüm 
görmekten korkan kişiye verilir. Sığınmacı 

16 Yusuf Adıgüzel, age., s. 6.
17 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.

pdf.
18 Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük, Ankara, 2005. 

D. Mehmet Doğan, Doğan Büyük Türkçe Sözlük, Pınar 
Yayınları, İstanbul.

(asylum seeker): Irk, din, sosyal konum, siyasal 
düşünce ya da ulusal kimliği nedeniyle kendi-
sini baskı altında hissederek kendi devletine 
olan güvenini kaybeden, kendi devletinin ona 
tarafsız davranmayacağı düşüncesi ile ülkesini 
terk edip, başka bir ülkeye sığınma talebinde 
bulunan ve bu talebi o ülke tarafından daha 
sonuçlanmamış kişidir.”19

Yukarıda tanımları verilen göçmen, sığınmacı, 
mülteci kavramlarının belli ortak paydaları 
olmakla beraber muhtevalarında önemli ince 
farklılıklar vardır. Göçmen kavramında ekono-
mik nedenler baskındır. Göçmen kavramı, eko-
nomik nedenlerle, daha iyi hayat şartlarını elde 
edebilmek için bireysel ya da ailece, herhangi 
bir dış baskı, tehdit zorlama olmadan gönüllü 
olarak kendi hür iradesiyle/iradeleri ile başka 
bir ülkeye veya bölgeye, bazen yasal bazen de 
yasa dışı bir şekilde göç edenler için kullanıl-
maktadır. Göçmenin bölgesinden ya da ülkesin-

den ayrılması ekonomik temelli olup bir baskı 
ve zulüm görmenin sonucu değildir. Göçmeni 
mülteciden ayıran en önemli fark, göçmenin 
kendi ülkesinden tamamen ekonomik sebepler-
den dolayı, daha iyi bir yaşam elde edebilmek 
için ayrılmasıdır.

Yukarıda göçmen, mülteci ve sığınmacı kavram-
larına ilişkin yapılan tanımlamalar göz önüne 
alındığında uluslararası literatürde sığınmacı 
(asylum seeker) ve mülteci (refugee) kavramları 
arasında ciddi bir fark vardır. Mülteci, ilgili 
ülkeye iltica başvurusunda bulunmuş ve ilticası 
hukuki olarak olumlu sonuçlanmış kişidir. 
Mülteci ülke tarafından kabul edilmiş hukuki 
bir statü kazanarak o ülkede barınma, kalma 
hakkını elde etmiştir. Sığınmacı ise ulusal ya da 
uluslararası belgeler çerçevesinde mültecilik 
statüsü için başvurmuş fakat mültecilik statüsü 

19 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.
pdf.

Farklı sosyo-kültürel, dinî ve etnik yapıların bir arada olmasının getireceği etkileşimleri, 
hibrit savaşların mantığını, felsefesini göz önüne alarak, göçmen toplulukların özel 
olarak analizini yaparak, göç olgusunu yeniden değerlendirmek ve gerekli tedbirleri 
almak gerekmektedir.
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hukuken henüz neticelendirilmemiş, ülkede 
kalma izni verilmemiş bir kişidir. Olumsuz hu-
kuki bir karar verilmesi durumunda sığınmacı 
durumundaki kişiler sığındığı ülkeyi terk etmek 
zorundadırlar; sınır dışı edilebilirler. O nedenle 
sığınma hakkı ile sığınmacı olmak, hukuki bir 
statüden ziyade fiili olarak bir barınma durumu 
olup mülteci statüsünü kazanmanın başlangıç 
aşamasıdır.

GÖÇ TÜRLERİ

Göçler, gözönüne alınan farklı kriterlere göre 
sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmada etkili 
faktörler/parametreler genel olarak şunlardır: 
Göçün amacı, göçün nedeni, göç mekânı-
yakınlık uzaklık durumu, biçimi, sayısı, göçün 
yönü, göçün gerçekleştirilme şekli- tarzı. Göç; 
amacına göre “ekonomik göç”, “ekonomik olma-
yan göç”; göçün biçim ve sayısına göre “bireysel 
göç”, “kitlesel göç”; göçü etkileyen faktörler 
açısından “gönüllü” göç, gönülsüz göç”; göçün 
yerleşim yerleri bakımından “transit göç”, 
“yerleşik göç”; kalış süresi yönüyle göç, “geçici 
göç”, “kalıcı göç”; yasal statüleri boyutuyla göç, 
“yasal göç”(legal), yasal olmayan göç (illegal)/
kaçak göç; göç eden kişilerin niteliği açısından 
göç, “vasıflı (beyin) göçü”, “vasıfsız göç”; yerle-
şim bölgesinin mahiyetine göre, “iç göç”(ülkesi 
içerisinde göç), “dış göç” (yabancı bir ülkeye 
göç) diye sınıflandırılmıştır.20 Göç Terimleri 
Sözlüğü’nde iç göç şöyle tanımlanmıştır: “İç göç 
(internal migration): Yeni bir ikamete sahip ol-
mak amacıyla veya yeni bir ikametle sonuçlana-
cak şekilde insanların ülkenin bir bölgesinden 
başka bir bölgesine göç etmeleri. Bu göç, geçici 
veya daimî olabilir. İç göçmenler, menşei ülke 
içinde yer değiştirirler, ama yine menşei ülkede 
kalırlar.”21 İç göç bir ülke içerisinde bir yerden 
bir başka yere değişik gerekçelerle yapılan 
göçlerdir: Kırsaldan şehirlere, kırsaldan kırsala, 
şehirden şehre, bir bölgeden başka bir bölgeye 
yapılan göçler. İç göçler zaman boyutu ile sürek-
li ve mevsimlik göç olarak sınıflandırılmaktadır.

Sürekli Göç: İnsanların yaşadıkları yerleri/ika-
metleri terk ederek yeni bir yere/ikamete daimi 
olarak yerleşmesidir. Mevsimlik göç, ülke içinde 
yaşadığı yeri, ekonomik amaçla, geçici olarak 

20 Veysel Güneş, age., s. 5-9; 30-32 ; 37-44; 46-50; 68-71.
21 http://www.goc.gov.tr/files/files/goc_terimleri_sozluğu.

pdf.

terk edip ülke içerisinde bir başka yerde çalışa-
bilmek için yapılan göçlerdir. Türkiye’de insan-
lar ekonomik nedenlerle, çocuklarına daha iyi 
bir gelecek hazırlayabilmek için, doğal afetler ve 
şehirlerdeki çekici faktörlerden dolayı kırsaldan 
şehirlere göç etmiştir ve de etmektedir.22

İç Göç: Uzun zamandır Türkiye’nin en ciddi so-
runlarından biridir. Köyler boşalmakta şehirler 
ise normal olmayan bir şekilde büyümektedir. 
Zamanında köylere iş ve hizmet götüreme-
menin bir sonucu, Türkiye’de “gecekondu”, 
“gecekondulaşma” denilen bir sistem ortaya 
çıkmıştır. Devletin arazisi mafya tarafından 
işgal edilip parsellenip Anadolu’dan göç eden 
insanlara satılmış; belediye zabıtası haracı-
nı almış, vatandaş bir gecede ucube bir yapı 
yaparak içerisine girmek zorunda kalmıştır. 
Gecekondulaşma politikası ile köyler boşalmış, 
şehirler yaşanmaz hâle gelmiştir. Mafyanın uy-
guladığı gecekondu politikasının sonucu olarak 
bazı bölgelerde nüfus anormal artmıştır. Nüfus 
artışı beraberinde kanalizasyon altyapı, elektrik, 
su, yol gibi belediye hizmetlerinin aksamasına 
kültürel uyumsuzluklara, sosyolojik olarak 
çatışmalara neden olmuştur. Devlet kendi arazi-
lerini niçin parselleyip mimarı projelerini çizip 
Anadolu’nun fakir halkına satmadı da bunu 
mafyaya bıraktı? Bu sorunun cevabı bugüne 
kadar hâlâ verilmemiştir.

Dış Göç: Bir ülkeden başka bir ülkeye, kalmak, 
çalışmak veyahut yerleşmek maksadıyla, ülke 
sınırları dışına yapılan bir göçtür. Dış göçün ne-
deni, savaş, doğal afet, dini, kültürel, ekonomik, 
siyasal, sosyal, eğitim gibi sebeplerdir. Bununla 
beraber “devletler arasında yapılan antlaşmalar 
sonucu gerçekleşen nüfus mübadeleleri de dış 
göç sayılmaktadır.” Dış göçler, bireysel, kitlesel 
ve zincirleme göç olarak tasnif 
edilmektedir.

Zincirleme Göç: Aile akraba veya hane halkı ta-
rafından verilen kararlar neticesinde oluşan göç 
türüdür. “Göçmen önceden göç eden kişilerle 
ilişki ağları geliştirerek hem olası riskleri azalt-
makta hem de oluşabilecek maliyetler hakkında 
önceden bilgi sahibi olmaktadır.”23

22 Veysel Güneş, age., s. 5-9; 30-32 ; 37-44; 46-50; 68-71.
23 Nurcan Özgür Baklacıoğlu, age.
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GÖÇ NEDENLERİ

Göçlerin çok değişik nedenleri olmakla beraber 
zaman içerisinde bu nedenler bazı ortak payda-
lar referans alınarak sınıflandırılmıştır. Bilim 
dünyasında kabul edilen göç nedenleri doğal, si-
yasi, ekonomik ve sosyal şeklinde sıralanabilir.24 
Doğal Nedenler: Deprem, heyelan, kuraklık, 
sel, volkanik patlamalar gibi insan iradesinin 
dışında doğada meydana gelen olaylar. Siyasi 
Nedenler: Siyasi olarak insanlara baskı uygu-
lanması, insanların zülüm görmesi, yaşadığı 
ülkede kendini bir nedenle güvende hissetme-
mesi, ülkenin savaşta olması, ülkenin düşman 
tarafından işgal edilmesi ve nüfus mübadeleleri 
gibi nedenler. Ekonomik Nedenler: Ülkede eko-
nomik sıkıntıların artması ile birlikte işsizliğin 
artması, yaygınlaşması, geçinme zorluklarının 
ortaya çıkması, ekonomik olarak çocuklarının 
geleceğinin tehlikeye düşmesi gibi nedenler. 
Sosyal Nedenler: İnsanların yaşadıkları yerlerde 
sağlık ve eğitim hizmetlerinin iyi olmaması, bu 
konudaki ihtiyaçlarının gerektiği gibi karşılan-
maması gibi nedenler.

GÖÇ EĞİLİMLERİ VE İTME-ÇEKME FAKTÖRLERİ

Yukarıda göç sebepleri göz önüne alarak göç 
eğilimleri değerlendirildiğinde göçlerin hangi 
bölgelerden, ülkelerden, ortamlardan hangi 
bölgelere, ülkelere ve ortamlara doğru gerçek-
leştiği, gerçekleşeceği rahatça görülebilir. Göçün 
başladığı, geçtiği ve bittiği yer göç eğilimlerinin 
yapısını ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda göç 
sisteminde ikili bir yapı vardır. Göçün başladı-
ğı yer ve göçün bittiği yer. Bu ikisini birbirine 
bağlayan göçün yönü, istikameti üçüncü etken 
olarak devreye girmektedir. Bu açıdan bakıldı-
ğında, “göçlerin yönünün, güneyden kuzeye, 
doğudan batıya, çevreden merkeze, sömürülen 
ülkelerden sömüren ülkelere, küçükten büyüğe, 
fakirden zengine, kırdan kente vb.” doğru oldu-
ğu görülmektedir.25

İster iç göç isterse dış göç olsun böyle bir eğili-
min ortaya çıkış sebebi, “itme ve çekme faktör-

24 M. Murat Erdoğan, “Suriyelilerle Uyum İçerisinde 
Yaşamanın Çerçevesi, Suriyeliler Barometresi”, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mülkiye Göç 
Araştırmaları Merkezi, Eğiten Kitap Yayıncılık, 2021.
Yusuf Adıgüzel, age., s. 20-25.

25 Yusuf Adıgüzel, age., s. 20-25.

leri” ile açıklanmaktadır.26 İtme faktörü göçün 
kaynak noktası olan coğrafya ile ilgili, çekme 
faktörü ise göçün hedef noktası olan coğrafya 
ile ilgilidir. İtme faktörü, insanların yaşadıkları 
yerdeki işsizlik, düşük ücret, toprağın verim-
sizliği, eğitim ve sağlık imkânlarından yok-
sunluk, kıtlık, savaş şartları, çatışmalar, terör 
olayları, dini, kültürel, etnik ve siyasi baskıların 
dayanılamayacak tahammül edilemeyecek bir 
boyuta varmasını ifade eden etkenlerdir. Çekme 
faktörü, yüksek ücret, ucuz ve verimli topraklar, 
kariyer olanakları, daha iyi bir sağlık ve eğitim 
imkânı, bireysel ve toplumsal huzur, can güven-
liği, etnik, dini, kültürel ve siyasal özgürlük gibi 
etkenlerdir. İtme ve çekme faktörlerinin bileşke 
kuvveti, göç olgusunun çok karmaşık ve çok 
boyutlu olduğunu ortaya koyan bir yaklaşım 
tarzıdır.

Bugün teknolojinin ulaştığı boyut, internet, sos-
yal medya ortamı, uluslararası ulaşım imkânları 
itme ve çekme faktörlerini daha etkin hale geti-
rerek ulusal ve uluslararası göçü teşvik etmekte, 
cazip hâle getirmektedir. Günümüz dünyasında 
itme ve çekme faktörlerinin etkisi ile ülkelerin 
etnik, kültürel, ekonomik, sosyolojik ve dini 
yapıları çeşitlenmekte ve renklenmektedir. 
Bu her iki toplumun sosyolojik, kültürel, dini, 
etnik, ekonomik yapısını ve eğitim sistemini 
etkileyecektir. Göç edenler göç ettikleri ülke-
lerin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik, dini, 
mezhebi yapılarından etkilenirlerken aynı 
zamanda göç ettikleri ülkelerin sosyo-kültürel, 
sosyo-ekonomik ve dini ve mezhebi yapılarını 
da etkileyebilirler. Ayrıca göçmenlerin/mülte-
cilerin/sığınmacıların/geçici koruma altında 
olanların sayısına, niteliğine bağlı olarak hem 
ulusal hem de uluslararası göç yasaları etkilen-
mektedir. O nedenle, sürekli olan bir göç olgusu, 
sürekli olarak gözlemlenip göçle ilgili yeni yasal 
düzenlemeler, yeni teşkilatlanmalar yapılması 
zorunludur.

Ayrıca farklı sosyo-kültürel, dinî ve etnik yapıla-
rın bir arada olmasının getireceği etkileşimleri, 
hibrit savaşların mantığını, felsefesini gözönüne 
alarak, göçmen toplulukların özel olarak anali-
zini yaparak, göç olgusunu yeniden değerlendir-
mek ve gerekli tedbirleri almak gerekmektedir. 
O nedenle Türkiye’nin hibrit savaşlar dönemini 

26 Yusuf Adıgüzel, age., s. 20-25.
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göz önüne alarak 25-50-100 yıllık bir stratejik 
plan yapmasında fayda vardır. İtme ve çekme 
faktörlerinin etkisi ile meydana gelen göç eği-
limleri, farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. 
Bununla beraber yaygın kabul gören sınıf-
landırma, göçün küreselleşmesi, hızlanması, 
farklılaşması, kadınlaşması ve siyasallaşması 
şeklindedir.27

Göçün Küreselleşmesi: Günümüz dünyasında 
göç, uluslararası bir boyut kazanmış olup her 
geçen gün etkisi artmaktadır. Göç alan ülkeler 
göçmenlerin sahip olduğu farklı dinî, mezhe-
bi, sosyal, kültürel, ekonomik, demografik ve 
eğitim yapısından etkilenecektir. Göçmenler de 
aynı etkileşimi, yaşayacaklardır.

Göçün Hızlanması: Bugün göç hareketleri 
dünyanın pek çok yerinde ciddi artış göster-
mektedir. Bu hareketlilik toplumsal yapıyı 
etkilediğinden dolayı devletlerin politikalarını, 
yasalarını da etkilemektedir. Değişen şartlara 
uyum sağlayabilmek, bugün ciddi bir sorun 
hâlini almaya başlamıştır. Küresel düzlemde ge-
rekli tedbirler alınmaz, düzenlemeler yapılmaz, 
uygun göç politikaları geliştirilmez ise süreç 
çok kötü etkilenebilir. Gerekli tedbirler alınır ve 
düzenlemeler yapılırsa göç azaltılabilir.

Göçün Farklılaşması: Geçmişte göç alan ülkeler 
ağırlıklı olarak işgücü göçü/misafir işçi göçü 
kapsamında göç alırken bugün bu süreç değiş-
miş; bunlara ilaveten göçmen, mülteci, sığınma-
cı adları ile göç almaktadırlar. Dolayısıyla göçün 
geçmişe nazaran mahiyeti değişmiştir.

Göçün Kadınlaşması: Geçmişteki göçlerde 
hâkim unsur erkeklerdi. Kadınlar, ailesel baz-
daki bir göçte yer almaktaydı. Zaman içerisinde 
erkeklerin yanında kadınların sayısı artmaya 
başlamış; günümüzdeki göç süreçlerinde ka-
dınların varlığı ve görünürlüğü, her coğrafyada 
ciddi bir şekilde artmış ve de artmaya devam 
etmektedir.

Göçün Siyasallaşması: Sovyetler’in dağılması 
ve ABD’deki 11 Eylül 2001 İkiz Kuleler operas-

27 Yusuf Adıgüzel, age., s. 20-25. Veysel Güneş, age., s. 5-9; 30-32; 
37-44; 46-50; 68-71. Ayşula Kurt, Küreselleşme Kapsamında 
Göç ve Emeğin Feminizasyonu (Kadınsılaşması): Trabzon 
Hizmet Sektöründe Yabancı Göçmen Kadın Emeği, Yüksek 
Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Erzurum, 2014, s. 26-45.

yonundan sonra başlayan kadife darbeler süreci 
ve ardından gelen hibrit savaşlar dönemi, göç 
hareketlerine ayrı bir boyut kazandırmıştır. 
Göçmenler üzerinden hedef ülkelerde operas-
yonlar yapılmak, ekonomik olarak çökertilmek 
istenmekte, kargaşa ve kaos inşa edilmeye çalı-
şılmaktadır. Uluslararası göç yasa ve politikala-
rı, göç olgusunu etkilemekte ve de tetiklemek-
tedir. Türkiye’de bugün oluşturulmak istenen 
kaosa bu açıdan yaklaşılmalıdır. Suriye’den 
başlayan göç akışına Soros’un müdahale etmesi 
ve AB ile Türkiye arasında yasal bir düzenleme 
yapılması bu yaklaşımın sonucu olup bugün 
Türkiye bunun bedelini ödemektedir.

GÖÇLER ÜLKESİ TÜRKİYE

Türkiye coğrafyası, sahip olduğu jeopolitik, 
jeostratejik önemden dolayı tarih boyu yoğun 
savaşların ve göçlerin yaşandığı bir coğrafya-
dır. Bazen sığınılan ülke bazen de transit ülke, 
köprü ülke olmuştur. Milyonlarca göçmene ev 
sahipliği yapmıştır. Bu göçlerin bir kısmı düzen-
li bir kısmı ise düzensiz göçtür. Bu coğrafyanın 
göçler açısından stratejik önemini görme ve ta-
rihten ders çıkarıp geleceğe bakma bağlamında 
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerindeki, ağır-
lığı ve özelliği olan bireysel ve kitlesel göçlerin 
kısa bir özetini vermekte fayda vardır.

Osmanlı Dönemi Göçleri

1492 yılında on binlerce Yahudi’nin İspanya’dan 
gemilerle kurtarılarak getirilmesi, 1672 Thö-
köly Ayaklanması’nın ardından matbaacılığın 
öncüsü İbrahim Müteferrika ile itfaiyeciliğin 
öncüsü Kont Ödön Seçenyi’nin (Seçenyi Paşa) 
eşinin gelmesi, 1699 yılında Macar Kralı 
Thököly Imre ve eşinin iltica etmesi, 1709 
yılında İsveç Kralı Şarl’ın beraberindeki yak-
laşık 2 bin kişilik grupla birlikte sığınması, 
1718 Pasarofça Antlaşması’nın ardından 
Macar Kralı II. Rakoczy Ferenc’in sığınması, 
1830 Polonya İhtilali’nin liderlerinden bu-
günkü Polonezköy’ün kurucusu Prens Adam 
Czartorski’nin 1841 senesinde iltica etmesi, 
1848 Macar Özgürlük savaşını kaybeden Prens 
Lajos Kossuth ve yaklaşık 3 bin Macar’la birlikte 
1849’da gelmesi, 1858-1864 yılları arasın-
da Rus kaynaklarına göre yaklaşık 493.000 
Müslüman Kafkas nüfusun sığınması, 1864 
senesinde ise Rus ordusundan kaçan yaklaşık 
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1 milyon Kafkas nüfusun Osmanlı İmparator-
luğu topraklarına kabul edilerek, Balkanlar’a 
ve Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleştirilmesi 
(Çerkez Sürgünü). 1917 Bolşevik İhtilali’nin 
ardından Vrangel’in yaklaşık 135 bin kişiyle 
birlikte Osmanlı İmparatorluğu’ndan koruma 
talep etmesi.

Cumhuriyet Dönemi Göçleri

1922-1938 yılları arasında Yunanistan’dan 384 
bin kişinin gelmesi, 1923-1945 yılları arasında 
Balkanlardan 800 bin kişinin gelmesi, 1933-
1945 yılları arasında Almanya’dan 800 kişinin 
gelmesi, 1988 yılında Halepçe katliamından 
sonra Irak’tan 51 bin 542 kişinin gelmesi, 1989 
yılında Bulgaristan’dan 345 bin kişinin gelmesi, 
1991 yılında Birinci Körfez Savaşı’ndan sonra 
Irak’tan 467 bin 489 kişinin gelmesi, 1992-
1998 yılları arasında Bosna’dan 20 bin kişinin 
gelmesi, 1999 yılında Kosova’da meydana gelen 
olaylar sonrasında 17 bin 746 kişinin gelmesi, 
2001 yılında Makedonya’dan 10 bin 500 kişinin 
gelmesi, Nisan 2011- 31 Aralık 2020 dönemin-
de 3 milyon 641 bin 370 kişinin gelmesi, 2022 
yılı itibarıyla yaklaşık 1 milyon kaçak göçmen 
dikkat çekmektedir.28

Şekil 1: Suriyeli Sığınmacıların Bulundukları Ülkeler 

(6.6 Milyon/31 Aralık 2020)29

Suriye’nin nüfusu 2011’de yaklaşık olarak 22,5 
milyondu. İç savaşla beraber 2020 yılı itibarıy-
la toplam 13,5 milyon Suriyeli bulundukları 
mekânlardan göç etmek zorunda kalmışlardır. 
13.5 milyon insanın 6,8 milyonu ülke dışına (dış 

28 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
age., s. 9-11.E

29 M. Murat Erdoğan, age.

göç), 6,7 milyon ise ülke içinde bir başka yere (iç 
göç) göç etmiştir. 2020 yılı itibariyle 6,7 milyon 
Suriyeli sığınmacı 126 farklı ülkede yaşamakta-
dır (Şekil 1).30 Bu şekle göre Türkiye tarihin en 
büyük göç hadisesinde göçmenlere ev sahipliği 
yapmaktadır. Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı 
sorunun boyutlarını görmesi açısından Şekil 
1’in okuyucu tarafından özel olarak değerlendi-
rilip yorumlanmalıdır.

Türkiye’nin düzensiz göçmen sayılarında, özel-
likle, 2015 sonrasında çok ciddi artış yaşanmış-
tır. Tarihsel sürece bağlı olarak verilerde deği-
şiklik vardır. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 
2015-2020 dönemine ilişkin verilerine göre 1 
milyon 340 binin üzerinde düzensiz göçmen 
yakalanmıştır. Bunların çoğunluğu Afganistan, 
Pakistan ve Irak’tan gelenlerdir. Düzensiz göç-
menlerin yaklaşık %70’i sınır ihlali yapanlar-
dan, %30’u ise vize ihlali ya da Türkiye’den çıkış 
yapan Suriyelilerden oluşmaktadır.31 İçişleri 
Bakanlığı’nın 15 Eylül 2021 tarihli Göç Kurulu 
toplantısında yapılan açıklamalarına göre 2016 
yılından Eylül 2021’e kadar Türkiye’de yakala-
nan düzensiz göçmen sayısı 1 milyon 293 bin 
662’dir. Yakalanan düzensiz göçmenlerin 470 
bin ile Afganistan, 196 bini Pakistan vatandaşı-
dır. Yakalananlar içinde 195 bin yani %15’i mü-
kerrerdir. Türkiye 2016-2021 arasında toplam 
283 bin 790 yakalanan göçmeni kendi ülkele-
rine geri göndermiş, sınır dışı etmiştir. 2016 
yılından itibaren ülke sınırlarında engellenen 
düzensiz göçmen sayısı 2 milyon 327 bindir. 
Türkiye’de uluslararası koruma altındakilerin 
170 bin Afganistan, 142 bin Irak, 39 bin İran, 5 
bin 700 Somali ve 11 bin 700 diğer ülkelerden 
gelenler olmak üzere toplam 368 bin 400’dür.32

Yapılan yorum ve değerlendirmeleri, eleştiri-
leri yukarıda ortaya konan fotoğrafa bakarak 
yapmak ve insafı elden bırakmamak gerekmek-
tedir. Bu, yapılan hataları, ihmalleri söylememi-
ze, dillendirmemize mâni değildir. Yol gösterici 
olmak, adil olmak olmazsa olmazdır.

30 M. Murat Erdoğan, age.
31 http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-idaresi-genel-

mudurlugu-istisare-toplantisi_350_359_10676_icerik 
https://www.goc.gov.tr/duzensiz-goc-istatistikler 
(Erişim: 25.04.2021)

32 M. Murat Erdoğan, age. https://www.goc.gov.tr/
duzensiz-goc-istatistikler https://www.haberler.com/
icisleri-bakani-soylu-goc-kurulu-toplantisi-nda-
14397037-haberi/
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GÖÇ İLE İLGİLİ YASAL MEVZUAT

Mülteciler/sığınmacılar/göçmenlerle ilgili 
yasal mevzuatın bir ulusal bir de uluslararası 
boyutu vardır. Uluslararası hukuk, özellikle 
de AB hukuku, ulusal hukukları etkilemek ve 
şekillendirmek istemektedir. Uluslararası düz-
lemde mülteci hukukunun en önemli dayanağı, 
10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilen İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 14. Madde-
sidir: “Herkesin zulüm altında başka ülkelere 
sığınma ve sığınma olanaklarından yararlan-
ma hakkı vardır.” Meseleyle ilgili uluslararası 
hukuk metni 1951 tarihli Mültecilerin Hukuki 
Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve bunu 
tamamlayan Mültecilerin Hukuk Statüsüne 
İlişkin 1967 Protokolü’dür. 2014 itibari ile 1951 
Sözleşmesi’ne 144, 1967 Protokolü’ne ise 145 
devlet taraf olmuştur.33 2016 sonrasında BM 
öncülüğünde, “Mültecilere İlişkin Küresel Muta-
bakat” metni hazırlanmıştır.

Türkiye, mülteci hukuku konusunda Cenevre 
Sözleşmesi’ni 24 Ağustos 1951 tarihinde “içinde 
bulunduğu istikrarsız bölgeden kaynaklanan 
potansiyel riskleri azaltmak için” “coğrafi 
kısıtlama” şartı getirerek imzalamıştır. Türkiye 
hâlen “coğrafi” kısıtlama şartını kullanmakta 
ve sadece Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 
ortaya çıkan durumlardan dolayı Türkiye’ye 
gelenleri, “mülteci” kabul etmektedir. Ancak 
pratikte bu kısıtlama, Türkiye’yi sığınmacı 
akınlarından koruyamamaktadır. Bugün 1951 
Cenevre Sözleşmesi’ne taraf ülkeler arasında, 
coğrafi kısıtlamayı, Türkiye, Kongo, Mada-
gaskar, Monako uygulamaktadır. Türkiye’nin 
uluslararası koruma (sığınma) ve mülteciler 
konusundaki ilk önemli iç yasal düzenlemesi, 
1994’te “Türkiye’ye İltica Eden veya Başka Bir 
Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye’den İkamet 
İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca 
Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancı-
lara ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygula-
nacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”tir. 
Bu yönetmelik uluslararası hukuk açısından 
sıkıntılara neden olmuş ve Avrupa İnsan Hak-
ları Mahkemesine (AİHM) taşınan davalarda 
Türkiye mahkûm edilmiştir. Bu nedenle bu yö-
netmelik, 2006 yılında yeniden düzenlenmiştir.

33 M. Murat Erdoğan, age.

2001’de hazırlanan Türkiye’nin “Ulusal 
Programında” ve AB’nin “Katılım Ortaklığı 
Belgeleri”nde, Schengen Antlaşması’nın tam 
olarak uygulanmasına, düzensiz göç ile müca-
dele ve entegre sınır yönetimi konularına özel 
bir yer verilmiştir. AB tarafından 2001’de kabul 
edilen ve “özel olarak geçici koruma statüsü-
nü” tanımlayan “AB Konseyi Direktifi” Türkiye 
tarafından benimsenmiştir. 2005 yılında “İltica 
ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatı-
nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem 
Planı” Türkiye tarafından yayımlanarak AB 
yasaları İltica ve Göç konusunda ana referans 
kaynak hâline getirilmiştir. “Avrupa Birliği’ne 
katılım doğrultusunda yaşanan gelişmeler 
sürecinde ve Avrupa Birliği ile Üye Devletle-
rin mevzuat yükümlülüğüne cevaben, Türk 
Hükûmeti 2001 yılı Katılım Ortaklığı Belgesi’ni 
imzalamış ve 19 Mayıs 2003 tarihinde bu 
belgeyi revize ederek bu doğrultuda Avrupa 
Birliği mevzuatının benimsenmesi için Ulusal 
bir Program takip etmektedir (...) Göç ve iltica 
alanında AB’nin Adalet ve İçişleri alanındaki 
müktesebata (mevzuata) uyum sağlayabilmek 
amacı ile, Türkiye sınır kontrolü, göç ve iltica-
dan sorumlu farklı devlet birimlerini bir araya 
getirdiği özel bir görev gücü oluşturmuştur. 
Türkiye, genel bir strateji geliştirebilme amacı 
ile bu alanlarda üç çalışma grubu (sınırlar, göç 
ve iltica) kurmuştur.”34

6458 SAYILI YABANCILAR VE   
ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (YUKK)

Türkiye’de göç yönetimi konusunda, 11 Nisan 
2013 tarih ve 28615 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren 6458 Sayılı Yaban-
cılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) 
ile “ilk defa kapsamlı bir yasal düzenleme” ger-
çekleştirmiş ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç 
İdaresi Genel Müdürlüğü’nü (GİGM) kurarak 
faaliyete geçirmiştir (11 Nisan 2014).35

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK) ile “mülteci”, “şartlı mülteci”, 
“ikincil koruma”, “geçici koruma” kavramları 
özel olarak tanımlanarak ulusal hukuk içerisin-
de uluslararası hukuk kapsamında yer almıştır. 
“Mülteci: Avrupa ülkelerinde meydana gelen 
olaylar nedeniyle; ırkı, dini, tabiiyeti, belli 

34 M. Murat Erdoğan, age.
35 https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6458.
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bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından 
haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı olduğu 
ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin koruma-
sından yararlanamayan ya da söz konusu korku 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancıya 
veya bu tür olaylar sonucu önceden yaşadı-
ğı ikamet ülkesinin dışında bulunan, oraya 
dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirle-
me işlemleri sonrasında mülteci statüsü verilir.” 
(YUKK-Md.61)

“Şartlı Mülteci: Avrupa ülkeleri dışında meyda-
na gelen olaylar sebebiyle; ırkı, dini, tabiiyeti, 
belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya 
siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayaca-
ğından haklı sebeplerle korktuğu için vatandaşı 
olduğu ülkenin dışında bulunan ve bu ülkenin 
korumasından yararlanamayan ya da söz ko-
nusu korku nedeniyle yararlanmak istemeyen 
yabancıya veya bu tür olaylar sonucu önceden 
yaşadığı ikamet ülkesinin dışında bulunan, ora-
ya dönemeyen veya söz konusu korku nedeniyle 
dönmek istemeyen vatansız kişiye statü belirle-
me işlemleri sonrasında şartlı mülteci statüsü 
verilir. Üçüncü ülkeye yerleştirilinceye kadar, 
şartlı mültecinin Türkiye’de kalmasına izin 
verilir.” (YUKK-Md.62)

“İkincil Koruma: Mülteci veya şartlı mülteci ola-
rak nitelendirilemeyen, ancak menşe ülkesine 
veya ikamet ülkesine geri gönderildiği takdirde; 
a) Ölüm cezasına mahkûm olacak veya ölüm ce-
zası infaz edilecek, vb.) İşkenceye, insanlık dışı 
ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz 
kalacak, c) Uluslararası veya ülke genelindeki 
silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetme-
yen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik 
ciddi tehditle karşılaşacak, olması nedeniyle 
menşe ülkesinin veya ikamet ülkesinin koruma-
sından yararlanamayan veya söz konusu tehdit 
nedeniyle yararlanmak istemeyen yabancı ya 
da vatansız kişiye, statü belirleme işlemleri 
sonrasında ikincil koruma statüsü verilir.” 
(YUKK-Md.63)

“Geçici Koruma:(1) Ülkesinden ayrılmaya zor-
lanmış, ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen, acil ve 
geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak 
sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı geçen ya-
bancılara geçici koruma sağlanabilir. (2) Bu ki-

şilerin Türkiye’ye kabulü, Türkiye’de kalışı, hak 
ve yükümlülükleri, Türkiye’den çıkışlarında 
yapılacak işlemler, kitlesel hareketlere karşı alı-
nacak tedbirlerle ulusal ve uluslararası kurum 
ve kuruluşlar arasındaki iş birliği ve koordinas-
yon, merkez ve taşrada görev alacak kurum ve 
kuruluşların görev ve yetkilerinin belirlenmesi, 
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönet-
melikle düzenlenir.” (YUKK-Md. 91)

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma 
Kanunu (YUKK) ve 6883 sayılı Geçici Koruma 
Yönetmeliği’ne ilişkin uygulamanın farklı bo-
yutları, Şekil 2’de gösterilmektedir.

Şekil 2: Ulusal Hukuka Göre Uluslararası Koruma 
Düzenlemesi, Yabancılar ve Uluslararası Koruma 

Kanunu (6458/4 Nisan 2013) ve Geçici Koruma 
Yönetmeliği (6883/22 Ekim 2014)36

Göç konusunda gelen yabancı unsurların 
(göçmen /sığınmacı/geçici koruma altında 
olanlar) geldikleri ülkelere geri gönderilmesi 
durumu en ciddi ve sıkıntılı bir durum olarak 
ortaya çıkmaktadır. O nedenle “geri gönder-
meme” ilkesi, ulusal ve uluslararası yasalarda 
açık bir şekilde tanımlanmış ve garanti altına 
almıştır. Türkiye’nin taraf olduğu 1951 Cenevre 
Sözleşmesi’nin 33. Maddesinde “geri gönderme-
me ilkesi” şöyle tanımlanmaktadır: “Hiçbir taraf 
devlet, bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir 
sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri 
dolayısıyla hayatı ya da özgürlüğü tehdit altında 
olacak ülkelerin sınırlarına, her ne şekilde olur-
sa olsun geri göndermeyecek veya iade (refou-
ler) etmeyecektir.” (Md. 33)

Diğer taraftan Türkiye’nin taraf olduğu 1984 
tarihli İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık 
Dışı veya Onur Kırıcı Muamele veya Cezaya 

36 M. Murat Erdoğan, age.
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Karşı Sözleşme’de de “geri göndermeme ilkesi” 
yer almaktadır: “Hiçbir taraf devlet bir şahsı, 
işkenceye tabi tutulacağı tehlikesinde olduğu-
na dair esaslı sebeplerin bulunduğu kanaatini 
uyandıran başka devlete geri göndermeyecek, 
sınır dışı etmeyecek veya iade etmeyecektir.” 
(Madde 3/1)

6458 Sayılı Kanun’da “geri göndermeme” ilkesi-
nin, kapsam alanı daha genişletilmiş ve daha da 
bağlayıcı hâle getirilmiştir. “Geri Göndermeme 
(non-refoulement) İlkesi: Bu Kanun kapsamında-
ki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur 
kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya 
ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 
mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla ha-
yatının veya hürriyetinin tehdit altında buluna-
cağı bir yere gönderilemez.”(Md. 4). 6458 Sayılı 
Kanun 4. Maddesinde dikkat çeken en önemli 
husus, maddede mülteci, şartı mülteci, sığınma-
cı, uluslararası koruma ve geçici koruma gibi 
statü sahiplerine yer vermemesidir. Bunun yeri-
ne geri gönderileceği ülkesinde, işkence, insanlık 
dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi 
tutulacak herhangi birinden, tüm yabancılar-
dan bahsetmesi; onu koruma altına almasıdır. 
Dolayısıyla bu yasa yürürlükte kaldığı sürece 
Suriyeli göçmenleri bir gecede, bir haftada, bir 
ayda hatta bir yılda rızaları olmadıkça, gönüllü 
olarak geri dönmeyi benimsemedikçe, isteme-
dikçe Suriye’ye göndermek mümkün değildir.

6458 Sayılı Kanun’un 91. maddesi ile tanım-
lanan “Geçici Koruma”nın içeriğinin Bakanlar 
Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelik ile 
belirlenmesi istenmektedir. Söz konusu Geçici 
Koruma Yönetmeliği, 22 Ekim 2014’te Resmî 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.37 
Türkiye, 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkan-
lığı Hükûmet Sistemi’ne geçtikten sonra hem 
6458 Sayılı Kanun’da hem de Geçici Koruma 
Yönetmeliği’nde bazı teknik değişiklikler 
yapılmıştır. Yönetmeliğin 6. Maddesinde “geri 
gönderme yasağı”, Türkiye’nin taraf olduğu 
1951 Sözleşmesi (M.33) ve AİHM (Md.3) ve 
YUKK 4. Maddelerine uygun olarak düzenlen-
miştir. 6458 Sayılı Kanun’a ve Geçici Koruma 
Yönetmeliği’ne göre “hiç kimse, işkenceye, 
insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muame-

37 https://mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=20146883
&MevzuatTur=21&MevzuatTertip=5

leye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti belli 
bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi 
fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyeti-
nin tehdit altında bulunacağı bir yere gönde-
rilemeyecektir”. Aynı yönetmeliğin 11 ve 12. 
maddeleri “geçici koruma uygulamasının sona 
erdirilmesi” ile ilgili hükümleri içermektedir: 
“MADDE 11- (1) Bakanlık, geçici korumanın 
sona erdirilmesi için Cumhurbaşkanına teklifte 
bulunabilir. Geçici koruma, Cumhurbaşkanı 
kararıyla sonlandırılır. 
(2) Cumhurbaşkanı, sonlandırma kararıyla 
birlikte; a) Geçici korumayı tamamen durdura-
rak geçici korunanların ülkelerine dönmesine, 
b) Geçici korunanlara, koşullarını taşıdıkları 
statünün toplu olarak verilmesine ya da ulus-
lararası koruma başvurusunda bulunanların 
başvurularının bireysel olarak değerlendirilme-
sine, c) Geçici korunanların, Kanun kapsamında 
belirlenecek koşullarda Türkiye’de kalmalarına 
izin verilmesine, karar verebilir. MADDE 12: Ge-
çici korunanların; a) Kendi isteğiyle Türkiye’den 
ayrılması, b) Üçüncü bir ülkenin korumasın-
dan faydalanması, c) Üçüncü bir ülkeye insani 
nedenler veya yeniden yerleştirme kapsamında 
kabul edilmesi ya da üçüncü bir ülkeye çıkış 
yapması, 
ç) Ölmesi, d) Kanunda yer alan diğer yasal kalış 
türlerinden biri ile kalış hakkı kazanması, e) 
Türk vatandaşlığını kazanması, hâllerinde geçi-
ci koruma bireysel olarak sona erer.

2019’da Geçici Koruma Yönetmeliği’nin 3. 
Fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenerek 
“bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenle-
rin” geçici koruması kaldırılmıştır: “(3) Mazeret-
siz olarak bildirim yükümlülüğünü üç defa üst 
üste yerine getirmeyenlerin geçici korumaları 
Valilik tarafından iptal edilir. Bu maddenin 
uygulanmasında 13’üncü madde hükümleri 
uygulanır.”

Türkiye’deki göç ile ilgili yapılan tüm yasal ve 
idari düzenlemelerde Suriyeliler, iki nedenden 
dolayı mülteci olarak kabul edilmemektedir: 
1.Suriyeliler Avrupalı değil. 2. Kitlesel bir hare-
ket söz konusudur. Suriye’den kitlesel göç başla-
dığında devlet ve siyasetçiler Suriyeli göçmen-
leri, uluslararası hukuktaki mülteci kavramının 
sahip olduğu hakları göz önüne alarak mülteci 
diye vasıflandırmaktan özellikle kaçınmışlar-
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dır.38 2014’te hazırlanan yönetmelikten önce 
Suriyeliler için “Suriye uyruklu yabancılar”, 
“Türkiye’ye toplu sığınma amacıyla gelen Suri-
yeliler” vb. bir terminoloji kullanılmıştır. 6458 
Sayılı Kanun’un 91. Maddesi’nde istinaden 13 
Ekim 2014’te Geçici Koruma Yönetmeliği çıkar-
tılmış ve yönetmelikte Türkiye’deki Suriyelile-
rin statüsü, yönetmeliğin geçici 1.Maddesinde 
belirlenmiştir: “28/4/2011 tarihinden itibaren 
Suriye Arap Cumhuriyeti’nde meydana gelen 
olaylar sebebiyle geçici koruma amacıyla Suriye 
Arap Cumhuriyeti’nden kitlesel veya bireysel 
olarak sınırlarımıza gelen veya sınırlarımızı 
geçen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşları ile 
vatansızlar ve mülteciler, uluslararası koruma 
başvurusunda bulunmuş olsalar dahi geçici 
koruma altına alınırlar. Geçici korumanın uygu-
landığı süre içinde, bireysel uluslararası koruma 
başvuruları işleme konulmaz.”

“GERİ KABUL ANLAŞMASI”

Türkiye’de göçle ilgili yapılan önemli yasal 
düzenlemelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti 
ile Avrupa Birliği Arasında İzinsiz İkamet Eden 
Kişilerin Geri Kabulüne İlişkin Antlaşma’dır. 
“Geri kabul antlaşması” diye anılan bu antlaşma 
AB tarafından Türkiye’ye 4 Mart 2003 tarihinde 
önerilmiştir. Taslak metin 2005-2006 yıllarında 
dört tur müzakere edilmiş, 2009 ve 2010 yılla-
rında teknik düzeyde görüşülmüş ve taraflarca 
21 Haziran 2012 tarihinde paraflanmış, 16 
Aralık 2013 tarihinde imzalanmış ve antlaşma 
1 Ekim 2014 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir.39 
Antlaşmanın 3. Maddesi “Türkiye’nin kendi 
vatandaşlarını geri kabul yükümlülüğü” ile ilgili 
iken; 4. Madde “üçüncü ülke vatandaşlarının ve 
vatansız kişilerin geri kabulü ile ilgilidir.

