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Sunuş
Deniz YÜCE

Genel Yayın Yönetmeni

Bir 18 Mart Zaferi’nin yıldönümüydü (2017) Anlık Dergisi’nin yayın hayatına başlaması… Tarihler bugün 19 Mayıs’ı gösterirken 14. Sayımızla karşınızdayız. Öncelikli
olarak, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyoruz.
Geçtiğimiz iki aylık süreçte dergi çalışmaları dışında kültür portalımızı da hayata
geçirmiştik. Salgın süreciyle birlikte de youtube kanalımızı kurduk ve bu akşamki 19
Mayıs özel yayınımızla birlikte 12. Programımızı gerçekleştirmiş olacağız. Önümüzdeki süreçte strateji portalımızı da faaliyete başlatarak, bir parçası olmayı reddettiğimiz düşünsel çölleşmeyi aşmak için var gücümüzle mücadele etmeye devam
edeceğiz. Yeri gelmişken dergimizin gizli kahramanı olan iki arkadaşıma Mustafa
Ertuğral ve Furkan Kayabaşı’na teşekkür ederiyorum.
Dergimizin laiklik konulu 14 sayısı içerisinde çok önemli yazılar barındırıyor. Bendeniz kutsallaştırma ve ifade özgürlüğü bağlamında bir yazı kaleme aldım. Muharrem Anıl, “Aydın Din Adamı” kavramını incelerken, Berfin Sütçü İlhan Arsel’in “Aydın ve Aydın” kitabından bahsetti. Birbirine karıştırılan “Gericilik ve Muhafazakarlık”
kavramlarını Erol Özgür Abanoz sizler için inceledi. Çağlar Kuzlukluoğlu “Yıldızlararası Laiklik” ve Mahir Doğu ise “Tarikatların Kıskacında Diyanet” başlıklı yazılarıyla
laiklik konusuna katkı sundular. Aykut Can Kızıldoğan “COVİD-19’un Ekonomik Etkilerinden Çıkış Yolu” ve Berfin Sütçü de “COVİD-19 Sebebi ile Seyahat Özgürlüğü
Kısıtlamasının Genelge ile Yapılmasının Anayasaya Aykırılığı Sorunu” üzerine birer
yazı kaleme aldılar. Bu sayımızda yer alan diğer yazılar ise; Kaan Eroğuz’un “Sivil
Toplumu Kuşatmak: Somut Bir Öneri Çağrısı”, Sait Kaya’nın “Amerikan Ergenekonunun 1 Numarası Kimdi? ve Sayın Prof. Dr. M. Yaşar Geyikdağı’nın “Tarih Bilgisinin
Önemi” ve “Batıdaki Türk Düşmanlığı” başlıklarından oluşan iki yazısı… Bu sayıda
röportajımızı değerli hocamız Prof. Dr. Hasan Aydın ile gerçekleştirdik. Doğacan
Başaran ise; Sibel Turan ve Latif Pınar’ın derlediği “Security in Contemprary World:
Theories and Issues” kitabını sizler için inceledi.
Bizler; “Benim Türk Milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım
ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl
ve ilmin rehberliğini kabul ederse, manevi mirasçılarım olurlar” diyen bir liderin düşünsel mirasçılarıyız. Alıntı yaptığım paragrafın başında “Ben manevi miras olarak
hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim
manevi mirasım akıl ve bilimdir” diyordu. Ancak bugün görüyoruz ki, Atatürk’ü tabulaştıran, düşüncelerini dogma haline getirmeye çalışan, sözlerini birer ayet gibi
algılayan, işaret ettiğinin tersine birtakım “kalıp ve kurallar Atatürkçülüğü” oluşturarak statik bir ideoloji yaratmaya çalışan, kendini Atatürkçü olarak niteleyen insanlar
belirdi.
Şundan eminiz; Türk Gençliğinin devrimciliği onları da boğacaktır…
Keyifli okumalar…
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Kutsallaştırma
Demişken
Deniz YÜCE

“Hangi ifade özgürlüğü?”
Dergimizin 3. Canlı yayınında sorulan
bir soru, bu sayı için kafamda bir fikir
oluşturdu. Ancak o konuya geçmeden
önce, bu yayında fikir edinip yazmaya
koyulan Hararet.org yazarı Saltuk’un
“Platonik Kemalizm” yazısına ilişkin
yapılan birtakım eleştirinin odak
noktası dikkatimi çekti. Bağlamdan
koparmamak için yazının ilgili paragrafını
aynen aktarıyorum:

Olayın dayandığı farklı noktalar
var. Bunlardan birisi eşitlik. Egemen
azınlıktan ya da hâkim çoğunluktan
değilseniz bir adım geridesiniz
demektir. Çünkü ülkemizde hassasiyet,
yukarıdaki iki grup söz konusu oldu mu
aleyhinize olacak şekilde dengeyi bozar.
O saatten sonra sizin hassasiyetinizin
önemi yoktur. Temas ettiğiniz noktadan
sonra bir bedel ödemeniz istenir.

“Nedir benim dert edindiğim şey?
Başta buna “Kemalist Asr-ı Saadetçilik”
diyorduk. Bir mükemmel dönem
anlatısı,
1923-1938.
Sonrasında
Atatürk’ün
(Mesih’in)
ölümünün
ardından sürekli bir ihanet ve karşı
devrim süreci. Çözüm önerisi ise o
dönemin ruhuna, kurumlarına, düzenine
geri dönmek. Meşrulaştırma araçları?
Atatürk’ün
yaptıkları
(neredeyse
sünnetler diyebiliriz) ve söyledikleri
(neredeyse hadisler). Eğer bugün
önerdiğiniz şey Atatürk’ün sözleri
veya eylemleri ile çelişiyorsa bunun
Kemalizm’le uyuşması imkânsızdır. Bu
düşünme biçiminin altında rahatlıkla şu
görülebilir: Atatürk dönemi, zamandan
ve mekândan bağımsız olarak ideal
düzendir. Evrenseldir. Şu anki şartlara
bakılmaksızın aynı şekilde bir yapı
kurmalı ve onu muhafaza etmeliyiz.”

Ben küfür, hakaret ve aşağılama
olmadığı sürece bu tarz eleştirilerin
“ifade
özgürlüğü”
kapsamında
değerlendirilmesi
gerektiğini
savunuyorum. Aklın özgürleştirilmesi
ya da aydınlanma dediğimiz süreç
eleştirel düşünceyle sağlanmamış
mıydı? Düşünsel radikallikten yanayım,
dokunulmaz ya da eleştirilmez hiçbir
şey yoktur. İnsana dair her şey buna
dâhildir. Bir kişi kendi kimliğiyle
kendini
gerçekleştirmek
hakkını
yasalardan alıyorsa, aynı yasalar
Saltuk için de geçerli, onun da kendini
gerçekleştirmemesi engellenmemeli.

İçerikle ilgili tartışmalardan ziyade
benim ilgilimi üslupla ilgili eleştiriler
çekti. Neydi bu eleştiriler? Yazarın
parantez içinde yaptığı benzetmeler.
Aslında yazarın yaptığı Atatürk’ün
kutsallaştırılmasına birer itirazdı. Yani
Atatürk mesih değildir, yaptıkları sünnet
söyledikleri hadis değildir. Çabası
eleştirel düşüncenin önünü açmaktır.
Yazar da yazı da tabii ki eleştirilebilir,
eleştiren en başından kendisinin de
eleştirileceğini peşinen kabul etmiş
demektir. Lakin eleştiri unsuru genel
olarak “mahalle baskısı” olarak
adlandırdığımız türden. Toplumumuzda
din, inanç ya da kutsallara yönelik
eleştiriler
genellikle
“toplum
hassasiyeti” gerekçe gösterilerek bir
zırh oluşturulmaya çalışılır. Bunun çeşitli
gerekçeleri olabilir. Aktif siyasetteyseniz
oy kaygısı, devlet dairesindeyseniz
işinizi kaybetme kaygısı, esnafsanız
müşterinizi
kaybetme
kaygısı,
akademideyseniz statü kaybetme
kaygısı vs gibi uzatılabilir. Ancak
Anlık Dergisi

eğilmek istediğim nokta bu değil.

Bu noktada ikinci dayanak laiklik
olarak beliriyor. Laik bir toplumda
eşitliğin inanç-inançsızlık ekseninde
bozulmaması gerekir. Ancak Müslüman
toplumlarda inananlar her zaman pozitif
ayrıcalıklı konuma erişiyor. İnanan
inancının propagandasını her şekilde
özgürce yapabilirken farklı/öteki ya
da inançsız olan için kendi inancının
ya da inançsızlığının propagandasını
yapmak aynı ölçüde kısıtlanıyor. Hele
ki bir inanç grubu egemenlik kurmuş ve
her konuda devlet desteğini arkasına
almışken bu konular “sakıncalı” olarak
işaretleniyor. Aslında bu noktalardaki
müdahale birçok anlamda özgürlükleri
de kısıtlayan bir hal alıyor. Özlemini
duyduğumuz o çoğulculuğu o yüzden
gerçekleştirmek gittikçe zorlaşıyor. Tam
tersine tek tipleştirme istikametinde
ilerliyoruz.
İçinde
bulunduğumuz
zaman
diliminde şunu da görmek gerekli;
toplumsal hassasiyet adı altında
koruma altına alınan birtakım düşünce
ve uygulamaların zamanla bir çeşit
yerleşik algı ya da gelenek olarak
yerleşebilme ihtimali de kuvvetleniyor.
Bunların içerisinde kabul edilebilir ya
da edilemez olanlar da var, fakat neyin
kabul edilebilir olduğuna karar verecek
Mayıs-Haziran 2020
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olanın egemen zihniyet olacağının da
özellikte altını çizmekte yarar var.
Bu yazı fikrinin oluşması birtakım
görüşler ve tartışmalar ekseninde
ortaya çıktı. Birçok kişi açısından da
böyle tartışmalar fikir vermek açısından
önemli. Bu konuda son olarak şunu
belirteyim; eğer toplum hassasiyetine
göre
düşünüp
Saltuk
fikrini
açıklamaktan çekinseydi ne bu tartışma
yaşanacak ne de ben bu yazıyı kaleme
alabilecektim ve en önemlisi Saltuk
kendini tıpkı Türkiye’de milyonlarca
insanın yaptığı gibi gizlemek zorunda
kalacaktı. İyi ki yazdı…
“Türkiye’nin ihtiyacı olan…”
İnteraktif
etkinliklerin
faydasını
görmeye devam ediyoruz. Yukarıda
bahsettiğimiz programda bir soru
gelmişti:
-Cemil Kılıç 21. Yüzyılın
Börekçi’sidir diyebilir miyiz?