Türkiye’nin geri kabul anlaşmasını imzalama-
sındaki ağırlık noktası, “Avrupa’da bulunan 
Türk vatandaşlarının Türkiye-AB ortaklık 
ilişkisi çerçevesinde gerek antlaşmalarla 
gerek mahkeme içtihatları ile elde ettikleri 
kazanımların kaybedilmesini” engellemekti.40 

38 M. Murat Erdoğan, age.
39 Kerem Batır, “Avrupa Birliği‘nin Geri Kabul 

Anlaşmaları: Türkiye ile AB Arasında İmzalanan Geri 
Kabul Anlaşması Çerçevesinde Hukuki Bir 
Değerlendirme”, Yönetim Bilimleri Dergisi, 2017, cilt: 
15, sayı: 30, s. 585-604.

40 Sümeyye Saadet Ildır, Göç Politikaları Çerçevesinde 
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması, Ankara Üniversitesi 

Antlaşmanın 4. Maddesi: “Türkiye bir Üye 
Devletin başvurusu üzerine, Talep eden üye 
devletin ülkesine girme, ülkesinde bulunma 
veya ikamet etmeye ilişkin yürürlükte olan 
koşulları sağlamayan veya artık sağlaya-
mayan tüm üçüncü ülke vatandaşlarını 
veya vatansız kişileri, 10. Madde uyarınca 
söz konusu kişilerin aşağıda belirtilen du-
rumların kanıtlanması şartıyla söz konusu 
üye devlet tarafından bu anlaşmada öngö-
rülen işlemler dışında başka herhangi bir 
işlemin yerine getirilmesine gerek kalmaksı-
zın geri kabul edecektir:

a)  Geri kabul başvurusunu ibrazı esnasında 
Türkiye topraklarından bir Üye 
Devletin topraklarına doğrudan giriş için 
Türkiye tarafından düzenlenmiş geçerli bir 
vizeye sahip ise,

b) Türkiye tarafından düzenlenmiş bir ikamet 
iznine sahip ise veya

c) Türkiye topraklarında kaldıktan veya tran-
sit geçiş yaptıktan sonra Üye 
Devletlerin ülkesine yasadışı ve doğrudan 
giriş yapmış ise.

Türkiye, geri kabul antlaşmasının 4. Maddesi 
kapsamında bugün yaklaşık 4 milyon Suriyeliyi 
topraklarında barındırmaktadır. Bu barındır-
manın Türkiye’ye ekonomik maliyetinin bir 
kısmının karşılanacağı AB tarafından taah-
hüt edilmiştir: “Avrupa Komisyonu 29 Kasım 
2015’te düzenlenen Türkiye-AB Zirvesinde, 
Türkiye’deki Suriyeli sığınmacılar için 3 milyar 
avro tutarında bir fon oluşturacağını taahhüt 
etmiş ve ardından 18 Mart 2016 tarihinde 
yapılan ikinci zirvede ise bu fonun tükenmesi 
durumunda ek 3 milyar Euro daha sağlayaca-
ğını açıklamıştı. 3+3 milyar Euro planlanan 
fonun tamamı (6 milyar Euro) projelere bağlan-
mış olup 4,3 milyar Euro’luk kısmı Türkiye’ye 
ödenmiştir.”41 Bu para, yaklaşık 4 milyon civa-
rındaki bir göçmenin masraflarının ne kadarını 
karşılar bilemiyoruz. Türkiye’nin bu konu ile 
ilgili özel bir açıklama yapmasında fayda vardır. 
Türkiye, geri kabul antlaşmasını imzaladığında-

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2020, s.100-110. 
Kerem Batır, age.

41 Kerem Batır, age. https://multeciler.org.tr/avrupa-
birliginin-suriyeliler-icin-turkiyeye-odedigi-para/
https://www.avrupa.info.tr/tr/turkiyedeki-multeci-
krizine-avrupa-birliginin-mudahalesi-710
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ki göçmen sayısı ile bugünkü göçmen sayısını 
mukayese etmeli; AB’ye geri kabul anlaşması ile 
ilgili yeni bir tavır belirlemelidir.

“18 MART MUTABAKATI”

Türkiye’nin geri kabul ile ilgili yaptığı ve pek 
seslendirilmeyen bir antlaşma da 18 Mart 2016 
tarihli mutabakattır. Türkiye ile Yunanistan 
arasında imzalanan 2001 tarihli Geri Kabul 
Protokolü’ne ve 2015 tarihli Ortak Eylem 
Planı’na dayanmaktadır. Mutabakat kapsamın-
da geri göndermelerin hızlandırılmış prose-
dürle yerine getirilmesini öngören tarafların 
üzerinde anlaştığı maddelerden Yunanistan’la 
ilgili olanlar şöyledir:

·  20 Mart 2016 tarihi itibarıyla Türkiye’den 
Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz 
göçmenler Türkiye’ye iade edilecektir… 
Sığınma başvurusunda bulunmayan veya 
başvuruları, …AB Sığınma Prosedürleri 
Direktifi uyarınca dayanaktan yoksun ya da 
kabul edilemez bulunanlar, Türkiye’ye iade 
edilecektir (Madde 1).

·  Korumaya muhtaç gruplara yönelik BM 
Kriterleri dikkate alınmak suretiyle, Yunan 
adalarından Türkiye‘ye iade edilen her bir 
Suriyeli için Türkiye‘den bir Suriyeli AB‘ye 
yerleştirilecektir… Daha önce düzensiz bir 
şekilde AB‘ye girmemiş ya da girmeye teşeb-
büs etmemiş göçmenlere öncelik verilecektir 
(Madde2).

·  AB ve AB’ye üye devletler, özellikle Türkiye 
sınırına yakın belirli alanlarda Suriye içinde-
ki insani koşulların iyileştirilmesine yönelik 
olarak yerel nüfusun ve mültecilerin daha 
güvenli olacak alanlarda yaşamasını sağla-
mak üzere Türkiye ile her türlü ortak çabayı 
gösterecektir (Madde 9).42

SONUÇ: KENDİ KÜLTÜR MEDENİYET KODLARINA 
GÖRE YASALARINI YAPMAYAN, HUKUKUNU 
DÜZENLEMEYEN BİR TÜRKİYE OLMAK

Türkiye’nin jeostratetik, jeopolitik, jeoekonomik 
konumu tarih boyu ülke coğrafyasını önem-

42 https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/7_mart_2016_
ab_devlet_ve_hukumet_baskanlari_tarafindan_ya 
pilan_aciklama_.pdf Sümeyye Saadet Ildır, age., 110-
120. Nuray Ekşi, “18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye 
Zirvesi Bildirisinin Hukuki Niteliği”, İktisat ve Sosyal 
Bilimlerde Güncel Araştırmalar, s.52.

li kılmıştır. Türkiye farklı kültürlerin farklı 
inançların buluştuğu ve çatıştığı bir coğrafyadır. 
Tarihsel süreçte dünya hâkimiyet mücadelesi 
veren bütün imparatorluklar Anadolu coğraf-
yasını elde etmek istemiştir. Anadolu’nun çok 
farklı imparatorluklar arasında el değiştiren 
bir coğrafya olması bundandır. Bu, Anadolu 
coğrafyasının sürekli bir mücadele alanı olma-
sına ve çok farklı göç türlerinin bu coğrafyada 
iç içe olmasına yol açmıştır. Türkiye’nin, iç göç, 
transit göç, dış göçlerin vuku bulduğu ve iç 
içe geçtiği bir coğrafya olduğunu unutmamak 
gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihî boyunca ardı 
arkası kesilmeyen iç göç ve bunun yol açtı-
ğı sosyolojik, psikolojik ekonomik kültürel 
sorunlarla ilgili acı bir tecrübesi vardır. Bu 
ülkeyi yöneten siyasetçiler ile sivil ve askerî 
bürokrasinin, göç ve savaş konularında oldukça 
iyi bir tarihî birikime sahip olduklarını, olmak 
zorunda olduklarını düşünüyoruz. Bu büyük 
tarihî birikim ve tecrübeye rağmen zamanında 
Türkiye’nin ne iç göç ne transit göç ne de dış 
göçle ilgili gerekli, tutarlı, yasal bir düzenleme-
sinin olmadığını görmek gerçekten üzücüdür. 
Türkiye’nin göçlerle ilgili yasal öngörülerini 25-
50-100 yıllık stratejilerin içerisine oturtmaması, 
anlık, günlük kararlar alması, AB’ye bağımlı ha-
reket etmesi, gerçekte çok üzücüdür. Böyle bir 
değerlendirme yapmamızın nedeni T.C. İçişleri 
Bakanlığı Göç İşler Genel Müdürlüğü’nün “Göç 
Hukukumuzdaki Gelişmeler Bölümünde, yer 
alan şu ifadelerdir:

“…5543 sayılı İskân Kanunu (2006) göçmen, ser-
best göçmen, iskânlı göçmen, münferit göçmen 
ve toplu göçmen gibi çeşitli göçmen türlerini 
tanımlamış ise de soydaş odaklı düzenlemelerle 
sınırlı bir yapı öngörmektedir. Dolayısıyla bahsi 
geçen göçmen tanımındaki sınırlayıcı yaklaşım, 
günümüz koşullarında düzenli, düzensiz göç 
ve uluslararası koruma alanlarını içeren göç 
kavramından uzak kalmıştı (…)

Bu düzenlemelerin yanı sıra farklı kanunlarda 
kısmen ve dağınık olarak düzenlenmiş göç ala-
nına ilişkin hükümlere yer verildiği görülmekte 
ise de bu alanda hissedilen kanun düzeyindeki 
mevzuat eksikliği çoğunlukla idari düzenleme-
lerle giderilmeye çalışılmıştır.
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(…) Bu çalışmaların sonucunda, Türkiye’de 
bütüncül bakış açısına sahip bir göç yönetimi 
yapısı kurulmasının temelini oluşturan 6458 sa-
yılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 
(Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu) 
kabul edilmiştir

(…) Anayasamızın 16’ncı maddesi uyarınca 
yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin 
milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla 
sınırlandırılması gerektiği ilkesidir. Yabancılar 
ve uluslararası koruma alanını her yönüyle dü-
zenleyen kapsamlı bir kanunun olmayışı gerek 
anayasal gerek uluslararası yükümlülüklerimi-
zin tam olarak yerine getirilmesini güçleştir-
miştir. Bu durum, ihtiyaç duyulan alanlardaki 
boşlukların idari düzenlemeler yoluyla gideril-
mesi sonucunu doğurmuştur. Ayrıca Kanun dü-
zeyinde kapsamlı bir düzenlememizin olmayışı, 
özellikle sınır dışı ve idari gözetim işlemleriyle 
uluslararası koruma (iltica) konularında Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından 
ülkemiz aleyhine verilen ihlal kararlarındaki 
artış, kapsamlı mevzuat çalışmalarını zorunlu 
hâle getirmiştir.

(…) “2003 tarihli Avrupa Birliği Müktesebatının 
Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı” 
doğrultusunda hazırlanan “İltica ve Göç Alanın-
daki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilme-
sine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı” (İltica 
ve Göç Eylem Planı) Başbakanlık tarafından 25 
Mart 2005 tarihinde onaylanarak yürürlüğe 
girmiştir. Bu plan uyarınca, göç alanına ilişkin 
AB müktesebatına uygun yasal düzenleme 
çalışmaları yapılması yasanın hazırlanmasında 
başlıca müessirdir.”43

Türkiye’de yapılan bir yasanın AB yasalarını 
merkezine alarak hazırlanması, anlamlıdır ve 
de düşündürücüdür. Türkiye’de yasaları kendi 
kültür ve medeniyet kodlarına göre yapabilecek 
insan potansiyeli vardır. Başkalarının tecrübele-
rinden yararlanmak ile başkalarının hukukunu 
alıp uygulamak aynı şey değildir. Bunun en 
güzel örneği 2011 İstanbul Sözleşmesi’dir. Söz-
leşme uygulamalarının neden olduğu felaket gö-
zönüne alınarak bizzat kabul edenler tarafından 
iptal edilmiştir. Fakat İstanbul Sözleşmesi’ni 
referans alarak hazırlanan 6284, 5237 ve 4721 

43 T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, 
age., 12-15. ES:

sayılı yasalar hâlâ yürürlüktedir ve de aileyi tah-
rip etmeye devam etmektedir. AB’nin onay ve 
desteği ile çıkarılmış tüm göçle ilgili yasalarda 
aynı tehlikenin var olduğunu görmek, öncelikle 
Türkiye’yi yönetenlerin sonra da Türkiye’de 
yaşayan herkesin görevidir.

Türkiye ‘Arap Baharı’ adı verilen hareketin 
mahiyetini zamanında görememiştir. Suriye’de 
meydana gelen göç olgusunun teşvik ve tahrik 
edilmesi ve göçmenlerin AB ile imzalanan “geri 
kabul yasaları” kapsamında Türkiye’de tutul-
ması, kadife darbeler ve hibrit savaş stratejileri 
kapsamında yeniden değerlendirilmeli ve acil 
tedbirler alınmalıdır.

Göçmen olgusunu “ensar-muhacir” denkle-
minde değerlendirirken, göçmenler topluluğu-
nun homojen bir yapıda olmadığını, içlerine 
yerleşen yerleştirilen, Suriye, İran, Mısır, 
İsrail, Fransız, Alman, Rus ve ABD ajanlarının, 
istihbaratçılarının ajan provokatörlerinin var 
olduğunu Türkiye gözönüne almak ve buna 
göre tedbir almak, strateji belirlemek zorun-
dadır. Son zamanlarda göçmenler üzerinden 
oluşturulmaya çalışılan gerilim bu açıdan ele 
alınmalıdır. Kadife darbeler için yeni gayrimem-
nun kitle göçmenler üzerinden inşa edilmeye 
çalışılmakta, yeni fay hatları inşa edilmekte, 
var olan fay hatları da enerji ile yüklenmekte, 
doldurulmaktadır.

Göç ve göçmen/mülteci/sığınmacı/geçici koru-
ma altında olanlar konusunda yapılan yorum ve 
değerlendirmelerde, eleştirilerde adil ve insaflı 
olmak gerekmektedir. Bu, yapılan hataları, 
ihmalleri söylememize, dillendirmemize mâni 
değildir. Sorunları kangrenleştirmek amaç 
olmamalıdır. Yol gösterici olmak, adil olmak 
olmazsa olmazdır. Türkiye’yi yönetenlerin de 
lehte ve aleyhte her türlü fikri masaya yatırıp 
analiz etmesi ve ona göre bir yol haritası ortaya 
koyması gerekmektedir. Farklı fikir söyleyen-
lerin fikirlerinden yararlanmak Türkiye’yi yö-
netenlerin hem görevi hem de sorumluluğudur. 
Farklı fikir söyleyip yol göstermeye çalışanlara 
hakaret etmek, onları ihanetle suçlamak hem 
doğru hem de adil değildir. Yoksa Türkiye’nin 
ödeyeceği bedel çok ağır olabilir.
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GÖÇ VAKIASI VE İLTİCA ALGISI
ÜZERİNE BİR DÜŞÜNME DENEMESİ

 METİN ÖNAL MENGÜŞOĞLU 

D üşünce/düşünme meseleleri üzerine derin-
leşerek düşündüğüm bütün zamanlarda 

kavramın etimolojisi, fenomonolojisi, esprisi 
hatta arkeolojisi nedir sualine cevaplar ararken 
bulurum kendimi. Göç ve iltica vakıasının gün-
demi fazlasıyla işgal etmeye başladığı günümüz-
de insanların bu husustaki muhtelif görüşlerini 
karşılaştırıyorum. Yine ve her zaman olduğu 
gibi ortaya sürülen, kesin iddialar hâlinde 
dolaşıma sokulan sözlerin, tekliflerin, yorum-
ların sahiden hakkı verilerek üretilmiş fikirler 
olmadığı öylesine aşikâr ki. İsabet ihtimali 
öylesine zayıf ki zorunlu olarak mevcut tezlerin 
düşünce/düşünme kategorisine girip girmediği-
ni tartışmak, bütün çözüm aramalarının önüne 
geçmektedir kanaatindeyim.

YAŞANANLARI İDRAK ETMEK VE   
SORUMLULUK ŞUURU

Herkes kendi tarihinin/zamanının, coğrafyası-
nın, toplumunun, kültürünün çocuğudur elbet-
te bu durumu görmezden gelerek değerlendir-
me yapmak aldatıcı olacaktır. Ancak düşünce/
düşünme dediğimiz insanı öteki yaratıklardan 
ayıran temel hususiyet refleks, içgüdü yahut 
doğal bir tepki hali değil aksine yine hususi bir 
çaba ve emeğin eseridir. Eskilerin tabiriyle ef-
radını cami ağyarını mani karakter taşımayan 
zihnin ve kalbin hiçbir beşeri eylemi düşünce 
tarifi içerisinde yerini alamaz. Çünkü beşer 
cinsi düşünme melekesi yanında yoğun duygu-
lara açık bir kalbe de sahiptir. İnsan topluluk-
ları çoğu kere düşünce ile duyguyu birbirine 
karıştırmaktadır. Böylece hislerini, arzularını, 
hazlarını, heveslerini düşünce zannetmektedir.

Kendini kuşatan, yaşamını idame ettirdiği 
sosyal, siyasal ve en ziyade de güncel/gündelik 
ortam duyulara sürekli bilgi, belge pompaladığı 
için birçok insan, duyu organlarından akıp ge-
len malumatla yetinerek karar ve kanaat sahibi 
olmaktadır. Sözünü ettiğimiz ne kararlar ne de 
kanaatler hemen fikir, düşünce, anlayış, hatır 
ve hafıza, nazar, rey, tedbir anlamı taşımaz. 
Duyu organlarından akan verilerin, malumatın 
gerçeklik payları bulunsa da düşünce haysiyeti 
taşıyabilmesi için kalbin akletme, fikretme, 
zikretme, fıkhetme gibi düşünce basamakları 
ile beraber, adalet, vicdan, insaf duygularının 
da kontrolünden geçirilmesi eylemine ihtiyaç 
duyar. Ancak o zaman kişinin alın teriyle, emek 
vererek, tüm entelektüel çabasını ortaya koydu-
ğu hakkı verilmiş düşünce/düşünme faaliyeti 
ortaya çıkar.

Alnının teriyle elde ederek, kalbinde hardal ta-
nesi miktarınca bile iman tohumları yeşertmiş 
müminler, evvela şunu iyi bilirler, bütün kâinat 
Allah’ın hükmü ve mülkü altındadır. Yeryüzü-
nün her parçası temiz olmak kaydıyla müminle-
rin secdegâhı olmaya namzettir. Allah, mülkünü 
insan soyuna musahhar kılmış, müminlere de 
emanet etmiştir. Düşünceleri yerine asabiyetleri 
kabarık, fanatik, faşizan duyguların zebunu 
kimselerin asla anlayamayacağı bu hakikat, 
müminler bakımından çok sıradan bir bilgiden 
ibarettir. O da Allah’ın mülkleri arasında bir ay-
rıcalığın bulunmayacağıdır. Öyleyse hangi insan 
topluluğu Allah’ın hangi mülkünde yaşarsa ya-
şasın, mülkün asıl sahibi dışında kimseye hesap 
vermek zorunda değildir. Birileri onun yaşadığı 
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mülkü gaspetmişse bu uğurda savaşmak mü-
minlerin üzerine vaciptir. Devlet ve hükûmetler 
tarafından çizilmiş siyasi sınırlar tamamıyla 
suni ve gayrı hukukidir. İdeal olan, insan soyu-
na yakışan, Allah’ın mülkünü ebediyen tapula-
manın mümkün olmadığının, olmayacağının 
idraki ve şuuru içerisinde bulunmaktır.

Eğer Avrupa ülkeleri arasında siyasi sınırları 
ortadan kaldıran anlaşma sonrasında bugün 
çok ciddi bir sıkıntı yaşanmadığı görülebilmiş-
se, en azından Müslüman topluluklar arasında 
gerçekleşmesi düşünülen benzer bir anlaşma 
ütopya diye algılanabilir mi? Doğu-Batı yahut 
müslim-gayrimüslim gibi ayırımlar ölçeğinde 
meseleyi irdeleyecek olursak da yine müminler 
bakımından üzerinde tasarruf edilen mülkü 
insanlarla, hele ki zor durumda kalmış insanlar-
la paylaşmak o hardal tanesi miktarınca kalbe 
yerleştiği söylenen imanın gereğidir. Müminler 
dışındaki insanların böyle düşünmediği/dü-
şünmeyeceği aşikârdır. Onlar yeryüzünde ebedî 
kalacaklarmış gibi bir kibirle geçici hayatlarını 
telef ede dursunlar; göçmenlere, mültecilere 
zorda kalmışlara, yolda kalmışlara düşmanca 
davransınlar. Müminlerin öğretmeni Allah’ın 
resulüdür ve o Veda Hutbesinde “Arab’ın Arab 
olmayana bir üstünlüğü yoktur, insanlar arasın-
daki üstünlük ancak Allah’a karşı sorumluluk 
şuurundadır” hikmetini öğretmiştir.

Bir tür açık paranteze almaya çalıştığımız 
yukarıdaki iman karakterini daima hatırda 
tutarak konuşmalı ve yazmalıdır artık. Şimdi 
asıl meselemize dönerken yine bir hatırlatmaya 
müracaat etmelidir. Allah’ın gerek evrendeki 
sözsüz ve gerekse de İlahi Hitap’taki sözlü ayet-
lerini literal/lafzi dediğimiz bir okuma modeli 
vardır ki bu eylem salt duyuların algılarıyla 
gerçekleştirilen ve insan vasfı bakımından eksik 
okuma biçimidir. Sözsüz ayetleri okuma örneği 

olarak genellikle körlerin fil tarifi dile getirilir. 
Hortumu tutan ile ayakları yahut kulaklarını 
tutanların tespitlerindeki noksanlık biri boru, 
diğeri sütun bir öteki ise yelpazeye benzeterek 
fili fil olmaktan çıkartırlar. Mushaf ’taki sözlü 
ayetleri lafzi okuyanlar ise Allah’ın elini insan 
eliyle yüzünü insan yüzüyle karıştırarak türlü 
sapkın yorumlara uçar giderler.

ALLAK BULLAK OLAN ZİHİNLER

Bugün medya organlarında, salonlarda, sah-
nelerde, sokaklarda halkların arasında mevcut 
göç gündemleri üzerine yorumlar yapanların 
çok büyük bir ekseriyeti salt yaşanılan durum 
ve lokal hadiseler üzerinden öyle saçma sapan, 
öyle yanlış sonuçları hakikatmiş gibi sergile-
mektedirler ki şaşırmamak elde değildir. Rusya-
Ukrayna arasındaki sıcak savaşla beraber daha 
da kızışan gündelik göç ve iltica hareketleri her 
ağızdan savruk bir iddia ve çözüm önerisinin 
çıkmasına sebebiyet vererek zihinleri allak bul-
lak etmektedir. Çözümlerin en dayanılmazı ise 
geleni mazlum yahut zalim olmasına bakmaksı-
zın kovmak, gerekirse daha sınırda iken orta-
dan kaldırmak gibi egoistçe yaklaşımlardır.

Kelimeler, istatistikler ortalıkta yıllanmış çöp-
lüklere dönüşmüştür. Düzensiz göçmen, kaçak 
göçmen, mülteci, sığınmacı, muhacir, sınır dışı 
terminolojisi zihinleri de çöplüğe dönüştürmüş 
görünmektedir. En yüksek mevkidekilerin 
ağızlarından işitilen yeryüzünde bugün mevcut 
mülteci sayısının iki yüz yetmiş beş milyona 
ulaştığı bilgisine en az otuz milyon da aktif sınır 
hareketliliği eklenmektedir. Bu durum insan-
ları ister istemez ilgilendirmekte ve her ağızda 
farklı bir yorumla tedavüle sürülen çarelere/
çözümlere dönüşmektedir. Milyonlarca insanın 
öldüğü, evsiz barksız kaldığı, muhacir olduğu, 
yaralarıyla baş edemez hâle düştüğü İkinci 
Cihan Harbi’nden sonra bile bu boyutta göçlerin 
yaşanmadığı söylenip durmaktadır. Bu bakış 
biçimi de lokal, yerel ve gayrı sahih fikriyatı bes-
lemekte, desteklemekte hatta tahrik etmektedir.

Sadece kendi etrafına bakarak ve yalnızca 
mevcut durum üzerinden yapılan hiçbir 
husustaki yorum sahici fikir ve de düşünme 
eylemi sayılamaz. Kâhinler, sihirbazlar, büyü-
cüler, astrologlar, Yıldızname ve benzeri metin 
okuyucuları daima gayba taş atmış, gelecekten 

Kelimeler, istatistikler ortalıkta 
yıllanmış çöplüklere dönüşmüştür. 
Düzensiz göçmen, kaçak göçmen, 
mülteci, sığınmacı, muhacir, sınır 
dışı terminolojisi zihinleri de çöplüğe 
dönüştürmüş görünmektedir.
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haber vermeye kalkışmışlar, dönem dönem 
kıyameti yaklaştırmış, dönem dönem de Tarihin 
Sonu gibi hezeyanlarını insan çoğunlukları-
na benimsetmeyi başarmışlardır. Ne var ki 
Allah’ın arzında Allah’ın muradı istikametinde 
düşünen ve yaşayan insanların hiçbir zaman 
soyu tükenmemiş ve onlar işin özünü ve aslını 
her seferinde düşünmekten ve ifade etmekten 
geri durmamışlardır. Söz gelimi on dördüncü 
yüzyılın büyük sosyoloğu, Müslüman düşünür 
İbn Haldun medeniyetlerin kuruluşunu göçlerle 
açıklamıştır. Göçlerle asabiyet arasında kurdu-
ğu alaka bugün modern sosyologlar tarafından 
hâlâ ders olarak okunmakta, okutulmaktadır. 
Yeryüzünde göçlerin bir beşeri sünnet olarak 
tarihin bütün dilimlerinde yaşanmış birer vakıa 
olduğu salt büyük mütefekkirin değil düşünen 
her insanın görebileceği bir hakikattir.

İlk gençlik yıllarımda Türkiye sinemalarında 
Amerikan Hollywood filmleri çokça oynatılırdı. 
Kovboy temaları yanında bu filmlerde mutlaka 
at arabaları ve yaya olarak bir yerden diğer bir 
yere göç halindeki kafileler bulunur, soygun 
yahut Kızılderili baskınına uğramamışlarsa bir 
göl yahut nehir yakınına varıp orada bir kasaba 
ve şehir inşaatına başlarlardı. Amerikan sinema 
endüstrisi bu Yeni Dünya’yı, Yeni Kıta’yı eskilere 
tanıtmak ve benimsetmek maksadıyla aslında 

olmayan, yaşanmamış bir tarih inşasına giriş-
mekteydi. Nitekim bunu başarmış olmalılar ki 
bugün Eski Dünya, Eski Kıta denebilecek olan 
dünyaya onlar siyasi, ekonomik ve de kültürel 
anlamda egemen bulunmaktadırlar.

BÜTÜNE BAKARAK DÜŞÜNEMEMEK

Bursa’ya yerleşerek bir dükkânda ticarete 
başladığım seksenli yıllarda dükkâna alışverişe 
gelmiş bir kadınla tezgâhtarımız arasında yaşa-
nan hadise de göç tabiatı hususunda öğretici bir 
mahiyet taşımaktadır diye düşünüyorum. Ka-
dın bir mal üzerinde pazarlık yapıyor tezgâhtar 
arkadaşımız ise fiyatı indiremeyeceğini söylü-
yordu. Kadın ısrarlı isteği sonrasında dükkân 
sahibinin nereli olduğunu sorunca Elazığ cevabı 
üzerine şöyle söylenmeye başlamıştı: “İşte 
Allah’ın Doğusundan Bursa’mıza gelmişsiniz, 
siz sonradan görmeler…” Bu basit, bayağı kü-
çümseyici tavra karşı kadının yüzünde bas bas 
bağıran Tatar kimliğini kullanarak demiştim 
ki: “Hanımefendi siz de gördüğüm ve bildi-
ğim kadarıyla Tatarsınız. Tataristan, Bursa’ya 
Elazığ’dan daha uzak değil mi? Neden sizin 
Bursa’nız oluyormuş bu şehir.” Kadının ellerini 
ağzına kapatarak dükkândan çıkışını, kaçışını 
bugün bile hatırlarım. İşte kibrin körleştirdiği 
bakış açısından tipik bir örnek.
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Yerleştiğim yıllarda “Bursa, yerlisini yitiren 
şehir” başlıklı bir yazı yazmıştım. Başşehir 
karakteri taşıyan yerleşim yerlerinin yerlisi pek 
olmaz hatta belki olmamalıdır bile. Söz gelimi 
kimler sahiden İstanbulludur? Müslüman 
âleminin miladı olarak dile getirilen iki Habeşis-
tan göçü sonrasında bizzat Allah Resûlü önder-
liğinde yaşanan ve Yesrib şehrini Medine’ye dö-
nüştüren Büyük Hicret hatırlanmadan üzerinde 
düşündüğümüz vakıa nasıl konuşulabilir? Yer-
yüzündeki beşeri hareketlilik yalnızca Son Allah 
Elçisi’nin hicretinden mi ibarettir? Geriye doğru 
Âdem’den bu yana insanlık tarihi arz üzerinde 
tıpkı son hicret benzeri göçlerle yeni mekânlara 
yerleşilerek sürüp gelmemiş midir? Kim, hangi 
sahici düşünen insan diyebilir ki yalnızca şimdi 
ve burada yaşanmaktadır en büyük göçler? Kal-
dı ki günümüzde yaşanan göçlerin karakteriyle 
geçmişte yaşananların karakteri arasında da üç 
aşağı beş yukarı ciddi herhangi bir fark bulun-
mamaktadır. O dönemde de kıtlıklar, kıranlar, 
salgınlar ve savaşlar sebebiyle göçler ve ilticalar 
yaşanmıştı günümüzde de benzer sebeplerle 
yaşanmaktadır. Öyleyse dünya tarihine, bütüne 
bakarak meseleyi düşündüğünüzde ortaya nasıl 
bir sonuç çıkmaktadır?

Muhacirlik, mültecilik, sığınmacılık denilen 
sosyolojik durum bütün zamanlarda benzer 
karakterler sergilediğine göre, bugün anlamsız 
ve lüzumsuz biçimde sanki yalnızca şimdilerde 
yaşanıyormuş gibi bir tavır ve tepki göstermek 
neyin alametidir? Bence bütüne bakarak düşü-
nememenin en bariz göstergesidir.

Şimdi gelelim günümüzde yaşanan göç hareket-
leri karşısında devletlerin ve de insan topluluk-
larının tutum ve tavırlarına. Asıl konuşulması 
gereken husus burasıdır. Şöyle düşünelim ve 
ulaşalım, benim Haritada Kan Lekesi olarak 
nitelediğim Filistin’den göç etmiş insanların 
en fazla Ürdün’de yaşadığı bilgisine. Diyelim 
ki Ürdün kendi soydaşları olması bakımından 
göz yummuştur Filistinli Arap toplumunun bir 
kesimine. Myanmar’dan Bangladeş’e doğru yü-
rüyen göçün de küçük bir anlamı var. Göç eden 
kesim ile göç edilen ülke halkı arasında asıl bağ 
İslâm’dır. Peki, Suriye’den ve Afganistan’dan 
Türkiye’ye akan göç dalgasında hangi faktör rol 
oynamaktadır? Türkiye’deki yönetim iradesinin 
İslâm temayülü ihmal edilebilir mi bu noktada? 

Öyleyse ve demek ki İbn Haldun’un asabiyet 
teorisi ile dindaşlığın göçlerde büyük ve önemli 
rolü bulunduğu pek tartışılamaz.

Şimdi açıyı değiştirerek başka bir noktadan 
bakılınca ne görünmektedir, ona değinmenin 
zamanı gelmiştir. Türkiye toprakları yahut 
denizleri üzerinden Yunanistan ve Avrupa’ya 
doğru akan göç hareketliliği hakkında Avrupalı 
Yunanistan’ın tutumu nasıldır? Sığınmacı, 
mülteci, göçmen hangi adla hatırlanırsa hatır-
lansın onların bindiği lastik botları ucu sivri 
demirlerle delerek insanları denize döküp 
boğulmalarına sebebiyet veren tavrın adı nedir? 
Adı nedir Afrika’dan gemilerle Beyaz Dünyaya 
ABD’ye, beyazlara kölelik yapmak üzere taşınan 
siyahilere reva görülen muamelenin; neydi, 
nasıldı hatırlayan var mı? Hangi tarihe kadar 
New York lokantalarının vitrinlerinde “Zenciler 
ve köpekler giremez” levhaları asılıydı?

1956 yılına kadar Belçika ve Hollanda’da “İn-
sanat Bahçeleri” adı altında Kongolu zencilerin 
birer hayvanmışçasına sergilendiğini kimler 
unuttu? Güney Amerika’dan Kuzey ABD’ye 
doğru yönelen beşeri göç ve iltica hareketliliği 
halen nasıl bir muameleye maruz kalmaktadır?

Eğer insanlığın konusu, gündemi, göçler ve 
mültecilik ise asıl konuşulması gereken nedir? 
Mülteci kamplarındaki çadırların bizzat Batılı 
devlet güçleri tarafından ateşe verilerek göç-
menlerin oralardan sürgün edilmeye çalışılması 
değil midir? Ukrayna’dan Rusya’nın açtığı 
savaştan kaçarak Polonya yahut Romanya’ya 
sığınmaya çalışırken yalnızca kucağında bir de 
bebek taşıyan siyah renkli bir kadının sınırdan 
içeriye sokulmaması, ona ayrı muamele ya-
pılması değil midir? Dahası Polonya ya da bir 
başka Avrupa ülkesindeki mülteci kampında ya-
şayan Suriyelileri çadırlarından kovarak onların 
yerine Ukraynalı göçmenleri yerleştirme çabası 
üzerinde düşünülmelidir. Ve asıl düşünme/dü-
şünce budur. Çünkü düşünce/düşünme insana 
bütün öteki yaratıklar arasında onur ve üstün-
lük kazandıracak olan eylemin adıdır. İnsan bu 
eylemiyle ayrıcalıklı hale gelmektedir.

Göçler dünya durdukça yaşanacaktır ve yaşan-
maktadır. Önemli olan, insana yakışan yukarıda 
sayılan tavırlardan hangisini yerine getirmektir; 
bunu düşünmekten gayrı nedir ki? Geçenlerde 
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psikolog yeğenim Türkiye’nin göçmen politikası 
üzerine kaygılarını dile getirerek kanaatlerimi 
sormuştu. O tarihlerde bir ara göçmenlerle 
yerliler arasında üçüncü sayfa haberleri serisin-
den hadiseler, kavgalar, tartışmalar ve sınırları 
zorlayan göç hareketliliği iktidar ve muhalefet 
tüm siyasal partileri de alakadar eden bir hâl 
almıştı. Yalnızca o günlerdeki hareketliliğe 
bakarak karar vermenin, kanaat oluşturmanın 
yanlışlığına işaret etmiş ve yeğenimi uyarmış-
tım. Tarihe ve bütüne bakmalıydı. Türkiye yöne-
timi mevcut göç ve iltica hareketliliğinde kimi 
eksikler, yanlışlar, tökezlemeler yapıyor olabilir. 
Onları elbette tashih etmeye kalkışmalıdır her 
yerli yurttaş. Ancak salt Türkiye hükûmetinin 
mevcut uygulamaları üzerinden tarihe mal 
olmuş bulunan büyük göç ve mülteci vakıaları 
doğru okunabilir mi; okunursa sağlıklı sonuçla-
ra varılabilir mi?

Diyelim ki Türkiye iyi yönetemedi (ki ben aynı 
kanaatte değilim) Afganistan, İran sınırlarına 
yığınak yapan sığınmacılar memleketi zorla-
maktadır. Sayısı dört milyona yani memleket 
nüfusunun neredeyse yirmide bir katına 
erişmiş mülteci nüfusa karşı sürdürülen politi-
kalarda aksaklıklar olmaktadır. Mülteci nüfus 
kontrol edilebilir olmaktan giderek çıkmaktadır 
diyelim. O zaman fikir üreterek hükûmete yeni 
formüller sürebilenler varsa konuşmalıdır. 
Mesela Türkiye siyasal muhalefetinin ortak 
aklı ve dili ne söylemektedir diye bakıldığında, 
hangi sahici çözümün sinyalleri okunmaktadır? 
Özellikle Suriyelilerin ilk iltica günlerinde söz 
konusu muhalefet onları sınırdan içeriye koy-
mama taraftarı olarak hükûmeti eleştiriyordu. 
Şimdilerde sanki biraz daha uyanmış ki “Onları 
sağ salim evlerine göndereceğiz” deyip durmak-
tadırlar. Bilmiyorum bu iddia benim psikolog 
yeğenimi ikna etmekte midir ama bana trajiko-
mik görünmektedir.

MESELELERİN TARİHÎ SEYRİ VE BÜTÜNLÜĞÜ

Türkiye iktidarının göçmen politikasındaki 
eksik ve yanlışları eleştirmek ile göçmenlik 
olgusunun tarihsel bütünlüğüne bakmayı birbi-
rine karıştırmamak gerekmektedir. Aksi hâlde 
ortaya büyük bir zihinsel tuzak çıkacaktır. O da 
yalnızca şimdi olup bitene bakarak göç ve iltica 
vakıaları hakkında düşündüğünü, fikir ürettiği-
ni zanneden insanlığın düşeceği büyük yanılgı 
olacaktır. Kaldı ki hepimiz göçmen değil miyiz? 
Amerika’daki Yankee’ler kimlerin çocuklarıdır? 
Güney Amerika yerlileri Kızılderilileri bir kena-
ra bırakarak soralım, orada hâkimiyet kurmuş 
bulunan beyazlar nereden göç ederek gelmiş-
lerdir? Neden İspanyolca konuşmaktadırlar. Bir 
kısmı hâlâ nasıl oluyor da mesela El-Turko diye 
anılmaktadır?

Bağdat şehrinin yakınlarında yaşayan Babilliler 
nerededir? Anatolia’daki Bizans toplumuna ne 
oldu? Etiler, Hititler, Akatlar, Lidyalılar filan 
varmış üzerinde yaşadığımız topraklarda. Biraz 
daha açayım Osmanlılar, Selçuklular, Mengü-
cekoğulları da yoklar artık; benim atalarım 
oldukları söylenenler. Başka türlü ve ebedi bir 
göç ile yeryüzündeki hayatiyetleri sonlandırıl-
madı mı? Meselelerin tarihî seyri ve bütünlüğü-
ne bakıldığında asıl düşünce/düşünme eylemi 
gerçekleşmiş olacaktır. İnsana düşen odur ki 
vicdanının üzerini örtmemiş, fıtratını kirletme-
miş olsun. İnsaf nazarından asla taviz vermemiş 
bulunsun. Böylece Allah’ın kullarını sıfatlarıyla 
değil doğrudan özgün isimleri ve kimlikleriyle 
ansın, hatırlasın. Öyleyse sığınmacı, mülteci, 
düzensiz göçmen, sınır ihlalcisi gibi aşağılama 
da içeren yakıştırmalar yerine her insan tekine 
biricik yaratılmış birer Allah kulu nazarıyla bak-
mayı en fazla da Müslümanım diyenler yerine 
getirmelidirler. Son Allah Elçisi de neticede bir 
muhacirdi ve bizler her birimiz, dükkânıma 
gelen Tatar hanım da ben de birer muhaciriz. 
Ve bu bizim başkalarına karşı bir tavrımız değil 
yeryüzü zaruretlerinin doğurduğu tarihî bir 
hakikatten başka nedir ki?

Sığınmacı, mülteci, düzensiz göçmen, sınır ihlalcisi gibi aşağılama da içeren yakıştırmalar 
yerine her insan tekine biricik yaratılmış birer Allah kulu nazarıyla bakmayı en fazla da 
Müslümanım diyenler yerine getirmelidirler.
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Zihin çelen, kalbi bulandıran televizyon, gazete 
haberleri şöyle abartılı başlıklar atmaktan geri 
durmazlar: “Dünya şimdiye kadarki en ciddi 
ve en büyük göç dalgasıyla karşı karşıyadır.” 
Benzer kehanetler dünyanın sonu hakkında 
da sıklıkla söylene gelmektedir. Mesela “İklim 
krizi” adı altında dünyanın sonuna dair yakıştır-
malar hiç eksik olmaz. Nitekim özellikle yakın 
tarihte Rusya’nın Ukrayna üzerine yönelttiği 
saldırı sonrasında ismi lazım olmayan büyük 
gazetenin başlığı şöyleydi: “Dünya şimdiye 
kadarki en ciddi gıda, enerji ve ekonomik krizin 
eşiğinde.” Sahiden öyle midir? Mesela Nuh 
Tufanı’ndan daha mı kötü durumdadır insan-
lık? Ukrayna’nın buğday silolarından ihracat 
yapılamazsa dünya açlıktan kırılacak mıdır? 
Korku ve endişe pompalayan medya organları 
bu haberlerle tirajlarını yükseltirken yeterince 
düşünmeyen, her işittiğine de inanmayı alış-
kanlık haline getirmiş bulunan insanların vay 
haline! Hâlbuki Allah’ın arzı o kadar geniştir ki, 
daha nice sayıdaki insanı beslemeye asırlarca 
yetecek miktarda nimet barındırmaktadır. Ne 
yazık at gözlüğü takmışçasına yalnızca önünü 
tek bir açıdan görme hastalığına tutulmuş 
kimileri dostumuz Nabi Avcı’nın tespitiyle 
söylenecek olursa korkunç bir “enformatik 
cehalet” içerisinde boğuşmakta ve ne yazık ki 
boğulmaktadırlar.

Ne ilk ne de sondur, insanlığın rızık endişesiyle 
boğuşması, beşeri göç dalgalarıyla mekân değiş-

tirmeleri. Tarihin en ciddi ve en büyük krizleri 
de günümüzde yaşananlar hiç değildir. Tam 
aksine günümüzde yaşayan insanların ulaştığı 
nimet bolluğu tarihin hiçbir diliminde bu kadar 
büyük orana ulaşmamıştı. Şüphesiz her dönem-
de eldeki nimetleri oburca ve başkalarının hak-
kına da konarak sömürenler yanında hakları 
gasp edilenler mevcuttu; bugün de aynen her 
iki kesimden insan grupları mevcuttur. Sağlıklı, 
vicdanlı, samimi, güzel ahlaklı olanlar kendileri-
ni sömürenler arasında olmaktan sakınırlar.

Türkiye sathı bakımından son zamanlarda so-
kaklara yansıyan kimi kavgalarda mülteci yahut 
kaçak göçmen ve de sığınmacı sıfatı taşıyanlar-
dan herhangi birinin taraf olarak bulunması 
hâlinde kopartılan yaygara üzerinden kurulan 
bütün cümleler marazi ifadeler yüklüdür. Her 
iki tarafın da yerlilerden oluştuğu kavgalar 
yanında bu türlerin şeytanlaşmış medya organ-
larına göre oluşturduğu haberlerin ticari değeri 
elbette yüksektir. Zaten “Ne Mutlu Türküm 
Diyene” sloganıyla beslenmiş memleketin yarı 
aydın kesimi de kulaklarını dikmiş, bu ve ben-
zeri haberleri kollamaktadır. Onların kışkırtma-
sıyla anlayış ve yorumlarına besin ve basamak 
sağlayanlar bütüne ve tarihe bakmayı deneseler 
nasıl aldatıldıklarını rahatlıkla göreceklerdir. 
Mültecilerin yahut göçmenlerin geçici olarak 
yaşadıkları bütün memleketlerde bulaştıkları 
suçları yerlilerinkilerle karşılaştırınca hakikat 
ortaya çıkacaktır. Bu sebeple Afgan kökenli bir 
delikanlının diyelim ki sokakta giden bir kadına 
gözünün yahut sözünün kaymış olması gibi 
bir yanlışlık, hangi gerekçeyle bütün mülteci 
ve sığınmacılara dönük nefrete kapı açacaktır? 
İnsaf ve adaletle bağdaşır yanı var mıdır böylesi 
değerlendirmelerin?