Rıfat

Canlı yayında bu soruya şu şekilde
cevap vermişim:
“İçinde
bulunduğumuz
koşullarda bilgiye erişmek çok kolay,
teknolojik imkânlar var bunlardan
faydalanabiliyoruz.
Artık
kutsal
kitabın
Türkçesine
internetten
bile ulaşabiliyorsunuz, her şeyi
öğrenebiliyorsunuz. 100 yıl sonra hala
bana bir Rıfat Börekçi gibi bir din adamı
beklemenin ya da bir din adamının
böyle çıkıp toplumu aydınlatmasını
beklemenin ben çok mantıklı olduğunu
düşünmüyorum, böyle bir beklentim
de yok. Herkes aklını kullandığında belli
oranda okuduğunu anladığı sürece
bunda ciddi bir sıkıntı yaşayacağımızı
da düşünmüyorum. Ama her alanda
olduğu gibi işin kolayına kaçıp her
alanda birilerinin gelip bizim adımıza
bir şeyler yapmasını bekliyoruz. Din
konusunda yeni bir Rıfat Börekçi,
ülkeyi kurtarmak adına yeni bir Atatürk,
sıkıştığımızda ordu gelsin ya da bir dava
olur bir şey olur yargı müdahale etsin
ama biz sade vatandaş olarak kendi
yapmamız gereken şeyleri hiçbir zaman
bu sorumluluğu üzerimize almıyoruz.
Bunu da şu yüzden söylüyorum, bu
zamana kadar kazanılan ne varsa bir
bedel ödendi. Yani Müdafaa-i Hukuk
dedik bunun bedelini de ödedik.
Şimdi yine hakkımızı savunmaktan
Mayıs-Haziran 2020

bahsediyoruz 21. Yüzyılda ancak
sorumluluk alıp bedel ödemekten
korkuyoruz ya da yapmıyoruz. Ama
bekliyoruz ki; barış gelsin, kardeşlik
olsun, hepimiz güzel maaşlar alalım,
hepimizin işi olsun, hepimiz mutlu olalım
ama öyle bir dünya yok. Böyle beklersek
de böyle baktığımız sürece de öyle bir
dünya gelmeyecek. Neticede Korona
sonrası konuşulan senaryolar içinde
ben hiçbirinin olumlu olarak yansıdığını
görmüyorum şu an. Yani anlatılan
senaryolar hepsi mevcut durumdan
daha kötü hale geleceği üzerine.
Dolayısıyla şartlar bu kadar kötüyken
bizim hala yeni bir Rıfat Börekçi gelir
mi, bu olur mu benim için çok da… yani
önemli bir sorun olarak görmüyorum
ben bunu.”
Bu noktada tabii ki sorunun ne
amaçlar sorulduğu da önemli, ancak
yazılı ifade edilmiş bir soruda bunu
kavramak güç. O yüzden algıladığım
şekilde cevapladım. Cevabı biraz daha
açmaya çalışacağım.
Öncelikli soru şu aslında; böyle
bir şeye gerek ya da ihtiyaç var mı?
Cevabım net: “yok”. Aslında o yüzden
sonrasının pek bir anlamı kalmıyor.
Ancak yine de açıklamakta fayda
görüyorum.
Türkiye’de binlerce din adamı var.
Türlü sıfatlarla anılıyorlar. Bunlardan
kimileri ilerici ya da “aydın” olarak
kategorize ediliyor. Dolayısıyla Rıfat
Börekçi benzeri din adamları da var.
Ancak etkili olamadıkları ortada. Var
olanın derde derman olmadığı yerde,
bunun benzerinin olmasını istemek de
çözüm olmaz. Neticede bir çeşit “din
adamları sınıfı” oluşturulmuş oldu ve
bunlar siyasi iradenin dışında hareket
edemiyorlar. Artık Türkiye’de din de din
adamı da ibadethaneler de siyasetin bir
parçası oldu. Hatta her türlü kimlik de…
Dolayısıyla bu süreçte ortaya çıkacak
din adamlarının ne kadar aydınlanmış
olacağı tartışmalı hatta laik düzende
dahi bu durum tartışmalıydı. Ayrıca
aydınlanmış kişinin de din adamı olarak
kalabilmesi önemli bir soru işaretidir.
Küresel salgın döneminde sırtını
devlete dayamış din adamı evinde
kalıp çatır çatır maaşını alırken, bir kısım
yurttaş işini kaybetmiş bir kısmı ücretsiz
izne çıkarılmış son gelişmelere bakınca
izne çıkarılanlara geçinmeleri için asgari

ücretin yaklaşık yarısı layık görülmüştür.
Birçok işçi hayatı pahasına çalışmaya
devam etmektedir. Aile hekimi hasta
olup işe gidemezse maaşından kesinti
yapılmaktadır. Peki bu, din adamının ya
da bugün dinsel otorite haline gelmiş
Diyanet’in umurunda mı? Değil. Bu
noktada Turan Dursun’un çok sevdiğim
bir sözünü hatırlatmak isterim:
“Bir şeyin insanlık dışı
İslamcının umurunda değildir.

olması,

Elverir ki ‘İslam dışı’ olmasın.”
Bir de şu hatırlatmayı yapalım, Ankara
Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanı’nın
açıklamalarına gösterdiği tepki sonucu
diyanet suç duyurusunda bulundu ve
yürütmenin başı tarafından “baro ve
meslek örgütlerinin seçim sistemi”
tekrar gündeme alındı ve önümüzdeki
süreçte bu konuyla ilgili de bazı şeylerin
ipuçlarını verdiler. Gördüğünüz üzere
hakkımızı savunacak barolar dahi
kendini savunamaz hale getirilmek
isteniyor. Bir çeşit “İslam karşıtlığı”
gibi
gösterilerek
hedef
haline
getirildi. Benzer gerekçelerle bugün
sokaklarda birileri hala linç ettirilebilir,
hedef gösterilip katlettirilebilir hatta
televizyon programında konuşan o iki
kadın gibi “Bizim aile şöyle bir 50 kişiyi
götürür” diyerek geçmişte yaşanan
olaylar (Maraş Katliamı – 1978) gibi
benzer olaylara yol açabilir. Ülkemizde
maalesef ki hala böyle bir potansiyel
mevcuttur.
“Benim müstesna olduğuma dair
kanun yoktur”
Yukarıdaki söz Atatürk’e ait. Tarık
Zafer Tunaya’nın “Devrim Hareketleri
İçinde Atatürk ve Atatürkçülük”
kitabından alıntıladım. “Müstesna”
sözcüğünün anlamları şu şekilde
belirtilmiş;
-Kuraldışı.
-Benzeri az bulunan, benzerlerinden
ayrı, üstün olan, seçkin.
Kutsallaştırma
yapmak
için
kutsallaştırılacak şeyin dini ya da dinle
ilgili olması gerekmez. Bunun somut
örneğini “mesih” bekler gibi kurtarıcı
bekleyenlere bakarak görebiliyoruz.
Bu noktada sürekli “Atatürk olsa ne
düşünürdü, Atatürk olsa ne yapardı”
diye idealize edilmiş şekilde bir
Anlık Dergisi
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düşünme biçimi var. Zaten Atatürk gibi
düşünüp Atatürk gibi yapılabilse bir
Atatürk de böyle düşünenler olurdu.
Aslında kutsallaştırmanın başlangıcının
ana noktalarından biri de burası.
Dolayısıyla bu bakış, sürekli bir lider
arayışına da gerekçe oluşturuyor.
Atatürk’ün
yukarıdaki
sözünü
şu sebeple hatırlattım. Özellikle
cumhuriyet tarihçilerinin yaygın anlatımı
olarak Atatürk ve 23-38 arası anlatım,
zamandan ve mekândan bağımsız
ideal bir düzen olarak anlatılmakta,
keza bundan en büyük zararı da Atatürk
görüyor hem de kendini Atatürkçü ilan
edenlerin elinden…
Katıldığım bir canlı yayında; halk
arasında “Atatürk’ü Koruma Kanunu”
olarak bilinen kanunu işaret ederek;
“Madem dediğiniz gibi herkes
Atatürkçü, Atatürk herkesin ortak
paydası, 80 milyon 23 Nisan’ı kutladık
o halde neden bugün Atatürk’ü Koruma
Kanununa ihtiyaç duyuyoruz?”
diye sormuştum. Sorma sebebim
kanun kalmalı ya da kalkmalı tartışması
yapmak değildi. Ne yayına katılanlar ne
de canlı yayını izleyip yorum yapanlar
bu soruma cevap vermedi.
Gelen yanıtlar;
*Atatürk ülkenin kurucusu korunması
lazım
*Demokrat Partisi zamanında Ticani
tarikatına karşı çıkarıldı
*O kanunun adı Atatürk Aleyhine
İşlenen Suçlar ve buna benzer
cevaplardı. Yani “daha kanunun adını
ve neden çıktığını bilmiyorsun” demekti
bu cevaplar. Sonra bazı büyüklerimiz
“üslup” uyarısı yaptı. Sanki hakaret ya
da küfür etmişim gibi.
Ben de “kanunun tarihçesini, neden
çıkarıldığını vs biliyorum demek
istediğim o değil” demiştim. “Nutuk
okuyun orda her şey var” diyenler de
çıktı. Kuran’da ayet arayan İslamcılar
gibi Nutuk’ta da arayan Atatürkçüler
türedi, belki de hep varlardı. Ancak
bu iş günümüzde meslek haline gelip
geçim kapısı haline getirildi. “O iddiaya
da cevap verdim”, “Bu yalanı da artık
Anlık Dergisi

söyleyemeyecekler!” naralarıyla sanki
ilk kez bunları yazmış, söylemiş gibi
kitlelerin gazını alıp romantik bir tarih
anlayışıyla kitlelerin etkisizleştirilmesine
sebep oldular.
Niyazi Berkes “Atatürk ve Devrimler”
kitabında, adeta “Nutuk’ta her şey var”
diyenler için yazılmış diyebileceğimiz şu
cümleyi kurmuştur;
“Mustafa Kemal’i, sonraları “Atatürk”
olarak kazandığı ünün etkisi yüzünden
büyük sayanlar olsun, ya da yalnız
korku, dalkavukluk gibi şeylere kendini
onu yanlı değilse 10 yıl öncesine varan
ön koşullarının bütünü içindeki tarihsel
gelişimi öğrenmemişlerse, Söylev’de
anlatılanları ya bir kutsal kitap ayetleri
gibi anlamadan okurlar, ya da her şeye
hükmedecek duruma gelmiş bir kişinin
kendi keyfine göre düzenlediği bir
öykü sanırlar; yaptığı uyarılara da bir
peygamberin gökten geldiğine inanılan
buyruklarına inanıldığı kadar inanır
gözükürler.”