Demek ki bu durumda ve her durumda haklı 
olmak ile güçlü olmak her zaman bir arada 
değildi. Yerliler her mekânda ve her zamanda 
mülteci ve göçmenler karşısında daima güçlü 
idiler. Ancak her seferinde haklı mı idiler; işte 
bu tartışmalıdır. Hak’tan yana tavır koyanlara 
selam olsun diyerek bitirelim sözü; her işittiğine 
inanmanın insanı helake sürükleyeceğini de 
hatırdan uzak tutmamak temennisiyle.
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GÖÇENLER VE GÖÇÜRENLER
 MUSTAFA AYDIN 

B ir canlı olarak insanın varlık dünyasının, 
doğma, yaşama ve ölme gibi üç temel 

aşaması vardır. Doğma ve ölme arasında yaşa-
manın çok farklı sorunları vardır ki bunlardan 
birisi yer değiştirmelerdir. Modern bir kavram 
olan ve nüfus hareketlerini ele alan demografi 
(nüfus tasviri) ve eksen kavramlarından birisi 
olan nüfus dinamiği buradan doğmuştur. İnsan 
bu üç temel var olma biçimi bakımından ilk 
bakışta diğer canlılarla ortak gözüküyorsa da 
pek çok şeyde olduğu gibi bunlarda da insana 
özgülükler var. Mesela bir yer ile olan ilişkisi, 
ona bağlılığı, hayvanlardan farklılık arz etmek-
tedir. Buna göre yer değiştirmeler de öyledir, 
göçmen insanlar işin içine irade girdiği için 
göçmen kuşlardan ayrı bir çizgi izlerler.

GÖÇ VE HİCRET

İnsanın fiziksel yaşantısı tabiatla olan ilişkisine 
bağlıdır. Bu açıdan bakıldığında “yerleşik” ve 
“gezginci” (yaygın ifadesiyle göçebe), iki temel 
hayat biçiminden söz edebiliriz. Bunlar insan-
lığın başından beri bilinen hayat biçimleridir. 
600 yıl önce ünlü İslâm tarihçisi İbni Haldun 
bunları haderiyet ve bedeviyet olarak nitelen-
diriyordu. Antropolojik olarak insanlar ihtiyaç-
larını bulundukları yerde karşılayabilmişlerse 
yerleşikliği tercih etmişlerdir. Yani hemen 
çevrelerindeki ormanlar, avlanmaya, vadiler 
meyve toplamaya, ellerinin altındaki topraklar 
ekip dikmeye yetmişse yerleşik olmuşlardır. 
Üstelik yerleşiklik, daha konforlu bir hayattır. 
Varlığın ve soyun sürdürülebilmesi gibi konular 
açısından da daha güvenlidir. Esasen göçebeler 
doğuma bağlı olarak bir yerde daha uzun süre 
kalmış olmalıdırlar. Ancak yakın çevre yeterli 
değilse göçebelik mukadder olmuştur.

Anladığımız kadarıyla göçebelik uzunca bir 
zaman doğal şartlara bağlı olarak gerçekleşmiş, 

bu bağlamda kıtlıklar, kuraklıklar, toprakların 
verimsizleşmesi gibi iklimsel şartlar önemli bir 
rol oynamıştır. Ancak zamanla kültürel şartlar 
etkin olarak devreye girmiş, böylece göçebelik, 
gittikçe ekonomik olmanın yanında dini, sosyal 
ve siyasi hâle gelmiştir. Bazen bu etkenlerden 
birisi ağır basmış, başat bir rol almış ama çoğu 
kere bunlar iç içe bulunmuşlardır. Böylece 
insanlık tarihi boyunca doğudan batıya, batıdan 
doğuya, kuzeyden güneye, güneyden kuzeye 
yaygın ve yoğun büyük göç olayları yaşanmıştır.

Şüphesiz göç nedenlerinin en önemlilerinden 
birisi dindir. İnsanlar inançlarının gereği olarak 
bazen iradi ama daha çok da mecburi göçler 
yaşamışlardır. Çoğu kere bu, din düşmanı 
hükümdarlardan ve pagan gruplardan bir kaçış 
özelliği göstermiştir. İnsanlık tarihi boyunca 
yaşandığı anlaşılan bu din gerekçeli göçlerin en 
tipik örnekleri, M.S. 325’te Roma hükümdarı 
Konstantin’in Hristiyanlığı resmî din ilan etme-
sinden önce ilk üç yüz yılda Roma döneminde 
yaşanmıştır. Başta Anadolu olmak üzere değişik 
yerlere büyük göçler olmuş, hatta geldikleri 
bu uzak diyarlarda bile saklanmak ihtiyacı 
duymuşlar; bunun için yer altı yerleşim yerle-
ri; köyler, şehirler oluşurmuşlardır. Nevşehir 
örneklerinin yanında, Kırşehir yeraltı şehri üç 
kilometre uzunluğundadır. Bu da günümüzdeki 
öncelikli ekonomik neden gibi göçte din etkeni-
nin önemini göstermektedir.

Din eksenli göçün en önemli örneği İslâm çatısı 
altında gerçekleşmiştir. Yasak, engelden ko-
runmak anlamına hicr’den gelen hicret İslâm’a 
göre müminin, dini hayatını sürdürebilmek 
için yasaklı olduğu yerden daha uygun bir yere 
göç etmesi anlamına gelmektedir. İslâm’da bu 
sıradan bir tavsiyenin ötesinde bir emir olarak 
görülebilir. Ayette “Allah’ın arzı genişti, niçin 
daha uygun bir yere gitmediniz?” denir. Biz-
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zat Hz. Peygamber döneminde 622 tarihinde 
Mekke’den Medine’ye ilk elde 450 kişi göç 
etmiş, daha sonra bu binleri bulmuştur. Her 
eylem gibi bu da niyete bağlanmış, Allah için 
yapanlar (muhacir) Kur’ân’da övülmüştür. Bu 
zorunlu göçe destek olanlar (Ensar/yardım 
edenler) de bizzat göç edenler gibi Allah tara-
fından takdir edilmişlerdir. Hicret sırf tarihsel 
bir fenomen değil, Müslümanın gerektiğinde 
ve fırsatını bulduğunda hicret etmesi bir İslâmî 
ilke olarak orada durmaktadır. Esasen hicret 
etmeleri gerektiği hâlde hicret etmeyen pek çok 
topluluk bunu dinlerinden olmalarıyla ödemiş-
lerdir ki bu, din için göçün gereğini yeterince 
açıklamaktadır.

Şüphesiz hicret fiziksel hayat şartlarına bağlı 
olarak hayvanların da yaşadığı göçmenlikten 
farklı bir şeydir. Bu tür göçün saygı duymayı ge-
rektiren bir yönü, bir erdemliliği vardır. Yerleşik 
olanların erdemliliği ise otlağına başkalarını 
kabul etmeyen hayvanlardan farklı bir davranış 
içinde olmalarından kaynaklanmaktadır.

Tarihî bilgi ve belgelerden anladığımıza göre 
devletler göç hareketlerini olumlu-olumsuz, 
yönlendire gelmişlerdir. Buradan da sürece iliş-
kin kavram ve tabi bunlara denk düşen uygula-
malar ortaya çıkmıştır. Göç ettirenler açısından 
tehcir, sürgün, iskân; göç edenler açısından da 
sığınmacı, göçmen, vatandaş, vb. bu kavramlar-
dan bazılarıdır.

SURİYE’DEKİ TEHCİR HAREKETİ

Tehcir, bir ferdin veya insan grubunun, iradesi-
nin dışında zorla göç ettirilmesidir. Şüphesiz bu 
zorlama devlete aittir, siyasi iradeler çoğu kere 
istemediği bir insan topluluğunu bir başka yere 
nakletmek veya önemsediği yeri kendi demog-
rafik unsurlarına yer açabilmek için yaptığı göç 
ettirme hareketidir ve önemli olan, gidecek-
leri yer değil, boşalttıkları yerdir. Kanaatimce 
Suriye’den başta Türkiye olmak üzere komşu 
ülkelere zorlanan bu kitle hareketi bir göçmen 
hareketi değil, tam anlamıyla bir tehcirdir, 
önemli olan yeni bir siyasi yapı için demografik 
unsurunun boşaltılmasıdır ki maalesef analiz-
lerde farklı nedenlere bağlı olarak bu önemli 
noktaya pek değinilmemiştir. Yani ABD tarafın-
dan kurulması planlanan devletin demografik 
unsurunun peşinen düzenlenmesi işidir. Bu iş 
sadece mevcut insan gücünün kırılması değil, 
kolektif bilincin yerinden oynatılması işidir.

Sürgün, bir tehcir türüdür ve onun daha kaba 
bir şeklidir, hatta bir ceza türüdür denebilir. 
İnsanlık dışı şartlarda gerçekleşen sürgünlerde 
hedef, genel olarak bu insanların bir yerlere 
ulaştırılması değildir, yollarda kırılmasıdır. 
Şüphesiz en hafif şekli merkezden uzaklaştır-
madır. Sürgün dendiği zaman hemen ilk akla 
gelen Kırım Türkleridir. Bir yere yerleştirmek 
anlamına gelen iskân da çoğu kere meydanda 
kalmış insan(lar)ın bir yere yerleştirilmesinden 
çok gösterilen yerde ikamete mecbur edilmesi 
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anlamına gelmektedir. Şüphesiz bu genel bir po-
litika olmamakla birlikte bir zorunluluk hâline 
gelebilir. Şu anda sağduyuya sahip (ulus) devlet-
ler göçmenleri usulüyle iskân edip yerleştirmek-
tedirler. Ama Yunanistan gibi pek çok Batılı ülke 
bunları sınırlarda imha edebilmektedir.

Günümüzde, göç edenlerin konumunu ifade 
eden kavramlar da var demiştik ki bunlardan 
birisi ülkesindeki tehlikelerden kaçarak çoğu 
kere komşu bir başka ülkeye geçen kişilere 
verilen “sığınmacı” adıdır. Şüphesiz sığınmacı-
lık geçici bir statüdür ve şartlara göre önünde 
iki seçenek vardır: Bunlardan birincisi kaçmak 
zorunda kaldığı ülkesinin şartları normalleştiği 
zaman ülkesine geri dönmek ve böylece sığın-
macı olmaktan çıkmaktır. İkincisi ise içinde 
bulunduğu ülkenin şartları uygun düştüğü ve o 
ülkece kabul gördüğü takdirde vatandaş statü-
süne geçmektir.

Bugün bir genelleme olarak kullanılan “göç-
men” kavramı artık daimî değil bir geçici statü-
yü ifade etmektedir. 1960’lı yıllardan itibaren 
başta Türkiye olmak üzere Avrupa ülkelerine 
çalışmak için giden işçilere önceleri “göçmen 
işçiler” adı verilmişti. Ama zamanla orada yaşa-
yan aileler hâline geldiler ve vatandaş oldular. 
Şimdi kapı dışarı edilemiyorlar ama faşizan 
saldırılara muhatap olmaktadırlar.

SURİYELİ SIĞINMACILAR VE   
MUHALEFETİN SÖYLENTİLERİ

Türkiye’de Erdoğan muhalifliği üzerine kurul-
muş olan, herhangi bir vizyon ve misyona da sa-
hip olmayan muhalefet ülke geneli için projeler 
üretememekte karşıt fiilî durumlar yaratarak 
işi götürmeye ve buradan bir iktidar payesi 
çıkarmaya çalışmaktadırlar. Bütün dünyayı etki-
leyen küresel salgın sonrası patlama, çevredeki 
savaş, terör olayları gibi olağanüstü şartlardan 
geçen ülkede ilk elde haklı gerekçeler taşıyan ve 
dolayısıyla bunun üzerinden tahrik edilebilecek 
geniş bir kesim vardır. Dolayısıyla çoğu Suriyeli 
sığınmacılar, söz konusu muhalefete bu konuda 
kolay bulunmaz imkânlar sunmaktadır.

İleri sürdükleri vaatlere göre “üç buçuk milyon 
(ki bilançoyu yüksek tutabilmek için bunu 
bazen sekiz milyona kadar yükseltebilmekte-
dirler) Esed’e teslim edilmeli, olmazsa sınır dışı 

edilmelidirler. Bunlara peşkeş (!) çekilen para 
da yerli halkımıza üleştirilmeli, işten çıkarılan 
Suriyelilerin yerleri işsiz halkımızla doldurul-
malıdır”. Bu söylem ortalıkta dolaşan değnekçi 
ve ayakçılarıyla sürdürülmekte, söylemi güçlen-
direbilmek için toplumda yaşanan bazı sorunlar 
rahatlıkla onlara ciro edilebilmektedir.

Aslında bu söylem, yarım düzine kadar gerçek 
dışılığı ihtiva etmektedir:

1- Bir kere bu görüş temelde insani değildir. Bir 
düz mantıkla hareket etmekte, şartları oluşma-
dan, gerekleri yerine getirilmeden göndermek, 
katiline teslim etmek, ABD’nin ve Esed’in kat-
liamı tamamlamasına yardımcı olmak yeni bir 
cinayet kapısı aralamak demektir. Sanki Esed 
bu insanları bize emanet etmiş ve “arkadaş al 
emanetini” deme zamanı gelmiş. Başından beri 
sadece sol kanat bir kesim değil, çağdaş ulema 
kesimimiz de hükûmetin ülkenin çıkarlarını 
düşünmediğini, üstelik bu insanları yerinden 
yurdundan ettiğini iddia ve bu kanaatlerinde 
de ısrar edegelmişlerdir. Ekstra kazanımları 
ifade eden çıkardan neyi kastettiklerini (mesela 
Esed’den yararlanırdık mı demek istediklerini) 
bilmiyorum, ama bu işin külfetler getirdiğinde 
şüphe yoktur. Unutulmamalıdır ki insanlık ve 
Müslümanlık külfetlerle ayakta durur.

2- Bu insanların hep devlet tarafından beslen-
diklerini düşünmek de sakattır. Asgari ücretin 
yarısına çalışan bu insanlar ülke ekonomisine 
ciddi bir katkıda bulunmaktadır. Tam asgari 
ücretle çalıştıracak insan bulamayan sanayi ke-
simi bunun açık bir örneğidir. Bunların içinde 
paralarıyla gelenler olduğu gibi üretici konu-
munda olan pek çok Suriyeli de vardır. Herkes 
vasıfsız işçi değil, pek çok kalifiye elaman 
bulunmakta içlerinde ve Batı ülkeleri başından 

Suriye’den başta Türkiye olmak üzere 
komşu ülkelere zorlanan bu kitle hareketi 
bir göçmen hareketi değil, tam anlamıyla 
bir tehcirdir, önemli olan yeni bir 
siyasi yapı için demografik unsurunun 
boşaltılmasıdır ki maalesef analizlerde 
farklı nedenlere bağlı olarak bu önemli 
noktaya pek değinilmemiştir.
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beri bunları elimizden almaya çalışmaktadır. 
Türkiye’ye giriş yaptıkları ilk dönemlerde 15 
milyar dolar civarında bir girdinin olduğu 
söyleniyordu. Değnekçilerin kışkırtmasında 
olan ayakçıların ülke ekonomisine katkılarının 
bir Suriyeliden daha fazla olduğunu söylemek 
mümkün değildir.

3- Göçmen karşıtı kesimin iddialarının hilafına 
araştırmalar gösteriyor ki bunların suç oranla-
rı, yerlilerinkinden daha aşağı bir düzeydedir. 
Hâlbuki bir travma yaşayan bu insanlar ara-
sında suç oranlarının çok daha yüksek olması 
beklenebilir.

4- Göçmenleri her hâlükârda kapı dışarı etmek 
isteyenlerin tabir caizse hiçbir rehabilite 
projeleri yoktur. Öyle ki yapılmasına bile karşı 
gözükmektedirler. Türkiye’nin, sınırların ötesin-
de Suriye toprakları üzerinde yaptıkları evler, 
kurulan tesisler, bu kesimlerin eleştirilerinden 
muaf değildir. Çünkü Türkiye’nin bunlarla özel 
olarak ilgilenmesi gerekecektir. Buna göre şart-
lar hep böyle sürecek ve Türkiye yakasını bir 
türlü kurtaramayacaktır.

GÖÇMENLİK RETORİĞİNİN ASIL AKTÖRLERİ

5- Retoriğin sahipleri, göçebelikle ilgili kavram-
lar hakkında yeterli bilgiye sahip değildirler. 
Sığınmacı, göçebe, vatandaş statüleri arasında 
bir ayırım bile yapmamakta, göçmen kelime-
siyle her şeyi anlattıklarını sanmaktadırlar. 
Ayrıca bütün bir toplumun bir şeyi görmedi-
ğini düşünüyorlar. Tu kaka ettikleri insanlar 
Ortadoğu’nun mazlum ve mağdur (bizim için 
hiç önemi yok ama çoğu Sünni) Müslümanları-
dır. Bunlara göre İngilizce değil, Arapça konuş-
maları başlı başına bir suçtur.

6- Son olarak çok daha önemli bir konunun 
altını çizmem gerekiyor: Göçmenlik retoriğinin 
asıl aktörleri başından beri bu toplumun (daha 
doğrusu ümmetin) asli unsurları değil, bir tür 
göçmenleridir. Bugün doğdukları topraklar 
dışarıda kalmış Osmanlı düşmanı komitacıların 
göçmen torunlarıdırlar. Aslında biz insanları 
geçmişleri, soy ve soplarıyla değerlendirmemiz 
inancımıza aykırı olduğu için, üzerine bir çizgi 
çekmiş, olup bitenleri tarihe havale etmiştik. 
Ne var ki toplumca yaşadığımız sorunlar bize 
bu gerçeği göz ardı etmememizi hatırlatıyor. 
İlgi çekicidir ki küresel saldırının plancıları 

içeriden destek için bunları daha önce elleriy-
le koymuşçasına ortaya çıkarıp gönüllerince 
kullanmaktadırlar.

İnsanları fiziksel/biyolojik özellikleriyle 
yargılayamayız, bu Sünnetullah’a aykırıdır. 
Ama kültürel yönleriyle değerlendirmemek bir 
aymazlık olur. Sosyolojik olarak “kültür kodu” 
denen ve kaybolmayan, şartlarını bulduğu 
zaman yeşeren bir olgu vardır. Ülkemiz böylesi 
bir sorun yaşıyor.

Milyonlarca insan hep göçmen olarak kalmaz; 
eski ve yeni yerlere giderler veya bulundukları 
yerlerde oranın insanları hâline gelirler. Şartları 
oluştuktan sonra Suriyelilerin önemli bir kısmı 
da ülkelerine döneceklerdir. Tarihte göçmen 
gelip bir manevrayla girdikleri ülkeyi gasp etme 
örneğine pek rastlanmaz. Ancak sağlıklı bir 
kültürleşmenin sonunda oranın insanları hâline 
gelir. Ortadoğu’dan gelip de burada kalabilecek 
olanların bir mayası vardır. Türkiye’yi bambaş-
ka şekillere döndürmek isteyen gizil göçmen-
lerin, bana göre endişeleri de bundan kaynak-
lanmaktadır. Suriye’den göçenlerin (Yahya 
Kemal Beyatlı’nın ifadesiyle) nereye dönecekleri 
bellidir. Ama “göçüren” rolü oynayan Batı ile 
bağlarını bir türlü koparmayan asıl sorunlu 
göçmenlerin nereye göçecekleri belli değildir. 
Çünkü vatanları rûy-i zemindir. Kanaatimce bu 
ülkeye, sevdikleri bir vatan muamelesi yapma-
malarının sebebi, bir yerlerin mandası olmasını 
daha kullanışlı bulmalarındandır.

Sonuç olarak denebilir ki modern dünyada 
göçmenlik bütün şartlarıyla yeni bir üretimdir. 
Şartları da Batı saldırganlığı tarafından oluş-
turulmuştur. Modern molla takımımızın ileri 
sürdüğü gibi Müslümanların ürettiği bir şey 
değildir. Yüzyıllarca huzur ve sükûnet içinde 
yaşayan Ortadoğulu bugün sorunlar yaşıyorsa 
bunun kaynağını İslâm’ın dışında aramalıyız.

Yaşadığımız bu sürecin sonunda bir “göçenler” 
ve “göçürülenler” ayırımı yapmak zorundayız. 
Göçmen söylemi göçenler üzerinde odaklaşıyor, 
söylem göçmenler için kullanılıyorsa da göçü-
renlere aittir ve söylemin kendisi göçmendir. 
Çünkü bu, vatansız, tarihsiz, köksüz, adaletsiz 
mill(iy)etsiz ve hatta İslâmsızlığı öngören bir 
ideolojidir. Ülkeyi asıl işgal etmek isteyenler gö-
çürenlerdir. Milletçe bu ciddi ayrıntıyı görmek 
zorundayız.
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MÜLTECİLER VE MUHALİF ÇEVRELERİN 
FAŞİZMİ

 YASİN AKTAY 

Y akın zamanlarda Irak, Suriye, Afga-
nistan, Yemen, Libya, Mısır, Keşmir ve 

Myanmar’da yaşananlar yeterince hatırlatma-
dıysa, Ukrayna’da yaşananların bizi uyandırma-
sı gerekiyor gerçeğimize: Hepimiz mülteciyiz 
bu dünyada. Hem potansiyel olarak şu tekinsiz 
dünyada başımıza ne geleceğini bilmediğimiz 
için hem de zaten her birimizin yakın, orta veya 
uzak geçmişimizde mutlaka bir göçe, bir ilticaya 
dayanmamızdan dolayı. Diğer yandan aslında 
yaşadığımız dünya özü itibarıyla herkesi “ya-
bancı” kılan bir büyük gurbetten başka nedir ki?

Modernlik bir yanıyla da herkesi göçmen kılan 
bir toplumsal hareketliliğin adı kabul edilebilir. 
Böyle bir tanım, ilk anda modernlikle birlikte 
küresel çapta meydana gelen göç olgusunun 
çağımız toplumsallığındaki merkezî yanına 
işaret eder. Gerçekten de bugün yaşadığımız 
dünyayı en fazla belirleyen gerçek, küresel 
çaptaki baş döndürücü hareketliliktir. Dünya 
nüfusunun, gittikçe artan sayıda, çok büyük bir 
kısmı ekonomik nedenlerle, eğitim için veya şu 
veya bu nedenle doğduğu yerleri terk ederek 
yeni bir yerleşim yerinde hayatını sürdürmek-
te; çok önemli bir kısmı da ikinci yerinde de 
devamlı kalmayıp yeni bir yer arayışına yönel-
mektedir. Açıkçası yaşadığımız dünya nere-
deyse hiç kimsenin doğduğu yerde ölmesinin 
mümkün görünmediği bir savrukluğa doğru 
sürüklenmektedir.

KİM GÖÇMEN, KİM YERLİ?

Tabi bu durum, söz konusu hareketliliğin ancak 
coğrafi görünümünü ifade etmektedir. Bu yanıy-
la da insanlık tarihi boyunca çok büyük göçler, 
çok büyük toplumsal hareketlilikler, savaşlar, 
güçlü toplumsal organizasyonlar vs. her zaman 
için insanların toplumsal hareketliliğini besle-
miştir. Bugün bu hareketliliğin bir toplumsal 
yapıyı ve tarihsel durumu karakterize edecek 
şekilde yerleşik bir hâle gelmesinden söz ede-
biliyoruz. Ancak yine de unutmamalıyız ki, insa-
nın doğduğu yerde ölmemesi, insanoğlunun 
yeryüzündeki varoluşunun en gerçek durumla-
rından biri olarak insanlık tarihi kadar eski bir 
durumdur. Oysa, hepimizi göçmen kılmış bir 
modernlikten söz ederken biraz daha farklı bir 
durumdan söz ediyoruz. Coğrafi hareketliliğe 
katılan korkunç hızdan daha ziyade kültürel ve 
zihinsel katmanlarda yolu açılan hareketlilik, 
kuşkusuz geçmiştekiyle karşılaştırılamayacak 
boyutlardadır.

Kuşkusuz göç olayının kendisi modernliğe 
gerçek muhtevasını verirken, insanları belli 
köklerden, yerlerden, zaman ve mekânlardan 
koparıp kendi başlarına bırakırken, diğer 
yandan modernliğin kendisi de göç olayının 
mahiyetinde radikal bir değişiklik meydana 
getirmiştir. Bu değişiklik en azından artık kimin 
göçmen, kimin yerli olduğunun iyice “muğlak-
laşması” ile ve hatta böylesi bir sorunun an-
lamlı hiçbir karşılığının kalmadığı bir kültürel 
durumla ifade edilebilir.
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Tabi sığınma yoluyla oluşan yurtsuz kalma 
hâlinin bütün bu hareketlilik içinde apayrı bir 
yeri var. Bir açıdan bir rehabilitasyon sayılabile-
cek bu muğlaklaşmaya ulaşıncaya kadar büyük 
acılarla yaşanan bir tecrübe olduğu kuşkusuz. 
Burada insanlığın ortak durumu ve tecrübesine 
işaret etmekten maksat sığınmacının hâline 
dair bir empatiyi harekete geçirmektir. Bir sığın-
macıya bulunduğu yerde “bir yabancı” olduğu 
herkes tarafından değil de az insan tarafından 
bile sıkça hatırlatıldığı için sürekli kendi içinde 
iki kişilikle yaşamak zorunda kalır. Frantz 
Fanon’un Siyah Deri Beyaz Maske’de resmettiği 
Apertheid altındaki zenci gibi… Yurdundan ko-
parılmak öyle bir şeydir. Yer değiştirme değildir, 
yurtsuz kalmaktır. Bunu telafi etmenin yolu 
erdemli bir siyasettir elbet; sığınmacıyı Muhacir 
görmek, ona Ensar olmaktır.

Bugün karşılaştığımızdan çok daha kötü du-
rumda olanları var, kendilerini kimse duyma-
dığı için en kötü durumlarını bir kader olarak 
yaşamaya devam eden, o kötü şartlar altında 
insanlığa dair umutları da tükenmiş, durumu 
kabullenip kanıksamış şekilde hayatlarını 
sürdüren yeryüzünün lanetlileri. Myanmar’da 
yaşayan ve sadece Müslüman oldukları için 
açıktan bir ayırıma tabi olan Asya’nın kara 
kuru, çelimsiz, yersiz yurtsuz, kimliksiz, evsiz, 
barksız, feryatsız ve sahipsiz evlatları. Sadece 
Müslüman oldukları için 1970 yılından itiba-
ren, kendi yurtlarında kendilerine vatandaşlık 
verilmeyen Arakanlılardan bir milyon insan 
sistematik saldırılarla yurtlarından sürüldü. 40 
bin kişi diri diri ateşlerde yakıldı, on binlercesi 
ateşli silahlarla veya bıçaklarla katledildi, baş-
larını soktukları derme çatma kulübeleri bile 
yakıldı. Kadınlarına, çocuklarına tecavüz edildi. 
Bu sistematik saldırılar 1970 yılından beri de-
vam ediyor ama son yıllarda iş tam bir soykırım 
boyutuna varmış durumda. Yetmişli yıllarda 
Pakistan, Bangladeş ve Suudi Arabistan gibi 
ülkelere sığınmak zorunda kalan Arakanlıların 
bu ülkelerde bile hâlâ bir vatandaşlık belgeleri 

yok ve tutunmak için herkesten çok daha fazla 
çalıştıkları hâlde tutunamamaktadırlar. Ne 
yazık ki Arakanlılara “bunlar bizim dinimizden” 
diyerek kucak açıp kabul eden dindaşları da, 
“bunlar bizim ırkımızdan” diyerek sahip çıkan 
soydaşları da yok. Bana göre sığınmacılığın 
bu en dipteki örneği üzerinden düşünmeye 
başlamamız lazım. Hem hâlimize şükretmek 
için hem de tabii ki, ilticalara yol açan dünya 
düzeninin ve mülteciler arasında ayırımcılık 
yapan anlayışlarımızın insanlığı çektiği girda-
bın farkına varmak için. Kendilerine yapılanın 
binde biri bize yapıldığında, hayatımızı zindan 
edecek zulmü kanıksayıp bir kenarda unutmuş 
olduklarımız dolayısıyla biz de unutulmayalım.

KAYITSIZLIK VE SORUMSUZLUK SARMALI

Göçmenlere, sığınmacılara veya mültecilere 
nasıl davranılması gerektiği üzerine açılan tar-
tışmalardaki duruşumuzdan elbette düzensiz 
göçü bir sorun görmediğimiz sonucu çıkmaz. 
Ama ırkçılıkta gözü dönmüşlere bunu anlatmak 
mümkün değil. Onlar için “Allah akıl, fikir ve 
izan versin, ıslah etsin” diye dua etmekten başka 
yapacak bir şey yok. Doğrusu göçmenlerin 
hukukunu her savunduğumuz durumda bile 
Türkiye’nin düzensiz göçe karşı alması gereken 
tedbirlere de değindik. Hiç kimse mülteci olma-
yı, kendi yurdunu terk etmeyi istemeyeceği gibi, 
hiçbir ülke de düzensiz göçe muhatap olmayı 
istemez.

Bir defa düzensiz göçmen konusu sadece 
Türkiye’nin değil, bütün insanlığın en büyük 
yaralarından. Özellikle günümüzde artan küre-
selleşme, refah seviyesi, iletişim ve ulaşım hızı 
ve konfora paralel şekilde artan ve derinleşen 
bir yara hâline gelmiş durumda. 30 yıl öncesine 
nazaran bugün dünyada yerinden edilmiş ve 
yaşadığı yerin dışında yaşamak zorunda kalmış 
olanların sayısı iki katına çıkmış durumda. 
BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve BM Göç 
Kuruluşu tarafından yayımlanan raporlar, 282 

Türkiye gibi çok sayıda sığınmacı barındıran bir ülkede mülteci düşmanlığı üzerinden 
siyaset yapmanın mülteci sorununu çözmek bir yana çok daha fazla derinleştireceği 
bir gerçekliktir ve bu düşmanlığın yol açacağı insanlık ayıpları ve suçlarının onulmaz 
yaralar açmasının önüne geçilemez.
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milyonu bulan bu göçmen nüfusunun 82,4 mil-
yonunun işkence, çatışma, şiddet, insan hakları 
ihlali ve ciddi zulüm tehdidi gibi sebeplerle 
zorla yerinden edilen insanlardan oluştuğunu 
ortaya koyuyor. Bu insanların büyük kısmını 
çatışma ve doğal afetler nedeniyle ülke içerisin-
de yerinden edilen kişiler oluşturmakla birlikte 
34 milyonu aşkın insan bugün çeşitli ülkelerde 
sığınmacı ya da mülteci kimliğiyle yaşamlarını 
sürdürmektedir.

Dünyada refah seviyesi arttıkça mültecilerin de 
artıyor olması belki biraz da bu refah seviyesini 
yakalamak uğruna bütün kürenin üstlendiği 
bir suçu gösteriyor. Aslında sadece göçmen 
sayısına değil, katliamlar, cinayetler, intiharlar, 
uyuşturucu, ailenin dağılması, evsiz barksızlaş-
malar gibi birçok başka patolojiler de oluşuyor; 
yaşadığımız medeniyet içinde yakaladığımız 
konforun bir sonucu olarak. Şükrünü eda etmek 
yerine başkalarına karşı kendimizi sorumsuz 
hissetmeye başlamamız medeniyetin en büyük 
paradoksu.

Tarih boyunca hep böyle olmuştur aslında. Ya-
şanacak daha büyük felaketlerin de habercisidir 
bu kayıtsızlaşma, sorumsuzluk, merhametsizlik, 
bencillik. Toplumların böylesi insani konulara 
yaklaşımı aslında kalitelerini de büyüklüklerini 
de ortaya koyuyor. Göçmeni, hele düzensiz göç-
meni kimse arzu etmez. Zaten göçmen davetle 
gelmez, kendisi de isteyerek gelmez, onu iten, 
kovalayan vardır. Can havliyle kapıya dayanır, 
o anda sizin insanlığınızı da hiç beklemediğiniz 
bir anda ve hiç beklemediğiniz bir yerden imti-
hana tabi tutar.

Göçmen konusu insanlığın böylesi bir yarası. 
Sebebi zaten kayıtsızlık ve sorumsuzluk iken 
ortaya çıkan soruna cevap vermek için daha 
da büyük bir sorumsuzluğa, daha acımasız bir 
tavra, daha insanlık dışı bir merhametsizliğe 
kışkırtanların gürültüsü kulak tırmalıyor. Poli-
tik kârlılığı keşfedildikçe üzerine daha da gidili-
yor konunun. İnsanları kışkırtmanın, akıllarını 
çelmenin en kolay konularından biri. Kaşıdıkça 
kanayan bu yara aslında bizzat insanlığımızın 
yarası. Göçmenler bahsinde büyük kahramanlar 
gibi, ülke menfaati adına, hele millî güvenlik 
adına konuşanların hâllerine bakın bir! Bu ülke-
nin kalkınması, bu toplumun daha da gelişmesi 
için dişe dokunur herhangi bir projeleri var 

mıdır? Göçmenleri geri göndermekten başka 
sunabildikleri ne var? Bir insan grubunu hedef 
göstermek, onlara karşı kin ve nefret duyguları-
nı tahrik etmekten başka insanlığa, bu ülkeye ve 
bu halka vadettikleri ne var?

Neredeyse göçmenleri göndermekten başka bir 
gündemleri olmayanlar belki bir yarayı kaşıya-
rak kanattıklarının sadece hükûmet olduğunu 
düşünüyorlar. Ama kanattıkları bizatihi bu top-
lumun vicdanı, tarihi, kimliği ve kişiliğidir, biza-
tihi kendi zekâları ve siyaset seviyeleridir. Bu ül-
kenin kalkınması için gerçekten kafayı yorsalar 
çok daha iyi projeler geliştirebilirler, bu ülkenin 
kalkınmasına da ve göçmenlerin belki ülkeleri-
ne geri dönebileceği, kalanların da bu ülkeyle 
başarılı, huzurlu ve uyumlu bir entegrasyonuna 
da katkıda bulunabilir, insanlığa faydalı olabi-
lirler. Ama muhalefet için işin en kolayını tercih 
edip aynı zamanda en zararlı olanına da tamah 
etmenin şehvetiyle hareket edince kendini batı-
rırken ülkeyi de bu milleti de bütün değerleriyle 
birlikte batırmaya çalışıyorlar.

Şimdiye kadar İslâm düşmanlığını sergilemek 
için hiçbir fırsatı kaçırmayanların göç mevzu-
unda da içlerindeki buğzu kusmaya başladıkla-
rını ibretle seyrediyoruz. Oysa bütün sorunlar 
gibi göçmen sorunu da bir ırk, din, millet mese-
lesi değil bir insanlık meselesidir ve siyasetçiye 
düşen onun başarılı yönetimidir.

TÜRKİYE’NİN FARKI

Türkiye göç konusunda üzerine düşeni, yap-
ması gerekeni yapmıştır. Elbette başkalarının 
da yapması gerekip yapmadıklarını yapmıştır. 
Türkiye’nin farkı, herkesin kaçtığı bir sorumlu-
luktan kaçmamış olmasıdır ve bu onun büyük-
lüğünün, yüceliğinin ifadesi olmuştur. Göçmen 
bir sorundur ama siyasetçinin işi sorunları yok 
saymak veya insanlık ayıplarına yol açacak 
şekilde çözmek değil insanca yönetmektir. İşte 
Türkiye bunu yapmaktadır. Ülkeye sığınmış 
insanları, sığınmaya zorlayan şartlar düzelme-
den hiçbir yere zorla göndermedi ama gitmek 
isteyenleri de tutmadı. Nitekim gelenlerin en az 
yüzde 40’ı başka ülkelere veya kendi ülkelerine 
geri döndü zaten.

Hâlen Suriye’de oluşturulan güvenli alanlara 
gitmek isteyenler için yaşanabilecek, sürdürü-
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lebilecek şartlar hatta şehirler oluşturulmakta 
ve yakın zamanda en az 500 bin kişinin daha 
bu sayede Türkiye ile entegre olarak gidip bu 
şehirlere yerleşmesi çalışmaları sürdürülmekte-
dir. Bunu yaparken Türkiye’nin şanına, ruhuna, 
tarihine ve kişiliğine yaraşır bir yaklaşım içinde 
olmak çok önemli.

Türkiye’ye hele bir de milliyetçilik veya ulusal-
cılık adına “göçmenleri göndermek”ten başka 
bir çözüm sunmayanların, hele buna tam bir 
nefret diline yol açacak şekilde kışkırtanların 
bu milletin ne tarihiyle ne değerleriyle ne de 
şanı şerefiyle hiçbir alakaları yoktur. Altını 
kazıdığınızda bunların bu milleti millet olma 
yolundan her zaman alıkoymaya çabalamış, her 
tür entrika ve husumetle çalışmış tipik bir grup 
olduğu ortaya çıkar. Biraz aklını başına toplayıp 
düşünen kimse Türklüğe bu yaklaşımdan daha 
büyük bir hakaret olmadığını da görür.

Karşı karşıya olduğumuz göçmenlik konusu 
aslında tarihte örneğine çokça rastladığımız sos-
yolojik olgulardan biri. Tarih boyunca çok farklı 
faktörler insanları yer değiştirmeye zorlamış 
veya teşvik etmiştir. Zorlamayla gerçekleşen 
göçler, savaşlar, siyasi baskılar veya başkaca 
sosyal ve doğal afetler dolayısıyla gerçekleşir.

Yaşadığımız dünyada göçün nüfusa da orantılı 
şekilde daha da artması, küreselleşme veya mo-
dernleşme dediğimiz cafcaflı hayatların bu so-
runa köklü bir çözümünün olmadığını gösterir. 
Ama sosyolojik perspektiften bakıldığında zaten 
göçün tamamen engellenemeyeceği de görülür. 
Tam aksine modern dünyada, silah teknoloji-
lerinin gelişmesiyle birlikte kitlesel katliam ve 
tehcirlerin çok kolaylaştığı ve insan hayatının 
bir anda çok ucuzlayıp basitleştiği görülüyor.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte yaşanan-
lar aslında çağdaşlığımızın da başka bir görü-
nümü. İki ay gibi kısa bir süre içinde 5 milyona 
yaklaşan insanın sığınmacı durumuna düşmesi, 
insanlar arası ihtilafların bizzat insan eliyle ne 
trajik/acı sonuçlara yol açacak hâle geldiğinin 
de göstergesi.

Göçmenlik elbette bir sorun, ama sorunlar-
la baş etme yolu bir ülkenin, bir toplumun 
kalitesinin, kapasitesinin de ifadesi. Göçmen 
genellikle nispeten daha iyi ülkelere yönelir. 
Bugün Türkiye’nin celb ettiği göçmen sayısı, bir 

bakıma Türkiye’nin yaşadığı gelişimle paralel 
artıyor. Türkiye elbette daha güvenli, daha 
yaşanabilir bir ortam hissi veriyor. Göçmenlik 
bir sorundur ve bütün sorunlar gibi görmezden 
gelmeyi veya bir defada kestirip atmayı değil 
akıllıca bir yönetimi gerektiriyor. Sesi çok fazla 
çıkan bir kafa, yekten kulağından tuttuğumuz 
gibi göndermekten bahsediyor. Ne yazık ki 
giderek popülist bir rağbete en iştahlı biçimde 
tamah eden bu yaklaşımın elbette sorunun 
akıllıca yönetimiyle uzaktan yakından ilgisi 
yok. Bunların geçmişte de bütün sorunları 
yönetim tarzları böyle olmuştur. Okullar olmasa 
millî eğitimi yönetmek kolay olmuştur. Altmışlı 
yıllarda darbeciler şehirleşmeyi yönetemedikle-
ri için insanları zorla köylerine döndürmekten 
bahsedebiliyorlardı. Sorunu kökünden çözmek 
adına başvurdukları tek şey görmezden gelme 
veya zor olabilir. Bunun adı yönetim değil zor-
balık olabilir ancak.

Zorla göndermenin asla bir seçenek olmayaca-
ğını söylediğimizde bununla Suriyelileri zorla 
Türkiye’de tutmak gibi bir niyetimiz olmadığını 
da söylemek durumunda kalıyoruz. Oysa “zorla 
göndermek” uluslararası hukuka da mülteci 
veya sığınmacı hukukuna da aykırı bir suç hük-
mündedir. Göçmeni zorla göndermeyi rahatlık-
la telaffuz edenler aslında bütün bir milletimizi 
bir suça ve kabahate teşvik ve tahrik etmiş 
oluyorlar. Bu suçun zaten bizim kültürümüz, 
kimliğimiz ve örfümüze olan suikastinden bah-
setmiyorum bile. Sadece bir örnek, Avrupa’da 
da benzeri çok bulunan bu faşist kafa da Suriye-
lileri zorla göndermekten bahseder ama şimdi-
ye kadar ülkeye sığınıp yerleşmiş herhangi bir 
göçmeni zorla gönderebilen kimse olmamıştır. 
Çünkü insaf, vicdan, izan olmadıktan sonra 
konuşmak kolay ama iş pratiğe gelince bir ulus-
lararası suç işlemek de göze alınamıyor. Mesela 
yıllardır Suriyelilerin zorla geri gönderileceğini 
ve sıfır sığınmacı politikası uygulayacağını dile 
getiren Danimarka, bugüne kadar herhangi bir 
Suriyeliyi sınır dışı edememiştir.

GÖÇÜN AKILLICA VE İNSANCA YÖNETİMİ

Göçün akıllıca ve insanca yönetimi her şeyden 
önce geri dönüş için şartların oluşturulması ile 
mümkündür. Türkiye bu şartların oluşturulma-
sı için baştan beri en ciddi şekilde çalışıyor. Üç 
askeri operasyon yaparak oluşturduğu güvenli 
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bölgeler sayesinde hem Türkiye’ye gelebilecek, 
gelmeye hazır, sınıra yığılmış en az bir 5 milyon 
daha Suriyelinin göçünü engellemiş hem de 
bu bölgelere gidişi teşvik ederek en az 500 bin 
Suriyelinin sessiz sedasız gönüllü olarak geri 
dönüşünü sağlamıştır. Ayrıca şu anda yürütülen 
ve uluslararası bir desteği de bulunan bir proje 
ile güvenli bölgelerde yaşanabilir, Türkiye’deki 
şartlara tercih edilebilir, çalışma ve sosyal dona-
tıları olan kasabalar oluşturulmaktadır. İnşaat 
çalışmaları hızla devam eden bu yapılar çok 
kısa zamanda tamamlanarak isteyen Suriyelile-
rin bu bölgelere geri dönmesi teşvik edilecektir.

Geri gönderme söylemini bir popülist siyaset 
malzemesi kılmış, sonuna kadar bir ırkçı nefret 
söylemi olarak tüketme şehvetine kapılanlar 
aynı zamanda Türkiye’nin yönetimini göçmen 
sorununu görmezden gelmekle suçluyorlar. 
Yaptıkları sadece ucuz bir siyasi kurnazlık 
ama sonucu göç yönetimini daha da zorlaştır-
maktan başka bir şey değil. Oysa Türkiye göç 
yönetiminde ortaya koyduğu son derece insani 
yaklaşımıyla bütün dünyaya örnek olmuş, tabir 
caizse emsalsiz bir moral kazanım elde etmiştir. 
Yükseltilen bütün bu ırkçı nefret ve insanlık 
dışı söylemlerle Türkiye’nin bu moral kazanımı, 
üstünlüğü berhava edilmekte, geriye tam tersi 
bir Türkiye izlenimi yaratılmaktadır. Türk düş-
manlığı bu değilse nedir?