Kemal” kitabı konusunda da tartışmıştık
Sıradan bir kitabı “olsun Atatürk
anlatıyor” diyerek, o kitabın eksik ya da
kusurlarını hatta maddi hatalarını bile
görmezden gelmişlerdi. Çünkü ilgileri
içerik değil. Popülerlik ve kestirmeden
bir yerlere ulaşmaktı. Bir kurtuluş yolu
aranıyorsa bu yol, o yol değil.
“Çünkü, bir kez daha belirtelim:
Azgelişmiş kafalar, azgelişmiş ülkeleri
kurtaramaz.”
1-Yazının tamamı içi; https://hararet.
org/platonik-kemalizm-sby/?fbclid=Iw
AR0RBf6SjbtfHkUie150HfC7fGaocPb
guBZ19lwz_wUjTCOLqFkpucCdM3E
2-Tarık Zafer Tunaya, Devrim
Hareketleri
İçinde
Atatürk
ve
Atatürkçülük, s. 178

Aziz Nesin “Laiklik, Dincilik ve
Atatürkçülük” kitabında şöyle yazar;
“Açıkça derim ki, Atatürk’ü yıkanlar,
onun heykellerini yıkanlar, resimlerini
yırtanlar değil, Atatürkçü geçinip de
bu yurtta bir Atatürk’ü Koruma Yasası
konulmasını gerektirenler, Atatürk’e
saygıyı yasa zoru altına sokturanlardır.”
Belki cevap vermek isteyen çıkar
diyerek sorumu yineliyorum:
“Madem dediğiniz gibi herkes
Atatürkçü, Atatürk herkesin ortak
paydası, 80 milyon 23 Nisan’ı kutladık
o halde neden bugün Atatürk’ü Koruma
Kanununa ihtiyaç duyuyoruz?” Hatta
ekleyelim, madem öyle neden laiklikle,
devrim yasalarıyla, rejimle, meclisle,
demokrasiyle ilgili sorunlar hala hayati
önemde? Neden hala Atatürk, Türk
Devrimi ve cumhuriyetle kavga sürüyor
ve neden bu mağdur rolünü kabul
ediyoruz?
Ayrıca
eleştirilere
de
cevap
veremeyen hatta düşüncelerini bile
savunamayacak kişilerden bırakın aydın
– entelektüel olmayı, ne lider ne de rol
model olur. Dolayısıyla içerikten ziyade
üslup “uyarılarıyla” da bu tartışmalar
sulandırılıp
etkisizleştirilmeye
çalışılmaktadır. Bu kişilerle “Mustafa
Mayıs-Haziran 2020
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"Aydın Din
Adamı" Üzerine
Bir İnceleme
Muharrem ANIL

YİRMİ
BİRİNCİ
YÜZYILDA
KEMALİZM
ÜZERİNE
BAZI
DÜŞÜNCELER-6
Kemalist Devrim’in gerek Diyanet
İşleri
Başkanlığı’nın
bünyesindeki
faaliyetler, gerekse kurulan ilahiyat
fakülteleri ve imam-hatip okulları ile
bir hedefinin de -her ne kadar anlamı
muğlak olsa da- “aydın din adamı”
yetiştirmek olduğu şeklinde yaygın bir
kanaat vardır.
Anlamı muğlaktır diyorum, zira
“aydın din adamı” söylencesi ile ifade
edilmek istenenin “aydın/aydınlanmış
din adamı” mı, yoksa “din adamı bir
aydın/entelektüel” mi olduğu pek açık
değildir. Burada din adamını nitelemek
için
kullanılan
“aydın”
sıfatının
aydınlanmış anlamında mı, yoksa
entelektüel anlamında mı kullanıldığı
netleştirilmemiştir. Ve kanaatimizce bir
kafa karışıklığına yok açmaktadır.
Yine geleneksel olarak bu “aydın din
adamı” tasnifinin içerisine birbirinden
kopuk faaliyetlerle meşgul olan Rifat
Börekçi, Prof. Dr. Bahriye Üçok, Turan
Dursun, Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk
gibi az sayıda sembolik isim dahil
edilmekte; ancak on yıllardır Diyanet
İşleri Başkanlığı bünyesinde müftü, vaiz,
imam, müezzin gibi görevlerde faaliyet
gösteren, ya da her yıl ilahiyat fakülteleri
ve imam-hatip okullarından -buraların
varoluş amacı olduğu iddiasına uygun
şekilde- “aydın din adamı” olmaları
ümidiyle mezun edilen yüz binlerce kişi
nedense göz ardı edilmektedir.
Denememizin
bu
kısmında,
“aydınlanmış din adamı / din adamı
bir
entelektüel”
anlam
ayrımı
kapsamında, bir “aydın din adamı”nın
imkanlılığını ontolojik açıdan incelemeyi
deneyeceğiz.
Aydınlanma Ve Aydın
“Aydın din adamı” konusunu
incelemeye
başlarken
evvela
aydınlanma ile aydın kavramlarına
hızlıca bir göz atmakta fayda vardır.
Her iki kavramın pek çok farklı açıdan,
pek çok farklı tanımının yapılması
mümkündür. Ancak, biz aydınlanma
konusunda, bu konuda belki de
dünyada bilinirliği en yüksek metin
ve tanım olan Immanuel Kant’ın 1784
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yılında yaptığı tanımı kullanacağız:
“Aydınlanma, insanın kendi suçu
ile düşmüş olduğu bir ergin olmama
durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin
olmayış durumu ise, insanın kendi
aklını bir başkasının kılavuzluğuna
başvurmaksızın kullanamayışıdır.”
Bu tanıma dayanarak aydınlanmayı
kısaca: kişinin kendi aklını özgürce,
kısıtlamalar, önyargılar ve dogmalardan
arınmış
olarak,
bir
başkasının
yönlendirmesine ihtiyaç duymadan
kullanmasıdır şeklinde tanımlayabiliriz.
Buna karşın aydın kavramı çok
kez; bilişsel yetenekler gerektiren
mesleklerle,
kültür-sanat
gibi
entelektüel
yaratıcılık
gerektiren
faaliyetleriyle uğraşan yahut sahip
oldukları bilgi ve düşünsel faaliyetleri
ile toplum içerisinde öne çıkan bireyleri
tanımlamak için kullanılmaktadır.
Yukarıdaki iki tanımı nazar-ı dikkate
aldığımızda “aydın din adamı” ile
kastedilenin “aydınlanmış din adamı”
mı, yoksa “din adamı bir entelektüel” mi
olduğuna dair anlam ayrımı hayati önem
kazanmaktadır. Zira, bir meslek olarak
din adamlığının, aydınlanmış olmak ile
entelektüel faaliyete verdiği imkan bizce
birbirinden büyük oranda farklıdır.
Teolog ve din bilimci birer din
adamı mıdır?
İncelememiz içerisinde değinmemiz
gereken ikinci bir nokta ise din adamının
ne olduğudur. Zira, giriş kısmındaki
örneklerde de görüldüğü üzere çok kez
teologlar ve din bilimciler de birer din
adamı olarak tanımlanmakta ve “aydın
din adamı” timsali olarak sunulmaktadır.
Oysa, din adamı, teolog ve din bilimci
birbirinden farklı işleri üstlenmiş,
bambaşka kimselerdir.
Bu noktada ilk olarak din adamı
denildiğinde kimlerin kastedildiğini
netleştirmek gerekir. Bir din adamı, dinin
pratiği ile meşgul olan, dini öğretiye
uygun şekilde pratik bir misyonu
üstlenen, temel işlevi dini ritüellerin
yönetimi ve din bilgisinin aktarımını
sağlamak olan kimsedir. İslam dini
açısından ele alacak olursak; müftüler,
vaizler, imamlar, müezzinler bu tasnif
içerisine dahil edilebilirler.
Teologlar

(ilahiyatçılar)

ise
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dinsel konu başlıkları üzerine bilimsel
yöntem kullanarak çalışmalar yürüten
kimselerdir. Bu yönüyle nadiren din
adamı olarak sınıflandırılabileceği gibi,
akademik vasfı sonucu çok kez bilim
adamı olarak tanımlanmakta ve din
adamı olarak nitelenmemektedir. İslam
dini bakımından; tefsir, hadis, siyer, fıkıh,
kelam, tasavvuf gibi konular üzerine
bilimsel çalışmalar yürüten kimseler için
teolog tanımı kullanılmaktadır.
Din bilimci ise, bunların tamamen
dışında olarak farklı bilimsel dallardaki
çalışmalara dini konu edinen kimseleri
tanımlamak için kullanılan bir terimdir.
Bir din adamı olarak adlandırılmaları
mümkün olmayıp, dinler tarihi, din
sosyolojisi, din felsefesi gibi
alanlarda çalışmalar yürüten bilim
adamlarını ifade eder.
Bu tanımlar ışığında tartışmamızın
ilerleyen
kısmında,
din
adamı
dediğimizde teolog ve din bilimciyi
kastetmediğimizin, bir dini pratiği
meslek edinmiş ve bir dini öğretinin
temsilcisi konumundaki kişiyi ifade
ettiğimizin altını çizmek isteriz.
Aydınlanmış
incelemesi

din

adamının

“Oysa aydınlanma için özgürlükten
başka bir şey gerekmez; ve bunun için
gerekli olan özgürlük de özgürlüklerin
en zararsız olanıdır: Aklı her yönüyle
ve her bakımdan çekinmeden kitlenin
önünde apaçık olarak kullanmak
özgürlüğü. Ne var ki her yandan
“Düşünmeyin! aklınızı kullanmayın!”
diye bağırıldığını işitiyorum. Subay,
“Düşünme, eğitimini yap!”, maliyeci
“düşünme, vergini öde!”, din adamı
“düşünme, inan!” diyorlar.”
Immanuel Kant
Yukarıdaki tanımlamaları yaptıktan
sonra, denememizin bu kısmında artık
“aydınlanmış din adamı”nın ve “din
adamı bir aydın”ın ontolojik imkanlılığını
tartışmaya geçebiliriz.
Bu noktada öncelikli olarak “din
adamı bir aydın/entelektüel” meselesini
ele almakta fayda vardır. Aslında
burada, bize göre tartışmaya açık pek
de bir husus bulunmamaktadır.
Zira, din adamlığı mesleğinin bilişsel
Anlık Dergisi

yetenekler gerektirmesi, entelektüel
yaratıcılığa engel teşkil etmemesi ve
mesleğin tarihselliği icabı öncü bir
toplumsal role sahip olması sonucu,
din adamlığı mesleğinden herhangi
bir kişinin aydın/entelektüel vasfı
kazanması mümkün ve tarihte de
örneklerine sıkça rastlanan bir olgudur.
Hatta denilebilir ki, yakın geçmişe kadar
uzun yüz yıllar boyunca din adamları,
insanlığın entelektüel mirasının önemli
taşıyıcılarından
birisi
olmuşlardır.
Nitekim, bu bağlamda ünlü kuramcı
Antonio Gramsci de din adamlarının
toplumsal rollerinin altını çizmekte
ve din adamlarını “geleneksel aydın”
tanımı içerisine dahil etmektedir.
Lakin, “aydın/aydınlanmış din adamı”
konusunu ele alacak olduğumuzda
karşımıza bambaşka bir husus
çıkmaktadır.
Evvela burada şunu belirtmek
gerekir; din adamlığı, basitçe, bir dine
inanmak veya bir din hakkında çok şey
biliyor olmak değildir. Din adamlığı, din
gibi dogmatik bilgiye dayalı bir kurumun
temsilciliğini üstlenmiş, önsel bir
öğretinin sözcülüğü ve uygulayıcılığını
yapan bir meslektir.
Oysa, Kant “Aydınlanma Nedir?”
isimli makalesinde dogmalar hakkında
şu tespitte bulunmaktadır:
“Dogmalar ve kurallar, insanın doğal
yetilerinin akla uygun kullanılışının
ya da daha doğru bir deyişle kötüye
kullanılmasının bu mekanik araçları,
erginleşme ve olgunlaşma için sürekli
bir ayakbağı olurlar.”
Bu açıdan, kişinin aklını her bakımdan
ve özgürce olarak kullanması şeklinde
tanımladığımız aydınlanma kavramı
ile dogmatik bir kurumun temsilciliğini
yürüten din adamlığının mesleki realitesi
arasında bir çelişki vardır.
İlk kısımdaki aydınlanma tanımını
dikkate alacak olursak, din adamının
aydınlanmış olabilmesi için; sözcüsü
olduğu dogmatik bilgiyi ve önsel
öğretileri sorgulaması ve temsilcisi
olduğu teori ve pratiğe akılcı
açıklamalar bulması gerekmektedir. Ve
aklını kullanarak elde ettiği çıkarımlar
ile mesleki dogmatik bilgisinin çeliştiği
noktada, din adamının ahlaki ve vicdani
bir karara varması gerekecektir.

Deneye dayalı bilgi ile dogma
arasındaki bu kan davası sebebiyle, din
adamı aydınlandığı ölçüde dogmalardan
uzaklaşmak mecburiyetinde kalacaktır.
Burada ise söz konusu olan hudutsuz
bir mesafedir. Bu bakımdan, bir din
adamının, aklını her bakımdan ve
özgürce kullanmak ile verili, önsel,
dogmatik bir öğretinin temsilcisi olmayı
birlikte taşıması oldukça güçtür. Bir
örnek olarak; dinsel dogmaları akılcı
eleştirilere tabi tutmada uç noktalara
varmış ve hayatının tamamını bir
rahip olarak sürdüren Jean Meslier’in
ünlü vasiyetnamesindeki yakınmaları
oldukça hazindir.
Bu incelemenin ışığında, Atatürkçü
çevrelerin bir düşü olarak “aydın din
adamı” meselesine dönecek olursak;
Din adamlığı mesleğini yürüten
entelektüellerin ortaya çıkabilmesi
için mesleki profesyonellik zemini
yaratması açısından organizasyonlar
ve eğitim sağlanması amacıyla özel
olarak tasarlanmış kurumlara ihtiyaç
duyulabilecek olsa da, bu kurumlardan
çıkan herkesin aydın/entelektüel vasfı
kazanmasını
beklemek,
aydınlık/
entelektüellik noktasında kişinin içsel
motivasyonunu göz ardı eden bir
yaklaşım olacaktır. Nitekim, bu kurumlar
ile kişilere ancak mesleki profesyonellik
vasfı kazandırılabilmekte ve bunu
uygulama imkanı sağlanmaktadır.
Bu bakımdan, Diyanet İşleri Başkanlığı
bünyesinde görev almış yahut ilahiyat
fakülteleri ve imam-hatip okullarından
mezun özellikle İslamcı kesim içerisinde
entelektüel vasıf taşıyan çok sayıda isim
ile aslında bu kurumların -her ne kadar
Atatürkçü çevrelerin “aydın din adamı”
beklentilerini karşılamaktan uzak olsa
da- din adamı entelektüeller ortaya
çıkarma noktasında başarılı oldukları
söylenebilir.
Aydınlanmış din adamlarının ortaya
çıkması noktasındaysa, akılcı yönelim
ve eleştirel bakış açısının kişilere
kazandırılmasının, dogmatik öğretilerin
uygulayıcısı
konumundaki, ayrıca
devletin ideolojik aygıtı olan bir mesleki
kurum ve bu dogmatik bilginin aktarımı
ve meslek eğitimini vermek üzere
oluşturulmuş meslek okulları vasıtasıyla
sağlanmaya çalışılmasına gerek olup
olmadığı bir başka tartışma konusudur.
Mayıs-Haziran 2020
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Zira, aydınlanma için esas ihtiyaç
doktriner bir meslek eğitimi değil,
Kant’ın da altını çizdiği gibi, kişinin aklını
kullanımı yönünde sınırsız özgürlüktür.
Bunun içinse, akılcılığı, bilimselliği
ve sorgulama alışkanlığını esas alan
genel bir eğitim, farklı kişisel kanaatlere
saygıyı yaygınlaştıran bir ahlak ve
özgürlük ortamı yeterli olacaktır. Yine
de, “aydınlanmış din adamı” yüksek
ihtimalle kişisel kanaatleri ile meslek
kaideleri arasında ahlaki ve vicdani
çelişki içerisinde bir birey şeklinde
vücut bulacaktır.
Bu bağlamda, Atatürkçü çevrelerce
“aydın
din
adamı”
yetiştirmek
misyonu ihale edilen kurum ve
okulların, bu misyonu yerine getirmede
başarısız oldukları yönündeki yaygın
değerlendirmenin de nedenleri anlaşılır
olmaktadır. Zira, aydınlanmış birey de,
entelektüel de kontrollü bir ortamda
yetiştirilebilecek birer kültür bitkisi türü
değildir.
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Aydın ve
"Aydın" Üzerine
Berfin SÜTÇÜ

“Her türlü yanlışa karşı
en amansız silah Akıl’dır.
Bugüne kadar başka
bir silah kullanmadım,
bundan sonra da kullanmayacağım.”Thomas Paine
“Yer yüzünün her kentine
Thomas Paine’in saf altından yapılmış
heykelinin dikilmesi gerekir.”
-Napoleon
İlhan Arsel… Yaşamını, coğrafyamızın
geri kalmışlığının nedenlerini ortaya
dökmeye adamış cesur bir hayat… 1961
Anayasasının ilk metnini hazırlayan
komisyonun içinde yer almış bir isim.
Özgür düşünceye giderek artan
saldırılar üzerine 1976 senesinde
tepki olarak istifa etmiş olduğu Ankara
Üniversitesi
Hukuk
Fakültesi’nde
ders vermiş bir Anayasa hukukçusu,
akademisyen, düşünür. Yazdıkları
yüzünden can güvenliği için ömrünün
bir kısmını ülkesinden uzakta geçirmek
zorunda kalmış ve 2010 senesinde
aramızdan ayrılmış bir araştırmacı. Bu
yazının konusu olan Aydın ve “Aydın”
başta olmak üzere, Biz Profesörler;
Toplumsal Geriliklerimizin Sorumluları:
Din Adamları ve Aydınlar; Şeriat ve
Kadın; Şeriat ve Kölelik; Şeriat, İnsan
ve Akıl gibi kitapların yazarı. Radikal bir
isim… Dolayısıyla, Aydın ve “Aydın” da
radikal bir kitap. Şaşırtıcı, düşündürücü.
Toplumumuzun çok büyük bir kesimini
kaleminin keskinliği ile “rahatsız edecek”
bir Aydın. Korkmadan, aldırmadan, kim
ne der diye düşünmeden araştırdığını,
inandığını, öğrendiğini yazmış… Bizdeki
eksikliği sebebi ile yakındığı, “kişinin
bilgi hazinesini arttırması ile gelişerek
karakterini güçlendiren ‘bilmediğinin
bilincinde olmak’ ” durumu şeklinde
tanımladığı1 “entelektüel dürüstlüğü”
bir zırh gibi giymiş üzerine…
Aydın ve “Aydın”ın ilk baskısı 1993
senesinde olmuş, 522 sayfa bir kitap.
Hacmi yüzünden ayrıntılı bir “inceleme”
yapmayı bu yazıda tercih etmedim. Bu
yüzden kitap hakkında öz bilgi verip bazı
sorular sorarak yazımı sonlandırmayı
okuyucularımızı da yormamak adına
daha uygun buldum. İlhan Arsel’in
gösterdiği “entelektüel dürüstlük”
karşısında yazarken “sakınmamak”