Bir de iş birçok tartışmada varıp “Memleketine 
tatile gidebilen göçmen” tiplemesine dayanmı-
yor mu? Bu sığ ve cahilce tiplemeye hemen atla-
yıp “gidebiliyorlarsa kalsınlar” diyebilen saygın 
bir profesöre bu tartışmaların seviyesinin neler 
kaybettirdiğini anlamak için başka bir örneğe 
bile gerek yok. Bir sormuyor ki, Suriye’ye geçiş 
yapabilenler gerçekten tatile mi gidiyor? Kaç 
kişi gidiyor veya gidebiliyor? Oraya gidenin ya 
ziyaret edebileceği yakınlarının mezarlarından 
başka bir şeyi kalmamışsa? Suriye’nin öbür 
tarafında ziyaret edebildiği kamplardan başka 
yerler mi var?

Suriye’ye şu veya bu nedenlerle gidip gelebilen 
insan sayısı mevcut Suriyeli nüfus içerisinde 
yüzde 1’i bile bulmuyor. Çünkü çoğunun göç-
tüğü yerlerde ne evleri ne barkları ne yakınları 
kalmış durumda. Gidip gelebilenlerin ziyaret 
ettikleri mezarlarda ve buraya gelemediği için 
orada kalmış yakınlarında gözünüz kalıyorsa, o 
göz neyi ne kadar görebilir ki? Sığınmacılar ko-
nusunda artık “meselenin sığınmacılar meselesi 
değil başka bir şey” olduğuna dair tablo giderek 
daha da netleşiyor. Konu Türkiye’ye karşı bir 
operasyonun işaretlerini ortaya koyuyor.

Türkiye 10 yıldır bütün dünyaya övünç kaynağı 
ve örnek olacak bir göç politikası yürütüyor. Bu 
politika dünya göç politikaları tarihinde model 
sayılacak bir referans oluşturmuş, üstelik bu, 
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halkla devletin yine model oluşturacak bir ortak 
katılımıyla yürütülmüştür. Bununla birlikte sı-
ğınmacılığı teşvik gibi bir politikası olmamıştır, 
olamaz da zaten. Adı üstünde sığınmacı kendi-
sini vatanından, evinden, yurdundan, sevdik-
lerinden, atmosferinden koparan şartların can 
havliyle sığınmaya gelir. O yüzden sığınmacılık 
bir insan hakkıdır, esasen üzerinde hiçbir tartış-
ma olmaması da bir insani seviye meselesidir. 
Türkiye’nin halkıyla, milletiyle üstünlüğü, bu 
temel insan hakkı konusunda başka ülkelere, 
bilhassa Avrupa’ya fark atacak bir tutum ortaya 
koymuş olmasındadır.

Başa geldiğinde ortaya koyduğunuz tutum 
konusunda aslında bütün dünyada bir tartış-
ma olmaması için genel ilkeler belirlenmiştir. 
Ne yazık ki, bu temel ilkeler popülist siyasetin 
önünde hiçbir ahlaki sınırın olmadığı yerlerde 
unutulur ve cahilce tutum ve görüşler popülist 
bir şehvetin iştahıyla normal görüşler diye su-
nulur hatta başka görüşleri bastırmaya kalkışır. 
Normal olan yadırganmaya hatta suçlanmaya 
başlanır. Sığınmacılara kapıyı açmak bir tercih 
değil, başa gelmiş bir afetin karşılanmasıdır, 
elbette bu afetin de bir yönetimi vardır.

Türkiye baştan itibaren bu afeti insani ilkeler-
den sapmadan en işi şekilde yönetmeye kalkıştı. 
Sığınmacılığın en iyi yönetimi sığınmaya yol 
açan şartları düzeltmeye çalışmak, sığınmacılığı 
kaynağında önlemektir. Kaynakta önlemek sını-
rı kapatarak sığınmacıyı katillerinin, insanlık-
tan çıkmış alçak canilerin insafına terk etmek 
değildir. Bu, sığınmacılığa yol açan insanlık 
suçlarına açıkça ortak olmaktır. Türkiye’nin 
sığınmacılığı kaynağında önleme stratejisi, 
kaynak ülkeden insanları kaçmaya zorlayan 
şartları iyileştirmektir. Suriye’yi cehenneme 
çeviren Esed rejimi var oldukça bunun müm-
kün olmadığı görüldüğünde Türkiye uluslara-
rası topluma, bilhassa göçten mustarip Avrupa 
ülkelerine ve NATO’ya Suriye içinde güvenli 
bölgeler oluşturma teklifini yaptı.

Bütün ısrarlarına rağmen bu teklifi kabul edil-
meyince kendi çözümünü kendisi uyguladı ve 
arka arkaya üç askerî operasyon yaparak geniş 
bir alanı güvenli hâle getirdi. Göçü durdurmak 
için bazen o ülkenin içinde faaliyet göster-
meniz gerekir. Türkiye Suriye’den sığınmacı 
akınını, ancak Suriye’ye yaptığı operasyonlarla 

oluşturduğu güvenli bölgelerle durdurabilmiş 
hatta bir miktar sığınmacının geri gidiş yolunu 
gerçek anlamda, zorlama yapmadan açmıştır. 
Bu operasyonları yapmamış olsaydı, o zamana 
kadar Türkiye’ye düzenli şekilde artmakta olan 
göç devam edecek ve bugün muhtemelen iki ka-
tına çıkmış olacaktı. Oysa şimdi o bölgelerde 6 
milyon Suriyeli yaşamakta, üstelik Türkiye’den 
de beş yüz bin kişi kadar da bu bölgelere geri 
gitti. Göçü önlemek veya göçmeni gönderme 
stratejisi böyle olur. Mültecilere karşı kampan-
ya yapan muhalefetin “Suriyelileri gönderme” 
hedefi konusunda bile zerre kadar samimiye-
ti olsa hükûmetin bu göç idaresini görür ve 
desteklerdi.

SIĞINMACI MUHALİFİ ÇEVRELERİN FAŞİST 
KAMPANYALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 mil-
yon Suriyelinin oluşturulan güvenli bölgelerde 
“bir program çerçevesinde ve gönüllü olarak” 
gönderilme planından bahsettiği gün başta CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 
bütün sığınmacı muhalifi çevrelerden görül-
memiş kampanyalar başlatıldı. Bunları tanıma-
yanların aklına ister istemez şöyle sorular gelir: 
Hani bunlar sığınmacıların gönderilmesini 
istiyorlardı? Sığınmacıların gönderilmesinden 
bahseden bir plan ve programa bu şiddette bir 
muhalefet de neyin nesi oluyor?

Öfke, hınç, kin ve nefret dili ile meseleleri 
konuşulamaz kılan Kemal Kılıçdaroğlu kendi-
leri iktidara geldiklerinde iki yıl içinde bütün 
sığınmacıların davulla zurnayla gönderilece-
ğinden bahsediyor ama bunun için hiçbir plan 
sunamıyor. Sunduğu plan Esed’le görüşmekten 
öteye geçmiyor. Elinde onca yakınlarının kanı 
bulunan bu katille görüşme fikri zaten yüreği 
yanık bu acılı insanların sadece yaralarını deşi-
yor, yeni ve kendileriyle iş birliği içinde bir kat-
liamdan başka bir ihtimal akıllarına getirmiyor. 
Üstelik bir de davulla zurnayla! Bundan sonra 
bu insanlar orada burada duydukları davul ve 
zurna sesini nasıl karşılarlar acaba? Muhalefet 
liderinin sığınmacıların idaresi konusundaki 
çözümünde akılda kalan tek somut şeyin sadece 
“geri gönderme” ve “davul ve zurna”dan ibaret 
kalması hakikaten utanç verici.
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Bir defa CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaf-
tancıoğlu, kendisine çok isabetli şekilde “geri 
göndermenin” o kadar kolay olmadığı uyarısını 
yaparak aslında yaptığı bütün politikanın boş 
bir popülizmden ibaret olduğunu hatırlattı. 
Yapacağını söylediği şeyi hem pratik açıdan 
yapması imkânsızdır hem de gözünü karartıp 
böyle bir şey yapmaya kalkışmanın soykırım-
dan aşağı olmayan bir insanlık suçuna denktir. 
Bu insanlık suçunu belki kendilerinden pay 
kapmayı ümit eden partinin genel başkanı 
rahatlıkla irtikâp edebilir. Tıynetinde bu olabilir 
de. Zayıflara, sığınmacılara, zaten feleğin bin bir 
sillesini çekip bize sığınmış insanlara karşı kah-
ramanlık şovları yapan etki ajanlarından her 
şey beklenir. Milliyetçiliği paravan yaparak bu 
millete en büyük ihanetin içinde olurlar. Başka 
ülkelerin Türkiye’ye karşı bir operasyon çerçe-
vesinde öne sürdükleri ve uydurulmuş göçmen 
akını görüntülerini servis etmekten zerre kadar 
utanmazlar. Sığınmacıların bu ülkeye katkıları 
da olur belki yükleri de ama bu etki ajanlarının 
sadece zararları olur. İl Başkanı Kaftancıoğlu, 
CHP içinde sol damarı en güçlü biçimde temsil 
eden biri ve dünyada bütün sol, sosyal demok-
rat siyaset ilke olarak göçmen-sığınmacı dostu 
olmak durumundayken kendi partisinin bu 
faşist siyasetlerin peşine takılmış olmasının bir 
rahatsızlık vermiş olmaması mümkün olmasa 
gerek.

Neticede Cumhurbaşkanı’nın ilan ettiği 1 
milyon Suriyelinin gönderilmesi olabilecek en 
mümkün, en gerçekçi ve en insani plan. Kimse 
zorla gönderilmediği hâlde, tamamen cazip 
durumlar oluşturularak insanların kendi istek-
leriyle, üstelik on yıldır misafir oldukları yerden 
tekrar kovulmadan, aşağılanmadan, bu ülkeye 
dost kalarak, ilişki içinde kalarak gidecekler. 
Bunun nesine itiraz ediyorsunuz? Bütçeye olan 
yüküne mi? Endişeniz oysa o konuda da rahat-
latalım bari: Bütçeye hiçbir yükü olmayacak, 
bilakis toplamda katkısı da olacak.

Türkiye 6 yıl önce başlattığı Suriye içine dönük 
operasyonlarla bölgede aslında, kim ne derse 
desin, bütün dünya için hayırlı sonuçları olan 
bir çözümün de önünü açmış oldu. Türkiye bu 
çözüm yolunu hep işaret ediyor ve talep ediyor-
du. Ama bu konuda istediği desteği bir türlü 
alamıyordu. Bu çözüm ertelendikçe asıl büyük 
maliyeti Türkiye’ye ve tabii ki Suriye halkına 

olmakta, dayanılmaz ve ödenemez bir noktaya 
gelmektedir. Türkiye arka arkaya üç büyük 
operasyon düzenleyerek Suriye içinde baştan 
itibaren uluslararası topluma kabul ettirmeye 
çalıştığı çözüm yolunu kendi eliyle ve tek başı-
na açmış oldu.

Bu arada, Türkiye’nin Suriye içinde çöreklenmiş 
ve uluslararası destek almakta olan terörizme 
karşı yaptığı her operasyonun, hatta her itira-
zın, uluslararası düzenin dayandığı skandal 
düzeydeki kirli ilişkileri de ifşa eden bir işlevi 
oluyor. Bu terörün PKK/PYD veya DAEŞ olması 
bu gerçeği değiştirmediği gibi, operasyonların 
açığa çıkardığı ilişkiler yüzünden kimsenin kirli 
niyetinden vazgeçtiği yok. Ne var ki Türkiye’nin 
adımları birilerinin oyunlarını fena hâlde 
bozuyor.

Türkiye’nin başından itibaren Suriye içinde 
oluşturmayı savunduğu güvenli bölge bir yan-
dan rejimin hareket alanını daraltmış olacak, 
bir yandan Türkiye’ye yönelen göç dalgalarını 
da Suriye içinde karşılamış olacak. Böylece 
Suriyeliler başka yerlere gitmek zorunda kal-
mayacak kendi vatanlarını katil Esed’e ve onun 
hamilerinin işgalci heveslerine terk etmemiş 
olacaklardı.

MAKUL, GERÇEKÇİ VE İNSANİ YOL ÖNERİSİ

Türkiye’nin Suriye içinde güvenli bölge oluştur-
ma talebi aslında aklın gösterdiği en kestirme, 
en mantıklı, en gerçekçi ve en insani yoldu. 
İnsani derken, tabi insanlık dışı bir muameleye 
maruz kalmış bir halkın önündeki mümkün 
insani çözümden bahsediyoruz. Bu makul, ger-
çekçi, insani yol önerisi konusunda Türkiye’ye 
bin dereden su getirerek destek olmayanlar 
Türkiye kendi başına hareket ettiğinde de akla 

Erdoğan                          KılıçdaroğluErdoğan                          Kılıçdaroğlu

 umranmran | Temmuz 2022 | 51



D O S Y A

hayale gelmeyecek eleştirilerde, itirazlarda 
bulundular. Oysa Türkiye’nin fiilen uyguladığı 
bu çözüm sayesinde en az 5 milyon Suriyeli-
nin daha Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya 
gitmesinin önüne geçilmiş oldu. Neresinden 
bakarsanız Avrupa’nın sadece bu operasyonlar 
dolayısıyla Türkiye’ye büyük bir teşekkür borcu 
olmalı. Bu teşekkür borcunu ödemek yerine Av-
rupalılar Türkiye’nin operasyonlarını Suriye’nin 
içişlerine müdahale olarak görüp göstermeye ve 
Türkiye’ye karşı neredeyse katil Esed’in yanında 
cephe almaya yöneliyorlar. Birçok AB ülkesi-
nin Suriye içinde PKK/PYD’ye verdiği destek 
ortada ve bunun hiçbir makul açıklamasını 
yapamıyorlar.

Türkiye’nin, operasyonlarıyla Suriye’nin demog-
rafik yapısını değiştirdiğinden dem vuruyorlar. 
Sanki kendileri Suriye’nin demografik yapısına 
çok sadıklarmış gibi. Sanki Esed’in ve PKK/
PYD’nin çöreklendiği bölgeler onların kendi 
demografilerine çok uygunmuş gibi. Azıcık ger-
çeklik algıları veya nosyonları olsa Türkiye’ye 
veya Avrupa’ya sığınan bu kadar insanın hangi 
demografinin ürünü olduğuna şöyle bir dönüp 
bakmazlar mı?

Türkiye’nin operasyonlarına bazı Avrupalıların 
gösterdiği, sebebi malum tepkilerin yanı sıra bu 
kesimlerin de tepki gösteriyor olması nasıl bir 
tablo ile karşı karşıya olduğumuza dair yeterli 
bir fikir vermiyor mu? Suriyeli sığınmacılar 
mevzuunu iktidarın en büyük zaaflarından biri 
nazarıyla değerlendirip bu noktaya ölçüsüzce ve 
harcanmadık hiçbir insani değer bırakmadan 

vurmaya çalışanların ortaklığı başlı başına üze-
rinde durmaya değer bir konu. Yıllarca sığınma-
cılar konusunda geri adım atmadan en insani 
siyaseti izleyen Türkiye’yi son zamanlarda en 
güçlü olduğu yandan vurmaya uğraşıyorlar. 
Yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bu millete en son 
bulaşacak hastalıklardı. Üstelik Türkiye sığın-
macılar mevzuunda hiçbir zaman ırkçıların 
iddia ettiği gibi bir tedbirsizlik veya lakaytlığın 
içinde de olmadı.

IRKÇILIK VE MÜLTECİ DÜŞMANLIĞI

Ayakta durmaktan, yürümekten yorulduğu için 
dinlenmek için bir banka oturmuş yaşlıca bir 
kadın. Hepimizin annesinden, anneannesinden, 
babaannesinden bir eser bulabileceğimiz kadar 
aşina bir sima. Görmüş geçirmiş belli ki, çekmiş 
dünyanın çilesini ve yüzünün bütün hücreleri-
ne işlemiş. Annemizin, ninemizin en masum, en 
hak sahibi, en muhterem, en eli öpülesi, en sır-
tında taşınası hâline rağmen dünyamıza taşan 
o ürkek bakış, korkudan dona kalmış, kupkuru 
gözlerinde sıkışıp kalmış gözyaşları, bu ülkenin 
bağrına fırlatılmış bin düşman roketinden daha 
fazla yaralayıcı. O masum kadını bu hâle geti-
ren, o kadın üzerinden bizi de buna seyirci kılan 
aşağılık zihniyet epeydir bizi aşağılara çekip 
duruyor. Daha ne kadar düşürecek, ne kadar 
alçaltacak, ne kadar batıracak?

İdeolojiler, iddiaları ve içerikleri ne olursa 
olsun fiilî duruma geçtiğinde bir yaşlı kadının 
veya adamın, bir çocuğun, bir engellinin, bir 
hastanın karşısında en köşeli yanlarını törpü-
leyip askıya alamıyorsa eninde sonunda dönüp 
kendine batar. Ama ırkçılık en kötü ideolojiden 
de beter bir insanlık seviyesi. Esfel-i sâfilîn bir 
seviye. İnsanlıktan çıkış seviyesi, ama herhangi 
bir hayvanlığa dahi uğramadan bir çıkış.

Kontrolden çıkmış bir mülteci düşmanlığının 
kışkırttığı kitlelere, hiçbir savunması olmayan, 
masum sığınmacılara, çocuklarına, yaşlı kadın 
ve insanlarına gözü dönmüş bir saldırganlığı 
kahramanlık ufku olarak benimsetmesinin 
örneklerini sıkça yaşamaya başladık. Afgan bak-
kalı, bir restoranın menüsündeki veya bir esnaf 
tabelasındaki Arapça yazıyı millî güvenliğe bir 
tehdit gibi gösteren ideolojinin veya siyasetin 
böylece kaçınılmaz şekilde aptallaştırıp uyuş-
turduğu kitlesine her türlü caniliği işletmesi de 

YPG/PYD-Esed Ortaklığı YPG/PYD-Esed Ortaklığı 

52 | Temmuz 2022 | umranmran



mümkün. Orada milletin genç çocukları aldık-
ları ideolojik hınçla enerjilerini anneleriyle bir 
tutmaları gereken yaşlıca bir kadının suratına 
tekme atacak hâle getirilebiliyor.

Tabi bütün ideolojiler gibi ırkçılık ve mülteci 
düşmanlığı da gerçekleri çarpıtarak, kitleleri bir 
eyleme sürüklemek üzere, onları birer man-
kurta dönüştürerek işler. Yaşadığımız bütün 
sıkıntıların sebebinin mülteciler olduğu fikri 
bir takıntıya dönüştürülür. Ortada tartışılacak 
ne kafa ne de şahsiyet kalır. Çünkü takıntılarla 
işleyen bir eylem ve tepki makinasına dönüş-
müş insanlarla konuşacak bir şey de kalmıyor.

Yoğun Suriyeli göçünün ilk karşılama kapısı 
Gaziantep’te bir parkta otururken Şakir Çakır’ın 
acımasızca saldırısına maruz kalan Leyla 
Muhammed’in bu saldırıya uğramasının görü-
nen nedeni, tedavüle sokulan “çarşaflı kadın kı-
lığında çocuk kaçırıyorlar” yalanı olmuş. Böyle 
bir olay var mıymış, olmuş mu, kimin çocuğu 
kaçırılmış, kim kaçırmış hiçbir şey belli değil. 
Ama bu efsane bir süredir eyleme kışkırtılmış 
bazı gençleri tetiklemeye yeter sinyallerdir. 
Gaziantep Valiliği ve Emniyet Müdürlüğünün 
çalışması sonucu Şakir Çakır gözaltına alınmış. 
Vali Davut Gül bizzat iğrenç saldırıya maruz 
kalan Leyla Muhammed’i evinde ziyaret ederek 
bu tür kriminal tiplere fırsat verilmeyeceğini 
söylemiştir. Kaldı ki tarihsel açıdan Gaziantep 
ve Halep hem şehir hem insan çeşitliliği itiba-
rıyla ve hem de ekonomik ve kültürel bakımdan 
ayrıştırılamayacak bir yakınlığa sahiptir. Maa-
lesef, böylesi tahrik edici ırkçılık ve düşmanlık 
şu anda en büyük sorunumuz hâline gelmiştir. 
Halkta karşılığı olan bir mülteci karşıtlığını bi-
rilerinin ifade etmesinden çok ötede bir durum 
vardır. Irkçı siyasetçiler bu yolla kendilerine 
bir mazeret üretmeye kalkışabiliyorlar. Oysa 
bu siyasetin kendisi o kitleyi tahrik etmekte, 
oluşturmakta ve aklını çelmektedir.

FAŞİZM VE MİLLÎ HARİCİLİK

Göçmenlerle ilgili yaşadığımız tartışmaların, 
bazılarının kendilerine durumdan çıkardıkları 
işgüzarca roller ve kimliklerin dışlayıcılığı ve 
bölücülüğüne evrilmemesini temenni ediyoruz. 
Gerçekten de karşımızda aslında ancak ırkçılık 
ve faşizmle ifade edilebilecek ciddi bir saplantı 
var. Millî haricilikle iç içe geçen saplantılar 

ideal vatandaşlık için kendi uydurduğu şartlarla 
herkesi yargılama ve dışlama hakkını kendinde 
bulabiliyor.

“Hudut namustur” sözü kim tarafından kime 
karşı söyleniyor? Bu sözü en son söyleyebile-
cekler, bu sözü söylemeye en son hak sahibi 
olabilecekler, bu sözün asla söylenemeyeceği 
insanlara söyleyerek içini boşaltıyor. Tutumla-
rıyla ve tarihleriyle kendilerini ve yönettikleri 
ülkeyi dünya önünde küçültmekten başka 
bir şey yapmayanların ağzında bu söz bütün 
anlamını yitiriyor. Hele bu sözü, gerçekleştirdiği 
kalkınmayla, Türkiye’nin ekonomik, siyasi ve 
askerî gücünü bütün dünyaya kabul ettiren bir 
kadroya söyleme pişkinliği önce sözün namusu-
nu kirletiyor.

Kafalarındaki hudut kavramı kevgire dönmüş, 
emperyalistlerin çizdiği sınırlara hapsolanlar, 
ülke sınırlarını bütün gönül coğrafyasına kadar 
genişleten kadrolara söylüyorlar bunu. Türkiye 
namus kabilinden sınırlarını koruma konusun-
da son zamanlara kadar sadece lafta kalıyordu. 
Sınırların bugünkü kadar iyi korunduğu başka 
bir dönem olmamıştır. 40 yılı aşkın zaman sınır-
larımızı anlamsız hâle getirmiş olan terör örgüt-
leri bile son beş yıldır sınır kavramıyla tanışıp 
hadlerini bilmeye başladılar. Üstelik Türkiye 
sınır güvenliği için savunma hatlarını Suriye 
içinden, Afganistan’a, Somali’den Libya’ya, 
Azerbaycan’dan Afrika içlerine kadar kurduğu 
gözlem noktalarıyla temin etme ufkuna ve ted-
birlerine sahip şimdi. Böyle bir ufka, böyle bir 
tedbire “hudut namustur” sözü ancak harici bir 
bağnazlık ve münasebetsizlikle söylenebilir.

Tuhaf olan, bu sözleri dile getirenler aynı za-
manda genellikle devletin otoriterleşmesinden 
en çok şikâyet edenler. Kendini devletin doğal, 
birinci sınıf vatandaşı gören ve devletin kendi-
sine bu çerçevede muamele etmesini isteyenler, 
aynı devletin sığınmacıya başka türlü, gerekirse 
kanuni-hukuki çerçeveyi aşarak davranmasını 
isteyebiliyorlar. Akıllarına şu soru gelmiyor: 
Başkalarına hukuk dairesinin dışına çıkarak 
davranmasını bizzat beklediğin devletten sen 
nasıl hukuk ve iyi muamele bekleyeceksin? 
Başkalarına merhametsiz ve saygısız yüzünü 
göstermeye alışan birinin sana nasıl saygılı ve 
merhametli olmasını umacaksın?
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SINIRLA SINIRSIZLIK ARASINDA: 
KÜRESELLEŞME VE GÖÇ

 MEHMET FURKAN ÖREN 

E ndüstri üzerinde çalışmaları bulunan 
Bücher’e göre canlılar dünyasının karakte-

ristik özelliği göçe dayanmaktadır.1 Canlılardaki 
bu karakterin ana motivasyonu güç, rekabet, 
mücadele, alan koruma ve elde etmeye dayalı-
dır. Bitkiler dâhil olmak üzere canlıların belir-
gin özelliği harekettir. İnsanlar ve hayvanların 
harekete dayalı vasıfları daha çok bulundukları 
mekândan başka bir mekâna doğru iken, bitki-
lerin hareketi bulundukları yerleri genişletme, 
yaşam alanlarını artırmadır.

1 Robert Ezra Park, Rekabet ve Çatışma: Sosyoloji 
Bilimine Giriş-III, çev. Gökçe İnan Yağlı, Pinhan 
Yayınları, İstanbul, 2017, 3/42.

Hareketin tanımlanıp isimlendirilmiş hâli 
göçebelik aslında istenmeyen bir sürecin yan-
sımasıdır. Özellikle insanoğlu için göçmenlik 
tercihe dayalı değildir. İnsanoğlunun göçle ilgili 
isteksizliğin yansımalarını dramatik biçimiyle 
edebiyatta görmek mümkündür. Ait hissedilen 
mekândan uzaklığı ifade eden gurbetin zorluğu 
ile ilgili yüzlerce hikâye, şiir ve ezgi bulmak 
mümkündür. Doğulan, alışılan ve anılar birikti-
rilen yerden kopuş tetikleyici bir sebebe bağlı-
dır. Göçmenliğe davul ve zurnalar eşlik etmez. 
Göçmenin heybesinde kaygı, gözyaşı, özlem ve 
hasret vardır. Turizm ve merak merkezli göçler 
paranteze alındığında diğer göçlerin hemen he-
men tamamı hayati güdüler ve ekmekle ilgilidir. 
Meraka dayalı ve ilim irfan için yapılan göçler 
bile hüzün, sabretme, dayanma ve hicranla sem-
bolize edilir. Mekânlar arasındaki değişime dö-
nük tek eğlenceli sirkülasyonun turizm olduğu 
söylenebilir. Çünkü bu göçler genelde bireysel, 
planlı, kısa süreli ve tekrar ana mekâna dönme 
merkezli olduğu için dramatik değildir. Turizm 
odaklı göçler dışındaki göçmenlikler ister bir 
süreliğine, ister kalıcı olsun hem kalanlar hem 
de ayrılanlar için dramatiktir. Zira bu göçler 
sorunlu, problemli bir alandan nispeten sorun-
suz bir alana hareket demektir. Göçleri gerekli 
kılan/tetikleyen tek bir sorundan söz edilemez, 
bu sorunlar yumağı geniş bir alana yayılır. 
Göçmenliğin sebebi bağlamında eğitim, sağlık, 
ekonomik, iklim, savaş, kıtlık ve demografik 
özellikler gibi pek çok etmenden söz açılabilir.
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Göç denkleminin sorunludan sorunsuza doğru 
bir yönelişle karakterize olması, sadece göç 
edenler için değil, göç edilen mekândakiler 
için de problemdir. Bunun nedeni göç yoluyla 
sorunlu alandaki problemlerin sorunsuz alana 
taşınmasıdır. Göç belli bir eksikliğin giderilme-
si, tamlık arayışı, hayati faaliyetin sürdürülmesi 
ihtiyacıdır. Göç bir arayış ifadesidir ve bu arayış 
çoğunlukla eksik pazılın tamamlanması ile 
ilgilidir. Bu eksiklik ancak gidilen mekândaki 
imkânların kullanılmasıyla giderilebilir ve bu, 
mekândakilerin ellerindekini şu ya da bu şekil-
de paylaşımını gerekli kılmaktadır. Bu gerçek 
göçe bozucu bir hava katmaktadır. Örneğin, 
eğitim ve sağlık şartlarının kötü olduğu bir 
alandan eğitim ve sağlık şartlarının iyi olduğu 
bir alana göç, az da olsa kitleselleştiğinde sağlık 
ve eğitim imkânlarının iyi olduğu mekânın 
düzeninin sekteye uğraması durumu meydana 
gelir.

Genellikle planlanmış bireysel göçlerden ziyade 
kitlesel göçlerin şu ya da bu şekilde mekân sa-
hiplerini tedirgin etmesi insanoğlunun tarihsel 
serüveni incelendiğinde ve göçün karakteristik 
özelliği merkeze alındığında beklenilebilir bir 
durumdur. Göç bir mülkiyet olayıdır. Nispeten 
herhangi bir durumdan yoksun (para, eğitim, 
sağlık, yaşam… vb.) bir mekândan, göreceli 
olarak bu durumlara sahip bir mekâna göç, 
imkânlardan yoksun bir kitlenin, imkânlara 
sahip kişilerin sahipliklerine ortak olma girişi-
midir. Bu çerçeve, göçün çatışma ve rekabet po-
tansiyeline göndermede bulunur. Önü ve arkası 
düşünülmemiş kitlesel göçler aslında denge 
hâlindeki bir mekânın dengesizleşmesi süreci-
dir. Yaşadığı mekânın da yaşamsal faaliyetlerini 
sürdürmeyen bireyin/bireylerin mekânın dışına 
çıkıp yaşamsal imkânlara sahip yerler arayı-
şını içeren göç, düzen bozucu bir potansiyele 
sahiptir.2

2 Türkiye’de muhafazakâr çevrelerde çoğunlukla örnek 
gösterilen Ensar ve Muhacir olayı Hz. Peygamber’in 
kitlesel bir göçü denge haline getirilişinin bir örneğidir. 
Medine’ye hicret eden Peygamber’in yaptığı ilk iş, 
mekândakilerle mekânın dışındakileri tanımlamak 
(Ensar ve Muhacir) ve mekânın dışındakilerin yaşamsal 
göçünü mekânın iktisadi şartlarını sarsmayacak bir 
şekilde planlama yaparak denge hâline sokmasıdır. 
Örneğin gelir durumu ve özelliğini temel alarak belli 
bir bölüşüm yapılmış, kimlerin kimlerle kalacağı ve bu 
kalış esnasında nasıl davranması gerektiğinin ölçüsünü 
koymuştur.

Bu gerçek, insanların sınır kavramını icat etme-
si ve sınırları işler kılmasıyla sonuçlanmıştır. 
Antropolojik açıdan sınırlar daha çok tarım sü-
reciyle birlikte insanlığın gündemindeki yerini 
almıştır. Sınır bir mülkiyet ilişkisidir ve sahip-
lik durumuna işaret eder. Örneğin evlerimiz, 
sınırları ve çerçeveleri çizilmiş mekânlar olarak 
bizlere aittir ve iznimiz dışında herhangi birinin 
oraya girmesi yasaktır. Öyle ki haneye “tecavüz” 
cezai müeyyideleri en ağır suçlardan birisi-
dir. Tarihsel olarak insanların gündemindeki 
yeri önemli olan sınırların en rafine biçimine 
modern dönemlerde ulaştığı söylenebilir. Mo-
dernite düşünsel, sosyal ve iktisadi açıdan bir 
sınırlaşma sürecidir. Postmodern tartışmalara 
rağmen gündelik hayatta belli sınırlarla çerçeve-
lenmiş, kimlerin girip/çıkacağı belirlenmiş, belli 
paradigmalarla tanımlanmış sınırlar ve bloklar 
içinde yaşamaktayız. Günümüz toplumu bir 
çeşit turnike toplumudur. Bu turnikelerin her 
biri özel bir alanı, sınırı ve mekânı sembolize 
etmektedir. Bugünü pek çok kamu ve özel ku-
rumun önlerinde “… girilmez” şeklinde ibareler 
yer almaktadır. Çünkü o sınırları tanımlayan 
ve sınırın içerisinde yapacakları şeyleri belli 
kesimler vardır ve onların dışındakilerin gir-
mesine izin verilmez. Bu kavramsallaştırmanın 
makro biçimi ulus devlet organizasyonları ve 
onların güvenlik bürokrasisiyle tahkim edilmiş 
sınır paradigmalarıdır.

SERMAYENİN HÜKMÜ:    
SINIRLI HÂLE GELEN SINIRLAR

Modernitenin bir sonucu olan ulus devlet orga-
nizasyonlarının güvenlik bürokrasisiyle tahkim 
edilmiş sınırlarına yönelik eleştiriler, İkinci 
Dünya Savaşı ve özellikle 1980’lerde Soğuk 

Göçmenin sahip olduğu sermayenin 
oranı, göçmek istediği toplumdaki 
dramının oranını belirler. Küreselleşme 
çağında her birey göçmendir. Ancak 
bu göçmenlik bireyin sahip olduğu 
sermayenin durumuna bağlı olarak trajik 
ya da trajik olmayan bir hâl almaktadır.
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Savaş’ın bitimiyle akademik literatürde yaygın 
bir tartışma hâline geldi. 1950 ve özelde 1980’li 
yıllar sonrasında artan bu tartışmalarının açık-
lama birimlerinden öne çıkanı küreselleşmedir. 
Bu kavramın da gündemdeki pek çok kavram 
gibi monist, belirgin ve belli bir özelliği bulun-
mamakta, kavrama dönük tartışmalar geniş bir 
yelpazeyi kapsamaktadır. Bu açıdan pek çok 
düşünür küreselleşmeyi farklı boyutlarıyla ele 
almıştır. Bu sürecin kültürel boyutlarını analiz 
edenlerin yanında siyasal ve iktisadi yönlerine 
vurgu yapanlar da bulunmaktadır. Huntington, 
Ritzer, Fukuyama ve Robertson gibi düşünürler 
daha çok kültür boyutunu ele alırken, Wallers-
tein, Sklair, Hardt ve Negri gibi düşünürler ulus 
devlet ve iktisadi boyutlarına işaret ederler. 
Elbette bu isimler dışında küreselleşmeyi 
tartışan yüzlerce örnek bulmak mümkündür. 
Huntington’a göre küreselleşme yerel farklılık-
lara dayalı savaşların küreselleşmesi ve nihayet 
medeniyetler çatışmasıyla sonuçlanmasıdır. Kü-
reselleşmeyi Batı medeniyet ve paradigmasının 
her yerleşmesi çerçevesinde ele alan Fukuyama 
ise bu süreci Batı dışındaki medeniyetlerin 
“ölümü” şeklinde kodlar. Robertson, küreselleş-
menin tek yönlü (Avrupa merkezli) boyunun 
olmadığını yerel kültürlerin de küreselleşme 
evresine girdiğini gündeme getirmektedir. 
Ritzer ise McDonaldlaşma teziyle küreselleş-
meyi modern paradigmanın gündelik hayat ve 
insan ilişkilerinde her yerleşmesi, bunun bir 
neticesinde tüm kültürlerin benzeşmesi diye 
kodlar. Ancak küreselleşmenin kültür boyutunu 
tartışan düşünürler sınır kavramına çok fazla 
göndermede bulunmazlar. Oysa Wallerstein ve 
Sklair gibi düşünürler ulus devletler ve sınır-
ları da tartışırlar ve bu tartışmaların odağına 
iktisadı yerleştirirler. Sklair’e göre küreselleşme 
ulus devletlerine dayalı organizasyonun sonu 
ve şirketleşmeye dönük sürecin başlangıcı iken, 
Wallerstein’a göre küreselleşme sömürgeciliğe 
dayalı devlet ilişkilerinin senkronize bir hâle 
bürünmesidir. İmparatorluk tezini gündeme 

getiren Hardt ve Negri ise küreselleşmeyi 
ABD tarzı kapitalist bir yönelimin her bölgeye 
yerleşmesi ve kapitalizmin mutlak zaferi diye 
çerçeveler.

Küreselleşmeyi analiz eden düşünürlerin 
yaklaşımlarının her biri kendi kulvarında haklı 
taraflara sahiptir ve bu da küreselleşmenin 
karmaşık boyutuyla ilgilidir. Örneğin sermaye-
darlar dikkate alındığında Sklair büyük oranda 
haklıdır. Bugün sermaye sahipleri için belli bir 
sınırdan söz etmek mümkün gözükmemekte-
dir. Pek çok iş insanını birkaç ülke vatandaşlığı 
bulunmaktadır. Sermaye sahibi birisi istediği 
ülkede yatırım yapabilme imkânına sahiptir. 
İmkânlara sahip bir birey aynı gün içerisinde 
bir ülkede kahvaltı, başka bir ülkede öğlen, di-
ğer bir ülkede akşam yemeğini yeme imkânına 
sahiptir ve bu konforu veren şey paradır. Bunun 
yanında Sklair’in tezinin zayıf kaldığı yönler de 
bulunmaktadır. Örneğin Sklair ulus devletleri-
nin rolünün küresel nitelik kazanan şirketler 
karşısında zayıflığına vurgu yaparken hâlen 
sınır hâkimiyetlerini ve şiddeti kullanma teke-
lini elinde bulunduran ulus devletlerin gücünü 
küçümser bir profil çizmektedir.

Küreselleşmeye ilişkin projeksiyonların genel 
karakterleri göçe/göçmenliğe yönelik yaklaşım-
ların nasıl bir seyir izleyeceğinin de parametre-
sidir. Huntington’cu bir yaklaşımda göçmenin 
payına düşecek yegâne şey, kültürel açıdan 
yabancılık çektiği mekâna gitmemek, gitmek 
durumunda kalınsa bile benimsediği tüm kültü-
rel kodları unutarak ve mutlak anlamda asimile 
olarak gittiği toplumun kültürel kodlarına göre 
hareket etmektir. Huntington, hem mekân sahi-
bi hem de mekâna gelen misafir için asimilasyo-
nu hayati bir gereklilik görür, aksi durumda ça-
tışmayı kaçınılmaz kabul eder. Bugün çok fazla 
dillendirilmese de egemen devletlerin kültürel 
anlamda göçmenliği Huntingtoncu bir bağlam-
da ele aldığı söylenebilir. Başta eğitim olmak 
üzere pek çok araç, devreye sokularak kültürel 

Göçmenlik özelde belli açılardan sermaye için ucuz iş gücü ve insan emeği iken, yeni 
iş mantığının bir sonucu olarak prekarya karakteri kazanan alt sınıf ve orta sınıf için 
potansiyel rakip şeklinde kodlanmaktadır.
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uyumun sağlanmasına yönelik faaliyetler, göç 
alan çoğu ülkenin temel yaklaşımıdır. Bu açıdan 
sınırlar mülkiyetin bir nişanesi olmanın yanın-
da kültürel farklılıkların da işaretidir.

Küreselleşme tezleri belli bir çerçevede bir 
araya getirildiğinde sınır ve göçmenlik için 
Pierre Bourdieu’nun sıklıkla kullandığı sermaye 
görüntüsü ortaya çıkmaktadır. Burada sermaye 
sadece para değil, sosyal, kültürel, iktisadi ve 
diğer pek çok varyanta işaret eder. Örneğin bir 
bireyin iktisadi sermayesi az, ancak kültürel 
ve sosyal sermayesi yüksek olabilir. Bu ayrım-
larla birlikte kültürel, sosyal ve iktisadi açıdan 
sermayenin senkronize bir şekilde birbirine 
bağlı ve paranın belirleyici olduğu vurgulan-
malıdır. Göçmenin sahip olduğu sermayenin 
oranı, göçmek istediği toplumdaki dramının 
oranını belirler. Küreselleşme çağında her birey 
göçmendir. Ancak bu göçmenlik bireyin sahip 
olduğu sermayenin durumuna bağlı olarak tra-
jik ya da trajik olmayan bir hâl almaktadır. Ör-
neğin Almanya’ya giden bir göçmenin kültürel 
sermayesinde İngilizce ya da Almanca varsa ve 
belli bir eğitim seviyesine sahipse bu sermaye 
nispeten bu göçü trajik olmaktan çıkartacaktır. 
Oysa göç eden birisi gittiği mekânın kültürel, 
sosyal ve iktisadi sermayesiyle örtüşen herhangi 
bir sermayeden yoksunsa göçün dramatik boyu-
tu üç kat fazla olacaktır. Bunu iyi bir örneği bir 
Suriyeli ile bir Ukraynalının Avrupa’nın herhan-
gi bir ülkesine göçünde görmek mümkündür. 
Bir Ukraynalının sahip olduğu kültürel sermaye 
(eğitim, aynı dine mensup olmak, beyaz ırk, 
sarışınlık… vb.) Avrupa toplumunun kültü-
rel sermayesi ile uyuştuğu için Ukraynalının 
Avrupa’ya göçü Suriyelinin göçü kadar trajik ol-
mamaktadır. Dolayısıyla küreselleşme modern-
leşmenin katı kurallara bağlı sınırlarının ser-
mayesi yüksek (eğitim+sosyal+iktisat) olanlara 
karşı gevşemesi ancak sermayesi az olanlara 
karşı bariyere dönmesidir. Küreselleşme çağın-
da ulus devletleri bu yönüyle sermayedarların, 
refah seviyesi yüksek bireylerin mülkiyetlerinin 
ve yaşam standartlarının korunmasının önemli 
bir aracı olarak işlevsel boyutlara sahiptir ve 
sermaye sahibiyle, sermayesizi ayrıştıran bir 
çizgiye işaret eder. Pakistan’dan çıkmak isteyen 
bir sermayedarın yapması gereken şey, uçağına 
binmek ve ikinci vatandaşı olduğu ülkeye git-
mektir. Sermayesizin bu çizgiyi aşması, uçağın 
tekerleğine sarılması pahasına olsa da imkân 
dışıdır.

Sermayenin istikrarsızlık ve belirsizlikten 
hoşlanmayan bir karakteri vardır. Sermaye 
bencildir ve her zaman belli bir azınlığı sever, 
kitlesel paylaşımı yadırgar. Bu yüzden refah 
seviyesi yüksek toplumların sınır takıntıları çok 
daha belirgindir. Gelir seviyesi düşük, eğitimsiz, 
niteliksiz insanların olduğu bir mekânda sınır-
ların tahakküm edilmesi abesle iştigaldir. Sınır 
duvarlarını Meksikalılar değil, ABD’liler inşa 
ederler. Sınır içindekilerin dışındakilerle ilişki-
lerinin seviyesi ve sınır dışındakilere gösterilen 
reaksiyonun boyutu sahip olunan sermayenin 
örtüşmesiyle doğru orantılıdır. Ulus devletle-
rinin sahip olduğu sınırlar kültürel, sosyal ve 
iktisadi açıdan sermayeleri örtüşen şirketler ve 
para patronları için anlamsızlaşmıştır, ancak 
sermayeleri orantısız alt sınıf ve orta sınıf için 
hâlen önemli bir aktör hüviyetiyle varlığını 
devam ettirmektedir. Küreselleşme ulus devlet 
sınırlarının sınırlı sayıdaki sermayedarlar için 
sınırsız, belli bir kesim için dram ve bir kesim 
içinse mutlak sınır hâline gelmesidir. Sınırlar 
zenginler için “sınırsız”, belli bir bölgede işsiz 
durumdakiler için dram ve kaygan zeminde yer 
alan, bir çeşit prekarya konumundaki orta sınıf 
içinse mutlak sınırdır.

KAYGANLAŞAN ZEMİNLER, YÜKSELEN KAYGILAR

Göç ve göçmenlik genelde belli bir siyasal 
organizasyonun sınırlarından, başka bir siyasal 
organizasyonun sınırlarına geçiş bağlamında 
gündeme gelmektedir. Oysa belli bir bölgeye 
veya şehre yapılan göçler de ekonomik şart-
lara bağlı olarak dramatik görüntülere sahne 
olabilmektedir. Bu durum için sadece İstanbul 
bile tek başına analiz edildiğinde gelir seviye-
si yüksek bölgelerle, gelir seviyesinin düşük 
olduğu bölgeler arasındaki sınırların nasıl bir 
güvenlik blokuyla tahkim edildiğini görebilme-
ye yetecektir. Bir taraftan gecekondular, eğitim 
seviyesinin düşük olduğu bir kitle, güvenliksiz, 
nispeten kriminal vakaların fazla olduğu ma-
halleler, öte yandan yüksek güvenlikli, havuzlu, 
etrafı sağlam çitlerle örülmüş, önleri turnike 
ve güvenlikle tahkim edilmiş rezidanslar her 
yerleşen göçmenliğin sermaye boyutuna işaret 
etmektedir.

İster sınır içerisinde meydana gelsin, ister deniz 
aşırı olsun ya da başka biçimlerde, günümüz 
insanı göçmen insandır. Eski toplumlarda 
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insanlar çoğunlukla doğduğu yerde gömülür ve 
hayatının büyük bölümünü belli bir mekânda 
geçirir, belli bir meslekte uzmanlaşırdı. Oysa 
şimdilerde sık sık ev, şehir, mahalle ve hatta 
ülke değiştirmek sıradan bir durum hâline gel-
miştir. Günümüz ortamında insan sirkülasyo-
nunun boyutları koronanın yayılım hızına bakı-
larak da anlaşılabilir. Örneğin Orta Çağ’da yine 
Çin’deki kara vebanın İngiltere gibi ülkelere 
ulaşması neredeyse 20 yılı bulmuştur. Oysa yine 
Çin kaynaklı koronanın dünyanın her tarafında 
ulaşması birkaç ay içerisinde gerçekleşmiştir.

Göçmenliğin her yerleşmesi, kitlesel mobili-
zasyonların artması günümüz sermayesinin ve 
iş mantığının değişen karakteriyle de ilgilidir. 
Karakter aşınması tezini ileri süren Richard 
Sennett, yeni kapitalist paradigmanın temel 
özelliğini klasik Fordist yapılanma ve üretim 
biçiminin dönüşümüyle izah etmektedir. Yeni 
konsept, iktisadi sirkülasyon ve göçmenliğin 
her yerleşmesini ifade etmektedir. Tezini mavi 
yakalı bir işçi olan babayla, beyaz yakalı bir işçi 
konumundaki oğlunun yaşantısından hareketle 
konumlandıran Sennett’e göre baba bir fabrika-
da belli sınırlar, yönetmelikler ve çerçevelerle 
belirlenmiş emekliliğe kadar tanımlanmış bir 
işte çalışmaktadır. Gelirinin az olması dışında 
kalıcı sosyal ilişkileri, belli bir mahallesi, düzen-
li şekilde kullandığı bir evi ve kalıcı komşuluk-
ları vardır. Ne var ki oğul için aynı durum geçer-
li değildir. Geliri yüksek ama işi kalıcı değildir, 
bu yüzden oğlan bir göçerdir. Belli bir yer, ülke, 
sınır ya da şehirle aidiyet kuramamaktadır. Pro-
je endeksli çalışmakta ve verimsiz olduğu anda 
işine son verilebilmektedir. Bu açıdan yarınla 
ilgili planlamalar da yapamamaktadır. Bauman 
gibi düşünürler bu süreci prekarya kavramıyla 
tanımlamaktadır. Kaygan zemine göndermede 
bulunan prekarya, güvencesizlik demektir. Gü-
nümüzde özellikle belirginlik kazanan prekar-
yalaşma süreci hem göçün boyutlarını değiştir-
miş hem de göçmene gösterilen tepkilerin ana 
nedenine dönüşmüştür.

Göçmenlik özelde belli açılardan sermaye için 
ucuz iş gücü ve insan emeği iken, yeni iş man-
tığının bir sonucu olarak prekarya karakteri 
kazanan alt sınıf ve orta sınıf için potansiyel 
rakip şeklinde kodlanmaktadır. Sermayesi 

yüksek limitlere ulaşan, birkaç ülkede yatırım-
ları olan ve birden fazla ülkenin vatandaşlığını 
alan bir kapital için göç “risk” teşkil etmemek-
tedir. Küreselleşmenin getirdiği avantajlarla 
birkaç ülkenin vatandaşlığını alabilen biri için 
ülke değiştirmek mahalle değiştirmek gibidir. 
Oysa işsizliğin sorun oluşturacak bir seviyede 
olduğu bir mekânda göç, yeni rakipler, istihdam 
alanlarının paylaşılması ve emek piyasasının 
ucuzlaşması demektir. Bu çerçeve düşünüldü-
ğünde belli bir bölgedeki insanların dışarıdan 
gelenlere reaksiyon göstermesi beklenilebilecek 
bir durumdur.3 Neticede küreselleşme göçü 
hem hızlandırmış hem de riskli bir olgu hâline 
getirmiştir. Hem piyasanın küreselleşmesi, hem 
de ulus devletlerin bir biçimiyle tahakkümü 
belli dengeler üzerinden yürümektedir. Ulus 
devletlere dayalı siyasal sınırlar bir taraftan 
sermaye için anlamsız hâle gelirken, öte yandan 
kolaylaşan ve artan insan hareketliliğinin den-
gede tutulması için duvar görevini görmektedir. 
Çünkü kontrolsüz, kitlesel göçler içeridekilerin 
sahipliklerini tehlikeye düşürücü bir potansi-
yel taşımaktadır. Bu sahiplikler meslekler, ara 
eleman ihtiyaçları, emek gücü ve bunların yanı 
sıra kültürel uyumsuzluk sorunudur. Devletin 
buradaki politikalarını başarılı kılacak olan şey 
sosyal, demografik ve iktisadi şartları dikkate 
alarak göçün, içerideki dengeyi bozacak/sarsa-
cak bir sürece evirilmesini önlemektir. Özetle 
göç, hem içeridekiler için hem dışarıdakiler 
için tercih edilmeyen bir süreçtir. Tüm kitlesel 
güçler sağlıksız bir duruma, soruna işaret eder. 
Bu göçlerin nispeten dengeli bir sürece eviril-
mesi dışarıdan gelenlerin durumlarını içeride-
kilerin şartlarını dikkate alarak iyileştirmektir 
(eğitim, kültür, uyum ve ekmek). İşsizliğin fazla 
olduğu, evdekilerin ekmek sıkıntısı çektiği 
bir sosyal dokunun kitlesel göçlere tahammül 
göstermesini beklemek insan faktörü dikkate 
alındığında yanıltıcı olacaktır. Bir yerde evin içi 
zaten sorunlu ise ve orası göç de alıyorsa orada 
istenmeyen durumların ortaya çıkması çok 
daha muhtemeldir.

3 Bu reaksiyonun daha çok orta sınıftan geldiği 
söylenebilir. Çünkü prekarya kavramına en çok uyan 
sınıf orta sınıftır. Bunun nedeni bu sınıfın her an 
konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olmasıdır.
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MÜLTECİLİK:
KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE AKTÖRLER

 CENK BEYAZ 

2 019’da Çin’de ortaya çıkan, ülkemizde de 
2020 yılının Mart ayında resmî olarak 

etkilerini görmeye başladığımız koronavirüsün 
dünya çapında bir salgın hâline sebebiyet ver-
mesi göçmenleri dünya gündeminden nispeten 
uzaklaştırmıştı. Bilhassa yerinden edilenler 
için hayatta kalma savaşı devam ederken dünya 
kamuoyu virüs ve virüsün etkileri ile meşgul 
olmaktaydı. Bu virüs, pek tabi göçmenlere de 
etki edebiliyordu. Ancak o günkü şartlar çerçe-
vesinde göçmenlerin durumu birçok kimsenin 
aklına dahi gelmiyordu. Küresel salgın sürecin-
de alınan kısıtlama tedbirlerinin ortadan kalk-
tığı ve “yeni normal” kavramının yerini “tıpkı 
eski günlere” bırakmaya evrildiği bu günlerde 
tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı ekonomik 
vaziyet, başta ülkemiz olmak üzere birçok ül-
kede pasta bölüşülürken dikkate alınmayacak, 
kendilerine pay verilmeyecek ve istenmeyenler 
olarak addedilecek göçmen gruplarla ilgili 
gündemin tekrardan ilk sıralara yükselmesine 
neden olmuştur.

Kimilerine göre dünya çapında yeni bir demog-
rafik projenin hayata geçirilmesinin ilk adımla-
rı atılmakta; giderek yaşlanan, genç nüfusa ve 
ucuz iş gücüne ihtiyaç duyan Batı’daki ülkelere 
göç hareketliliği olanca hızıyla ve muhtelif 
biçimlerde gerçekleşmektedir. Kimilerine göre 
ise, sorunların artarak baş gösterdiği, savaşların 
olduğu, asli mekânın terk edilmesini gerekti-
recek başka türden sebeplerin mevcut olduğu 
ülkelerdeki itici faktörler göçü tetiklemekte 
ve güçlü olarak kabul edilen ülkeler, bir nevi 
vesayet savaşlarını bu ülkeler ve bu ülkelerin 
insanları üzerinden gerçekleştirmektedir. Bu 
hususta bağımlılık kuramcılarından Immanuel 
Wallerstein’da ifadesini bulduğu şekliyle mer-

kez, yarı çevre ve çevre ülkeler arasında dolaşım 
arz eden ucuz emek ve hammadde çoğu kez 
Batı’da yer alan merkez ülkelerin faydasına 
olmakta, yarı çevre ve çevre ülkeler merkez 
ülkelere bağımlı hâle gelmektedirler. Böylelikle 
yine bu görüşe göre merkez ülkeler, kapılarını 
düzensiz göçlere tamamıyla kapatmamakta, 
yarı çevre ve çevre ülkelerin adeta bir elek işlevi 
görmelerini sağlayarak kitlesel göç dalgalarının 
sınırları dışında kontrollü bir şekilde ülkelerine 
girişini sağlayabilmektedirler.1 Bu bağlamda 
her ne sebeple olursa olsun, göç literatüründe 
yaygın olarak kullanılan itme-çekme etkileri2 
açısından asli ve hedef mekân arasındaki itici 
ve çekici unsurlar göçmenlerin hareketliliğinde 
çok önemli bir yer teşkil etmektedir. Vestfalya 
Barışı (1648) sonrasında temelleri atılan ancak 
öncesinde birçok ülkeye pasaportsuz dahi seya-
hat edilebilen Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra 
somut bir biçimde sonuçları görülen imparator-
luklardan ulus devletlere dönüşüm sürecinde 
sınır mefhumunun çok veciz bir şekilde ortaya 
çıkması ve ulus devletlere angaje olması gere-
ken bireylerin vatandaşlık kavramıyla çerçeve-
lenmesi göç hareketliliğinin kavramlarının çok 
çeşitli olmasına da sebebiyet vermiştir.

Bu arka plan dâhilinde mülteci, sığınmacı, 
yasa dışı, düzensiz göçmen ve benzeri ihtiyari 
olmayan, zorunlu göç türleri kapsamında değer-
lendirilebilecek hareketliliğe odaklanılacak bu 
yazıda bilhassa mülteci, sığınmacı ve benzeri 
kavramların gündelik hatta sosyal medya kul-

1 Wallerstein, I. (1974) The Modern World System: 
Capitalist Agriculture and the Origins of the European 
World Economy in the Sixteenth Century, New York: 
Academic Press.

2 Lee, E. S. (1966) “A Theory of Migration”, Demography, 
cilt: 3, sayı: 1, s. 47-57.
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lanım hâlleri ile hukuki ve akademik kullanılış 
biçimleri arasındaki farklar üzerinde durularak, 
bu kavramlar etrafında vazifeler üstlenen yahut 
üstlenmesi beklenen aktörler irdelenmeye 
çalışılacaktır.

MÜLTECİLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ

Mültecilik kavramının detaylarına odaklanma-
dan önce göç ve mülteci kavramlarının nasıl 
tarif edildiğine bakmakta yarar vardır. Zamana, 
mekâna ve şartlara göre değişebilecek maddi 
ve/veya maddi olmayan çok farklı sebeplerle 
gerçekleşebilecek göç hareketliliğini, Uluslara-
rası Göç Örgütü (International Organization for 
Migration) şu şekilde tanımlamaktadır:

“Bir kişinin veya bir grup insanın uluslararası 
bir sınırı geçerek veya bir devlet içinde yer 
değiştirmesi. Süresi, yapısı ve nedeni ne olursa 
olsun insanların yer değiştirdiği nüfus hareket-
leridir. Buna, mültecilerin, yerinden edilmiş 
kişilerin, ekonomik göçmenlerin, aile birleşimi 
gibi farklı amaçlarla hareket eden kişilerin göçü 
de dâhildir.”3

Bu tanımda ulus devlet içerisindeki yer değiştir-
melere vurgu yapılsa da göç eyleminin gerçekle-
şebilmesi için esas olanın bir ülkenin sınırının 
geçilip başka bir ülkeye giriş yapmanın gerek-
liliğine odaklanılmaktadır. Ulus devlet tecrü-
besinden çok daha önce de göç hareketliliğinin 
vuku bulduğunu hatırlatmak gerekmektedir. 

3 Perruchoud, R. ve J. Redpath-Cross (ed.) (2009) Göç 
Terimleri Sözlüğü, (ter. Ed.) B. Çiçekli, Cenevre: 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nu. 31.

Bu hususta Hz. Muhammed’in (s.) Mekke’den 
Medine’ye hicreti, hicret ve muhacir kavramları-
nın bugünkü göç kavramsallaştırması içerisinde 
yer almasını mümkün kılmaktadır. Bu tanımlar 
bağlamında akla ilk olarak göç hareketliliğin 
asli faili olan göçmenler gelmektedir. Göçmen-
liğin tanımı da kesin bir açıklamaya karşılık 
gelmese de şu şekilde yapılmaktadır:

“Uluslararası ölçekte, evrensel olarak kabul 
edilmiş bir ‘göçmen’ tanımı bulunmamaktadır. 
Göçmen terimi genellikle, bireyin göç etme 
kararını, zorlayıcı dış faktörlerin müdahalesi 
olmaksızın kendi özgür iradesiyle ve ‘kişisel 
uygunluk’ sebepleriyle aldığı tüm durumları 
kapsar şekilde anlaşılmıştır. Dolayısıyla bu 
ifade, maddi ve sosyal koşullarını iyileştirmek 
ve kendilerine ve ailelerine ilişkin beklentileri-
ni geliştirmek amacıyla başka bir ülkeye veya 
bölgeye hareket eden kişiler ve aile fertleri için 
geçerli kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler 
göçmeni, sebepleri, gönüllü olup olmaması, 
göç yolları, düzenli veya düzensiz olması fark 
etmeksizin yabancı bir ülkede bir yıldan fazla 
ikamet eden bir birey olarak tanımlar. Bu tanım 
kapsamında, turist veya iş adamı statüsüyle 
daha kısa sürelerde seyahat eden kişiler göçmen 
olarak değerlendirilmemektedir. Ancak yaygın 
kullanım, tarım ürünlerinin ekimi veya hasadı 
için kısa sürelerde seyahat eden mevsimsel ta-
rım işçileri gibi kısa dönemli göçmenlerin bazı 
türlerini de kapsar.”4

Ancak göç eylemi başta göçmenleri ön plana 
çıkarsa da, göç veren ve göç edilen mekân ve o 
mekândaki birey ve topluluklar bu hareketli-
likten etkilenebilmekte ve hatta bu sürece etki 
edebilmektedirler. Bu durum bilhassa uyum 
(entegrasyon) ve asimilasyon gibi kavramların 
çok daha belirginleşmesine neden olmaktadır. 
Aynı zamanda bu türden tanımlar, genellikle 
göçmenlere dıştan yaklaşan bir ifade tarzını 
ihtiva etmekte ve çoğu kez göçmenleri etken 
olmaktan çok edilgen hâlde konumlandırmak-
tadır. Bunun en bariz hâli ise, bireyin kendini 
tipik bir göçmen olarak görüp görmemesi ile 
alakalı olmaktadır. Öyle ki, uluslararası huku-
kun, ülke yasalarının, her ülkenin kendine has 

4 Perruchoud, R. ve J. Redpath-Cross (ed.) (2009) Göç 
Terimleri Sözlüğü, (ter. Ed.) B. Çiçekli, Cenevre: 
Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Nu. 31.
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toplumsal ve kültürel unsurlarının etkisiyle 
ortaya çıkmış göç ve göçmenlik tanımları kesin 
bir tanımı mümkün hâle getirememektedir.

En genel hâliyle göçmen sıfatıyla tanımlanan 
birey ve topluluklar ikinci, üçüncü ve diğer 
ülkelerde çok farklı statülerde barınabilmekte-
dirler. Bu türden yer değiştirmeler bağlamında 
göçmenliğin alt kavramlarından belki de en 
fazla ön plana çıkanı ise mültecilik olmaktadır. 
Bizim dilimize Arapçadan iltica eden olarak ge-
çen mülteci (refugee) kavramı, asli devletinden 
zorunlu bir şekilde ayrılıp başka bir devletten 
sığınma talep eden (sığınmacı-asylum seeker) 
bireyler için kullanılmaktadır. Yani yerleşim 
arayan sığınmacı, mülteci olmak için talepte bu-
lunmaktadır. Ancak sınırın bir tarafından diğer 
tarafına geçmek ne yazık ki bu yalın tanımlar 
kadar kolay olmamaktadır.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiser-
liği (BMMYK/United Nations High Commissio-
ner for Refugees-UNHCR) tarafından paylaşılan 
güncel verilere göre, yerinden edilmiş 89 mil-
yondan fazla mülteciyi5 kavram açısından iki 
yönüyle ele almak gerekmektedir. Birincisi ulus-
lararası hukukun, bilhassa Mültecilerin Hukuki 
Statüsüne Dair Cenevre Sözleşmesi’nin (1951) 
ve bu anlaşmaya farklı çekincelerle taraf olan 
devletlerin kanunlarının tanımladığı anlamda 
dışsal bir mülteci tanımı mevcuttur. Bu hususta 
da İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana 
gelen olaylar neticesinde yerinden edilmelerin 
mültecilikten daha fazla önemsendiğinin altının 
çizilmesi gerekir. Zira savaş neticesinde bilhassa 
Avrupa’nın farklı ülkelerine ve ABD’ye iltica 
etmeye çalışan göçmenlerin iskânı o dönem için 
önem arz etmekteydi. İkincisi ise, göçmenlerin 
kendilerini mülteci olarak görüp görmemele-
ri hususudur. Öyle ki, ikinci bir ülkeye iltica 
talebinde bulunma şartlarına sahip olmadan 
dahi göçmenler mülteci olma tehlikesi ile karşı 
karşıya kalabilmektedirler. Yerinden edilme, 
zulüm görme, öldürülme ihtimali, yaralanma ve 
benzeri mültecilik şartları oluşmadan, bu tür-
den tehlikeleri öngören bireyler de kendilerinin 
mülteciliğe hak kazanmalarının gerekli olduğu-
nu düşünebilirler. Ancak bu süreçte her zaman 
göçmenlerin ve devletlerin ideal kararlarının ve 

5 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (Erişim tarihi: 
16.06.2022)

eylemlerinin varlığı söz konusu olmamaktadır. 
Mültecilik, bu açılardan bakıldığında ihmal 
ve suiistimale açık bir kavramdır. Bu durumla 
ilişkili olarak esasen mültecilik şartları oluşma-
mış göçmenlerin varlığının yanı sıra mültecilik 
statüsü vermekten kaçınan devletler de bu-
lunmaktadır. Burada ise öne çıkan sorun başta 
BMMYK olmak üzere, taraf devletlerin mülteci 
taleplerine nasıl cevap verdikleridir. Bu kara-
rın verilmesinde son karar mercii BMMYK’ya 
taraf olan devletler olmaktadır. Tıpkı vize 
rejimlerinde olduğu üzere mülteciliğin verilip 
verilmemesi keyfi birtakım yaklaşımlara maruz 
kalabilmektedir. 2-25 Temmuz 1951 tarihlerin-
de İsviçre’nin Cenevre şehrinde gerçekleştirilen 
Birleşmiş Milletler Mültecilerin ve Vatansız 
Kişilerin Statüsüne İlişkin Konferans neticesin-
de Mültecilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme, 28 
Temmuz 1951’de kabul edilmiş, 22 Nisan 1954 
yılında ise yürürlüğe girmiştir. Bu sözleşme 
doğrultusunda mülteci sıfatına sahip olabilme-
nin sınırları şu şekilde çizilmiştir:

“1 Ocak 1951’den önce meydana gelen olaylar 
sonucunda ve ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir top-
lumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünce-
lerinden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle 
korktuğu için vatandaşı olduğu ülkenin dışında 
bulunan ve bu ülkenin korumasından yarar-
lanamayan ya da söz konusu korku nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yahut tabiiyeti yoksa ve 
bu tür olaylar sonucu önceden yaşadığı ikamet 
ülkesinin dışında bulunan, oraya dönemeyen 
veya söz konusu korku nedeniyle dönmek iste-
meyen her şahsa uygulanacaktır.”

Bu maddede yer alan “1 Ocak 1951’den önce 
meydana gelen olaylar” vurgusu, 1967’den 
itibaren bir Protokol ile ortadan kaldırılmıştır.6 
Böylelikle mülteci statüsüne sahip olunabilmesi 
için coğrafya ve zaman sınırı söz konusu olma-
maktadır. Ancak mülteci statüsüne sahip olmak 
isteyen sığınmacı içinde bulunduğu durumu 
gerekçelendirmeli, kanıtlamalı ve belgelendir-
melidir. Fakat çoğu durumda göçmenler değil 
belgelerini korumak, canlarını dahi güç bela 
muhafaza edip evlerinden kaçıp ülkelerinden 
çıkmak durumunda kalmaktadır. Bu hususları 
müracaat edilen devletler usule uygun bir şe-

6 Maley, William (2022) Mülteci Nedir? (ter.) Kasım 
Akbaş, Ankara: Gav Perspektif, s. 28.
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kilde değerlendirmelidir. Ancak süreç bu kadar 
basit bir şekilde işlememektedir. Zira ulusla-
rarası ve ulusal siyaset, ekonomi, toplumsal ve 
kültürel yapı gibi unsurlar göçmen hareketliliği-
nin önüne rahatça geçebilmektedirler.

Sözleşme metninde zulüm kavramının sınırları 
oldukça belirsizdir. Çoğu kez iltica talebinde 
bulunan sığınmacıların bu kavramın içini 
doldurmakta zorlandıkları diğer yandan iltica 
talebinde bulunulan devletlerin ise bu belirsiz-
liği göçmenleri mülteci olarak kabul etmeme 
yönünde avantaja çevirdikleri bilinen gerçekler-
dendir. Mülteciliğe ilişkin önemli olan diğer bir 
unsur ise geri gönderilmeme hakkıdır:

“Hiçbir taraf devlet, bir mülteciyi ırkı, dini, 
tabiiyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya 
siyasi fikirleri dolayısıyla hayatı ya da özgür-
lüğü tehdit altında olacak ülkelerin sınırlarına 
her ne şekilde olursa olsun geri göndermeyecek 
veya iade etmeyecektir. Bununla beraber bulun-
duğu ülkenin güvenliği için tehlikeli sayılması 
yolunda ciddi sebepler bulunan veya özellikle 
ciddi bir adi suçtan dolayı kesinleşmiş bir hü-
kümle mahkûm olduğu için söz konusu ülkenin 
halkı açısından bir tehlike oluşturmaya devam 
eden bir mülteci işbu hükümden yaralanmayı 
talep edemez.”

Mülteciliği meydana getiren unsurlar ortadan 
kalkmış ise, mülteci statüsü kendilerine veril-
miş olanlar vatandaşı oldukları ülkenin koru-
masından yaralanmayı reddedemeyeceklerdir. 
Bu durumda da geri gönderilme mümkün hâle 
gelebilmektedir. Sözleşme bu anlamda sadece 
mültecilere değil taraf devletlere de sözleşmeye 
uygun bir şekilde hareket etme sorumluluğu 
yüklemektedir. Mülteciliğin devletler açısından 
külfetli sorumlulukları olduğundan devletler 
bu türden vazifelerden kaçınmaya çalışarak 
yeni kavramlarla göçmenlerin taleplerini kulak 
ardı edebilmektedir. Bu da devletler açısın-
dan yükümlülükleri azaltıcı kavramlar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bu kavramlar arasında 
uluslararası koruma (international protection) 
çatısı altında şartlı mülteci (conditional refu-
gee), ikincil (tamamlayıcı) koruma (secondary 
protection) ve geçici koruma (temporary protec-
tion) statüleri yer almaktadır.

Bilhassa ülkemiz için bu kavramlar bir hayli 
önem arz etmektedir. Çünkü Türkiye, Cenevre 
Sözleşmesi’ne (1951) coğrafi çekince koya-
rak taraf olan ülkelerden biridir. Türkiye, bu 
doğrultuda Avrupa dışından gelenlere mülteci 
statüsü vermemektedir. Böylelikle Avrupa 
Konseyi üyesi ve Bakanlar Kurulunca belirlen-
miş olan Avrupa ülkelerinde vuku bulan olaylar 
neticesinde mülteci statüsü Türkiye tarafından 
verilebilmektedir. Bunun yanı sıra mültecilere 
hiçbir şekilde Türkiye’de hayatını sürdüren 
Türk uyrukluların haklarından daha fazla hak 
tanınmayacağı ilkesi de Türkiye tarafından 
benimsenmiştir.

Türkiye gibi birçok ülke, mülteci statüsü 
vermeyi belirli sınırlarda ele aldığından geri 
göndermeme ilkesi uyarınca yabancılara acil ve 
geçici olmayan bir uluslararası koruma statüsü 
olarak ikincil (tamamlayıcı) koruma statüsü 
verebilmektedir. Bu statü, asli ve/veya vatandaşı 
olduğu ülkeye geri gönderildiği takdirde ölüm 
cezasına mahkûm olacak veya ölüm cezası infaz 
edilecek, işkenceye, insanlık dışı ya da onur 
kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacak ve 
uluslararası veya ülke genelindeki silahlı çatış-
ma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet 
hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi 
tehditle karşılaşacak olması nedeniyle menşe 
veya ikamet ülkesinin korumasından yarar-
lanamayan veya söz konusu tehdit nedeniyle 
yararlanmak istemeyen yabancı ya da vatansız 
kişilere verilebilmektedir. Bu statüden başka 
Avrupa dışında meydana gelen olaylar nedeniy-
le, mülteci tanımındaki şartları haiz olduğunu 
iddia ederek, üçüncü ülkelere iltica etmek üzere 
uluslararası koruma talebinde bulunan kişilere 
şartlı mülteci statüsü verilebilmektedir.

Son yıllarda daha fazla dünya gündemine giren, 
bilhassa ülkemizi de yakından ilgilendirdiği 
üzere, kitlesel akınlarda sığınmacılara geçici 
koruma statüsü verilebilmektedir. Birleşmiş 
Milletler Yürütme Komitesi (2004) kararına 
göre, geçici koruma statüsünün sığınmacılara 
verilebilmesi için kitlesel sığınmanın varlığın-
dan söz edebilmesi, uluslararası bir sınıra doğru 
dikkate değer sayıda insan hareketliliğinin 
olması, bu hareketliliğin hızlı bir varışla devam 
etmesi, ev sahibi (karşılayan) devletin yakın dö-
nemde mevcut bireysel sığınma prosedürlerini 
uygulayamayacak hâle gelmesi gerekmektedir. 
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Böylelikle kitlesel akının süregelir hâle gelmesi 
durumunda geçici koruma sağlanabilmektedir. 
Geçici koruma statüsü, bu bağlamda kitlesel 
akın olaylarında acil çözümler bulmak üzere 
geliştirilen pratik ve tamamlayıcı bir koruma 
biçimidir.7

Bu anlamda 2011 yılında Suriye’de meydana 
gelen olaylar neticesinde ülkemize sığınan, 16 
Haziran 2022 tarihi itibarıyla 3 milyon 724 bin 
240 Suriyeli, geçici koruma kapsamında Türki-
ye sınırları içerisinde yaşamaktadır.8 2015 yılın-
dan itibaren dünyada en çok mülteci barındıran 
ülke olan Türkiye, geçici koruma kapsamında; 
açık sınır politikası ile ülke topraklarına kabul, 
geri göndermeme ilkesi ve gelen kişilerin temel 
ve acil ihtiyaçlarının karşılanması gibi üç temel 
unsuru yerine getirmektedir.

BMMYK’nın verilerine göre, Türkiye’den başka 
sırasıyla Kolombiya (1,8 milyon), Uganda (1,5 
milyon), Pakistan (1,5 milyon) ve Almanya (1,3 
milyon) gibi ülkeler, başka ülkelerden gelen 
sığınmacıları ülkelerinde barındırmaktadır. 
Yerinden edilmiş ve asli ülkesinde yaşamayan 
insanların sayıları ise şu şekildedir: 6,8 milyon 
(Suriye), 4,6 milyon (Venezuela), 2,7 milyon 
(Afganistan), 2,4 milyon (Güney Sudan) ve 1,2 
milyon (Myanmar).9 Bu sayılardan hareketle 
görünen manzara, kitlesel akınların büyük öl-
çüde sorunlu ülkelerden sınır ülkelerine doğru 
geçiş yaptıklarıdır. Almanya’nın diğer Avrupa 
ülkelerine kıyasla daha fazla göçmeni ülkesine 
kabul etmesi ise giderek yaşlanan nüfusunun ve 
vasıflı-vasıfsız işgücü ihtiyacının etkilerinden 
kaynaklı olabilir.

7 https://www.goc.gov.tr/genel-bilgi45 (Erişim tarihi: 
16.06.2022)

8 https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638 (Erişim 
tarihi: 16.06.2022)

9 https://www.unhcr.org/refugee-statistics/ (Erişim tarihi: 
16.06.2022)

MÜLTECİLİK İLE İLGİLİ AKTÖRLER

Göç meselesini sonlandırmayı değil de idare 
etmeyi hedefledikleri anlaşılan uluslararası 
kuruluşların ve devletlerin, yerinden edilmiş 
ve sığınma talep eden mültecileri önemseme-
dikleri birçok örnekte kamuoyunun karşısına 
çıkmaktadır. Bu yaklaşım biçimi esasen önleyici 
bir tavırdan çok bekle ve gör türünden bir bakış 
açısına karşılık gelmektedir. Bu bağlamda mül-
tecilik de dünya gündemine ciddi bir biçimde 
İkinci Dünya Savaşı sonrasında girebilmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında yerinden 
edilmeyle mücadele edebilmek ve yeniden 
iskân için kurulan ilk büyük örgüt 20 Ağus-
tos 1948’den 1 Mart 1952’ye kadar faaliyet 
gösteren Uluslararası Mülteci Örgütü idi.10 Bu 
örgütün görevinin son bulmasıyla 14 Aralık 
1950’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 
kararı ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek 
Komiserliği (BMMYK) kuruldu. Bu kuruluşa 
liderlik edenler Yüksek Komiser (The High Com-
missioner) sıfatını taşımaktadır. Şu an bu görevi 
icra eden 11. komiser Filippo Grandi’dir. 2015 
yılı itibarıyla 98 ülkenin üye olduğu, yüzde 
90’dan fazlası sahada çalışan 18 bin 879 kişiyi 
istihdam eden BMMYK, 137 ülkede faaliyet 
göstermektedir. Kuruluşun bütçesinin yüzde 
85’i taraf ülkelerden ve Avrupa Birliği’nden 
sağlanmaktadır. Geriye kalan kısmı hükümetler 
arası kuruluşlardan, özel veya kamu kaynaklı 
vakıf ve şirketlerden temin edilmektedir. Bun-
larından dışında Birleşmiş Milletler’den yüzde 
1 oranında çadır, ilaç ve araç gibi ihtiyaçlar için 
ödenek alınmaktadır.11 Kuruluşun 2019 yılına 
ait bütçesi 8,6 milyar dolardır.12 BMMYK’nın 
sorumlulukları ise tüzüğünde şu şekilde ifade 
edilmiştir:

10 Maley, William (2022) Mülteci Nedir? (ter.) Kasım 
Akbaş, Ankara: Gav Perspektif, s. 20.

11 https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
12 https://www.unhcr.org/history-of-unhcr.html

İlk başlarda ensar-muhacir yahut misafir sıfatları ile anılan göçmenler bugün günah 
keçisi ilan edilmektedirler. Ancak bu durumun tamamıyla gerçek olup olmadığını 
tespit edebilmek bir hayli güç olmaktadır. Zira kitle iletişim araçlarında göçmenlere 
yönelik paylaşılan unsurların içerisinde gerçek olmayan, çarpıtma ve yalan içerikler yer 
almaktadır.
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“Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komi-
seri, Birleşmiş Milletler’in nezareti altında, bu 
tüzüğün kapsamı içine giren mültecilere ulusla-
rarası koruma sağlamak ve bu tür mültecilerin 
gönüllü olarak geri dönüşlerini ya da onların 
yeni ülkelerinin toplumları ile kaynaşmalarını 
hızlandırmaları için hükümetlere ve ilgili hü-
kümetlerin onay vermesi koşuluyla özel kuru-
luşlara yardım ederek mültecilerin sorunlarına 
kalıcı çözümler aramak görevini üstlenecektir.”

Yürütme Kurulu’nda alınan kararların bağla-
yıcı bir etkisi olmayan BMMYK’nın bütçesinin 
büyük bir kısmını üye devletlerin oluşturması, 
gelişen göç hareketlilikleri neticesinde ülkelerin 
katkılarını çekmeleriyle sonuçlanabilmektedir.

BMMYK dışında hemen hemen her ülkede 
göçmenlere yönelik resmî yahut sivil ölçekte 
faaliyet gösteren kuruluşlar yer almaktadır. Bu 
yazının kısıtlı bir alanının olması sebebiyle bu 
kısımda sadece Göç İdaresi Başkanlığı’nın ku-
ruluşu ve sonrasında gelişen sürecine odaklan-
makla yetinilecektir.

2011’den itibaren etki derecesi artan Suriye’de-
ki olayların da etkisiyle İçişleri Bakanlığı tara-
fından hazırlanan “Yabancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu” (6458) tasarısı, Nisan ayının 
(2013) ilk haftasında TBMM Genel Kurulu tara-
fından kabul edilmiş ve 2014 yılında yürürlüğe 
girmiştir. Bu yeni hukuki düzenleme kapsamın-
da İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 29 Ekim 2021 
tarihli ve 31643 sayılı Resmi Gazete’de yayım-
lanan 85 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararna-
mesi ile Genel Müdürlüğün statüsü Başkanlık 
olarak değiştirilmiştir. Böylelikle Türkiye’nin 
daha evvelinde Emniyet Genel Müdürlüğü’ne 
bağlı olarak yoğunlukla kolluk kuvveti yaklaşı-
mıyla hizmet veren Yabancılar Dairesi’nin yerini 
çok daha genişletilmiş işlevleriyle Göç İdaresi 
Başkanlığı almış oldu. Bu hususta bilhassa daha 
önceki uygulamalardan farklı olarak uyum ko-
nusunun bu kurum tarafından önemsenmesi ve 
bu doğrultuda faaliyetlerin hayata geçirilmesi 
kıymetli olmaktadır.

Türkiye içinde bulunduğu coğrafya göz önüne 
alındığında sadece Cumhuriyet’in kuruluşu 
itibarıyla değil, Osmanlı Devleti döneminde 
de göç hareketliliğine yoğun bir biçimde şahit 

olmuştur. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş 
kimilerine göre kopuşu temsil ediyor şeklinde 
ifade edilse de göç gibi bir hususta Osmanlı 
Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne toplumsal 
yapısı, kültürel dokusu, iktisadi örüntüleri ve 
benzeri unsurları ile büyük bir miras kalmıştır. 
Türkiye içindeki göç hareketliliği, Türkiye’den 
başka ülkeye çıkışların yanı sıra son yıllarda 
bir hayli artış gösteren Türkiye’nin sınırları 
içine göç ve transit (geçiş) ülke olma özelliği ile 
bilhassa mülteci, sığınmacı, düzensiz ve yasa 
dışı gibi kavramlarla tarif edilen göç türleriyle 
karşılaşılmaktadır.

Bu manzara karşısında Türkiye, on yılı aşkın 
süre içerisinde birçok devletin yap(a)madığı 
insani bir yaklaşımla canını kurtarmak isteyen-
lere kucak açmıştır. Hamiyetperver Türk milleti 
ise, bu geniş gönüllüğü elinden geldiğince ser-
gilemiştir ve sergilemeye de devam etmektedir. 
İlk başlarda ensar-muhacir yahut misafir sıfatla-
rı ile anılan göçmenler bugün günah keçisi ilan 
edilmektedirler. Ancak bu durumun tamamıyla 
gerçek olup olmadığını tespit edebilmek bir 
hayli güç olmaktadır. Zira kitle iletişim araçla-
rında göçmenlere yönelik paylaşılan unsurların 
içerisinde gerçek olmayan, çarpıtma ve yalan 
içerikler yer almaktadır. 2011’den itibaren 
gelinen bu süreç hem ev sahibi toplum hem de 
göçmenler için yıpratıcı olmaktadır. Şu sıralar 
geriye gönderme, Avrupa kapılarına dayandır-
ma ve benzeri şekillerde ifade edilen söylemler 
aşikârdır ki, Türkiye’nin içinde bulunduğu 
ekonomik şartların ve seçim öncesi atmosferin 
etkisiyledir. Ancak her ne sebeple olursa olsun, 
ilgili kurumlar ve görevliler sınır güvenliği 
hususunda çok daha tedbirli davranmalıdırlar. 
Göç hareketliliğine dair verilerin toplanması, 
sahihliği ve şeffaflığı istikrarlı bir biçimde 
kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Toplum düzenini 
bozan, bozmaya çalışan göçmenlere kurallar 
çerçevesinde muamele edilmelidir. Kanaati-
mizce önümüzde daha Batı’da yer alan ülkelere 
gidemeyen ya da varil bombası kullanılmış, 
hanesi talan edilmiş, mülküne el konulmuş, 
kendilerine güven vermeyen ülkesine döneme-
yen göçmenlerle uyumu gerçekleştirmekten 
başka bir çare bulunmamaktadır. Bu uyumun 
başarılı olabilmesi için de hem ev sahibi hem de 
göçmen topluluklar uyum faaliyetlerinde aktif 
rol almalıdırlar.

64 | Temmuz 2022 | umranmran



RÖLATİVİST YAKLAŞIMLAR IŞIĞINDA  
İSLÂM
YAKUP ALTIYAPRAK

R ölativizm (görecilik/şüphe ve sorgulama), 
son yüzyılda felsefi ve bilimsel anlamda 

kendinden oldukça söz ettiren bir kavramdır. 
Bilimsel anlamda Einstein’in Newton fiziğine 
büyük darbe vurduğu kuantum fiziği teorisi 
ve Heisenberg’in indeterminizm (belirsizlik) 
ilkesiyle hayli güçlü bir şekilde ortaya çıkan 
rölativizmin felsefi temelleri çok daha eskilere 
dayanmakta. Bu teorilerle birlikte modern bili-
me vurulan darbeler bilginin zamana ve sosyal 
şartlara göre göreceli olabileceği ve “mutlak 
bilgi”nin tarihî ve sosyal şartlardan bağımsızlı-
ğın imkânsızlığı anlayışına dayanır. Bu temeli 
esas alan anlayışlar postmodern teorilerle dü-
şünce dünyasında etkisini sürdürmeye devam 
etmektedir.

Din -İslâm- söz konusu olduğunda ise kavra-
mın bu felsefi anlamına çok da bağlı kalmadan 
İslâm’la ilgili çoğulcu yaklaşımlar eşliğinde 
“Hangi din?”, “Hangi İslâm?” sorularıyla günde-
me geldiği görülür. Bu sorular eşliğinde birbi-
riyle çok da bağdaşmayan farklı İslâm anlayış-
ları belirgin kılınmaya çalışılır ve böylelikle tek 
bir İslâm anlayışından bahsedilemeyeceği ve 
İslâm’ı anlamanın mümkün olmadığı ispat-
lanmaya çalışılır. Bunların yanı sıra kavram, 
din konusunda keyfî ve bireysel yaklaşımları 
da vurgulamakta ve bazı araştırmacılar; ay-
dınlanma döneminde dine akılcı tarzda ele 
alış biçimlerinin artması gibi son yüzyılda da 
rölativist bir dindarlığın ortaya çıktığını ileri 
sürmektedirler.

İSLÂM KARŞITI YAKLAŞIMLARIN   
VARDIĞI NOKTA

Bu konudaki yaklaşımların bir diğer dikkat 
çekici yönü de meselenin İslâm düşünce tarihi 
boyunca tezahür eden felsefe, kelam, tasavvuf, 

mezhepler gibi disiplinlerde gördüğümüz ilmî 
telakki boyutundan ziyade daha çok sosyal ve si-
yasal olaylardan kaynaklanan aktüel gelişmeler 
eşliğinde servis edilmesidir. Felsefi bir temele 
dayanmayan terör, şiddet vb. olaylardan ortaya 
çıkan durum karşısında Müslüman hassasiyete 
sahip olanların “İslâm bu değil!” şeklindeki ref-
lektif tepkilerini esas alan karşıt anlayış “Hangi 
İslâm?” sorusunu soracaktır. Çünkü İslâm’a mâl 
edilen bu tip olaylarda “Hangi İslâm?” sorusu 
bir defa sorulduğu zaman amaca ulaşılır. Zira 
ikinci hamle: “İslâm dediğiniz ister o olsun ister 
başkası mevcut gerçek bu” şeklinde gelir ve böy-
lelikle zaten nihai hüküm verilir. Müslümanlara 
mâl edilen bu bahsettiğimiz sosyal ve siyasal 
şiddet vakalarının mağdurları incelendiğinde 
bunların ya yine Müslümanlar ya da mazlum 
insanlar olduğu görülür ki bu durum tüm bu 
unsurların aslında bir yerlerden programlanan 
bir toplum mühendisliği ürünü olduğunun bir 
kanıtıdır. Fakat karşıdaki zihniyet için bunun 
bir önemi yoktur çünkü onlar tüm Müslüman-
ları hedef alarak; “Bu İslâm değil, diye kurtula-
mayacaksınız, bunun hesabını vereceksiniz!” 
zanlarıyla düşmanlıklarını açıkça ifade ederler.

Bu temel, kaba, kendince sonuna kadar haklı 
yaklaşımdan sonra daha ılımlı daha masum 
gözüken ama aynı kaynaktan beslenen ikinci bir 
ele alış tarzı meydana çıkmaktadır. Bu ise lite-
ratüre daha hâkim bir şekilde Sünni İslâm, Ali 
İslâm’ı, Ilımlı İslâm, Radikal İslâm gibi kavram-
ları masumane bir tarzda gözler önüne sererek 
birinin tercih edilmesi gerektiğini vurgulamak-
ta ve bu çok parçalı yapıyla aslında İslâm denen 
tek bir öğretinin bulunamayacağını alttan alta 
yerleştirmektedir. İslâm’ın Asr-ı Saadet dışında 
bir etkisinin olmadığı ve dolayısıyla ütopik 
olduğu anlayışını savunan bu yaklaşım sahip-
leri de İslâm’ı yorumlarken realitedeki olay 
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ve durumlardan yola çıkma eğilimindedirler. 
Ayrıca Batılı müsteşrikler gibi ileri giderek Hz. 
Peygamber’e ve Müslümanlara olanca gayrı 
ahlaki unsurları yükleyip İslâm’ı bu şekilde 
sunmaya çalışan militarist bir ele alış tarzını da 
bunlara eklemek mümkündür.