1
Biz Profesörler, İlhan Arsel, Kaynak Yayınları, İstanbul,
1997, s.29
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boynumun borcu olsa gerek.
Aydın ve “Aydın”ın konusunu;
genelde İslam coğrafyasının, özelde ise
onun bir parçası olan ülkemizin akılcı
düşün yeteneğine din adamı, cehalet
ve cesaretsiz “Aydın”lar üçgeninde
bocalarken bir türlü ulaşamaması
oluşturur. Arsel, bu noktada akılcılığı
“Batıcılık” olarak tanımlar. Batının
aydınlanma
serüvenini
anlatır.
Hristiyanlığın devlet dini olmasından
önce var olan Aristo felsefesini,
Hristiyanlığın MS 3. yüzyılda devlet
dini olması ile birlikte Batı uygarlığının
bu felsefeden uzaklaşarak 15 yüzyıla
yakın bir süre boyunca karanlık çağa
nasıl gömüldüğünü, bu çağdan
alevlerde yakılmayı göze almış aydınlık
savaşçıları sayesinde kurtulduğunu
ve Aydınlanma Çağı da dahil olmak
üzere akılcı düşünce için Batılı Aydının
verdiği benzersiz mücadeleyi anlatır.
İşte bu noktada kitabının adında da
olduğu gibi Aydın ve “Aydın” ayrımını
yapar. Arsel’e göre Aydın, akılcı düşün
için canlı canlı alevlerde yakılmayı
göze alan fikir savaşçılarıyken, “Aydın”
ise gerçeklerin farkında olmasına
rağmen,
“medeni
cesaretsizliği”
ve “neme lazımcılığı” yüzünden bu
savaştan kaçan korkaklardır. Aydın;
okumuşluk, bilginlik, çağdaş görüşlülük
gibi niteliklerin yanında asıl kendini
aşabilme, sürekli şekilde gelişebilme,
yaratıcı yaşam kuralları edinebilme,
sınırsız şekilde hoşgörüye yönelebilme,
insanlığa reva görülen haksızlıklara,
baskılara, zorbalıklara, eşitsizliklere,
sömürülere ve her türlü şiddete,
kısacası insanın onurunu zedeleyen her
şeye karşı isyan geleneğini huy edinmiş
kimsedir2. “Kültürel ve spiritüel elit”
olan Aydın sınıftan yoksun bir toplum,
“kölelerden oluşmuş bir ulus” sayılır3.
Medeni cesaret ise; ataleti ve betaeti
kabullenmiş, tüm benliğiyle batıl itikatlar
bataklığına gömülmüş bağnaz yığınlar
çoğunluğunun ilkel din inanışlarına,
ilkel geleneklerine ve ilkel yaşamlarına
karşı savaşmak, toplumun geriliklerini

2
Alexander Gruschevcky,
The Intellectual: Who He Is and
How To be One, Aleaide, 1953,
s.8 vd.’den aktaran Arsel, age,
s.45
3
Alexander Gruschevcky,
age, s.4 vd.’den aktaran Arsel,
age, s.43
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hiç çekinmeden toplumun tüm
sınıflarının yüzüne haykırmak, toplumu
bu ilkelliklerde bırakanlara, örneğin
din adamlarına ve aydın geçinen
çevrelere çatmak, onlarla boğuşmak,
tek başına kalmayı göze almaktır4. Bir
coğrafyanın fikirsel anlamda Orta Çağ
karanlığından kurtulup kurtulamaması
da medeni cesaret sahibi Aydın sınıfın,
nemelazımcı “Aydın” sınıfa ağır basıp
basmamasına göre şekillenir. İslam
coğrafyasının başına gelenler ve bugün
de içinde yüzüyor olduğu cehalet
bundan ibarettir.
Kalemini kullanırken hiç sakınmadan
çok ciddi bir din eleştirisi yapar Arsel.
Farabi, İbn Haldun, İbn Sina, İbn Rüşt,
İbn Arabi, İbn Razi, Mevlâna, Yunus
Emre gibi İslam uygarlığının en bilindik
ve en sevilen düşünürlerini ve nicelerini
özellikle “medeni cesaretsizlik” ve
“çarpık düşünceler” noktasında çok
sert eleştirir. İslam uygarlığının, İslami
esaslar ve kutsal kitap kaynaklı değil,
Eski Yunan bilginlerinin eserlerinden
yararlanmak suretiyle oluştuğunun altını
çizer. Bununla birlikte İslam bilginlerini,
çağdaşı Batılı Aydının gösterdiği
fikirsel
cesareti
gösteremeyerek
“Aydın” olmakla, Aristo felsefesini iyi
bilmesine rağmen bu felsefenin kutsal
kitaplarla çelişen düşüncelerine sağır
kalmakla suçlar. Dolayısıyla Arsel’e
göre, “dinsiz” ilan edilme korkusu bu
bilinçli ‘kulağın üzerine yatışı’ getirmiş,
İslam bilginleri Aristo felsefesini akılcı
düşünce çerçevesinde yorumlayıp
anlaşılır bir dille kaleme almak yerine,
eserlerini kendilerine dokunmayacak
şekilde ve kutsal kitaba uydurma
gayesi ile yazmış, sonuç olarak halkı
da yanıltmışlardır. Yazdıkları, Aristo’nun
ve diğer düşünürlerin eserleri içinde
dinle çelişen ifadelerin elenerek zararsız
görülen kısımlarının kopyaya varan
bir taklitçilik sonucu, “ayıklanmış”
tekrarlarından ibaret kalmıştır.
Arsel, Batının Orta Çağ karanlığından
kurtulma
sürecinin,
geçmişinde
olmasına rağmen Kilisenin etkisiyle
unutmuş olduğu Aristo felsefesini
İslam bilginlerinin yorumları ve eserleri
aracılığıyla hatırlaması ile başladığını
ifade eder. İslam bilginleri her ne kadar
“neme lazımcı” yorumları ve medeni
cesaretsizlikleri
yüzünden
kendi

4
s.68

Arsel, Biz Profesörler,

Mayıs-Haziran 2020

coğrafyalarının aydınlanmasına katkıda
bulunmamışlarsa da Batıya kendi
düşün kökenlerini hatırlatma işlevini
gördüklerinden oradaki aydınlanmanın
başlangıcına vesile olmuşlardır. Ancak
Batılı Aydın, İslam bilginleri aracılığıyla
kavuştuğu kaynakları İslam bilginlerinin
yaptığı gibi din kitaplarına uydurma ve
dinle çelişen cümleleri cımbızla çekip
ayırma hevesine kapılmamış, başta
kutsal kitap olmak üzere Kiliseyi ve
bütün bir din kurumunu ciddi bir eleştiri
yağmuruna tutarak göstermiş olduğu
medeni cesaret ile onlardan ayrılmıştır.
Batılı Aydın, aklı özgürleştirmek
yolundaki mücadelesini yalnızca din
kurumuna karşı değil, aynı zamanda
Antik Yunan’ın düşün otoriteleri haline
gelmiş başta Aristo olmak üzere
Sokrates, Platon, Galen, Hipokrat gibi
bilginlerine karşı da gerçekleştirmiştir.
MS 3. yüzyıl düşünürü olarak yer
alan “…mükemmel olmaktan uzak,
mutsuzluklar, yolsuzluklar, kötülükler
ve miskinliklerle dolu bu dünya iyilik
kaynağı olması gereken bir Tanrı’nın
değil, fakat olsa olsa keyfi ve gaddar
niteliklerle tanıtılmış bir Tanrı anlayışına
yakın bir zihniyetin oluşturduğu bir
dünyadır; din kitaplarını akılcı temele
dayandırıp sevgiyi tüm insanlar arası
ilişkiler ve kurallar kaynağı yapmadıkça
bu yeryüzü yaşanmaya değmez5.”
diyen Marcion gibi din adamları ile
dini dayatmalara karşı başlayan
bu akılcı düşün savaşı, ‘düşünme
yeteneğine sahip olmayan insanın
hayvan niteliğinden kurtulamayacağı’
görüşüne sahip 4. yüzyıl din adamı
Pelagius ve benzerleri ile devam etmiş,
Erigena, Irnerius, Abélard, Roger Bacon,
Copernicus, Kepler, Bruno, Galileo,
Luther, Thomas Müntzer, Erasmus,
Thomas Campanell, Montesquieu,
Rousseau, Voltaire, Descartes, Thomas
Paine, John Locke, Spinoza, Bayle,
Toland, Leibniz, Hegel, Kant gibi isimler
ve sayısız niceleri ile taçlandırılmıştır.
11. yüzyıl din adamı ve düşünürü olan,
dini otoritelere karşı gelmiş olduğu için
ömrünü zindanlarda çürütmüş Pierre
Abélard’ın şu sözleri, dönemin Batılı
Aydınının özellikle de din konusundaki
görüşleri açısından açıklayıcıdır:
“Hiçbir şey, gözü kapalı olarak ya da
iman gereğidir diye kabul edilmemelidir.
Kim ki akla dayalı olmayan ve akıl
süzgecinden geçirilmeyen bir şeyi