Yaşanan hayatta belirgin özellikleriyle tasvir 
etmeye çalıştığımız İslâm karşıtı bu ve benzer 
yaklaşım tarzlarının vardığı nokta aynıdır. Tüm 
bu anlayışlar tek bir İslâm’ın olmadığı, birbi-
rinden ayrı ve bağımsız yapıda hatta zaman 
zaman birbirleriyle zıtlık içinde, çoklu bir İslâm 
yapısının olduğu anlayışından yola çıkarlar. Bu 
telakkilerin varacağı yer ise aslında İslâm denen 
bir şeyin varlığından bahsedilemeyeceğidir.

BİR YANSIMA UNSURU OLARAK EDEBÎ ÜRÜNLER

Böylesi bir yaşam tarzını özellikle modern dö-
nem edebî ürünlerimizde de görmek mümkün. 
Klasik edebiyatımızda rind-zahid çatışması 
şeklinde ortaya konulan din unsuru modernli-
ğin doğasına uygun şekilde son dönem edebi-
yatımızda daha keskin bir şekilde işlenmiştir. 
Klasik edebiyatımızda zahid; dinin özünü 
anlamayan kaba-saba, softa bir tip olarak işlenir. 

Onun amacı cennettir ve din onun için bu amaç 
doğrultusunda anlam kazanır. Bunun karşısın-
da rind; dünyadan geçmiş bazen şeriata göre 
sakıncalı gözüken hareketlere rağmen Allah’la 
arasında sıradan insanlara nasip olmayan aşkın 
bir bağ kurup dini aşk boyutunda yaşayan kim-
sedir. O bakımdan onun dinen (şeran) mahsurlu 
gözüken davranışlarında bile sıradan insanların 
anlamayacağı bir hikmet vardır.

Edebiyatımızda ilklerin temsilcisi konumunda-
ki Şinasi Şair Evlenmesi adlı tiyatro oyununda 
belki de modern anlamda ilk olumsuz din ada-
mı tiplemesi Ebul-Laklaka’yı aşikâr kılar. Oyu-
nun kahramanı Müştak Bey çok sevdiği Kumru 
Hanım’la evlenmek istemektedir. Görücü usulü 
evliliğin eleştirildiği oyunda Müştak Bey bir 
oldu bittiye getirilerek Kumru Hanım’ın çirkin 
ve yaşlı ablası Sakine Hanım’la evlendirilir. Bu 
olayın başkahramanı da nikâhı kıyan Ebul-
Laklaka’dır. Müştak Bey’in arkadaşı Hikmet Bey 
Ebul-Laklaka’ya rüşvet vererek durumu kurtarır 
ve Müştak Bey sevdiği kıza kavuşur. Ebul-Lakla-
ka büyük derken yaşça değil boyca büyük kişiyi 
kastettiğini (yani Kumru Hanım’ı) söyleyerek 
durumu Müştak Bey lehine düzeltir.

Aslında uzun zamandır hayattan çekilmiş dinin 
olumsuz bir unsur şekilde işlenmesine toplum 
yapısı henüz yeteri kadar hazır olmasa da insan 
ilişkilerinde etkin bir unsur olmadığı bu döne-
min romanlarında pek fazla gündeme gelmeme-
siyle de ayan beyandır. İlk dönem Türk roman-
larını inceleyen Robert Finn’in ifadesiyle dine 
dayalı bir toplumda din usulca geçiştirilmiştir.

Şinasi’nin öncüsü olduğu bu tipin en ileri 
işlenme biçimini Cumhuriyet dönemi roman 
ve hikâyelerinde görmek mümkündür. Küçük 
bir araştırmayla konuyla ilgili bilimsel çalış-
malar (makale ve tezler) okunduğunda; din 
adamları; hurafeleri insanlara din diye sunarak 
rant elde eden, kendi çıkar ve menfaatleri için 
düşmanla işbirliği yapıp halkı kendi toprakları 
için savaşan kişilere karşı kışkırtan tiplerdir. 
Din adamlarının genel özelliği yobaz ve men-
faatçi olmalarının yanı sıra vatan hainliğidir 
de. Bunların karşısına zaman zaman ideal din 
adamı tiplemesi olarak müzisyen Mevlevi tipler 
konulur. Halide Edip’in, Yakup Kadri’nin ve 
Reşat Nuri’nin tezli romanlarında bu bahsetti-
ğimiz özellikleri görürüz. Din, bu romanlarda 
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toplumun geri kalmasının müsebbibi çerçe-
vesinde ele alınır. Aynı özellikleri dönemin 
hikâyelerinde de görmek mümkündür. Din 
adamının olumlu işlendiği roman ve hikâyeler 
oldukça cılız ve etkisizdir.

Bu değinmelerimize ilaveten özellikle Orhan 
Kemal’in romanlarında geçen “Kabak Hafız” 
tiplemesine değinmeden geçemeyiz. Çünkü 
Kabak Hafız olumsuz din adamı tiplemesinin 
en uç örneğidir. Daha derli toplu bir ifadeyle: 
“Orhan Kemal’in din adamlarına bakışı, üç 
ayrı romanda okuyucu karşısına çıkan Kabak 
Hâfız’ın şahsında görünmektedir. Yazar, Kabak 
Hâfız’ı okuyucuyu tiksindirecek tarzda resme-
der. Kabak Hâfız, yiyeceklerin en iyisini yemek, 
içkinin en kalitelisini içmek, fırsatını buldukça 
önüne çıkan her kadınla beraber olmaktan baş-
ka bir düşüncesi olmayan bir insandır. Bu amaç-
larına ulaşmak için dini bütün bir insan, ulu 
bir din adamı rolünü ustalıkla oynar ve bunda 
da çoğunlukla başarılıdır. Foyasının meydana 
çıktığı zamanlarda ise mekân değiştirir. Kabak 
Hâfız gibi din adamları, birtakım hurafelerin 
ve batıl inanışların insanlar arasında din gibi 
algılanmasına neden olmaktadır. Kendileri 
asla inanmadıkları halde, muska yazmaları, 
sihir yapmaları vs. hurafeleri devam ettirmeleri 
yalnızca kişisel çıkarları içindir.”1 Burada Orhan 
Kemal’in romanlarında dindar insanların özel-
liklerini uzun uzadıya ele almayacağız. Yalnız 
şuna değinmeden geçemeyiz: Yalancı Dünya 
romanında Neriman din üzerinden Kabak Hafız 
ve karısının cinsel istismarlarına maruz kalır ve 
yine bu romanda maddi menfaat için kızının bir 
adama metreslik yapmasına rıza gösteren anne 
tiplemesi ile kocasını aldatan kadın tipleme-
si çizilirken abdest namaz onlara muhakkak 
iliştirilir.

Tüm bu eserlerde ideal bir imam veya ideal bir 
din adamı tiplemesi ortaya konmadığı gibi ideal 
bir din öğretisi de söz konusu değildir. Çünkü 
zaten öyle bir şey yoktur. Peki, öyleyse bu an-
latılan şeyler hiç mi yok; söz konusu edilen bu 
şeyler bu insanların olumsuz din algısının bir 
kurgusu mu? Dinin kendisi çok masum bir şey 
mi, ateş olmayan yerden duman mı çıkmakta-

1 Fikret Uslucan, “Orhan Kemal’in Bazı Romanlarında 
Bir Eleştiri Unsuru Olarak Din”, Turkish Studies- 
International Periodical For the Languages, Literature 
and History of Turkish or Turkic, 2006, sayı: 2, s. 136.

dır, oranları farklı olsa da bunlar hiç mi olma-
mıştır? Eğer meseleyi bu şekilde, daha açık ve 
ciddi tarzda ileri sürersek muhakkak onu tartı-
şacağımız düzlem de değişir. Din tarih boyunca 
her zaman kişiler, gruplar ve toplumlar tarafın-
dan yozlaştırılmıştır. Fakat din -İslâm-, öğretileri 
üzerinden değerlendirilir; asıl karakterini bozan 
kişi, grup ve topluluklar üzerinden değil. Bura-
da amaç bağcıyı dövmektir, üzüm yemek değil. 
O yüzden tüm bu romanlardaki sahneleri basit 
bir toplumculukla, basit bir realizmle açıklamak 
mümkün değildir. Niyet okumalarımızı sür-
dürürsek bunların arkasındaki asıl maksadın 
İslâm’a ve kutsala saldırmak olduğunu görürüz. 
Bu durum, doğrudan bu saldırıya cesareti ol-
mayan kişilerin var olma tarzıdır. Ve bu durum 
sadece modern zamanların değil, yüzyılların 
zihniyetinin bir ürünüdür. Geçmişte var olmuş, 
bugün yaşamakta ve gelecekte de var olacaktır.

Çünkü bunlar; yıkılması gereken bir “heyu-
la” üretip ona bir yerlerden saldırarak İslâm 
denilen öğretinin -açıktan söylemeseler de- hiç-
bir zaman sahip olamayacağı temel erdemlere 
kendilerinin sahip olduğunu alttan alta vurgu-
larlar. Olumsuz hacı-hoca tiplemelerinden yola 
çıkarak dinin yasakladığı şeyleri aleni yapmakla 
ne büyük bir ‘erdeme’ sahip olduklarını hisset-
tirmeleri de ayrı bir özellikleridir. Çünkü içleri 
ve dışları birdir. Dolayısıyla eğer bir cennet 
varsa bu onların hakkı olmalıdır. İşin bir diğer 
yönü de İslâm söz konusu olduğunda çoğulcu-
luk vurgusu yapıp sabit bir öğreti olmadığını 
vurgulayan bu zihniyet; demokrasi, özgürlük, 
hümanizm gibi kavramların içini her zaman 
istedikleri gibi doldurup boşaltarak kendi mer-
kezlerinden bize sunmaktan geri durmazlar ve 
bunu da en doğal hakları olarak görürler.

Orhan KemalOrhan Kemal
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Din, baştan beri indiği ya da ulaştığı toplumlar-
da onların gelenekleriyle bazen açıktan bazen 
içten içe sürekli mücadele etmiş ve bu kültür-
lere çok defa yenildiği olmuştur. Zaten İslâm 
öğretisinin tarih boyunca kendini değişik pey-
gamberler aracılığıyla yenilenmesinin sebebi de 
budur. Geçmişte Âd, Semûd, Lût kavimlerinde 
olduğu gibi günümüzde de kültür ve gelenek-
leriyle İslâm’ı bozan toplumlar vardır. Eğer bu 
zihniyet bir yere varacaksa İslâm’la doğrudan 
bir hesaplaşmaya girmelidir. Yoksa ortaya çıkan 
yozlaşma tezahürlerinden hareketle bir yere 
varmaları mümkün değildir. Yaptıkları bulanık 
suda balık avlamaktan başka bir şey değildir.

ÖYLEYSE İSLÂM NE, NASIL ANLAMALI?

“Hangi din?”, “Hangi İslâm?” sorularını sık sık 
gündeme getirip birbirinden farklı ve çoğul-
cu İslâmlar olduğunu dile getirenler aslında 
İslâm’ın ne olduğunu gayet iyi bilmektedirler. 
Bu soruyu gündeme getiren bir kanadın vurgu-
ladığı İslâm’ın ütopik olduğu ve yaşanmasının 
mümkün olmadığı iddiası da bizzat bu bilginin 
bir kanıtıdır.

Din -İslâm- öncelikle kimsenin tekelinde 
değildir. Dini kimlikle ortaya çıkmak kişiyi 
dindar yapmaz. Bu, çoğunlukla insanların dine 
saldırdığı bir zeminin hazırlanmasına yol açar. 
İslâm öncelikle yaşantıdır ve oradan okunma-
lıdır. İslâm, İslâm’a mâl olan birtakım simgeler 
(başörtüsü, sakal, sarık, cübbe vs.) üzerinden 
okunamaz.

İslâm fıtrattır. İnsanın ilahi doğasına uygun 
şekilde mücadele verme çabasıdır. Yaşantıdan 
kaynaklanan zorluklarda da hep o doğaya 
yönelme çabası vardır. Bazılarının kabul etme-
diği hâlde yine de o doğaya dayandırdıkları 
özgürlük, adalet, erdem, ahlak gibi unsurlar bu 
fıtratın bir ürünüdür. İslâm, insanın tüm yaşan-
tısını o fıtrat doğrultusunda düzenlemektir. Bu 
bağlamda İslâm hiçbir zaman “İslâm nedir?” so-
rusu eşliğinde çözüm bulmaz. Çünkü o, devam 
eden bir yaşam biçimi olarak sürekli devinim 
hâlindedir. Müslüman; -ilahi doğaya (fıtrata) 
bağlı şekilde- namaz kılan, yalan söylemeyen, 
adaletli, geçimini helal yollardan temin eden, te-
vazu sahibi, hayatı imtihan boyutunda kavrayıp 
yanlışa düştüğünde hemen ayağa kalkıp tekrar 
Allah’ın ipine sımsıkı sarılan, tüm bunları aile 

ve toplum ilişkilerine yansıtıp doğruyu emre-
dip yanlışlardan sakınan ve sakındıran kişidir. 
İslâm bu hâliyle baştan beri hayatın içindedir. O 
sadece siyasal bir alana indirgenip oradan oku-
namaz. Eğer bu ilkeleri kaldırırsak asıl o zaman 
kaos olur. Her ne kadar İslâm, kendini İslâm 
dairesi içinde sunan kişiyi tekfir etme hakkı 
vermese de İslâm’ın ne olmadığı açıktır. İslâm, 
kendini onu anlamaya kapatanların hiçbir 
zaman anlayabileceği bir şey değildir.

Günümüzde İslâm’a dair ‘tek bir İslâm’ın olma-
dığı, çoğulcu ve birbirinden farklı İslâmların bu-
lunduğu’ şeklindeki rölatif değerlendirmelerin 
kaynağında sosyal ve siyasal olaylar ve yapılar 
vardır. İslâmî devlet yapılarından terör faaliyet-
lerine, cemaat ve tarikat unsurlarına varıncaya 
kadar İslâm dairesi içinde sunulan unsurlar 
temel alındıkça, bu konuda sağlıklı bir sonuca 
ulaşılması mümkün değildir.

Din -İslâm- verili bir şey değildir ve insanlar ve 
yapılar üzerinden nihai anlamda yargılanamaz. 
Din bir öğretidir. Kuralları ve ilkeleri kitaplarla 
belirlenmiştir. Ancak insanların ve söz konu-
su edilen sosyal ve siyasal yapıların bu ilkeler 
ışığında değerlendirilmesi söz konusu olabilir. 
Hayatını gayri İslâmî bir tarzda devam ettiren 
kişi ve yapılar için Müslümanlık boş bir söylem-
den öte gitmez. İnsanların dini seçtiği gibi din 
de insanları seçer.

Eğer bir çözümleme yapılacaksa bunu yapan 
kişi önce İslâm’ı öğrenmeli sonra ortada olan 
durumun İslâm’a uygunluğunu çözümlemeli-
dir. Müslümanın hata yapması normaldir ama 
hatada ısrar etmemek gerekir. Çünkü hayat; 
hatalar ve o hataları düzeltme çabası içinde kor-
ku ve ümit arasında Allah’la bağını daima güçlü 
tutma mücadelelisidir. İmtihanın temel esprisi 
budur. Daha da önemlisi burası sosyal bilimle-
rin çözümleyebileceği bir şey değildir. İslâm’ı 
bu temel dinamiklerinden ayırarak mevcut 
siyasal ve sosyal tablolardan hareketle çözüm-
leme yapmak, farklı bir kategorinin sonucu 
olarak değerlendirilebilir, İslâm’ın değil. İslâm 
yaşamın tümünü kapsayan bir imtihan boyu-
tunda, sürekli bir devinim içinde olduğundan 
parçalanıp bölünemez ve bu yönüyle yaşamı 
dondurup statik kılıp, olay ve olgular üzerinden 
çözümleme yapan sosyolojinin kavrayabileceği 
bir şey olamaz.
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MODERN SONRASININ ÜÇ GÜZERGÂHI: 
PARÇALANMIŞLIK, İNKITA VE KAOS
H. YAHYA ŞEKERCİ

M uhtelif vesilelerle, defalarca modernlik 
üzerine söz söylendi, kalem oynatıldı. 

İçinde bulunduğumuz vakte zaruri tabiiyet 
yönüyle modern sonrası da masaya yatırıldı 
hâliyle. Modern ile postmodernin, hem bir süre-
cin devamı, hem de pek çok hususta birbirinin 
neredeyse mefhumu muhalifi olduğu zikredildi 
durdu.

Vaktiyle bir yazıda postmodernizmin ele avuca 
sığmaz, asi karakterli bir evlat olduğunu oku-
muştum. Evet, modernizm karşısında isyanı 
alışkanlık bellemiş, tenkit edilmedik hiçbir şey 
bırakmamaya ant içmişçesine fikir serdeden 
yıkıcı bir fikriyattır postmodernizm. Modern 
karşısındaki bu yıkıcılığın müspet-menfi tarafla-
rı ayrı bir bahis konusudur.

Modern-postmodern çatışmasının oluşturdu-
ğu gerilim bağlamında ‘fakat’ın, ‘zaten’in ve 
‘çünkü’nün, hâsılı kelam nevzuhur insanın girift 
öyküsü hakkında muhavere etmek niyetinde-
yim. Bütünlükten parçalanmışlığa, netlikten 
muğlaklığa, itmamdan nakısa evrilmenin de 
hikâyesi bu insanınki.

YAŞADIĞIMIZ ÇAĞ

Günümüz insanı fakatlar ile konuşur bol bol 
amalarla, ancaklarla. Zira asri insan itirazcıdır. 
Büyük anlatılar, kadim bilgiler de dâhil hiçbir 
şey hemen inanmaya gelmez onun nazarın-
da. Mevcudiyetinin tezahürü saydığı itirazlar 
yerli yerinde bilgilerle donanmış olmasa dahi, 

egosunu tatmin için yine izhar eder. Zatenler 
de fakatlar kadar önemlidir. Haddizatında, öz 
zatını merkeze alan günümüz insanı, marifetin 
zatından neşet ettiğini vehmeder, o bakımdan 
olan biten zat’endir. Esbabı kendidir, zannı 
öyledir. Diğer yönüyle de meselelere ezelden vu-
kufiyet kesbettiği kabulüyle hiçbir şey hayretini 
celbetmez. O zaten vâkıftır söylenen, söylene-
cek olan ne varsa. Bir de çünküler var; lütfedip 
gerekçelendirme ihtiyacı hissederse, müracaat 
eder çünkülere. Bunlar kâinattaki yerine, insana 
dair tavrına ilişkin duruşlarıdır çağdaş insanın: 
Muteriz ve malumatfuruş…

 Mevcut küresel düzenin bir yandan sonuna 
kadar istismar ettiği, öte yandan da kültürünün 
taşıyıcısı olarak türettiği insan modeli, birçok 
açıdan muammayla maluldür. Faili değil belki 
ama kimliği de meçhuldür onun için. Hayatı 
anlamlı kılan sabiteler ile arasına değişkenlik 
bariyerleri örmüş insanın, müesses nizamın 
kendisine yer göstermesini lütuf sayması mu-
hatap kabul edilmesinden ibarettir. İhtimal, her 
telkinini hazmedemese de bu koca sistem karşı-
sında boyun eğmek konfor alanını genişletiyor. 
Bir kısmının ise az miktarda dahi tefekküre 
meyletmeden -belki de sürekli uyarıcılara ma-
ruz kalmaktan dolayı fırsat bulamadan- mevcut-
ta, imal edilen her ne ise doğrudan ona intibak 
çabasını meleke hâline getirdiğini ifade edebili-
riz. Kabul edelim ki güçlüye kafa tutmak büyük 
cesaret gerektirir ve bu herkesten beklenmez. 
Ayrıksı ve geçimsiz muamelesi görmeyi göze 
alamayan kitleler böylece uyumlanır.
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Yaşadığımız çağın fikriyatına dair temel özellik-
leri üç ana noktadan hareketle değerlendirmek 
mümkündür. Bunlar bütünlük-parçalanmışlık, 
süreklilik-inkıta ve kaos-ahenk ikilikleri şeklin-
de sıralanabilir. Asrın, söz konusu üç cihetten 
kendine mahsus vasıflar taşıması bir yana, 
yoğun bir tazyik ile kitleleri sürükleme gücü de 
hâlihazırda var olan bir durumdur. Zaten bu 
mobilize etme hüneri onu gündemde tutmuyor 
mu? İnsan-bilgi ilişkisinin kadimden koparıl-
ması ve yeniden düzenlenmesi, yeni bir insan 
tasarımının teşhir üzerinden inşa edilmesi, akıl 
ve bilim marifetiyle dünyanın anlamlandırıl-
ması ile eş zamanlı biçimde aynı aklın bedene, 
hazza kurban edilmesi fevkalade bir tesir gücü 
ile insanlığın üzerine bir karabasan gibi çökü-
yor. O münasebetle çağın fikriyatının anatomik 
yapısına dair tahkim edici tespitler yapmak bir 
mecburiyet ciddiyetiyle önümüzde duruyor.

PARÇA-BÜTÜN İLİŞKİSİ

Varlık bir bütündür. Parçası kendisi olmadığı 
gibi her parça bütünün içinde anlamlıdır. İnsan-
lığın sürüklendiği muhit ise bütünlüğün hayli 
uzağındadır. Parçaya odaklanmak bütünün 
gözden kaçmasına sebep olur. Hayatı anlamlı 
biçimde idame için lazım gelen umumi nazar-
dan yoksundur çağın insanı. Yekpare bakmak, 
bütüncül görmek şöyle dursun, parçaya o kadar 
yakınlaşır, ona o kadar odaklanır ki hipnotize 
edildiği hemen anlaşılır. Küresel kapitalizmin 
hazzı teşvik edici, oyalayıcı araçları eliyle hip-
noz gerçekleşir. Dijital dünyanın tüm imkânları, 
odaklanmanın akim kalmaması için seferber 
edilir. Pek tabi, daha önceden bu araçlara 
müptela hâle getirilmiş özneden ücreti de tahsil 
edilir. Zamane insanı gönüllü bağımlıdır.

Odaklanmaktan boynu eğilen, bedeni bozulan 
özne, teferruatla öylesine meşgul olur ki bilcüm-
le mana, mahdut bir daireye hapsolmuştur 
nazarında. Varsa yoksa nefesini hissedecek 
yakınlıkta durandır. Bu denli yakınlıkla dikkat 
kesilir kesilmesine fakat künhüne vâkıf olun-
maz hiçbir şeyin. Ölçüsüz yakınlıkta değerlendi-
rilen birimlerle kâfi miktarda alaka kurulduysa 
o birim üzerinden bütüne matuf tarif yapılır, 
ardından ise ona, diğer kısımlarla irtibatsız 
müstakil, köhne bir yer gösterilir. Yani mefhum 
tüketilir. Parçaya bakarak bütün hakkında söz 
söyleme, hüküm bildirme eylemi meydana 
gelir sonrasında. Binaenaleyh, bu son derece 
münasebetsiz bir durumu ifade eder. Bütün 
görünmezlik kisvesi giyer, parçaya icap edenden 
ziyade ehemmiyet atfedilir. Parçalara yakından 
bakmak bütünü görmeyi engeller durur. Çağdaş 
insan miyoptur.

Bütünlük-parçalanmışlık ikiliğinin meydana 
getirdiği gerilimde insan, parçadan yana tavır 
almaya zorlanmak bakımından zihninin asli 
faaliyetini de sağlık bir biçimde işletemez. İdrak 
kabiliyeti ve muhakeme melekesi küçülür, 
bütünlük korkunç bir mefhum olarak anlaşılır. 
Hâlbuki her ne kadar türlü telkin ve propagan-
dalarla tasallut altında tutulsa da varlığa dair 
beklenen bütünlüktür.

Dil ile hâl, fikir ile his kati bir şekilde tefrik 
edilir. Bu tefrik aynı zamanda ayrıştırılan 
mefhumların birbirinden bağımsız olarak tasnif 
edilmesine yol açar; esasen bu yol bizatihi inşa 
edilir çağdaş dünyanın birikimi maharetiyle. Bu 
da her bir kavramla mahallinde değil, uzak yer-
lerde tesadüf etmeyi icbar eder. Yakın olmaları 
hâlinde derin anlam ihtiva edecek, insana ma-
hiyetini anlatacak kavramlar, uzaklaştırılarak 
yalnızlaşmaya terk edilir. Hâl böyle olunca, yani 
kavramlar bireyselleştirilince/tekilleştirilince 
de bir süre sonra sessiz bir ölüm işitilir. O mef-
hum taşıdığı onca birikimle, hafızasıyla çeker 
gider aramızdan. Yalnız bu kadarla da kalmaz. 
Kapitalist sistem içinde ‘marka değeri’ taşıyan 
kavram, icap ederse toprağın altından çıkarılır. 
Kavramın ruhuna eza verilen bu fiil, yeni bir tü-
ketim içindir şüphesiz. Mefhumun asli kimliği 
yerine, sistem tarafından ihtiyaç duyulan ne ise 
kavramın kendisinden ve bütününden bağımsız 
olarak yeniden üretilir ve bu hâliyle sunulur. 
Yani tabiri caizse ceset yeniden doldurulur, 

Thomas BauerThomas Bauer
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aynı isimle başka bir hizmete kullanılmak üzere 
gösterilir. Yeterince kâr edilip maksat hâsıl 
olunca yerine koca bir müphemlik bırakılır. 
Sıkça dillendirilen kavramların içinin boşaltıl-
ması fiili böyle gerçekleşir. Yetmez, boşalan öz, 
belirsizlikle doldurulur.

Thomas Bauer, zorbalığın, dayatmanın karşı-
sında konumlandırdığı ve neredeyse tümüyle 
olumlu anlam yüklediği müphemliğe dair 
çarpıcı yaklaşımları ele alır. Müphemlik ve 
muğlaklık hem bir hürriyet alanı hem de insan 
çeşitliliği bakımından bir zenginliği ifade eder 
yazara göre, aksi ise tektiplilik ve zihni fakirlik-
tir. Müphemliğin cari olmadığı yerde aşırılığın 
ortaya çıktığını iddia eden Bauer müphemlik ve 
çeşitlilik kaybına odaklandığı Dünyanın Tekdü-
zeleşmesi (2022) isimli eserinde, bunun çağımız-
da ötekileştirmeyi asgari seviyeye çekeceğini ve 
kayıtsızlığı artıracağını kaydeder. “Müphemlik 
durumunu sürdürmek hiç de kolay değildir. 
Çünkü insanlar doğaları gereği müphemliğe 
yalnızca sınırlı şekilde hoşgörülüdür. Ve uzun 
süreli bir belirsizliğe katlanmak yerine bir açık-
lık durumu oluşturmaya çalışırlar.” diye yazar.

Kadim bilgimiz doğrunun iyiden, adaletin ah-
laktan, güzelin sulhtan ayrı olmadığını öğütler. 
Aynı şekilde zulüm de çirkinlikle, yanlışla, harp 
de kötülükle maluldür. İstisnalar elbette kaide 
bozmaz ancak hayata mana katan ana noktala-
rın başında belki bu bütünlük gelir. Evet, bir şey 
kötü ise o aynı zamanda yanlıştır. Zulüm, içinde 
güzellik barındıramaz. O takdirde “varlıklar 
hangi gayeye hizmet için birbirinden fersah fer-
sah ırağa yerleştiriliyor.” sorusunun, hiç şüphe 
yok ki tasarlanan yeni insan modelinin mühen-
disleri açısından bir anlamı vardır.

Doğru olmasa da yasal, güzel olmasa da keyifli 
eylemlerin meşruiyet zemininin oluşturulduğu 
vasat, insanlıkta parçalanmışlık olarak vücut 
bulur. Düşünce ve fiilde tutarsızlık genel, ortak 
bir kabuldür çağımızda. Üst yapıların mevcu-
diyetlerini dayandırdıkları kanunların da iddia 
ettikleri vaazları rahatlıkla çiğnemeleri de aynı 
durum için misal verilebilir. Bir çözüm imkânı 
olarak muğlaklık, toplumun tüm kesimlerinin 
yorumuna ve seçilenlerin idaredeki tatbikine 
geniş alan açmak adına tercih edilen bir özellik-
tir. Kanun koyucuların bu denli tevile mahal ve-
recek düzenlemeler yapması sistemin icabıdır.

Mükemmeliyetçilik yaratıcıdan rol çalma teşeb-
büsüdür bir bakıma. Sözünü etmeye çalıştığım 
bütünlük, içinde kusurların da bulunduğu 
bir bütünlüktür. Bu insani olandır. Noksansız 
bir bütün, mukaddes metinlerde yerini almış, 
büyük bir anlatışla insanlığa ulaştırılmıştır. 
Tastamam bütünlükten ziyade nakısalar ile ba-
rışık, itmam için gayret etme idealidir esas olan. 
İnsanın ödevi de tabiatının gereği de budur

Çağ mükemmeliyetçilik taraftarıdır. Gözetle-
diği bireyi mükemmeliyete teşvik eder ancak 
hikâye tabiatıyla noksan bir akıbetle noktala-
nır. O sebeple telkine maruz kalmış ve nihayet 
propaganda unsurlarını bir şekilde tasdik etmiş 
insan beyhude uğraşır durur. Dünyadan ibaret 
bu uğraşlar, birkaç kez yinelense de arzu edilen, 
telkin edilen netice alınmaz, sükût-u hayal insa-
nı kuşatır. Ruhunda derin yaralar açılır bireyin, 
onulmaz yaralar. Modern insan depresiftir.

Modern endüstrinin kolları her köşe başını 
tutmuştur. Depresyona meyyal, buhranı atlatıp 
hayata makul bir zaviyeden bakamayan insan, 
modern psikolojinin şefkatli kollarına koşar. 
İlk bildiği adres orasıdır çünkü. Psikolojinin 
imkânları, ederi mukabilinde seferber edilir 
insan için. Mahdut bir zaman için kısmî bir 
ferahlık temin edilir belki ama son değişmez. 
Küresel düzen, önce türlü telkinlerle bozarken 
insanı, bir yandan da tükettirir. Ardından ise bo-
zulanı onarmayı da kimseye bırakmaz. Kurduğu 
tezgâh ile yine tükettirerek, yani yine kendisi 
kazanarak devridaimi tahkim eder.

Fıtratla savaşa tutuştuğunun farkına varma-
dığı için varlığıyla boğuşur durur. Kendisiyle 
uğraşmaktan hayatı anlamlı kılan hususlara 
fırsatı kalmayan insan, düş kırıklıkları yaşar 
habire. Hayatın olağan akışı içinde neyin nerede 
durması gerektiği, sürekli olarak ödev kabilin-
den tembihlerle eline tutuşturduğu için, aklı 

Yaşadığımız çağın fikriyatına dair temel 
özellikleri üç ana noktadan hareketle 
değerlendirmek mümkündür. Bunlar 
bütünlük-parçalanmışlık, süreklilik-
inkıta ve kaos-ahenk ikilikleri şeklinde 
sıralanabilir.
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mekanik bir çalışma prensibi ile işlev görür. 
Bu da onu ‘homoeconomicus’ yapar. Saygınlı-
ğını kaybetmek şöyle dursun hayalleri de yitip 
gider. Modern insan idealleri elinden alınmış 
insandır.

SÜREKLİLİK VE İNKITA

İnsan, hayat seyahatinde anlam arayışına dair 
soruları sadece somutluklar üzerinden cevap-
landıramaz. Şüphesiz varlıkla kuruduğu ilişki 
bağlamında o, metafizik tarafları ile beraber 
anlamlı kılabilir. Dolayısıyla somutla irtibat 
daha sınırlı ve sürelidir. Somutluğu esas alan 
denklem de tabii bir netice olarak insan-varlık 
yolculuğunun zaman zaman kesintiye uğrama-
sının sebebi sayılabilir. Her ne kadar çağı anlam 
fabrikaları daima üretmeyi sürdürseler de suni 
olanla tabiinin yeri doldurulamayacağı için, 
ister istemez kesintiler yaşanır. Düzen süreklili-
ğe güç yetiremez.

Modern çağ, tüm araçlarıyla bir üretim devridir. 
Bir bitmeden ötekinin, biri eskimeden yenisinin 
vitrinlerdeki yerini aldığı bir seri imalat devri. 
Bu devrin en önemli hususiyetlerinden biri de 
daimî surette ve modüler bir üretim gerçek-
leştirmesidir. İnşa edilen ekosistemde üretim 
ile propaganda birbirini tamamlamak üzere 
kurgulanmıştır. Bilim, bu deveranın temini 
için koşturulur durur. Ne var ki bir şeyi gör-
mezden gelmek onu gerçekte yok etmez. Bireye 
indirgense de insan, teslim olmadıysa, varlıkla 
kurduğu irtibatı bu malzemelerle tam olarak an-
lamlandıramaz dolayısıyla. Bir tarafı hep eksik 
kalır. İşte bu sürekliliğe rağmen kesintilerin 
yaşanması, birey için ciddi bir gelirim sebebidir. 
Nitekim ‘sürdürülebilirlik’ dedikleri şey aslında, 
çağdaş insanın akim kalan yönlerini tamam 
etmek için düzenin bir tezgâhından ötekine 
koşturmasıdır bir açıdan.

Nirengi noktasının zaman içinde değişimi, inkı-
taı meydana getiren diğer bir unsur olarak göze 
çarpar. Öyle ya, birey dediğiniz ne kadar akıl ne 

kadar hazdan mürekkeptir? Akıl mı aslolandır, 
haz mı? Birey bu sorular karşısında cevap arar-
ken düzen, kendi ihtiyacı icabı ihtiyaç sıralama-
sını değiştirerek kendi sürekliliği içinde bireyi 
yeni bir kesintiyi aşmaya mecbur eder. Bu kesin-
tiler hayli yorucu olsa da sürat, tefekküre zaman 
bırakmadığı için hayatın olağan akışının böyle 
olduğu zannedilir.

KAOS VE AHENK

Kaos çağın alametlerindendir. Endazesi kaçmış 
düzenin meydana getirdiği, hatta gıdalandığı 
bir gerçekliği ifade eder kaos. Bütünlüğün 
kaybolduğu, inkıtaların yaşandığı bir zamanda 
elbette kaos oluşur. Parçaların kemiyeti arttıkça, 
her bir parça adına olabildiği kadar uzakta yer 
gösterildiği için ahenk kaybolur. Tabiatı itiba-
riyle uyum arayan insan bu düzen içinde bunu 
ancak çatışmalarla oluşturabilir. Evet mevcut 
düzende zoraki uyumlanma ancak yumuşak 
olan sert olana intibakı ile gerçekleşebilir. Bu 
tabii değil, sistemin doğal seçilim öğretisinin ge-
reğidir. Kendi mevcudiyetini kavi hâle getirmiş 
küresel sistem, insanlığa giderek daha da uysal 
bir rol biçmiştir.

Ahenk bir düzeni, düzen ise bir düzenleyiciyi 
gerektirir. İnsanın derinliklerine kati ve zahir 
bir müşahedeyle tesir edebilecek ahenk, kuru 
bir arzu değil cehdi iktiza eden bir vusuldür. 
Oysa sistem kendisi dışında düzenleyici bir 
iradeye tümüyle muhaliftir. Bu esasen zarurete 
muhalefet demektir. Düzenin vaazı, intibakın 
rastgele gerçekleşebileceği fikridir. Olmuyorsa 
da bizatihi sistemin devamına dair sorun çı-
karmayacak, cemiyete teşmil edilemeyecek bir 
şekilde tertip edilmiş şahsi uyuma göz yumar 
ancak. Kaos beyhude bir beklentidir. Varlığın, 
insanın, eşyanın tabiatına layık olan uyumdur 
hâlbuki. Ahenk faydayı, kaos ziyanı artırır.

Günümüz dünyasındaki cari düzenin ölçüsü 
kaçmıştır. Öyleyse niçin rağbet görmekte, hâlâ 
mütemadiyen düzenin dairesine dâhil olunmak-

Günümüz insanı fakatlar ile konuşur, bol bol amalarla, ancaklarla. Zira asri insan 
itirazcıdır. Büyük anlatılar, kadim bilgiler de dâhil hiçbir şey hemen inanmaya gelmez 
onun nazarında.
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tadır? Bu soru elbette kıymet-
lidir, elbette tumturaklı bir 
cevaba muhtaçtır. Evet, hadsiz 
hudutsuz mevcut sistem usul-
süzlüğü usul, kuralsızlığı ku-
ral, uyumsuzluğu uyum diye 
takdim eder. İlk bakışta egoya 
sevimli gelen bu teklif cazip 
nazar-ı dikkatleri celbeder. Ne 
var ki bir nizama mutlak ma-
nada muhtaç bir varlık olarak 
insan bu kaotiklik içinde dahi 
bir düzen arar. Çünkü tabiatı 
buna mündemiçtir. Bu tahmin 
edildiği için elbette sistemin 
işleyişini temin eden çarklarla 
tanıştırılır. O vakit görülür ki 
bizatihi insan düzenin çark-
larından bir dişli, sistemin 
devamını teminle memur bir varlıktır.

İnsan yorumlar. İnsana yorumlamak için veri-
len alan korunmalıdır. Korunaksız kılındıysa 
tahkim edilmelidir. Her bilgi yakîn derecesinde 
olmayabilir elbette. Yaratılış bazı boşlukların, 
fıtratı muhafaza ederek, idrakle, muhakeme 
yoluyla doldurulmasını insana mükellefiyet 
olarak yüklemiştir. Bu keyfiyetin anlaşılması 
hayati ehemmiyeti haizdir.

Aynı kimyadan mamul maddeyi dozunda 
almazsanız zehre dönüşebilir. Çağın açmazı 
budur; akla da duyguya da hesapsız bir anlam 
yüklemek. Düşüncede bütünlük eylemde bütün-
lüğü, düşüncede parçalanmışlık eylemde par-
çalanmışlığı getirir. Keza kaos ve uyumsuzluğu 
heybeye koyup anlam arayışına çıkmak doğru 
bir usul değildir.

İnsicam akl-ı selimi en isabetli biçimde ifade 
eden kelimelerden biri olabilir. Bu anahtar 
kelime hem “bir bütünlük ve düzgünlük içinde 
devam etme, birbirine bağlı ve uygun olma, uy-
gunluk, düzgünlük”, hem de “ahenkli, düzgün 
ve akıcı üslûpta olma” manasını taşır.  İçinde 
yaşadığımız zaman ve mekân alelade meczedil-
miş bir yığınla örülüdür. İnsicam işte bu alelade 
maraza ecza, hem de tabii imtizacı meydana 
getirecek bir safa olarak hayata anlam katabilir.

Hesapsızca harcamanın 
sadece meta içinde değil, in-
sanın bizatihi kendisi için de 
kavramlar için de kışkırtıldığı 
düzende, metruk parçaları 
tadil, âtıl bırakılanları ihya 
sarraf hassasiyetiyle ifa edile-
cek bir vazife olarak sahibini 
bekliyor.

İnsan kavramlarla yaşar, kav-
ramlarla anlamlandırır hayatı. 
Bu kavramlar ise belli anlam 
dünyaları üzerinden temellen-
dirilerek derinlik kazanır. Bu 
rastgele bir şey değil, büyük 
iddiaların, yüzlerce, binlerce 
senelik tecrübelerin hem in-
sanın bizatihi kendisinin hem 
de dünya öyküsünün men-

ziline dair büyük fikri müktesebatın en rafine 
hâlidir. Bu birikim kuşatıcı bir bütünlük ihtiva 
eder. Bu zarurettir. Zira aksi takdirde parçayı 
bütün kabul eden bir yaklaşım peyda olur ki bu 
da sükûtu hayalden başka yere götürmez insan-
lığı. Bugünkü manzara budur.

Duygu ve düşünce birbirinden ayrıştırılıyor 
bu çağda örneğin. Oysa inanç, duygu ve dü-
şüncenin kesişim kümesidir. Ne düşünceden 
ayırılabilir ne de duygudan bağımsızdır. Teoriyi 
pratikten ayırmak da yine parçalayıcı anlayışın 
bir neticesidir. Çünkü pratiğe dönüşmeyen hiç-
bir teorini yaşama şansı yoktur. Hayat bulamaz. 
Tesirsiz hâle gelen, kupkuru nostaljik ögeye 
dönüşen fikirler asli cevherin açığa çıkmasına 
manidir. Zihindeki haritanın anlamlı olması 
için bütünlük şarttır. Bütünlüklü olmayan zihin 
neyin nerede olduğunu bilemez. Her an müna-
sebetsizliğe namzettir.

İnsanoğlunun ihtiyarî ya da gayri ihtiyarî bir 
anlam arayışıyla maruf bir varlık olduğuna 
inananlardanım. İnsan olmanın asli vasıfların-
dan birinin bu olduğunu düşünmüşümdür. Eski 
anlatılarda kemâlat yolcusu insanın seyahati 
sabırla güzellenir ve manevi ihtiyaçları temini 
için çıkılan yolda başına gelen eziyetler dahi 
nimet addedilir. Bu tıpkı hanesinin geçimini te-
mine mükellef insanın emeği gibi saygıdeğerdir.
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K R İ T İ K

FİLİSTİN VE MÜSLÜMANLAR
ALİ AKGÜN

İ slâm tarihinde önemli bir yeri olan Filistin’de 
İslâm’ın yayılması için faaliyetler Hz. Peygam-

ber (s.) zamanında başlamıştır. Hz. Ebû Bekir 
(r.a.) döneminde devam eden fetih, Hz. Ömer 
(r.a.) döneminde tamamlanmıştır. Günümüzde 
Filistinliler kendi yurtlarında esir, öz vatanların-
da sürgün durumundadırlar. Yaşadıkları bölge 
kuşatma altındadır. Gazze başta olmak üzere di-
ğer bölgelerinde Müslümanlar her gün cinayet-
lere ve çeşitli zulümlere uğramaktadırlar. İsrail, 
Filistinlileri kendi ülkelerinde emniyet içinde 
yaşatmamak için her şeyi yapmaktadır.

Hz. Ömer, M. 637’de Bizanslıları yenince Kudüs 
Müslümanların hâkimiyetine geçti. Hz. Ömer 
Kudüs’ü fethettikten sonra oradaki Hristiyanlar 
için bir eman (ahidnâme) yazdı.1 Böylece ikinci 
yıkım ve sürgün hadisesinden sonra Yahudilerin 
Filistin’de var olabilmeleri ancak Müslüman-
lar sayesinde imkân dâhilinde olmuştur: Hz. 
Ömer’in Kudüs’ü fethetmesinden sonra böl-
geye Yahudilerin yerleşmelerine izin verildiği 
görülmektedir. 1099’da Haçlıların bölgeyi işgali, 
Yahudilerin tekrar bu toprakları terk etmesine 
yol açmıştır. 1187’de Selahaddin Eyyubi’nin 
Haçlıları yenerek Filistin’de yeniden Müslü-
manların hâkimiyetini kurmasıyla Yahudiler 
Filistin’de kalabilmişlerdir. Memlûkler döne-
minde kısmen sıkıntılı bir dönem yaşasalar da 
1517’de Osmanlı İmparatorluğu’nun bölgeyi 
egemenliği altına almasıyla Yahudiler Filistin’e 
tekrar göç etmişlerdir.

Yahudi düşmanlığı Roma ve Bizans’ta yoğun 
bir şekilde izlenmiştir. Avrupa’da sürekli Yahudi 
karşıtı bir tavrın varlığı söz konusudur. Yahudi-
ler 1290’da Fransa’dan, 1392’de İngiltere’den, 
1492’de İspanya’dan ve 1497’de Portekiz’den 
göçe zorlanmışlardır. Başka yerlerde barındı-
rılmayan Yahudilere topraklarını açan Osmanlı 
İmparatorluğu onların Filistin’e de yerleşmeleri-
ne izin vermiştir. Ancak Yahudilerin Filistin’deki 
Müslüman nüfusa oranı hep düşük kalmıştır.2

1 İhsan Süreyya Sırma, İslami Tebliğin Örnek Halifeler 
Dönemi, Beyan Yayınları, İstanbul, 2018, s.108.

2 Tayyar Arı, Ortadoğu, Mkm Yayıncılık, Bursa, 2008, s. 

MODERN DÜNYA SİSTEMİ VE SİYONİSTLER

17. yüzyılda temelleri atılan modern dünya 
sisteminin kurucu unsurları olan Haçlı İngilizler 
ve sermayedar Siyonistler, 19. yüzyılın ikinci ya-
rısında Ortadoğu’da petrolün ortaya çıkmasıyla, 
bölgede bir Yahudi devletinin varlığının çıkarla-
rı açısından gerekli olduğuna karar vermişlerdir. 
İngiltere ve diğer Batılı devletlerin Filistin’e 
ilgisi bir yardımseverlik gösterisi değildir. Bir Ya-
hudi devletini de hayırsever oldukları için değil 
çıkarları nedeniyle desteklemektedirler. 1917’de 
İngiltere dış işleri bakanı Arthur Balfour Siyo-
nist lider Rothschild’e bir mektup göndererek Fi-
listin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması 
konusunda İngiliz hükûmetinin “elinden geleni 
yapacağını” ifade etmiştir. Balfour kendisine ait 
olmayan bir ülkeyi Siyonistlere teslim ederken 
de şöyle söylemiştir: “Kullanılan sistem pek 
önemli değil, yeter ki biz Ortadoğu’nun pet-
rollerini elimizde tutalım. Asıl önemli olan bu 
petrolün ulaşılabilir olarak kalmasıdır.”3

İngiltere ve finansör Yahudilerin ortaklığıy-
la kurulan dünya sisteminde İkinci Dünya 
Savaşı’ndan sonra bir merkez değişikliği olmuş-
tur. Siyonist sermayenin yeni kıtaya göçmesiyle 
sistem, Amerika’nın liderliğinde dünya siyaseti-
ni yönlendirmeye devam etmiştir. Milliyetçi dü-
şüncelerin Avrupa’yı etkisi altına almasıyla, 19. 
yüzyılın ikinci yarısında Yahudiliğin sadece bir 
inanç değil başlı başına bir millet oluşturacak 
nitelikte unsurlara sahip olduğu yönünde milli-
yetçi bir akım ortaya çıkmıştır. Hess (1812-1875) 
“Yahudiler bir ulus, bir ırktır.” şeklinde söylüyor-
du. Ona göre Avrupa’nın Yahudi sorununun çö-
züme kavuşmasının tek yöntemi, Filistin’de bir 
Yahudi devleti kurmaktır.4 Pinsker (1821-1891) 
de Filistin’de koloniler kurmanın gerekli oldu-
ğunu; Filistin’deki kolonileşmiş Yahudi yerleşim 
merkezlerinin Batı’yı Yahudi devletine ikna 

112.
3 Roger Garaudy, İsrail, Mitler ve Terör, çev. Cemal Aydın, 

Timaş Yayınları, İstanbul, 2019, s. 10.
4 Mim Kemal Öke, Siyonizm ve Filistin Sorunu, Timaş 

Yayınları, İstanbul, 2018, s. 44.
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edebilmenin bir yöntemi olduğunu ifade etmiş-
tir. Pinsker’in düşüncelerini benimseyen Yahudi 
toplulukları mahalli dernekler kurmuşlardır: 
Siyon Âşıkları isimli hareket hızla gelişmiştir; 
1882’de 12 cemiyet iken 1890’da 138 cemiyete 
yükselmiştir. Âşıkların çabalarıyla Filistin’deki 
Yahudi nüfus ve faaliyetleri artmaya başlamıştır. 
Rusya ve Orta Avrupa’dan Filistin’e Yahudi göçü 
olmuştur. Rothschild ailesi başlangıçtan beri 
Filistin’de bir Yahudi devleti kurma girişimlerini 
desteklemiştir. Edmond de Rothschild, isminin 
gizli kalması koşuluyla, kolonizatörlere mil-
yonlarca sterlin destek sağlayarak “Yishuv’5un 
Babası” namını almıştır. 6

SİYONİST KONGRE VE SONRASI

27 Ağustos 1897’de Basel’de Theodor Herzl 
liderliğinde Birinci Siyonist Kongresi toplandı. 
Kongre bittikten sonra Herzl günlüğüne şun-
ları yazar: “Basel’de Yahudi devletini kurdum. 
Eğer bugün bunu açıklarsam herkes beni alaya 
alır. Oysa belki beş, fakat hiç şüphesiz ki elli yıl 
içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi dev-
letinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur, 
bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve 
azmi ile kurulmuştur.”7

Herzl, Sultan Abdülhamit’i davasına ikna 
edebilmek için 1896 ile 1902 yılları arasında 
beş defa İstanbul’a gelmiş; Yıldız Sarayı’nda ve 
Babıali’de Osmanlı devlet adamları ile görüş-
meler yapmıştır. Herzl 1901’de Sultan Abdül-
hamit ile de görüşmüştür. Herzl, Abdülhamit’in 
Yahudilere Filistin’de yerleşme ve özerk idare 
kurma hakkını tanıması karşılığında, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun tüm borçlarını tasfiye etmek 
için Yahudileri harekete geçirmeyi teklif etti. 
Abdülhamit bu teklifi kesin dille reddetti. Sultan 
Abdülhamit şöyle söylemiştir: “…Ben bir karış 
dahi olsa toprak satmam, zira bu vatan bana de-
ğil milletime aittir… Ben canlı bir beden üzerin-
de ameliyat yapılmasına müsaade etmem.”8

5 Yishuv: Yahudi nüfusu. 16. yüzyılda İspanya 
Engizisyonundan kaçıp Osmanlı’nın hâkimiyetindeki 
Filistin’e yerleşen Yahudi topluluğuna ‘Eski Yishuv’; 
1800’lerden 1948’e kadar farklı bölgelerden Filistin’e 
göçmüş Yahudi toplumuna da ‘Yeni Yishuv’ denir.

6 Mim Kemal Öke, age., s. 51.
7 Mim Kemal Öke, age., s. 57.
8 Mim Kemal Öke, age., s. 67.

II. Abdülhamit’le anlaşabilecekleri hakkındaki 
umutlarını yitiren Siyonistler, toplantılarında 
Filistin’de yerleşim merkezleri kurulmasına 
yönelik çalışmalara öncelik verilmesini dile 
getirmişlerdir. Ayrıca Batılı ülkeler Filistin’de-
ki misyoner faaliyetlerine devam etmişlerdir. 
Aynı şekilde Filistin’e tüm imkânlarını seferber 
ederek giren bir başka güç de Çarlık Rusya’sıdır. 
İngiltere ve diğer devletler Yahudileri himaye-
leri altına alarak Filistin’de dinî ve siyasi nüfuz 
alanlarını genişletmek için uğraşmaktaydılar. 
Bu nedenle Ali Ferruh Bey, 29 Nisan 1898 tarihli 
raporunda şöyle söylemektedir: “Yahudilerin 
Filistin’de iskân edilmeleri onların ardındaki 
devletlerin siyasi itibarını yükselteceğinden Si-
yonizm, Osmanlı İmparatorluğu’nu tehdit eden 
ciddi bir meseledir.”9

Osmanlı Devleti’ni tedirgin eden konu sadece 
Siyonistler değildi. Osmanlı İmparatorluğu’nda 
yaşayan Müslüman Arap toplumu da büyük güç-
lerin Osmanlılar aleyhine giriştiği propaganda 
kampanyasının etkisinde kalabilirdi. Sultan Ab-
dülhamit imparatorluğu korumak için birtakım 
tedbirler alıyordu. Bir yandan telgraf sistemi 
yaygınlaştırılarak ve demiryolları döşenerek; pa-
dişahın emirlerinin çevreye, çevredeki gelişme-
lerin de Babıali’ye hızla ulaşması ve herhangi bir 
vilayette oluşacak bir olayın bastırılabilmesi için 
asker ve mühimmatın hızla sevki temin ediliyor-
du. Diğer yandan Arap dünyasında çıkan bütün 
gazete ve dergiler denetimden geçiriliyor, zararlı 
fikirlerin halk arasında yayılmasını önlemek 
amacıyla sansür uygulanıyordu. II. Abdülhamit, 
Osmanlı Devleti’nden kopmak düşüncesini 
benimseyen bazı Arap liderlerini de İstanbul’da 
göz hapsinde tutuyordu. Padişahın konukların-
dan biri de 1915’te isyanı başlatacak olan Mekke 
Şerifi Hüseyin idi.10

9 Mim Kemal Öke, age., s. 87.
10 Mim Kemal Öke, age., s. 93.

Theodor HerzlTheodor HerzlSultan AbdülhamitSultan Abdülhamit
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ŞARK MESELESİ

Abdülhamit’in “İslâmcılık” siyaseti, bu dönemde 
Arapların milliyetçilik düşüncelerinin Osmanlı 
İmparatorluğu aleyhine gelişmesini engelleye-
cek, bu akımı Batı düşmanlığına doğru yönlen-
direcektir. Abdülhamit Müslüman ülkelere Batı 
emperyalizmine karşı çıkmayı öğütlüyordu. 
Bu çağrı olumlu görülmüş ve Reşit Rıza başta 
olmak üzere bazı Müslüman aydınlar Arap ırk-
daşlarının Osmanlı yönetimine değil de Batı’nın 
Osmanlı’ya saldırı ve karışmalarına karşı ayak-
lanmalarını teşvik etmişlerdir.

Halifeliği en fazla vurgulayan ve tatbik eden 
bir padişah olarak Abdülhamit’in, Müslüman 
saygınlığını sürekli yükselten siyaseti ve güçlü 
kişiliği, Batılı güçlere çıkarlarının kaybolma 
yolunda olduğunu düşündürmüştür. Dünya 
sistemi; Yahudilerin Filistin’de bir devlet kurma-
larının ve emperyalizmin bölgedeki çıkarlarının 
önündeki en önemli engelin Osmanlı hilafeti 
olduğunu görüyordu. Sistem, hilafetin etkisizleş-
tirilmesini ve nihai olarak da mutlaka ortadan 
kaldırılmasını hedeflemiştir. 1908 İhtilali ve 
Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ile başlatılan 
süreç, 1 Kasım 1922’de saltanatın sonlandırıl-
ması neticesinde hilafetin hükümsüz ve hukuk-
suz bir konumda bırakılmasıyla devam etmiş 
ve 3 Mart 1924 günü TBMM’nin çıkardığı bir 
kanunla da tümüyle ortadan kaldırılmıştır.

Sultan Abdülhamit’in siyasî alandaki etkin-
liğinin tükenmesiyle Batılı güçler Ortadoğu 
üzerindeki hedeflerine hız vermişlerdir. 
Abdülhamit’i deviren “Jön Türk-Mason-Siyonist 
iş birliği” rivayeti, bilahare Arapları Osmanlı 
İmparatorluğu’na isyana teşvik ederken İngilte-
re tarafından dile getirilecektir. Haçlı-Siyonist 
güçlerin planının ilk bölümünde İngiltere ve 
diğer Batılı devletlerden himaye gören “İttihat-
çı-Mason-Siyonist iş birliği’ vardır; aynı planın 
ikinci bölümünde ise İngiltere bunu İttihatçıları 
hırpalamak ve Arapların gözünde küçük düşür-
mek için bir koz olarak kullanmaktadır.

Birinci Dünya Savaşı’nda İngiltere ve İtilaf dev-
letleri, İttihat ve Terakki’yi savaşa iştirak etmek 
ve Almanya ile ittifak yapmak zorunda bırak-
tılar. Çünkü böylece savaşın sonunda, Osmanlı 
topraklarını paylaşabilecekler ve bölgedeki 
emellerine ulaşabileceklerdi. İngiltere “Şark 

meselesi” diye adlandırılan ve Türkiye’yi bölüp 
parçalama ve yutma stratejisini geniş kapsamlı 
bir şekilde uygulayacaktır.

İngiliz-Yahudi güçler, nasıl 1789’da burjuva 
ihtilalinin Fransa’da gerçekleşmesini temin edip 
bundan yarar sağladılarsa aynı şekilde 1917’de 
de “Avrupa’da dolaşan komünizm heyulası-
nı” Çarlık Rusya’sına yönlendirerek ihtilalin 
Rusya’da olmasını temin etmişler; bu şekilde 
emellerine ulaşmak için daha elverişli bir yapı 
meydana getirmişlerdir. Tarihte “Arap İsyanı” 
diye anılan; ancak İngiltere’yle anlaşan Şerif 
Hüseyin’in ayaklanması çapında gerçekleşen bir 
hareket ortaya çıkar. Hüseyin, Osmanlı idare-
cilerini Turancılıkla, dinsizlikle, mason-dönme 
ve Siyonistlerle iş birliği yapmakla suçlamak-
tadır. İngiliz propagandasıyla aynı temaları 
taşıyan bu çıkıştan sonra askeri harekât başlar.11 
İslâm âlemi hem Hüseyin’i hem de İngiltere’yi 
kınamışlardır.

Siyonist revizyonist hareketin kurucusu 
Jabotinski’ye göre Yahudilerin, bir millet olmaya 
hak kazanmaları için cephelerde ön saflarda 
çarpışma sınavını geçmeleri gereklidir; Birinci 
Dünya Savaşı’nda Siyonistlerin İngiltere’nin 
doğal müttefiki olduğu bazı sembollerle kanıt-
lanabildiği takdirde savaş sonunda Ortadoğu’da 
söz sahibi olacak bu ülkeden Filistin’de Si-
yonistler lehine gerekli siyasi düzenlemeleri 
beklemek de imkan dahilinde olacaktır. Yahudi 
gönüllülerinden oluşan büyük bir müfreze 
İngilizlerin safında Çanakkale Savaşı’na katılır. 
Jabotinski hedeflerinin, Siyonistlerin emellerine 
Sultan Abdülhamit’ten beri engel olan Osmanlı 
devletinin ortadan kalkması olduğunu özellikle 
belirtmektedir.12

Aaronshon kardeşlerin yönettiği “NILI”13 Yahudi 
casusluk örgütü de Filistin’de, İngiliz işgal kuv-
vetleri ve Siyonizm’in başarısı için faaliyet gös-
termiştir. Siyonist lider Weizmann, İngiltere’nin 
inisiyatifi ve Amerika’nın onayı ile tesis edilen 
Filistin’deki İsrail Devleti’nin anlamının, İslâm 
hâkimiyetine ölümcül bir darbe demek olduğu-
nu ifade etmiştir. Beş bin kişilik Yahudi silahlı 

11 Mim Kemal Öke, age., s. 299.
12 Mim Kemal Öke, age., s. 317.
13 NILI, İbranice “Netzah Yisrael Lo Yeshaker” ifadesinin 

kısaltmasıdır ve “İsrail’in ebedi olan alan söylemeyecek” 
anlamına gelir.
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gücü İngiltere’nin işgal kuvvetleri ordusuna 
katılır. İngiltere’nin bölgedeki silahlı gücünün 
altıda birini oluşturan bu Yahudi birliği Filistin 
işgalinde aktif görev alır. İngiltere ve Siyonist-
lerin amaçları, emperyalizme karşı Türkler ve 
Arapların oluşturduğu İslâm cephesini parça-
lamak; Türk’le Arap’ı birbirine düşman ederek 
Osmanlı’nın çözülmesini sağlamaktır. Alman 
büyükelçisi Bernstoff da şöyle söylemektedir: 
“Siyonizm, Yahudi sorununu bir millî dava ola-
rak görmektedir. İşte Türkler ve Araplar, sonun-
da Filistin’den kovulacaklarını idrak ettikleri 
için, Siyonizm’e karşı çıkmaktadırlar…”14

Amerika 1917’de İtilaf devletleri safında savaşa 
girdi. 28 Ekim 1918’de Filistin bütünüyle işgal 
edildi. 30 Ekim 1918’de Osmanlı İmparatorluğu 
ile İtilaf devletleri arasında ateşkes antlaşması 
(Mondros Mütarekesi) imzalandı. 11 Aralık 
1917’de İngiliz General Allenby’in Kudüs’ü işgal 
etmesiyle Filistin’de İngiltere’nin hükümranlık 
dönemi başlamıştır. İngiltere Temmuz 1920 
tarihinden itibaren de Filistin’de bir sivil manda 
yönetimi kurmuştur.

FİLİSTİN’İN İŞGALİ VE MÜCADELE

Birçok peygambere de beşiklik eden, Kudüs ve 
Mescid-i Aksâ’nın da bulunduğu Filistin toprak-
ları, Müslümanlar için mübarektir. Filistin’le 
ilgili bugünden geriye bakıldığında başlıca üç 
dönem tespit edilmektedir: 1) Müslüman-Türk 
(Osmanlı) yönetimi 2) İngiliz işgali ve manda 
yönetimi 3) Yahudi-İsrail işgali (İsrail’in varlığı). 
Filistin’in bir probleme dönüşmesi esas itibarıy-
la yerli Müslüman halka en acımasız zulümlerin 
uygulandığı İngiliz işgal ve manda idaresindeki 
dönemde olmuştur. Manda yönetimi süresince 
Filistinliler sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan 
çökertilmeye çalışılmıştır.

Bu uygulamalara karşı çıkan Filistinliler hapis-
hanelere doldurulmuş, biraz daha ileri gidenler 
öldürülmüştür. Filistin’e göç eden Yahudilerin 
iskân edildiği kolonilerde barınan Yahudi terör 
örgütleri ise desteklenmiştir. Filistinliler toprak-
larını Yahudilere satmaya zorlanmıştır. İngiliz 
manda yönetimi doğrudan tasarrufu altındaki 
miri arazilerden on binlerce dönümlük toprağı 
Yahudilere hibe etmiştir. Örgütlenmiş olarak 

14 Mim Kemal Öke, age., s. 369.

çalışan Yahudiler, manda yönetiminin kendile-
rine hazırladığı rahat ortamdan yararlanarak, 
Filistin’deki Yahudi nüfusunu olabildiğince 
arttırmaya çalışmışlardır.15 Siyonistler aslında 
Almanya’da Hitler ve İtalya’da Mussolini’yi de 
gizlice desteklemişlerdir. Çünkü asıl Yahudi 
kitlelerini Filistin’e gelmeye iten Hitler olmuş-
tur. Böylece Almanya’dan ve diğer ülkelerden 
yüzbinlerce Yahudi Filistin’e gelmiştir.

1918’de Filistin’de Yahudiler ile Müslümanlar 
arasında çatışmalar başlamıştır. Kudüs baş 
müftüsü Hacı Emin el-Hüseyni Müslüman Arap 
toplumunun direniş ve bağımsızlık müca-
delesinin en önde gelen bir lideri olmuştur. 
Ülkelerinin yavaş yavaş elden gittiğini gören 
Müslümanlar çeşitli gizli dernekler kurarak 
direnişi sürdürmüşlerdir. İlk hilafet kongresi 
1931’de Emin el-Hüseyni başkanlığında gerçek-
leştirilmiştir. 1921’den itibaren cihadı seven bir 
nesil yetiştirmek için faaliyetlere başlayan Hayfa 
Müslüman Gençler Cemiyeti’nin lideri Şeyh 
İzzettin el-Kassam’ın İngilizler tarafından 20 
Kasım 1935’te şehit edilmesi örgütlü Müslüman 
direnişini hızlandırmıştır.

Mısır’da İhvân-ı Müslimîn (Müslüman Kardeş-
ler) hareketinin lideri Hasan el-Benna İngilizleri 
işgal ettikleri topraklardan çıkarmak ve Filistin’i 
kurtarmak amacıyla gizli bir mücahit ordusu 
oluşturma kararı aldı. Azzam, şöyle söylemekte-
dir: “Üstat Hasan el-Benna 1935’te kardeşini İz-
zeddin Kassam ile irtibat kurması için Filistin’e 
gönderdiği günden itibaren Filistin ile yakından 
ilgilenmeye başlamıştır.”16

İngilizlerin manda idaresine karşı bir Yahudi 
devleti kurma politikalarının sona ermesi ve 
Filistin’in bağımsızlığı için; Kudüs baş müf-
tüsü ve Yüksek Arap Konseyi başkanı Emin 
el-Hüseyni’nin ilan ettiği ve 1936 senesinde 
15 Nisan’dan 8 Ekim’e kadar devam eden bir 
direniş ve boykot eylemi gerçekleştirilmiştir. 
Müslüman Kardeşler bu çağrıyı en geniş şekilde 
desteklediler. Bütün imkânlarıyla mücahit 
Filistin’e yardıma atıldılar ve maddi-manevi 
bütün güçlerini bu uğurda seferber ettiler.

15 Raşid el-Gannuşi, Filistin Sorunu ve FKÖ, çev. Lütfullah 
Bender, Bir Yayıncılık, İstanbul,1988, s. 18

16 Abdullah Azzam, Filistin İslami Direniş Hareketi 
HAMAS, çev. Ahmet Varol, Ravza Yayınları, İstanbul, 
2009, s. 75.
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29 Kasım 1947’de Filistin’in bölünmesine dair 
karar çıktı. Hasan el-Benna İhvân’ın vekili Mah-
mut Lebib’i Filistin’e gönderdi. Ancak İngilizler 
onu tutuklayarak sınır dışı ettiler. Ele geçirilen 
İhvân üyeleri Filistinlileri eğitmek suçuyla ya 
hapse atılıyor ya da idam ediliyorlardı. Benna 
Arap Birliği genel sekreteri Azzam Paşa ile birlik-
te Filistin’in Kurtuluşu için Nil Vadisi Heyeti’ni 
oluşturdu. Heyet ülkelerden kamplar açmalarını 
istedi. Mısır ve Suriye’de kamplar açıldı. Bunun 
yanı sıra İhvân üyeleri Kahire’de ve diğer şehir-
lerdeki bütün herkese savaş eğitimi vermeye 
başladı. Eğitim gördükten sonra Filistin’e ilk 
sızan grup en-Nakb çölüne geçti.17

Hasan el-Benna, Filistin üzerine hazırlanan 
komplonun boyutlarını ve Filistin’de bir Yahudi 
devleti kurulmasının ne derece tehlikeli olacağı-
nı biliyordu. Bu yüzden o tüm gayret ve çalış-
maların, Yahudilerin burada kök salmasından 
ve bölgeyi her bakımdan ifsat etmeye muktedir 
olmalarından önce, bütünüyle Filistin üzerine 
teksif edilmesini gerekli görüyordu. Bu nedenle 
İhvân’ın gençlerini Arap Birliği adına Filistin’e 
gönderdi. Benna 10 bin silahlı gençten oluşan 
bir birlik hazırladı; bu birlik Yahudilere karşı 
savaşacaktı. Benna’nın görüşü Arap rejimlerinin 
ordularının Filistin’e girmemesi yönündeydi; 
İhvân’ın yalnız başına Yahudilere karşı savaş-
masına izin verilmesini istedi. Buna göre eğer 
Yahudiler İhvân’ı mağlup ederse Arap rejimleri-
nin istediği gerçekleşmiş olur, İhvân’dan dolayı 
içinde bulundukları sıkıntıdan kurtulmuş olur-
lar. Yok, eğer İhvân Yahudileri mağlup ederse bu 
kez de bütün Müslümanlar Yahudi belasından 
kurtularak rahata kavuşurlar.

Bütün dünya İhvân hareketinin ayakta durması 
hâlinde Yahudilerin bir devlet kuramayacakları-
nı gördü. Çünkü bu hareketin mensupları vahiy 
toprağı Aksa çevresinde şehit olmak için can 
atıyorlardı. Bu yüzden Haçlı-Siyonistler, İhvân’ı 
kapatmak ve bu hareketin önderi, yön vericisi, 
çarpan kalbi durumundaki Benna’yı öldürmek 
istiyorlardı. 6 Aralık 1948’de İngiltere, Fransa ve 
ABD elçileri bir toplantı tertiplediler. Toplantıda 
İhvân-ı Müslimîn teşkilatını feshetme kararı 
aldılar ve uygulaması için Mısır Başbakanına 
bildirdiler. Mısır yönetimi 8 Aralık 1948’de 

17 Abdullah Azzam, age., s. 71.

İhvân’ı kapatma, bütün mal varlığına el koyma 
ve ileri gelen üyelerini hapse atma kararı aldı. 12 
Şubat 1949’da Benna şehit edildi.18

Haçlı-Siyonist güçler Filistin’de İslâmî hareketin, 
emellerinin önünde en kuvvetli bir set olduğunu 
gördüler. Dolayısıyla öyle bir yapı olmalıydı ki; 
gerçek bir siyasi güç hâline gelemeyen, Müslü-
man Filistin halkının da desteğini sağlayamayan 
bir örgüt olmalıydı. Laik Arap milliyetçiliği 
temelinde; el-Fetih 1959’da Yaser Arafat tara-
fından ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) de 
1964’te Ahmet Şukayri tarafından kuruldu. 
1965’te el-Fetih, İsrail’e karşı silahlı mücadele-
ye girişti. 1967’de ‘Altı Gün Savaşında’ Araplar 
yenildi. Gazze, Sina yarımadası, Golan tepeleri, 
Batı Şeria ve Doğu Kudüs Yahudilerce işgal 
edildi. 1969’da FKÖ çatısı altında bir araya gelen 
direniş gruplarının en güçlüsü olan el-Fetih’in 
lideri Arafat örgütün başkanlığına seçildi. FKÖ, 
15 Kasım 1988 günü Cezayir’de yaptığı toplantı-
da Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ü içine alan 
topraklarda Filistin Devleti’nin kurulduğunu 
ilan etti. 9 Eylül 1993’te FKÖ İsrail’i tanıdığını 
bildirdi. 13 Eylül’de FKÖ ve İsrail bir barış ant-
laşması imzaladılar. Batı Şeria ile Gazze şeridini 
günümüzde İsrail’in izin verdiği kadar yöneten 
Filistin Ulusal Yönetimi 1994’te tesis edildi.19

Gelişmeler göstermektedir ki İsrail, ne zaman, 
direnişçiler nedeniyle sıkıntılı bir döneme girse, 
Amerika hemen müdahale etmektedir. Arap 
rejimleriyle iş birliği yaparak Müslüman top-
luma dur demekte ve Filistin direnişini tasfiye 
etmektedir. Bugün Müslüman ülkeler pratikte 
Amerika veya Rusya ile iş birliği içinde Müslü-
man Filistin halkına karşı İsrail’in yanında yer 
almaktadırlar.

Filistin için mücadele başlangıçta İslâm’ın sanca-
ğı altında yürütülüyordu. Daha sonra, Haçlı-Si-
yonistlerin manipülasyonları neticesinde, laik 
bir milliyetçilik ve sol ideolojiyle İslâmî çevre-
den uzaklaşıldı. Geçmişte bu mücadelede şehit 
düşen İzzettin el-Kassam, Kudüs müftüsü Şeyh 
Emin el-Hüseyni ve Müslüman Kardeşler’in ön-
deri Hasan el-Benna sembol İslâmî şahsiyetler-
dir. İhvân’ın Filistin kolu tarafından kurulan Fi-
listin İslâmî Direniş Hareketi (HAMAS) ile İslâm 
kesin bir biçimde Filistin’e geri dönmüştür.

18 Abdullah Azzam, age., s. 83.
19 TDV İslâm Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, cilt: 

13, 1996, s.105.
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İsrail her ne kadar 14 Mayıs 1948’de bağımsızlı-
ğını ilan ettiyse de 100 yıllık bir plan ve gayretin 
neticesinde ortaya çıkmıştır. Haçlılar ve Siyo-
nistler 19. yüzyılın ikinci yarısında Ortadoğu 
ve Filistin’de emellerine ulaşmak için bir proje 
geliştirmişlerdir. İlk dönemde Yahudilerin bir 
millet olduğu, Avrupa’nın Yahudi sorununun 
aslında Yahudilerin yurtsuz olmalarından kay-
naklandığı ve çözümün de Filistin’de bir Yahudi 
devleti kurmak olduğu düşüncesinin zihinlere 
yerleştirilmesi sağlandı. Bunu Filistin’de Yahudi 
nüfusun ve faaliyetlerin artırılması, Filistin’de 
kurulan kolonilerin maddi olarak desteklenme-
si; tarım vb. konularda üretici faaliyetlere hız 
verilmesi takip etti. 1908’de ilk Yahudi şehirleri 
tesis edilmeye başlandı. Siyonistler Filistin’de 
‘devlet içinde devlet’ gibi davranıyorlardı. Kendi 
milis güçleri vardı. Arapları göçe zorluyorlardı. 
İbranice eğitim veren okullar açtılar. Bayrak-
ları, ulusal marşları, posta pulları vardı. Herzl20 
Siyonist hareketi adeta bir devlet gibi örgütle-
miştir. Herzl kurduğu siyasi hareketle Siyonizm’i 
devletlerarası politikada etkin bir konuma 
getirmiştir.

Abdülhamit’in hiçbir şekilde Filistin’de bir 
Yahudi devletinin inşa edilmesine izin verme-
yeceği ortaya çıkınca; Batılı devletlerin himaye 
ettikleri Jön Türkler karşı bir kampanya ile 
Abdülhamit’i “devlet ve millet düşmanı” ilan 
ettiler. 1908’de ihtilal meydana geldi. İhtilal-
ciler devleti yönetmek için gerekli tecrübe ve 
donanımdan yoksundular. İttihat ve Terakki 
iktidarında Avrupa Türkiye’si kaybedildi. İtti-
hatçılar başlangıçta Abdülhamit’in Siyonistlere 
karşı koyduğu kısıtlamaları kaldırdılar: Yahudi 
göçmenlerin Filistin’de yerleşim merkezleri 
kurmalarına izin verildi. Siyonistlerin toprak 
satın almaları serbest bırakıldı. Jön Türklerin 
Siyonistlere gösterdiği yakınlık uzun sürmedi 
ama İttihatçıların bu dengesiz ruh hâlleri ve 
hakikati görmelerine engel olan yetersizlikleri 

20 Herzl Yahudi cemaatinin liderlerinden ve zengin 
Yahudilerden oluşmuş bir örgüt kurmayı düşünmüştü: 
“Zengin Yahudiler bir araya gelir de muazzam bir servet 
toplanabilirse Filistin’i satın almak dahi mümkün 
olabilirdi.” Bk. Mim Kemal Öke, age., s. 56.

Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülmesine neden 
olmuştur.

İttihat ve Terakki, Abdülhamit’in 16 yıldan 
beri İstanbul’da gözaltında tuttuğu Hüseyin’i 
Mekke Şerifi unvanıyla Hicaz’a geri gönderdi. 
Hüseyin’in İngilizlerle bir anlaşma yapması 
neticesinde 5 Ocak 1916’da “isyan” patlak verdi. 
İngilizlerin Arap toplumunu Türklere karşı tah-
rik etmesi (ünlü casus Lawrence’in çalışmaları 
vb.), Osmanlı İmparatorluğu’nda fitne çıkaracak 
kişileri bulup desteklemesi (Şerif Hüseyin gibi) 
ve bilahare İttihatçılara karşı bir propagandaya 
girişerek; Arap ülkelerinde İttihatçıların mason-
dönme ve Siyonistlerle iş birliği yaptıklarını 
yaymaları neticesinde Arapları Osmanlı’ya karşı 
ayaklandırdılar.

İngiltere bir yandan Arap milliyetçilerini, diğer 
yandan Siyonistleri desteklemiştir. Nihai amacı 
Osmanlı’yı ortadan kaldırmak ve Ortadoğu’nun 
kaynaklarını sömürmekti. Amerikalı-İngiliz-Si-
yonist güçler Müslüman ülkelerde ya Türkiye’de 
olduğu gibi laik milliyetçi bir sistem ya da 
Mısır’da Nasır ile yaptıkları gibi sol ideoloji ile 
birleştirilmiş laik milliyetçi bir yapı öngörmüş-
lerdir. Hedef İslâmî bir hareketin neşvünema 
bulamayacağı bir toplum düzeni tesis etmektir.

Bu bağlamda FKÖ’de aynı şekilde laik milliyetçi 
ve sosyalist bir çizgide yapılandırıldı. İslâmî 
eğilimlerden uzaklaşıldı. İhvân-ı Müslimîn 
örneği zamanında değerlendirilmedi, Filistin 
kaybedildi. 1987’de Şeyh Ahmet Yasin tarafın-
dan kurulan HAMAS gelecek açısından önem-
lidir. Bugün gelinen nokta Müslüman ülkeler 
açısından perişanlıktır. Peki, biz ne yapmalıyız? 
Dünyada bugün (İslâmî esasların uygulandığı) 
bir “İslâm toplumu” mevcut değildir. Müslü-
manlar yeniden Kur’ân ve Sünnet kaynaklarına 
dönmelidirler. İslâmî hareket noktasında Benna 
ve Kutub’un yaklaşımları değerlendirilmelidir: 
Tepeden inmeci metotlara rağbet edilmemeli; 
rejimlerden herhangi bir talepte bulunmakla 
meşgul olunmamalı, İslâm’ın ilk nesline benzer 
bir İslâm topluluğu meydana getirmek için gay-
ret gösterilmelidir.
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KÜLTÜR -SANAT

Bütün Çocukların Arkadaşı 
Mevlana İdris’e Veda
ÖMER KANTARCI

Ş air Erdem Bayazıt bir şiirin-
de şöyle demişti: “Biliyorum 

yaklaşıyoruz her an / biliyorum 
oruçlu doğar her insan / ölümün 
iftar sofrasına” Bu dizeleri sene-
ler önce, babasını genç diyebi-
leceğimiz yaşta kaybeden yazar 
bir ağabeye elektronik posta ile 
taziye niyetine göndermiştim. O 
günden bu yana ara ara bu dize-
leri hatırlarım. (Gereğini yapar 
mıyım, tam emin değilim.) Bu-
nunla birlikte ölüm gerçeğini 
bize hatırlatan bir yığın söz, şiir, 
kitap, hayat veyahut film var. Ge-
lip geçici hatırlamalar insanda 
pek tesir bırakmıyor. Modern 
dünyada gözlerini açmış bizlere 
mezarlıklar hep uzak oldu. Bü-
yükşehirlerdeki asri mezarlık-
lar itina ile şehrin dışına itildi. 
Adı üstünde asri yani çağdaş 
mezarlık. Gizlenmek istense de 
ölüm, her zaman ölümdü, her 
zaman kaçamayacağımız bir ger-
çek. Genelde erkenden ve anin-
den gelen –dünya hayatı için- bir 
son(uç).

Malumunuzdur, klasik İslâm 
mimarisinde şehrin merkezin-
de bulunan yerlerden biri de 
mezarlıklar idi. Bundan amaç 
insana her anında ölümü ha-
tırlatmak değil, insanın ölümü 

unutmaması için düşünülmüş 
bir tedbirdi. Şimdilerde yeni şe-
hir planlarında bu hayırlı iş rafa 
kaldırıldı. Kaldırıldı da ne oldu, 
ölen kişi sayısı azaldı mı, tabi ki 
hayır. Ne azaldı peki? Hayatın 
nihayete ereceğini fark edenler 
azaldı. Çoğalan şeyler de oldu; 
ölüm yokmuş gibi yaşayanlar 
çoğaldı. Yıllar önce haberlere 
düşen bir olayı hatırlayalım. Mil-
letvekilinin biri her sabah kena-
rından geçtiği mezarlığın giriş 
kapısının üstünde büyük punto-
larla yazılmış “her canlı ölümü 
tadacaktır” ayet mealinin sinir 
bozucu olduğunu söylemesi es-
kilerin hayat tasavvuru ile “endi-
şeli modernlerin” dünyaya bakı-
şının farkını açıklamaya yetiyor.

Geçen Haziran ayının yedisinde 
yine erken diyebileceğimiz bir 
yaşta (her ölüm erken ölümdür 
demişti bir başka şair) Mevlana 
İdris Zengin’i (1966-2022) ebedî 
âleme uğurladık. Kısa diyebile-
ceğimiz bir ömre çok şeyler sığ-
dırabilen ender insanlardandı. 
İyi Geceler Bayım adlı eseriyle 
Türk edebiyatına şiirle giriş ya-
pan şair, daha sonraları çocuk 
edebiyatı üzerine eğilerek soya-
dı gibi zengin içerikler üretecek, 
orijinal eserler verecek, bu ala-

nın muteber ve mümbit yazarla-
rından biri olacaktı.

Vefatının ardından gazete ve 
sosyal mecralarda insanlar mü-
min, muvahhit ve hassas bir 
kalp taşıdığına şahit oldular. 
Kalbi hassastı, belki de bu yüz-
den dünyanın kirlerine dayana-
madı, kim bilir? Pek çok yazar 
ve şair onun hakkında şahit-
liklerini, anılarını kaleme aldı. 
Cenaze namazını Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Mer-
hum Zengin, geçen Şubat ayın-
da Diyanet’in ortaokullar ara-
sında düzenlediği Gençlik Bilgi 
Yarışması’nın kitabını Casim 
Avcı ile birlikte kaleme almıştı. 
Erbaş’ın cenazeye katılması bu 
bakımdan anlamlı oldu. Şair, 
Eyüpsultan Camii avlusundaki 
Mihrişah Valide Sultan hazire-
sinde defnedildi tekrar toprakla 
buluştu. Ne demişti bir şiirinde; 
“sürekli çağıran ve ayırım yap-
mayan toprak / Nasıl olsa beni 
de çağıracaktı.” Merhumun ilk 
edebî ürünlerinin yayımlandığı 
gazetelerden Andırın Postası da 
vefatından sonraki ilk sayısın-
da yazarına tam sayfa ayırarak 
rahmet niyazında bulundu, vefa 
gösterdi.
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Mevlana İdris’in merhum Cahit 
Zarifoğlu ile aynı gün (7 Hazi-
ran) Hakk’a yürümesi de kaderin 
güzel tesadüflerinden sayılmalı. 
İki kıymetli insanın birçok ortak 
yönü vardı. Çocuk edebiyatına 
eğilmeleri, şair olmaları, dergi 
yayıncılığı yapmaları, nevi şah-
sına münhasır bir kişiliğe sahip 
olmaları, okuyucularla ilişkile-
rinin iyi olması, onları yazmaya 
teşvik etmeleri bunlardan birka-
çıdır. Mevlana İdris’in Zarifoğlu, 
şiir, çocuklar için edebiyat ve ha-
yatla ilgili düşüncelerinin derli 
toplu bir sunumu için Dergâh 
dergisinin 1997 tarihli 93’üncü 
sayısında neşredilen orta sayfa 
konuşması dikkate alınabilir.

KISA HAYAT HİKÂYESİ

Biz yine Mevlana İdris’i ko-
nuşmaya, ona daha yakın-
dan bakmaya devam edelim. 
Kahramanmaraş’ın Andırın ilçe-
sinde 1966 yılında dünyaya ge-
lir. İlköğrenimini ve lise eğitimi-
ni doğduğu ilçede tamamlayan 
Zengin, 1989 yılında İstanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirmesine rağmen mesleğini 
icra etmez. Şairliği, yazarlığı ve 
yayıncılığı seçer. İlk yazısı 1979 
yılında Yeni Devir’de yayımla-
nır. Mavi Kuş, İkindiyazıları, 
Diriliş, Geniş Zamanlar, Dergâh, 
Albatros ve Gerçek Hayat dergi-
lerinde şiir, deneme ve hikâyeler 
neşreder. Geçen sene yayınını 
sonlandıran iki aylık çocuk ede-
biyat dergisi ÇETO’nun başın-
dan beri yayın yönetmenliğini 
yapmıştır. Mustafa Ruhi Şirin’in 
kurduğu Çocuk Yayınları Danış-
ma ve Yayın Kurulu’nun da üye-
lerinden olan Zengin’in onlarca 
çocuk kitabı vardır. Bunlardan 
bazıları;, Korku Dükkânı, Sufi 
ile Pufi, Kuş Renkli Çocukluğum, 
Acayip Hayvanlar (12 kitap), 

Tuhaf Adamlar (10 kitap), Dün-
yanın En Uğur Böceği, Dünyayı 
Kurtaran Çocuk, Profesör Haşır 
Huşur, Halepli Zeynep, Dondur-
malı Matematik, Kafamın İçin-
den Masallar, Anayasa.

Eserlerinden Sufi ile Pufi ile 
Mavi Masallar çizgi film olarak 
hazırlanıp TRT’de izleyicilerin 
beğenisine sunulmuştur. Kuş 
Rengi Çocukluğum isimli şiir 
kitabıyla Gökyüzü Yayınları Ço-
cuk Edebiyatı Ödülü’nü, Korku 
Dükkânı ile ise TYB Çocuk Ede-
biyatı Ödülü’nü aldı. 2008’de 

Prizren’de Türkçeye katkı ya-
panlar kategorisinde uluslarara-
sı ödül kazandı. Tuhaf Adamlar 
serisi Almanya’da bir yayınevi 
tarafından 9 dünya diline çev-
rildi. Ayrıca İyi Geceler Bayım 
adlı şiir kitabı İran’da Farsçaya, 
Dondurmalı Matematik isimli 
şiir kitabı ise Arapçaya çevri-
lerek çeşitli Arap ülkelerinde 
yayımlanmıştır.

Mevlana İdris sadece çocuk ede-
biyatı değil önden giden öncüle-
re de vefa niteliğinde belgeseller 
hazırlayarak kültür hayatımıza 

Mevlana İdris’in Gerçek Hayat için tasarladığı 
kolajların her biri aslında bir özdeyiş, aforizma, 
duvarlara asılacak bir afiş mahiyetinde idi. İlk gençlik 
dönemimde onun bazı afişlerini odama astığımı 
hatırlıyorum.
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katkı sunmuştur. 2010 yılında 
TRT’de gösterilen Nuri Pak-
dil; Asla ve Daima belgeselinin 
metin yazarlığını ve içerik da-
nışmanlığını yapması ile Sezai 
Karakoç’un şiirlerinden yola 
çıkarak hazırladığı Gül Sesleri 
(2012) belgeseli bu vefa çalışma-
larına örnek gösterilebilir.

MAVİ KUŞ’TAN GERÇEK HAYAT’A

Vefat haberini aldığımda aklı-
ma ilk gelen Gerçek Hayat der-
gisinde hazırladığı o iki sayfa 
oldu. Sol taraftaki sayfada afiş 
niyetine etkileyici sözler, kolaj-
lar, dizeler ve çarpıcı mesajlarla 
çıkardı her hafta. Sağ taraf ise 
“Teneffüs” başlığını taşır ve oku-
yuculardan, genç yazar adayla-
rından gelen yazı, deneme, şiir-
lerden oluşurdu. Bu bakımdan 
Mevlana İdris birçok gencin 
elinden tutmuş; onları yazma-
ya, üretmeye, okumaya teşvik 
etmiştir. (Benim de o zamanlar 
o sayfada bir-iki yazım/şiirim 
yayımlanmıştı) Lise ve daha 
sonra üniversiteyi okuduğum 
döneme tekabül eden süreçte 
(2002-2010 yılları) o sayfadan, 
yayınladığı afişlerden çok şeyler 
öğrendiğimi ifade etmeliyim. Bu 
bakımdan bizim de üzerimizde 
hakkı vardır.