5

Age, s.74

benimser, o mutlaka akılsız ya da delidir.
Din hükümlerini ve dinsel gelenekleri
akla oturtmadan benimsemek insan
haysiyetiyle bağdaşmaz. Örneğin,
Hristiyanlık dışında kurtuluş yolu
olmadığına ya da başka bir dine bağlı
olanların cehennemlik sayıldıklarına dair
hükümleri, Tanrı’dan gelmiş hükümler
olarak kabul etmek doğru değildir. Zira
bunlar akla ve vicdana aykırı şeylerdir.
Yine aynı şekilde Tanrı’yı korkutucu,
keyfi ya da insanları dilediği gibi ve
dilediği yöne sürükleyen, kimini imanlı
kimini imansız ya da kimini fakir kimini
zengin eden ve sonra da birbirine
düşman duruma getiren bir Yaratan
şeklinde tanımlayan hükümleri gerçek
din anlayışıyla uzlaştırmak akla aykırıdır.
Aklın ve vicdanın öngördüğü Tanrı,
insanları akıl ve sevgi ögeleri ile donatan
bir Tanrı’dır. Akıl sayesinde insanlar her
türlü gerçeğe, iyiliğe, esenliğe ve her
şeye kavuşabilir. Bütün olumsuzluklar,
örneğin kölelik, sefillik ya da kötü
düzen gibi şeyler insanların kendi
davranışlarından doğmadır.”
“Akılcı temele dayalı olmayan ve
dayatılmayan dinler er geç çöker6.”
diyen 18. yüzyıl düşünürü Toland’ın
yanında, Batılı düşünürlerce akılcılığa
verilen önemin bir başka örneği yine 18.
yüzyıl aydınlarından biri olan Lessing’in
şu muazzam anlatımında adeta kendini
bulmuştur:
“Şayet Tanrı karşıma dikilse ve bir
elinde tüm gerçekleri tuttuğunu ve
diğer elinde de gerçeklere götüren
aracı bulundurduğunu söyleyerek bana,
‘Seç bunlardan birini.’ dese, büyük bir
meclubiyetle ona, ‘Ey Tanrım, sen bana
gerçeklere götüren aracı ver. Diğer
elinde tuttuğun gerçekleri kendine
sakla.’ derdim.“
İlerleyen sayfalarda yukarıda isimleri
sayılan düşünürlerle beraber nicelerini
tek tek inceler Arsel. Fransız Devrimi’ni,
yani ‘aklın Tanrısallaştırılmasının en
radikal biçimini’ anlatır. Batılı Aydının
yüzlerce sene uğruna savaştığı
mücadeleyi noktalar. Sonra ise sıra
İslam bilginlerinin çarpık düşün yapısını
incelemeye gelmiştir.

Burada yanlış bir anlaşılmaya neden
olmamak için bir parantez açmak

6

Age, s.75
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durumundayım. İlhan Arsel’in radikal ve
eleştirel tavrı, bu toprakları hor gören,
hakir gören bir aydın tiplemesine sahip
olmasından kaynaklanmaz. İslamiyetin
içinde bir dönem var olmuş Mutezile
mezhebini veya nicelerinin içinde daha
akılcı ve cesur davranmış al-Razi,
Ebu’l Ala Maari gibi az sayıda da olsa
birkaç ismi incelerken üslubunu yer yer
yumuşatır. Çoğunlukla sert bir şekilde
eleştirdiği nice isimlerin düşüncelerini
her ne kadar yetersiz ve samimiyetsiz
görse de, onların da karşılaşmış olduğu
baskı ve korku dolu ortamı es geçmez.
Batılı Aydını pirüpak göstermek değildir
amacı. Ancak onun eleştirisi, nicelerinin
içinde en cesur ve akılcı sayılabilecek
isimlerin bile Batılı çağdaşlarının
gösterdiği
‘medeni
cesareti’
gösterememiş olmasınadır. Batının da
yobazı, cahili, aklını dini otoriteye köle
edeni çoktur. Fakat bu akıl yoksunlarının
içinde, hakkında verilen odun ateşinde
yakılma kararını dinlerken onu yakacak
olanlara, “Bu kararı veren sizler kararı
dinleyen benden daha büyük bir korku
içindesiniz!” diye haykıran Bruno
gibi Aydınları, büyük bir “entelektüel
dürüstlük” ile yüzlerce yıl vazgeçmeden
mücadele etmiş ve kazanmışlardır. Bizim
“Aydın”ımız ise kaçak dövüşmüştür.
Kitabı
‘tanıtma’
konusundaki
yazımı daha fazla uzatmadan, öz
bilgiyi verdiğim umuduyla burada
sonlandırıyorum. Dilerim ki bu kitap hak
ettiği değeri görerek daha fazla okunur,
üzerine düşünülür ve zihinleri aydınlatır.
Şimdi ise, Aydın ve “Aydın”daki,
Aydın ve “Aydın” tiplemesi karşısında
çuvaldızı kendimize batırmanın tam
zamanı. Çünkü bu toprakların geleceği,
bizlerin kendimizi hangi tiplemenin
içinde bulacağına bağlı. Buradaki
sözüm, Arsel’in deyimi ile “bir yandan
din adamının diğer yandan da kara
aydının elinde, tabii bir cehalet içinde
gelecek dünyaların ‘cennet’ hayalleri
içinde yaşayıp giden” toplumumuzun
büyükçe bir kesimine değildir. İçimizedir.
Bizleredir. Kendimizedir. Okumaya,
yazmaya, üretmeye çalışan, aklını “bir
yandan din adamının diğer yandan da
kara aydının” pençelerinden koparmış
olduğunu “iddia eden” kesimedir.
Bizlerin, bu mücadele içinde hangi
aydın tiplemesini tercih edeceği sorunu
yurdumuzun geleceğini de bir anlamda
şekillendirecektir.
Okumalarımızı,
yazmalarımızı,düşünce dünyamızı Aydın
Anlık Dergisi

olabilmek için mi geliştireceğiz, yoksa
sıkıştığımızda kaçak dövüşebileceğimiz
alan bırakarak hiç usanmadığımız
yılların donuk tekrarlarına devam mı
edeceğiz? Her türlü otoriteye karşı
yeni fikirler, yeni sentezler, yeni bakış
açıları geliştirebilecek miyiz? Ya da bu
toplumun içinde yüzdüğü cehaletin
farkında olan bizler, burayı hor görerek
“ben işime bakarım” mantığı içinde
kendi dünyalarımıza çekilip, Batıdaki
hayat standartına ve düşün yapısına
imrenerek
oralara
yerleşmenin
tatlı rüyalarında mı süzüleceğiz?
Aydınlanmanın tarihi bu topraklarda
sırf Batı’daki gibi akmadı diye,
neredeyse kabahati ilk demokrasinin
Atina’da kurulmuş olmasına vardıran
düşüncelerimiz
ve
sözlerimizle
yurdumuzu sonsuz bir durağanlığın
içine mahkûm edip buralardan ümidi mi
keseceğiz?

her türlü otoriteye karşı “medeni
cesaret ve entelektüel dürüstlük
içinde” yalnızca ve yalnızca “Aklımızı”
kullanmaktır. Su yolunu buldu mu tarihin
akışının içinde hiç kimse, hiçbir otorite,
hiçbir parti, hiçbir siyasetçi onu artık
durduramaz. Türk Devriminin öncüleri
o yolu yüz sene kadar önce açtı, sular
taştı, deniz doldu. Ancak dalgalar
boyunu geçmediği sürece manzarada
karanlık lekeler bırakmaya çalışan
kimileri elbette olacaktır. Ta ki dalgalar
boylarını aşana dek… Gerçeklikten
koparak
tsunamiler
yaratmanın
hayallerini kurmak değil, biraz olsun
düşün dalgalarımızı büyütmek ve kurak
zihinlere ulaşmanın yollarını aramak…
Yapılması gereken işte budur.

Batılı Aydın kendi yurdundan kesmiş
miydi ki ümidini?
Yoksa
acaba,
aslında
ilahi
kanunlardan kaynaklanan fakat dini
referanslarla düşünmeyen okumuş
kesimlerin bile bu topluma karşı
içine düşmüş olduğu “kadercilik”
batağından çıkmak mücadele etmeyi
gerektirdiğinden işimize mi gelmez?
Oysa, “Bu halktan bir şey olmaz.”
düşüncesi ne kadar da zahmetsiz…
Anlaşılması gereken bir şey var:
O da Batının aydınlanma savaşının
en az 1500 yıl sürdüğüdür. Bunun
içerisinde hem çok ciddi bir din
eleştirisi hem de her türlü otoriteye
karşı muazzam bir başkaldırı yatar. Bu
mücadelenin başında olmadığımızı
veya yanlış çıkarımlarla yüzlerce yıl
sürecek bir karanlık devir tablosu
çizmenin yanlışlığını söylemeye gerek
bile olmamalı. Bununla beraber, kim
sihirli bir değnekle toplumun tabularını
ve ‘Eleştirilemezler’ini bir anda
değiştiriverme gibi, en naif ifade ile saf
hayallere kapılır da onlarca kilometrelik
bir yolu bir anda koşmaya kalkarsa
hemen nefesi tıkanacak, yığıldığı yerden
sabırla yürüyene de köstek olacaktır.
Bizlerin üzerine düşen, safça hayallere
kapılarak
gerçeklikten
uzaklaşıp
mucizeler yaratmaya çalışmak ve
olmadığında da küsüp topluma sırtını
dönmek değil, akılcı düşünerek ve fikir
üreterek bayağı tekrarlardan kurtulmak,
Mayıs-Haziran 2020
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Gericilik ve
Muhafazakarlık
Erol Özgür ABANOZ

Kavramların iç içe geçtiği ve post
modernist
yaklaşımın
popülizm
aracılığıyla fehvaların temellerini oyduğu
günümüzde temel bilgi gereksinimi her
zamankinden önemli hale gelmiştir.
Bilgi çöplüğündeki bolluk kargalar için
göz kamaştırıcı görünse de öğrenme
yolundaki güvercin olan insanlığın
zeytin kadar saf bir yönteme ihtiyacı kat
be kat artmıştır.
Böylelikle yakın görünen ancak
bir o kadar da uzak olan kavramların
zihinlerde netleştirilmesi gerekmektedir.
Bu doğrultuda, çoğunlukla aynı anlamda
kullanılan ancak derin yanılgıya düşülen
iki kavramın açıklanma zaruretini
kendimizde naçizane bir cüret bularak
ele almaya çalışacağız. Kalemimizin izin
verdiği ve bilgimizin yol göstericiliği ile
amacımız zihinlerde berrak bir çerçeve
çizmektir.
Bir çoğumuz günlük hayatta
düşündüklerimizi karşı tarafa anlatır
veya açıklarken tekrara düşmemek
adına yakın anlamlı kelimeleri araç
olarak kullanırız. Bunlardan ikisi gericilik
ve muhafazakarlıktır. Yakın anlamlı
olmalarına karşın muhtevaları gerçekte
bir o kadar uzaktır.
Muhafazakarlık kelime karşılığındaki
gibi bir şeyleri tutma, saklama
anlamını barındırmaktadır. Bu yönüyle
çoğunlukla gericilerin muhafazakâr
olduğu
düşünülmektedir.
Ancak
muhafazakarlık gericilikten ziyade
gelenekçiliğe daha yakındır. Bir
önceki dönemdeki durumu devam
ettirme amacı taşır. Bu dönem içinde
gerçekleşen mantıklı gelişmeleri de her
ne kadar modernizme uzak bir fikir olsa
da özümser. Yine çoğunlukla rasyonel
olmamasına karşın bu açıdan mantıklı
bir tutum takınarak varlığını devam ettirir.
Yegâne amaç, geleneği geliştirerek
önceki döneme ait fikri korumaktır.
Böylelikle toplum yeninin yıkıcılığından
uzak kalacak, ıraksama sağlanamasa
bile şok etkisinden ziyade alıştırılması
sağlanacaktır. Aksi takdirde bu görüşe
göre toplum böylesi durumlarda genel
düzenden
uzaklaşarak
yolundan
sapabilir ve değerlerin yıpranmasına
neden olabilir. Bundan mütevellit
yeniliğin topluma yavaşça getirilmesi
ve genel düzenden uzaklaştırılmaması
gerekmektedir.
Gericiliğe
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gelince, rasyonaliteden

uzaktır. Makul yaklaşımlar içermez ve
tüm gelişmeyi reddeder. Tam anlamıyla
geriyi muhafaza etmeyi amaçlar. Tüm
yönleriyle, olumlu yahut olumsuz,
tutulan eski dönem yeniye dair gerekli
görülen araçları da dışlar. Genel eğilimi
kendine bir asrı saadet yahut altın çağ
olarak nitelendirdiği dönemi hiçbir fark
olmadan tekrar yaşatmaktır. Düşünce
sahibinin insanlarının genel saadetinin
de ancak ve ancak bu döneme geri
dönülmesi yoluyla sağlanabileceğine
inanmaktadır.
Kavramların genel çerçevelerini
çizdikten
ve
içeriğini
dilimiz
döndüğünce açıklamaya çalıştıktan
sonra günümüzdeki araç haline
getirilen şekillerini ele almak makul
görünmektedir.
Çünkü
böylelikle
yönetim gücüne seçmence haiz
görülen
ancak
idare
niteliğine
sahip olmayan yapıların kavram
kargaşasından faydalanarak -bilinçli
yahut
bilinçsizceoluşturduğu
popülist fırtına ile vatandaşın zihnini
bulanıklaştırmasının sonuçları daha net
şekilde değerlendirilebilecektir.
Gericiliğin günümüzde temel amacı
post modernizm ile yan yana giderek
popülist söylem sayesinde ne olduğuna
dair açıklamalardan ziyade karşıt fikir
üzerinden ne olmadığını içi boşaltılmış
kavramlarla ve yüksek sesle dile getirip
halkın kendisini yönetme niteliğine
sahip olmadığı ve sadece onların buna
haiz olduğu düşüncesini dayatarak
yaptıklarına temel bir bahane bulmaktır.
Bu doğrultuda muhafazakarlığa
kıyasla altın çağlara gönderme yapıp bu
zamanın ilahiliği kapsamında kendine
kutsal bir kaynak arayışı içindedir. Ona
göre asrı saadet ulaşılması gereken bir
idedir, cennet tasavvurudur; varılması
gereken bir fikir halini almıştır. Sorun,
vaat edilen yere götürecek lideri
bulmaktır. Diğerleri elbette ki yönetici
vasfına haiz değildir, tek ve biricik;
dünyada eşi benzeri olmayan bir
öndere sahip olmak gerekmektedir
ve iddia sahibi eğer mevcutsa öyle
olduğunu ileri sürmektedir. Bu söylem
tamamen alt metinde ilerletilir. Kesinlikle
açıktan yapılmaz. Aksi takdirde
toplumun olumsuz eleştirilerine maruz
kalınacaktır. Yavaşça, süreç içinde
gerçekleştirilir. Aynı zamanda kendisini
yönetmeye haiz olmadığına inandırdığı
Anlık Dergisi
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halkı, sağ fikrin genel görüşünde basit
bir bilince indirgeyerek sadece şahsında
bu yeteneğin bulunduğuna ikna eder.
Çünkü insan, yapısı gereği bütünün
küçük bir parçası; toz bulutunun
içinde bir zerreden ibarettir. Ancak bir
kurtarıcı bu kaosun içinde merkezde
bulunabilecek ve karmaşaya düzen
getirebilecektir.
Kutsal bağlantısı bu kandırmacanın
belki de en temel öğesidir. Yöneten
böylelikle kendini tümelden soyutlar
ve ayrı bir düzleme taşır. Bu düzende
kutsal olmasının getirdiği yasa üstü
davranış, haksız eylemlerine kaynak
yaratır. Onun elinde haksız olan ilahi
kuvvet ile haklılık kılığına bürünür. Aynı
zamanda çift yönlü olan bu kaynak
kendisine kanunu baştan yazma hakkını
tanır. Artık oyuncusu olduğu oyunun
hakemidir de. Kuralları baştan yazacak
ve rakibi hakkında saygı çerçevesinde
bir yarışmacıdan ziyade düşman algısı
yaratacaktır.
Tanımladığı düşmana saldırmak
için onun kavramlarına sahip çıktığını,
benimsediğini ileri sürecektir. Bu
iddia sayesinde düşmanının temel
kavramlarının içini boşaltabilecek ve
eleştirdiğinde tepki toplamayacaktır.
Kavram,
tarafınca
içselleştirip
dışlanmıştır. Artık kritik sözde yapıcıdır
çünkü kendisi de bu değerlere
inandığını söylemektedir. Biz diyenler
arasından getirdiği içsel bir tepkidir,
öyle ki kendisi muhalefet bile bulamayıp
kendi karşıtlığını bizzat yapabilecektir.
Zıt fikrin sınırları dahi onun izin verdiği
ölçüde var olabilecektir. Onun dışındaki
herkes acziyet içindedir.
Çizdiği çerçevenin dışına çıkan bir
günah keçisi halini alacaktır. Seçmenin
çoğu durumun garipliğinin farkındadır
ancak doğaüstü bir liderin insanüstü
yönetiminde
olduğundan
içinde
bulunduğu tüm vaziyetler olağandışıdır.
Yaşanan olmaması gerekenler listesinin
boyun borcu da ancak söz konusu
günah keçisine kesilebilecektir. Suçlu
olmasına karşın suçsuzdur çünkü bu
sadece olağanüstü durumlar için geçerli
bir suçsuzluktur. Söz konusu durumun
sürekli olarak altını çizdiği ve her yerde
dile getirdiği üzere gerektirdiği, suç
kavramının çizdiği sınırların dışında bir
alandır. Biat edilmesi gerekene boyun
eğmemek de günah keçisinin yegâne
hukuksuzluğudur. Zaten takipçisi de
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kabul eder, “Normalde olsa haklısın
ama olağan zamanlarda değiliz; herkes
bize karşı. Sen de bize karşı çıkarak
diğerlerinin ekmeğine yağ sürüyorsun.
Gün birlik günüdür, önderin peşinden
gitmemiz gerekir.”.
Yine ilahi olmanın gerektirdiği
ve
akabinde
getirdiği
şekilde
takipçileri onu kendilerinden ayrı
tutacak ve yaptıklarına dair vardır
bir hikmeti deyip kutsalın bilgeliğine
sığınacaktır.
Böylelikle taraftarı da
yanlışa gitmeyecektir çünkü kutsal
sorgulanamayacak ve edimlerinde
hiçbir zaman yanılmayacaktır. Burada
insanın
doğrulanma
ihtiyacına
yönelmektedir. Yanlış olmak birey için
yıkımdır, katlanılmazdır.
Böylelikle
modernist
olduğunu
iddia eden muhalefetin karşısında
sorgulanamaz. Sorgulanması gerekliliği
şekil değiştirerek daha ilerisine yani
ayıba dönüşür ama bu da değil; kutsallığı
ona artık irdelemenin günah olduğu bir
sistem sunmaktadır. Çünkü yol gösterici
kendisini çoklar arasında biricik hale
getirmiştir ve onu sorgulamak artık ilahi
düzeni sarsmak demektir. Şahsı, kanun
ve düzenin üstündedir.
İlk
bakışta
şaşırtıcı
ancak
temele indiğimizde öyle olmadığını
gördüğümüz şekilde post modernizm,
gericilikle çok iyi anlaşmaktadır. Yapısı
gereği insanın hiçbir şeyi bilemeyeceği,
bilebilse de anlayamayacağı; anlasa
da onu aşacağı ve bu nedenle yine
bilemeyeceğini iddia eden post
modernist yaklaşım, göreceliliği gericilik
sınırlarına çekmekte ve hepimiz için
popüler kültür aracılığı ile ciddi bir
sorun haline gelmektedir. Eskiden
sinema ve edebiyat aracılığıyla kendi
çizdiği sınırlarla oluşturduğu düzeni,
şimdi devam ettirenlere cephe almıştır.
Etnisiteye boğduğu toplum ulus devlet
kimliği içinde kültürü dile getirdiğinde
ayrışmacı -yahut tam tersi yine ulus
devlet içinde etnisitenin dile getirilmesi
kültür öğesi değil ayrılıkçı-, daha önce bu
kadar saldırıya uğramamış evrim teorisi
dini değerlere aykırı; sadece feminen
bir kalıpta kabul ettiği eşcinsellik için
aileyi sarsan günahkarlık şeklinde
düşündürmek
işine
gelmektedir.
Böylelikle
öyle
olmadığını
öne
sürebilecek ve kendisine yeni maddi ve
manevi mürit kazanabilecektir.