Mevlana İdris’in Gerçek Hayat 
için tasarladığı kolajların her 
biri aslında bir özdeyiş, aforiz-
ma, duvarlara asılacak bir afiş 
mahiyetinde idi. İlk gençlik dö-
nemimde onun bazı afişlerini 

odama astığımı hatırlıyorum. 
Aklımdan çıkmayan bir kolajı 
vardı. Okula gitmekte olan beni 
ziyadesiyle etkilemişti. Şöyle ya-
zıyordu afişte; “Okula Başladım, 
Yalana Başladım.” Çocukların 
zorunlu eğitime tabii tutulma-
sına karşıydı, çocuklardan bir 
şeyler öğrenilmesini savunuyor-
du. Aslında yazdığı tüm eserler 
ve yer aldığı projelerin teme-
linde bu düşünce vardı. Gerçek 
Hayat’ta hazırladığı sayfasının 
adının teneffüs olması bile resmî 
olarak okutulan dersten değil 
teneffüsten yani nefeslenmek-
ten yana olduğunu ve zorunlu 
eğitimin karşısında yer aldığını 
göstermesi bakımından önemli 
bir ayrıntıdır.

Yeri gelmişken o dönemki Ger-
çek Hayat dergisine de bir paran-
tez açalım. Benim takip ettiğim 
dönemde haftalık olarak çıkan 
dergi İslâmcı düşünceyi uzun 
bir süre bağımsız bir şekilde, 
münevver yazarlarıyla savundu. 
Herkesin liberal rüzgârlara yel-
ken açtığı bir dönemde bir man-
şeti şöyleydi mesela; “İslâmcılık 
Asıl Şimdi!” (16 Ocak 2004). 
Haftalık hazırlanan nitelikli 
dosyaları, mütedeyyin camianın 
öncü yazarlarını toplaması, gün-
dem oluşturması yayın tarihimi-
ze müspet yönleriyle geçmiştir. 
Dergide yazan bazı yazarları da 
zikredelim; Hayrettin Karaman, 
İsmet Özel, Cihan Aktaş, Mine 
Sota, Murat Zelan, Sibel Eras-
lan, Mehmet Bekaroğlu, Neşe 

Kutlutaş, İbrahim Kiras, Nuray 
Mert, Gökhan Özcan, Hakan Al-
bayrak, Nihat Genç, Bekir Fuat, 
Asım Gültekin, Faruk Yücel ve 
daha ismini sayamadıklarımız. 
Köprünün altından çok sular 
aktı. Derginin içeriği, mutfağı ve 
sahibi değişti.

Mevlana İdris’in bundan yıllar 
önce Mavi Kuş adlı çocuk dergi-
sindeki şiirlerini de hem ince bir 
mizah içermesi hem de resmî 
eğitim politikasına mesafeli ol-
ması bakımından zikredebiliriz. 
Mavi Kuş’taki şiirler ile Gerçek 
Hayat’taki teneffüs sayfası, ya-
yımladığı kitaplar birbirini ta-
mamlar nitelikte. Hemingway’in 
kitabına nazire yapan bir başlık-
la dergide yer alan “Ziller Kimin 
İçin Çalıyor” isimli şiirinde şöyle 
sesleniyor şair; (Mavi Kuş, sayı: 
6, Eylül 1996)

“Kim çağırıyor beni nereye gidi-
yorum / Bir dakika, şu misketi 
de almam lazım / Zil mi çalıyor, 
okul mu dediniz, annem de beni 
/ Olmayacak mı annem / A, b, c 
…. Sonra? / O kocaman boşluğu 
nasıl dolduracağım?/ And mı 
içeceğim? Terliyken içersem bir 
şey olur mu? / Zil çalınca içeri, 
zil çalınca dışarı / Bağırmak 
yok mu sınıfta? Neden? / Ama 
nasıl olur, varlığımı nasıl arma-
ğan edeyim ki? / Öğretmek mi? / 
Ben bunları öğrenmek istemiyo-
rum. / İlerlemek istemiyorum. 
Yerimden memnunum. / Sınav-
lara girmek istemiyorum. / Ben 
birşeyim zaten. / Çocuğum ben. 
/ İstediğiniz kadar zil çalın. / 
Gelmiyorum.”

SON KARARGÂH ÇETO

Mevlana İdris Zengin yazı ve şi-
irleriyle gençliğinde, Nedim Ali 
mahlasıyla tanınan ağabeyi Meh-
met Ali Zengin’in hazırladığı, 

Masallara yakışır şekilde fantastik ögelerle zenginleşen 
ve okuma merakı uyandıran Kafamın İçinden Masallar, 
Mevlana İdris’in masal edebiyatımızdaki yerini 
belirginleştirmek için mutlaka dikkate alınması gereken 
eserlerden biridir.
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Andırın Postası gazetesinin ede-
biyat eki olan İkindiyazıları’nda 
göründü. 1985-1994 yılları 
arasında çıkan bu dergi çok be-
reketli buluşmalara, ülkemizin 
önde gelen şair ve yazarlarının 
yetişmesine zemin hazırlamış, 
gençler için samimi, münbit bir 
liman olmuştur.

Mevlana İdris Zengin’in son 
dergi çalışması ise genel yayın 
yönetmenliğini yaptığı, “aklın 
varsa büyüme” tavsiyesiyle ha-
zırlanan ÇETO (Çocuk Edebiya-
tı Tercüme Ofisi) oldu. İki aylık 
periyotlarla ve iki yüz sayfalık 
içerikle okuyucunun karşısına 
çıkan derginin üç sacayağı var; 
çocuk, edebiyat ve tercüme. İçe-
riğine daha yakından bakınca 
bu sacayağı dışında resim, il-
lüstrasyon, tarih, mimari, çeviri, 
felsefe, sanat, kültür, psikoloji, 
adalet gibi konulara değinildiği 
görülmektedir. Ocak 2018’de 
ilk sayısı yayımlanan ÇETO’nun 
“kendisini hâlâ çocuk gibi his-
seden yetişkinler ve yanlışlıkla 
büyüyen çocuklar için hazırlan-
dığını” dile getiren şair ve şu 
cümleleri de ekliyor; “Doğrudan 
çocuklar için bir dergi değil. 
Çocukluğu ve çocukları dikka-
te alan, onlara daha estetik ve 
daha içten bir gözle bakmaya 
çalışan yetişkinlerle gençler için 
bir dergi. Çocuklardan bir şeyler 
öğrenen büyükler olduğumuzu, 
çocukları komutlar, kalıplar içe-
risinde büyütmeye, formatlama-
ya çalışan her türlü eğitim, ide-
oloji vesairenin biraz zalimce ve 
çocukları anlamadan yapılan 
şeyler olduğunu düşünüyoruz. 
Çocuğa bir nesne olarak bakma-
yı reddeden ve bu bakışla bakan 
yazar ve çizerlerin toplandığı 
bir dergiyiz.”

Şubat 2021’de matbuat âlemine 
veda eden dergiye usta edebi-

yatçıların dışında akademis-
yenler, yazma heveslisi gençler, 
fotoğrafçılar, ressamlar ve mü-
tercimlerin de katkısı oldu. Dos-
ya konusu olarak Küçük Prens, 
eğitim, Dede Korkut, çocuk hak-
ları gibi önemli konuları işleyen 
dergi görsel olarak da sayfa sayı-
sının verdiği imkânlarla zengin 
bir muhteviyata sahipti.

ŞİİRİN DOLDURDUĞU 
BOŞLUKLAR

İbrahim Sadri’nin bir şiir albü-
münde yer alan ve beni de çok 
etkileyen iki şiirin sahibinin 
Mevlana İdris olduğunu öğre-
nince hem şaşırmış hem de se-
vinmiştim. Samimi bir üslupla 
yazılan bu şiirler mümin yü-
reklerin modern dünya sistemi 
ile ilgili problemlerini, Allah’a 
yakarışları, yer yer özeleştirileri 
ve durum tespitlerinin içermesi 
bakımından çok anlamlıdır. “El-
lerimizin Büyük Boşluğu” isimli 
şiirin bir bölümünü okuyalım; 
“Burası dünya ve biz artık çok 
sıkıldık / Alıp başımızı sana 
gelmek istiyoruz / Sana gelmek, 
orda kalmak istiyoruz / Çok 
unuttuk hatırlamak istiyoruz / 
Başımızın okşanmasını, gözya-
şımızın silinmesini, kolumuza gi-
rilmesini istiyoruz / Yağmurunu 
ve meleklerini yeniden istiyoruz 
/ Rüzgârın sesini, ırmağın sesini 
/ Dağların dağ, denizlerin deniz, 
kadınların kadın, çocukların ço-
cuk / Erkeklerin erkek, ekmeğin 
ekmek olduğu bir dünyayı ye-
niden isterken / Seni istiyoruz 
aslında / Bunu söyleyemiyoruz 
/ Her yer gece, çok gece / Ve biz 
meleklerini istiyoruz Rabbim 
/ Çok yenildik yetmez mi / Bir 
bankanın önünde, bir koltuğun 
altında, bir ziyafetin ortasında, 
bir günahın tenhasında / Büyü-
tüp durduk siyahı…”

Şiirin sonunda şair rabbine, 
onun merhametine sığınır ve 
gönüllere inşirah lütfetmesini 
diler. Gönüller inşirah ve huzur 
gelirse ayaklara dermen gelecek, 
siyahlar dağılacak ve yeryüzün-
de tekrar Hak hâkim olacaktır.

Bir diğer şiir “Masal”dır. Bu ma-
sal Mevlana İdris’in anlattığı, ço-
cuklar için yazdığı egzotik ma-
sallardan biraz farklıdır. Önce 
durum tespiti yapmaktadır şair:

“Çocuktum her şeyi anladığımı 
sanıyordum / Sonra büyüdüm / 
Bombaların ve bankaların dağ-
lardan ve ırmaklardan / Fazla 
olduğunu gördüm / Bahçıvanlar 
generallerden / Menekşeler mer-
milerden daha azdı / Yenilmişti 
dünya / Duanın özgürleştiren 
rüzgârı çekilmişti yüzlerden / 
İnsanlar doğa değil yönetmelik 
okuyordu / Nükleer artıklar ve 
çok uluslu yalanlarla / Kirlen-
mişti yüzümüz.”

Dünya sistemi ile dövüşmekte-
dir şiirinde, kötü kurgulanan 
bir masalın farkındadır. Ama 
mümin yüreği yeise uzak ümide 
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yakındır. Tüm ümitlerin kayna-
ğına dua edilerek şiir sonlanır;

“Masal dünyanın bittiği yerde 
başlar / Biliyorum eski zaman-
larda değiliz artık / Ve masallar 
böyle anlatılmaz / Biliyorum 
ben hiç masal yazmazdım / 
Dünya sisteminin hepimize an-
lattığı masal / Kötü olmasa bu 
kadar / Biliyorum bir karınca 
türküsünden / Daha hafif ola-
cak sesim / Biliyorum insanla-
rın birbirine olan / Yabancılığı 
büyüyecek dünya küçüldükçe 
/ Biliyorum telefonlar oldukça 
/ İnsanlar birbirini görmeyecek 
/ Biliyorum birbirimizi hiç gör-
meden öleceğiz / Her şey için tek 
şey diliyorum / Allah’ın gülleri 
yakamızı bırakmasın.”

GERİDE KALAN

Merhum Zengin’in çocuklar için 
yazdığı eserler akademik çalış-
malara konu olmuş, hakkında 
yüksek lisans tezleri yazılmıştır. 
Yapılan araştırmalarda şairin 
masal kitaplarında ahlaki, sosyal 
ve kişisel gelişimi destekleyen 
iletiler ile evrensel ve toplum-
sal, dinî ve kültürel değerlere 
dair mesajların verildiği belirtil-
mektedir. Bu mesajları verirken 
hikâyelerinde çocukların dikka-
tini çekmek için tuhaf karakter-
ler kullanmış, ironi ve mizahtan 
kaçınmamıştır. Toplumsal du-
yarlılık, yaşanabilir bir dünya, 
barış, adalet, dürüstlük gibi öğ-
retiler ile birlikte merak duygu-
su verilmek istenmiştir.

Masallara yakışır şekilde fan-
tastik ögelerle zenginleşen ve 
okuma merakı uyandıran Kafa-
mın İçinden Masallar, Mevlana 
İdris’in masal edebiyatımızda-
ki yerini belirginleştirmek için 
mutlaka dikkate alınması gere-
ken eserlerden biridir. Mustafa 

Ruhi Şirin onun bu kitabı vesi-
lesiyle şunları kaleme almıştır: 
“Mevlana İdris, çağdaş bir masal 
ustasıdır. Yazdığı onlarca özgün 
sanat masalıyla yaşadığı çağı 
insan, hayvan ve teknoloji boyu-
tuyla yorumlar. Masal ülkesinin 
sınırları tüm dünya atlasıdır. 
Mevlana İdris’in masal edebi-
yatındaki kahramanlar hangi 
cinsten olursa olsunlar, tıpkı ço-
cuk gibi meraklıdırlar ve hayret 
dürbünüyle bakarlar dünyaya. 
Bu masalların her biri şiir ik-
liminde gerçekleşir. Mevlana 
İdris’in masallarındaki düşünce 
hem gülümsetir hem de yolcu-
luğa çıkarır okuru. Birçok öteki 
dile çevrilen bu masallar özgün 
sanat masalı edebiyatımızın seç-
kin örnekleridir.”

“Dünyaya gelmek bir saldırıya 
uğramaktır”, demişti İsmet Özel. 
Modern, dijitalleşen dünyada 
saldırıya en çok uğrayanların 
başında çocuklar geliyor denile-
bilir. Çocuklara büyük bir pazar 
gözüyle bakan kapitalizm ve 
ideolojiler dünyayı daha da ya-
şanmaz hâle getirmek için var 
güçleriyle çalışırken çocukların 

fıtratına uygun ahlaki, sosyal ve 
kişiliklerini geliştirmeye yönelik 
yapılan her çalışma bu yönüyle 
çok değerlidir. Bu çalışmalar 
ahlaki, siyasi, kültürel ve sos-
yal açılarıyla bir elden destek-
lenerek yapılmalıdır ki netice 
alınabilsin. Merhum Mevlana 
İdris kendini bu çocuklara, ço-
cuklar için bir şeyler yapmaya, 
onlardan bir şeyler öğrenmeye 
adayan adamlardan biriydi. Ço-
cuklar onun eserleriyle büyürse 
dünya karanlıkta kalmayacak, 
bankaların sayısı azalacak, gene-
rallere çok iş düşmeyecek, altta 
kalanın canı acımayacak çünkü 
altta kimse kalmayacak.

Mevlana İdris Zengin vefatının 
ardından geride; samimi şahit-
likler, çocuklara kalıcı ve eski-
mez hediyeler, ülkemize taptaze 
umutlar, yaratılmışlara merha-
met ve adalet, dünya sistemine 
karşı dikkatli olmayı bıraktı.

Geride kalanlardan biri de 
Mevlana İdris’in çocuklara, ga-
riplere yaptığı gizli kimsenin 
duymasını istemediği iyilikler, 
güzellikler oldu. Çocuk esirgeme 
kurumuna yaptığı ziyaretler, ço-
cuklarla oyunlar oynaması, soh-
betler etmesi, onlara hikâyeler 
anlatması, sığınmacılara yardım 
etmesi, sokak çocuklarına iftar 
vermesi… İlhami Atmaca’nın “O 
çocuklar öyle mahzun ağlamaya 
gittiler” dizesi geride kalanların 
durumunu açıklıyor galiba.

Mustafa Kara Hoca’mızın mer-
hum şairin vefatına düştüğü ta-
rihle bitirelim:

“Şiirin sihriyle gelenler
Kalbin zikriyle giderler
Çıktı onaltı çiçek dedi:
“ÇOCUKLAR, ŞAİRLER, 
MELEKLER” 1443

84 | Temmuz 2022 | umranmran



Tarih Dergiciliğinde Yeni Bir Adres:   
Aktüel Tarih
GÜNGÖR GÖÇER

U zak ve yakın geçmişteki 
yaşanmışlıklar olarak tarif 

edebileceğimiz tarih toplumun 
önemli bir kesiminin her zaman 
ilgisini çekmiştir. Bu ilginin bir 
sonucu olarak da tarihsel sorun-
salları okura akademik bir dil 
kullanmadan genel okuyucu-
nun anlayacağı şekilde sunmak 
önemli bir husus hâline gelmek-
tedir. Dergiler işte böylesi bir 
amaç için biçilmiş kaftanlardır. 
Dergiler süreli yayınlardır ama 
gazete gibi günlük olmayıp oku-
ru haftalık, aylık veya iki aylık 
gibi daha esnek bir okuma ola-
nağı ile baş başa bırakırlar.

Dergiler bir konuyu sınırlı bir 
sayfa sayısı içerisinde okura an-
latmanın amacını taşıdıkların-
dan konuyu en anlaşılır ve kap-
sayıcı şekilde ortaya koyarlar. Bu 
durum okura hem bir bakış açısı 
kazandırır hem de okurun uzun 
araştırmalar veya okumalar 
yapmasına gerek bırakmadan 
konuya genel hatlarıyla vâkıf ol-
masını sağlar. Bu ve bunun gibi 
birçok nedenden dolayı dergiler 
kültür dünyamızın vazgeçile-
mez ürünlerinden birisidir.

TARİH DERGİLERİ VE   
GENEL İLGİ

Hâl böyle olunca tarihi ele 
alan dergiler de ülkemizde 
Osmanlı’dan günümüze genel 
okuyucu kitlesinin her zaman 
ilgi gösterdiği yayınlar arasında 
yer almıştır. Tarih dergilerine 
özellikle de popüler tarih der-

gilerine olan ilginin artmasının 
nedenini Y. Hakan Erdem şöyle 
açıklıyor: “Evvela okuryazar-
lığın artması, kentlileşme gibi 
arka plandaki büyük sosyolojik 
değişiklikler var. Sonrası da gali-
ba yabancılaşan ve köksüzleşen 
insanların kimlik arayışıyla ve 
resmî veya gayri resmî olarak 
bu arayışa cevap verilmesiyle ve 
hatta doğrudan kimlik inşa poli-
tikalarına yönelinmesiyle ilgili.”1 
Bu genel ilgi yeni tarih dergileri-
nin ortaya çıkmasında cesaret 
verici en önemli faktör olmasına 
rağmen her dergi okurun ilgi-
sini ve alakasını bir devamlılık 
hâlinde sürdüremediği için za-
man zaman yayın hayatı sona 
erenler de olmaktadır.

Ülkemizde uzun soluklu olarak 
yayın hayatını sürdürme başa-
rısını gösteren Toplumsal Tarih 
ve Derin Tarih geçmişe dönük 
yüzüyle tarih dergiciliğinde dik-
kati çeken yayınlar arasındadır. 
Bunlara ilave olarak akademik 
çalışmaların yayımlandığı ve 
okurunun genellikle akademik 
camia ile sınırlı kaldığı üniver-
site dergileri de unutulmama-
lıdır. Ayrıca bir dönem yayın-
lanıp sonra sona eren Tarih ve 
Toplum, NTV Tarih (Gezi Parkı 
olaylarından sonra farklı bir 
şekilde yoluna devam etti) gibi 
dergilerde tarih dergiciliğimiz 
adına önemli dergilerdir. Bunlar 
içerisinde daha akademik bir dil 

1 Y. Hakan Eldem, “İnsan Elinden Çıkma Her 
Metin Eleştirilir ve Eleştirilmelidir”, Konuşan: 
Halil Solak, Dergâh, sayı: 365, s. 17.

kullanan Tarih ve Toplum dergi-
si ise 2005 yılında başlayan ve 
2014 yaz dönemindeki 17. sayısı 
ile sona eren yayın hayatına uzun 
sayılabilecek bir aradan sonra 
yeniden başlamıştır. Dergi 2021 
Kış sayısı ile okurun karşısına 
yeniden çıkmıştır. Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e kadar inişli-çıkışlı 
bir seyir takip eden tarih dergici-
liğinin ülkemizde bir okul veya 
ekol işlevi kazanabilmesi ise pek 
mümkün olmamıştır. Karşılaşı-
lan bu eksiklikte ister Osmanlı 
ister Cumhuriyet dönemi olsun 
devletin tarihi, hâkim siyasal 
söylemin meşrulaştırılmasında 
bir araç olarak kullanması en bü-
yük etkendir. Bu resmi yaklaşı-
mı kıramasa da kırmaya çalışan 
veya kırmak için yola çıkarak 
yeni düşünce ve üslupla okurun 
karşısına çıkan her tarih dergisi 
de okur nezdinde ilgi görebilme-
yi başarmıştır.

İlk aklımıza gelen birkaç ör-
nekten de anlaşılacağı üzere 
tarih dergiciliği inişli çıkışlı bir 
süreç yaşasa da tarihe ve tarih 
dergiciliğine ilgi her zaman de-
vam etmiştir. Bu ilginin verdiği 
cesaretle yayın hayatına yeni 
katılan dergilerden birisi de Ak-
tüel Tarih dergisidir. Dergi Ocak 
2021’de okurlarıyla buluşmuş-
tur. Derginin hangi periyotlarda 
yayımlanacağı ile ilgili bir bilgi 
kapakta belirtilmeyip sadece 
“Sayı 1” bilgisi paylaşılmıştır. 
Derginin yayın tarihine ise hem 
birinci sayıda hem de ikinci sayı-
da ne kapakta ne de iç sayfalarda 
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yer verilmemiştir. Ancak edindi-
ğimiz bilgiye göre dergi iki ayda 
bir yayımlanacaktır.

Turkuaz Haberleşme ve Yayın-
cılık sahipliğinde ve Mehmet 
Hakan Kekeç’in editörlüğünde 
hazırlanan derginin internet 
sitesinde yayımlanan tanıtım 
yazısı şöyledir: “Tarih sadece 
tarihçilerin değil aslında hepi-
mizin ilgi alanına giriyor. Yerin-
de sahada yapılan tarihçiliğin 
kütüphanelerin yanı sıra evlerin 
salonlarına kadar girebileceğini 
düşünerek hazırlanan Aktüel 
Tarih dergisi; genel geçer, her-
kesin internette ulaşabildiği ve 
konuştuğu bilgilerin değil, uz-
man isimlerle yapılan derin ve 
detaylı söyleşilerin yer alacağı, 
size gerçekleri anlatacak bir der-
gi kimliğiyle, tarihi daha ilginç 
ve ilham verici kılacak.”2

Tanıtım yazısında da ifade edil-
diği gibi tarih genel ilgiye maz-
har olabilmiş bir ilgi alanıdır. 
Ancak yazının devamında ifade 
edildiği gibi derginin amacı ta-
rihi bilgiyi alanın uzman isim-
lerinin katkılarıyla evlere girme-
sini sağlamaktır. Ancak yazıda 
bunların dışında ilginç olan bir 
husus da dergide ortaya koyula-
cak tarihsel bilginin “gerçekleri 
anlatacak” olması iddiasıdır. 
Tarihsel bilgiyi sonuç itibarıy-
la geçmişte yaşanan olayların 
içinde bulunduğumuz zaman 
diliminde yeniden yorumlan-
ması ve kurgulanması şeklinde 
düşündüğümüzde “gerçeklik” 
ifadesinin çok iddialı bir duruş 
olduğuna dikkat etmek gerekir. 
Gerçeklik gibi iddialı bir tarih 
dergisi hüviyeti ile okur karşısı-
na çıkan Aktüel Tarih’te yer alan 
yazılarda kullanılan bilgilerin 
kaynağının verilmemesi ise bir 
eksikliktir diye düşünmekteyiz. 
Yazılarda kaynak gösterilmesi-
nin genel okur kitlesini sıkacağı 
gibi yaygın bir düşünce vardır. 

2 https://www.turkuvazabone.com/aktuel-tarih-
dergisi.html

Buna karşılık okurun metinler-
de ortaya koyulan iddia, görüş 
ve yaklaşımların ciddiyetini gör-
mesi adına kaynak gösterilmesi 
derginin entelektüellik vasfı adı-
na olumlu bir tavır olacaktır.

Derginin sunuş yazısında ise 
M. Hakan Kekeç derginin zorlu 
bir süreç sonrasında okurla bu-
luştuğunu şöyle ifade etmekte: 
“İlklerin hatıra yüküne bir o ka-
dar yoğunlukta geçen zorlu bir 
süreç eşlik eder. Aktüel Tarih’in 
oluşum süreci de bizler için ba-
şından sonuna dek aşağı yukarı 
bu şekilde geçti.”3 Yine aynı yazı-
da M. Fatih Kekeç dosya konusu 
olarak derginin başlangıcına da 
atfen “Selçukluların inhita Os-
manlıların ise kuruluş sürecine 
girdiği bu ‘yeniden başlangıç’ 
asrının daha iyi anlaşılmasına 
vesile olmalıyız…” diyerek der-
ginin ilk dosyasının “13. Asır” 
olduğunu belirtmiş. Derginin 
ikinci sayısının konusu ise “Yıl-
dırım Bayezid Fatihten Evvel Fa-
tih” olarak belirlenerek iki sayı 
arasına konu ve zamansal ola-
rak bir süreklilik takip edilmeye 
çalışılmıştır.

Hem ilk sayıya hem de ikinci 
sayıya baktığımızda dosya ko-
nusunun oldukça geniş çaplı 
bir şekilde ele alındığı dikkat 
çekmektedir. Bu genişlik 194 
sayfa gibi kabarık sayfa sayısıyla 
da dikkati çekmekte. Ele alınan 
konu bağlamında hem akade-
mik çalışmaları ile tanınan isim-
ler hem de araştırmacı boyutu 
ile bilinen isimler ele alınan 
konu bağlamında yazılar kaleme 
almışlardır. Yazılar konu ile ilgili 
görsel bir zenginlik (fazla aşırı 
bir zenginlik olduğu da söyle-
nebilir) içerisinde sunulmuş ve 
hatta okumayı kolaylaştırmak 
adına sık ara başlıklarla yazılar 
yerleştirilmiştir. Ayrıca konuyla 
ilgili çalışmalar yapan önemli 
isimlerle röportajlar da dergide 
yer almaktadır.

3 Mehmet Hakan Kekeç, Aktüel Tarih, sayı: 1, s. 4.

“YIKILIŞ VE KURULUŞ ÇAĞI  
13. ASIR”

13. asır Türk-İslâm dünyası için 
çok önemli bir dönemeçtir. Zira 
bu dönemde Anadolu Selçuklu 
Devleti yıkılış sürecine girmiş 
Anadolu’da Moğol talanı ala-
bildiğine yayılmış ekonomik, 
dinî, sosyal, askerî ve siyasi bir 
kargaşa asrıdır. Bu olumsuzluk-
lara rağmen bu dönem Osmanlı 
Devleti’nin doğum sancılarının 
yaşandığı bir dönem olması 
bakımından da önemlidir. Kı-
saca ifade ettiğimiz bu tarihsel 
değer yeni bir dönemin başlan-
gıcı olarak kabul edilmiş ve Ak-
tüel Tarih’in ilk dosya konusu 
yapılmıştır.

İlk sayıda dikkati çeken yazılar-
dan birisi 13. yüzyıl Anadolu 
Türk-İslâm düşüncesini ince-
leyen Hayri Kaplan ile Tahrif 
ve Tashih adlı eseri üzerinden 
yapılan konuşmadır. Söyleşide 
devrin incelenmesi konusunda 
yaşanan zorluklar ele alınmıştır. 
Ayrıca bu röportajda tarih me-
todolojisi çerçevesinde yapılan 
hatalar ve yanlışlıklarda somut 
örnekler üzerinden değerlendi-
rilmeye çalışılmıştır. Röportajda 
13. yüzyılı incelerken yaşanan 
en önemli zorluğun dönemi an-
latan kaynak sıkıntısı olduğu 
üzerinde durulmuştur. Bu ne-
denle yapılan araştırmalarda ge-
nellikle menkıbnamelerden fay-
dalanıldığını, bu eserlerin şahıs 
ve yer isimleri konusunda önem-
li bilgiler sunmasına karşılık 
olaylar hakkında ne bulunduysa 
ve ne duyulduysa kaydedildiği-
ni bu nedenle de “tarihi değeri 
ancak başka bir tarihî kaynakla 
desteklendiği sürece mümkün” 
olduğu dile getirilmiştir.4

Aynı röportajda devri incele-
yen tarihçiler içerisinde Mikail 
Bayram’ın yaklaşımları da eleşti-
rel bir şekilde değerlendirilmiş-

4 Mehmet Hakan Kekeç, “Hayri Kaplan ile Tahrif ve 
Tashih”, Aktüel Tarih, Aralık 2021, sayı: 1, s. 26.
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tir. Hayri Kaplan eserinin Mikail 
Hoca’nın Mevlana, Şems-i Teb-
rizi, Sultan Veled, Ahi Evran ve 
Timur ile ilgili yaklaşımlarında-
ki “hatalarının” ve iddialarının 
“çürütüldüğü” bir kaynak oldu-
ğuna dikkat çekilmekte. Röpor-
tajda Halil İnalcık Hoca’nın da 
çalışmalarında Mikail Bayram’la 
ilgili çok ciddi atıflarının söz 
konusu olmasının nedeninin 
sorulması üzerine Hayri Kaplan 
“Halil İnalcık’ın Bayram’a güve-
nerek ona atıfta bulunması ve 
özellikle onun çalışmalarını ka-
bule şayan diye ilan etmesinin 
ardında çok farklı bir hikâye var 
olsa da nihayetinde bilerek veya 
bilmeyerek Bayram’ın kurbanı 
oluyor.” şeklinde bir açıklama 
yapılıyor.5

Mehmet Hakan Kekeç tarafın-
dan yapılan ikinci röportaj ise 
13. yüzyıl üzerine yaptığı önemli 
çalışmalarla adından söz ettiren 
Ahmet Yaşar Ocak’la yapılmış-
tır. Hacı Bektaş-ı Veli merkezli 
olarak yapılan röportajda da 
dönem araştırmalarının önün-
deki en önemli sorunun kaynak 
eksikliği ve var olan kaynakların 
güvenilirliği problemi olduğu 
Ocak tarafından da dile getiril-
miştir. Bu çerçevede Ocak, Hacı 
Bektaş-ı Veli’ye ait olduğu dü-
şünülen Makalat adlı kitabın 
ona aidiyeti konusunda duydu-
ğu şüphelerini dile getirmiştir. 
Ayrıca sadece bu eserin değil 
Hacı Bektaş-ı Veli’ye izafe edilen 
diğer kitapların da benzer bir 
şaibe taşıdıklarını dile getirir.6 
Yine aynı röportajda “Yesevi, 
Kalenderi, Babai ya da sonrası 
Bektaşi dervişlere” “heterodoks” 
denmesine kimi tarihçiler ve 
ilahiyatçıların itiraz ettikleri-
ne dair yöneltilen soruya cevap 
veren Ocak “heterodoks” kavra-
mının kendisi tarafından tercih 
edildiğini ve bu kelimenin köke-

5 Mehmet Hakan Kekeç, Hayri Kaplan ile…, s. 28.
6 Mehmet Hakan Kekeç, “Sultanzâde ve İmamzâde 

Hacı Bektaş-ı Veli Temelsiz bir Rivayettir”, 
Aktüel Tarih, Aralık 2021, sayı: 1, s. 59.

ni yabancı diye itiraz edenlerin 
de çalışmalarında birçok yaban-
cı kelime kullandıklarını belir-
tiyor. Ayrıca “heterodoks” kav-
ramı yerine “rafizi” kavramının 
da kullanıldığını, kullanılabile-
ceğini ancak kendisinin daha 
nötr ve ötekileştirmeden uzak 
olduğu için “heterodoks” kavra-
mını tercih ettiğini belirtiyor.7 
Röportajın devamında Mevlana, 
Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre 
ve Bektaşiliğin doğuşu ile ilgili 
sorulara Ocak verdiği cevaplarla 
konunun aydınlatılmasına katkı 
sağlamıştır.

Bunların dışında ilk sayının 
dosya konusu bağlamında dik-
kat çeken yazılarından bazıları 
şunlardır: “Sezai Karakoç’un 
Tarih Felsefesi Bağlamında 13. 
Yüzyıl” (Sait Mermer), “Barbar-
ları Beklerken” (Mustafa Alican), 
“Babailer İsyan ve Kuruluş” (Ha-
kan Yılmaz), “Sarı Saltık İzinde 
Bir Anadolu Velisi Yunus Emre” 
(Mustafa Özçelik), “Kuruluşun 
Hatibi Gazilerin Manevi Babası 
Dursun Fakih” (Haşim Şahin), 
“Kuruluş Dönemi’nin Efsanesi 
Hz. Ali Kültü” (Sadık Gülten), 
“Kadınsız Ne Aş Olur Ne Savaş 
Bacıyan-ı Rum Teşkilatı” (Gül 
Sena Afra).

“YILDIRIM BAYEZİD FATİH’TEN 
EVVEL FATİH”

Derginin ikinci sayısında ise 
Yıldırım Bayezid dönemi konu-
nun hem akademisyen hem de 
araştırmacıları tarafından ele 
alınan yazılar ve röportajlardan 
oluşmaktadır. Bu sayıda Feridun 
Emcen’le yapılan “Reformist 
Sultan Yıldırım Bayezid Fatih’e 
Model’di” başlıklı röportaj dik-
kat çekicidir. Bu röportajda 
Yıldırım Bayezid dönemi için 
“ilk İmparatorluk denemesi”nin 
yapıldığı dönem olarak de-
ğerlendiren Emecen, Yıldırım 
Bayezid’in Anadolu Beylikleri-

7 Mehmet Hakan Kekeç, Sultanzâde…, s. 60.

ni kontrol altına aldıktan sonra 
Balkanlara yöneldiğini ve ora-
daki rakiplerini de sindirdikten 
sonra “cihanşümul” bir karak-
terde bir politika takip ettiğine 
değiniyor.8 Emecen bu politika-
nın bir sonucu olarak Yıldırım 
Bayezid’in o döneme kadar ki 
klasik yönetim anlayışını ters 
yüz ettiğini bu çerçevede de bir 
taraftan mutasavvıflar, abdallar, 
Vefailer gibi dinî gurupları bir 
taraftan da Anadolu’daki beylik-
leri rahatsız ettiğini belirterek 
tüm bu faaliyetlerin temelinde 
“merkezileşme siyaseti” olduğu-
na değiniyor.

Yıldırım Bayezid dönemi ile 
ilgili olarak dikkat çeken yazı-
lardan birisi de Mehmet Ha-
kan Kekeç’in kaleme aldığı “Bir 
Sultanı Ölümünde Tanımak: 
Feodalizmin Psikolojik Direni-
şi Kemik ve Zehir” başlıklı ya-
zıdır. Kekeç yazısında Yıldırım 
Bayezid dönemini genel olarak 
değerlendirmeye çalışmıştır. 
Yazıda Niğbolu zaferinden, Yıl-
dırım Bayezid’in Sırp eşi Despi-
na Hatun’la neden evlendiğine, 
Ankara Savaşı’nda esir olduktan 
sonra nerede tutulduğundan 
nasıl öldüğüne değin geniş bir 
çerçevede konu ele alınmıştır. 
Bu yazının dikkat çeken nokta-
larından birisi Anadolu’da başla-
yan Fetret devri mücadelelerine 
dâhil olan Karamanoğlu II. Meh-
met Bey’in Musa Çelebi’ye mağ-
lup olmasından sonra Bursa’dan 
çekilirken Yıldırım Bayezid’in 
türbesinden kemiklerini çıkar-
tarak yaktırması meselesini ele 
almasıdır. Kekeç yazısında bu 
uygulamanın sadece basit bir 
kin ve nefretle açıklanamayaca-
ğını zira benzer uygulamaların 
İslâm öncesi inançların devamı-
nın bir sonucu olduğuna değin-
mektedir. Yapılan uygulamanın 
en önemli amacının da ruhun 
ölümsüzlüğünün kemikler sa-

8 Mehmet Hakan Kekeç, “Zamansız İmparator”, 
Aktüel Tarih, sayı: 2, s. 64-65.
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yesinde olduğuna inanıldığı için 
Yıldırım Bayezid’in kemikleri 
çıkarılıp yakıldığında onu bu 
dünyadan yok olduğu gibi ahi-
ret hayatından da yok olacağına 
inanılması olduğu ifade edil-
miştir. Yazıda bu uygulamanın 
Türkler ve Moğollar tarafından 
zaman yapıldığına da dikkat çe-
kilerek bu uygulamalara örnek-
ler verilmiştir.9

Aktüel Tarih’in 2. sayısında ele 
alınan önemli konulardan bi-
risi de Doğukan İşler’in Ömer 
Tuğrul İnançer ile Süleyman 
Çelebi ve mevlid üzerine yaptığı 
röportajdır. Röportajda mevlid 
kültürünün ortaya çıkması ve ta-
şıdığı mana ayrıntılı bir şekilde 
ele alınmıştır. Mevlid kültürü-
nün toplumsal yaygınlığına ve 
taşıdığı manevi değere rağmen 
özellikle Tek Parti döneminde 
ezanın bile Türkçeleştirildiği bir 
ortamda mevlidin de kesintiye 
uğradığına değinilerek bu kesin-
tinin Demokrat Parti’nin iktida-
ra gelmesi ile birlikte sona erdiği 
ve mevlidin de tekrar okunmaya 
başlandığı belirtilmiştir.10

Cumhuriyet dönemi din, tarih 
ve siyaset bağlamında isimle-
ri birçok tartışmaya konu olan 
Şeyh Bedrettin ve onun müri-
di Börklüce Mustafa hakkında 
kaleme alınan iki yazı da dik-
kat çekicidir. Şeyh Bedrettin ve 
Börklüce Mustafa Fetret döne-
mi olarak ifade edilen Yıldırım 
Bayezid’in şehzadeleri arasın-
daki taht kavgalarına karışmış 
ve isimleri şehzadelerden daha 
fazla bilindik hâle gelmiş tarihi 
şahsiyetlerdir. Haklarındaki ön 
yargılı yaklaşımlar onların zın-
dıklık ve mülhidlikle suçlanma-
larına ve böyle tanınmalarına 
neden olmuştur. Bu önyargılara 
karşı dergide kaleme alınan iki 

9 Mehmet Hakan Kekeç, “Bir Sultanı Ölümünde 
Tanımak: Feodalizmin Psikolojik Direnişi 
Kemik ve Zehir”, Aktüel Tarih, sayı: 2, s. 81.

10 Doğukan İşler, “Ömer Tuğrul İnançer ile 
Süleyman Çelebi ve Mevlid Üzerine Konuştuk”, 
Aktüel Tarih, sayı: 2, s. 41-42.

yazı önemlidir. Bunlardan birin-
cisi Mustafa Bülent Dadaş tara-
fından yazılan “Bir Fıkıh Alimi 
Olarak Şeyh Bedrettin” ikincisi 
de Dursun Gümüşoğlu imzalı 
“Ne Zındık Ne Mülhid Büyük 
Bir Alim Portresi: Börklüce Mus-
tafa” dır.

M. Bülent Dadaş yazısında hak-
kında birçok çalışma yapılma-
sına rağmen Şeyh Bedrettin’in 
yanlış tanınmış bir fıkıh âlimi 
olduğunu dile getirmiştir. Ona 
göre Şeyh Bedrettin’in yanlış ta-
nınmasında onun kaleme aldığı 
yazma eserlerin Arapça bilme-
yen araştırmacılar tarafından 
incelenmeden daha çok onun 
hakkında bilgi veren ikinci el 
kaynaklar üzerinden yapılmış 
çalışmalar olmasının etkili ol-
duğunu dile getirmiştir. Ayrıca 
yazıda Şeyh Bedrettin’in eserle-
rinden hareketle onun önemli 
bir fıkıh âlimi olduğu ortaya ko-
yulmaya çalışmıştır.11

D. Gümüşoğlu da yazısında 
Börklüce Mustafa’nın Şeyh 
Bedrettin’in müridi olmakla 
beraber hakkında “hiçbir” ça-
lışma yapılmadığını ifade et-
miştir. D. Gümüşoğlu, Börklüce 
Mustafa’nın Tasvirü’l –Kulub 
adlı eseri kaleme almasının 
onun ümmi olduğu iddialarını 
çürüttüğünü ve onun devrinde 
bir mutasavvıf olarak tanındığı-
nı ifade etmiştir.12 Dergide yer 
alan bu iki yazı haklarında bir-
çok rivayet ve iddianın bulundu-
ğu Şeyh Bedrettin ve Börklüce 
Mustafa’nın tarihi kişiliklerinin 
anlaşılması adına bir giriş olma-
sı bakımından önemlidir.

Bu yazıların dışında “Yıldırm 
Bayezid ile Timur’un Mektup-
laşmaları” (Mustafa Şamil Yük-
sel), “Yıldırım Bayezid Seyyid 
Mahmut Türbesine Neden Def-

11 Mustafa Bülent Dadaş, “Bir Fıkıh Alimi Olarak 
Şeyh Bedrettin”, Aktüel Tarih, sayı: 2, s. 150-153.

12 Dursun Gümüşoğlu, “Ne Zındık Ne Mülhid 
Büyük Bir Alim Portresi: Börklüce Mustafa”, 
Aktüel Tarih, sayı: 2, s. 154-156.

nedildi” (Hakan Yılmaz), “An-
kara Savaşı’na Semerkand’dan 
Bakmak” (Musa Alican), “Sey-
yahların Gözüyle Timur ve Ba-
yezid” (Atalay Tayfun Özcan), 
“Emir Timur’un Laneti” (Burhan 
Çağlar) dosya konusu bağlamın-
da dikkat çeken yazılar arasında.

SONUÇ

Ülkemizde tarihe olan ilginin en 
önemli göstergelerinden birisi 
akademik çalışmaların dışın-
da zaman zaman sayıları artan 
veya azalan popüler tarih der-
gileridir. Bu dergiler akademik 
çalışmaların ağır ve sıkıcı diline 
karşı kolay okunur ve anlaşılır 
bir dil kullanması nedeniyle 
okurların ilgisine mazhar ol-
maktadır. Buna karşılık yayın 
hayatına yeni başlayan bir tarih 
dergisinin durduğu ideolojik ve 
düşünsel çizgi ne olursa olsun 
hamaset yüklü, düşünceden çok 
duyguya hitap eden bir tarzı be-
nimsemesi belki kendine belli 
bir okur kitlesi sağlamasına ye-
tecektir. Ancak bu tavır geçmişin 
anlaşılmasına bir katkı sağlama-
yacağı gibi hamaset yüklü yakla-
şımlarla ilmi birikimin önünde 
bir engel olarak durmaya devam 
edecektir. Bu nedenle böyle bir 
yayın politikası yerine seviyeli 
bir dil kullanan, farklı görüşlere 
de söz hakkı tanıyan, ilmi olanı 
entelektüel olanla bir arada yo-
ğurarak genel okuyucu kitlesine 
hitap edebilmeyi başarabilen bir 
tarih dergisi uzun soluklu bir ya-
yın hayatını başarabileceği gibi 
okur nezdinde de ayrıcalıklı bir 
yere sahip olabilecektir. Okurla 
daha yeni buluşan Aktüel Tarih 
dergisinin böylesi bir anlayışla 
kültür hayatımızda yer alması 
ülkemizde tarih anlayışının ge-
lişmesine katkıda bulunacaktır.
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