Muhafazakarlık ise modernizme
görece daha yakındır. Davasını idame
ettirme ve güncelleme amacıyla
gereklilikleri dikkate alır. Böylelikle
birçoklarınca gıpta edilen İngiliz
Muhafazakârlığının nasıl ayakta kaldığı
daha net bir şekilde görülecektir.
Bu yapının en temel kurumu olan
monark, devamlılığını sağlayabilmek
amacıyla saray kapılarını yakın tarihte
televizyonlara açmış ve tebaasının evine
kadar girmiştir. İlahi kudretin ardındaki
giz perdesi kalkmış ve idare için sığınılan
liman yok edilmiştir. Bahsettiğimiz
üzere kutsal kuvvet hikmetine sığınılan
olduğundan gizem onun hamurunun
mayasıdır. Bizde dahi monarkın olmasa
da yönetenlerin gizli işlerinin olduğu,
bazı şeylerin açıklanmamasının yarara
olduğu iddia edilir. Ancak Britanya
örneğindeki yıkıcı gelişmenin olumsuz
etkisi tersine çevrilmiş ve giz ardındaki
kuvvet bu sefer de olağan dışı bir
açıklık, şeffaflık yaratılarak ilahın
temelindeki doğa dışılığı sağlamıştır.
Çünkü iktidar doğal değildir, insanın
diğerine üstünlüğü kabul edilemez
bir durumdur. Ancak hâkimin sistem
dışı olması gerekir ki, bahsettiğimiz de
düzlemsel olarak doğa dışılıktır, insana
hükmedebilir hale gelebilsin.
Muhafazakarlık,
modernizme
kıyasla salt ilerlemeci değil, düzen
içinde ilerlemeyi savunur. Yıkıcı bir
gelişimden yana değildir. Tüm grupların
ilerlemesinden ziyade muhafaza ettiği
değerleri temsil eden toplulukların
gerekli görülen şekilde ilerlemesini
kayda değer bulur. Tümden bir ilerleyiş
kendisini de ayrıcalıklı kılan değerleri
yok edeceğinden buna kesinlikle
karşıdır.
Bu söylediklerimiz akıllara, laikliğin
kutsal- iktidar ilişkisine ket vurduğu
ve rasyonel bir çizgi çekerek idareyi
mantıksal ışına çektiği düşüncesini
getirebilecek olduğundan ele alınması
gerekliliği hasıl olmuştur. Buna göre
laiklik özünde bilimselliğin temel
alınmasını öne süren bir düşünce
sistemidir. Duygusal köklerden sıyrılmış
ve rasyonel hale getirilmiş bir devlet
yapısı amaçlanmaktadır. Ancak ilahi
temel bu noktadayken dahi sarsılmazdır.
Çünkü tanrı kökenli iktidar kutsallığı
Fransız İhtilali ile kaynağını devletin
kendisinden almaya başlamış ve
ülkenin öznesi vatandaşlar aracılığıyla
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araz olmuştur. Yani ilahi fikrin tasavvuru
sadece kökenini değiştirmekle kendi
varlığını devam ettirmiştir.
Süreci
kolaylaştırmak
yahut
düşüncenin amacını gerçekleştirmek
için temel değerler yenileriyle yer
değiştirmiştir. Mukaddes ve ilahi
kudrete sahip yöneticiler, halkın tek bir
ağızdan dile getirdiği yönetim gücüne
boyun eğmek zorunda kalmış; yeni
idareciler kutsallaştırılmıştır. Fransa’da
Panthéon bunun açık bir örneğidir.
Eskiden Roma’da ilah suretlerinin yer
aldığı adeta bir tanrılar meclisi olan
yapıya benzer şekilde günümüzde,
Paris’te yine aynı isimle anılan binada
devlet büyüklerinin tasvirleri ve kabirleri
yer almaktadır. Böylelikle devlet yeni
ilahi kaynağını bu metalar aracılığıyla
vatandaşlarının
zihnine
yavaşça
işlemiştir.
Her halükârda kendi varlığına olan
inancı oluşmamış, zedelenmiş veya
bilinçli şekilde oluşturmaktan kaçınan
insanlar bu bağlantı aracılığıyla bir güven
hissi duymakta ve eylemlerine kendi
içinde sarsılmayacaklarını düşündüğü
bir meşruiyet sağlamaktadır. Bu haklı
kaynak ister sağ olsun ister sol, fikir
dünyası yelpazesindeki her düşüncede
kendini
göstermektedir.
Değişen
şey, kaynağa aracılık eden özün bu
sistemler içerisindeki konumudur.
Böylelikle kişinin kendini tanımlaması
ile karşısındakini tanıması kolay bir
düzeleme oturacak ve insanın yalnızlığa
yönelik gösterdiği dirence ek olarak
gruplandırma isteği doğrultusunda
benzer başlıklara indirgeyerek hayatta
kalmasına olanak sağlayacak optimum
habitatı oluşturacaktır.
Aynı zamanda Fransız İhtilali’nin
sol
temellendirilmesi
genellikle
karşılaştığımız bir yaklaşımdır. Sol
görüşün, sağa kıyasla bilime yatkın
oluşu nedeniyle doğru olduğunu ileri
sürmesi kendi içinde umulmadık bir
karşıtlık ortaya çıkarmaktadır. Öz kabulü
bilimsel olduğundan kendini olması
gereken olarak değerlendirmesi aslında
dogmatik bir yapıyı tesis etmekte ve
sorgulanamaz hale getirmektedir.
Kısacası, kendisinin sadece bu görüşe
inandığı için doğru kabul ettiği fikirlerine
ayak uyduramayışınız sadece sizin yeteri
kadar aydınlanmamış olmanızdaki bir
sorundur. Kendisi sözde, kabulü gereği
bir aydındır ancak sizler henüz bu ışığın
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yolunu bulamamışsınızdır. Bu nedenle
hedeflerinden biri de insanın kendini
gerçekleştirmesine olanak sağlayıp
düşünebilmesinin önünü açmaktır.
Saydıklarımız sonucu üstencidir.
Onun gibi düşünmeyen herkese gelişim
aşamasındaki bir çocuk gibi yaklaşır.
Bildiği her şeyin doğru olmasının
getirdiği kudrete sığınarak eleştirileri
rasyonel bir çizgide değerlendirmez.
Sizin ya üslubunuz ya da karakteriniz
tartışmaya çekilir ve ad hominem
taarruzlara maruz bırakılırsınız. Eğer
genç ve hevesliyseniz bunu durumu
çoğunlukla kendinize aşılması gereken
bir set olarak görüp geçmeye çalışırsınız
ancak bütün bağlantı ve kaynaklar bu
kişilerdedir. Siz, tıpkı sağ görüşün genel
perspektifindeki toz bulutu içindeki
zerresinizdir. Kat etmeniz gereken
çok yol, büyümeniz için çok zaman
gerekmektedir. Bunlara gelen çocukça
bir naifliğe sahip eleştiri ise gençlerin
kendilerinin
gençliklerine
kıyasla
tepkisiz oluşudur. Sözde kendileri
fazlasını yapmıştır ancak baktığımızda,
son yüzyıl içinde sadece ülkemizi
dikkate alsak bile bunu söyleyebilme
cüretine sahip olan tek kuşağın
cumhuriyetin kurucu nesli olduğu basit
bir mantık yürütme sonucunda dahi
anlaşılabilir durumdadır.
Ancak bunun yanında genel bir iyi
amaç çerçevesinde gerçekleştirilen
hareketler de mevcuttur. Sorun, söz
konusu bu hareketlerin lider etrafında
gelişen bir küme oluşturup diğerlerini
dışlaması ve geleceğinin öndere bağlı
hale gelmesindeki tehlikedir. Lider
ne kadar baskın ise bu ihtimal doğru
orantılı şekilde artar ve gelişimi getirdiği
hızda ters çevirebilir.
Aynı zamanda, bu dönemde alınan
bazı radikal kararlar karşıtlarca yine
yukarıda bahsettiğimiz üzere ad
hominem tartışma merkezine oturtularak
gerçek ile olan bağlantısı koparılır ve
tamamen duygusal bir düzleme taşınır.
Belki daha kötüsü karşıtlarca değil de
taraftarlarca öne sürülen, bahsettiğimiz
bazı radikal kararların alınış sürecindeki
duygusal tepkileri mantık çizgisine
oturtmaya çalışmaktaki bocalamadır.
Rasyonellikten uzak ve bağlamından
koparılmış aracılar ile eylemlerin haklılığı
üzerinde durulur. Ancak hakikat, varsa
hatanın kabulü gerekliliğidir. Aksi

sadece şahsı rencide etmez, görüşü
de zedeler. Bunların gerçekleşmesi,
devinimsel
olarak
engellenemez
ancak şiddeti yetiştirilen kadrolarca
azaltılabilir. Yine de söylemek gerekir
ki, söz konusu kadrolar yetiştirilemese
dahi kalıcı olan fikirdir. Düşünceler değil,
insanlar ölür. Fikir var olduğu sürece
kendi takipçilerini, geliştiricilerini elbet ki
toplayacaktır.
Söylediklerimiz
belirli
bir
düşünce taraftarını ele alıyor gibi
düşünülebilirse de tüm fikirlerin
sol ve sağ yelpazede birbirlerine
dönüşmesi ihtimalinin yüksekliği göz
önünde bulundurulduğunda tüm bu
görüşlere ilişkin bir eleştiridir. Samimi
bir incelemeye tabii tutulduğunda
günümüz, modernist olduğunu iddia
edenin muhafazakâr; muhafazakâr
olduğunu ileri sürenin de gerici olduğu
bir düzene evrilmiştir. Bu değişim,
riyakarlığı olması gerekenden farklı
bir noktaya taşımış ve güvenilmez bir
sistem sonucunu doğurmuştur.
Klişe olmasına rağmen göz ardı
edemeyeceğimiz gerçek, her doğumun
sancılı oluşudur. Tohum ölmeden
filizlenemez. İçinde bulunduğumuz
zaman, her dönemde daha önce
söylendiği aşikâr şekilde yeniliklere
gebedir. Bizim bu zaman çizgisindeki
ayrıcalığımız ise yıllar süren değişimin
saatler içinde gerçekleşiyor oluşudur.
Önemli olan bu gerçeği zarar olarak mı
yoksa yarar olarak mı değerlendirerek,
geleceğe ilerlerken buna dikkat ederek
yolumuzu çizmek olacaktır.
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Tarikatların
Kıskacında
Diyanet
Mahir DOĞU

Lâiklik, genel anlamda din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılması, dinî inançların devlet yönetiminde ve siyasette rol
oynamaması esasına dayanır. Fakat sadece din ve devlet işlerinin birbirinden
ayrılması değil aynı zaman da toplumda
oluşacak din ve vicdan özgürlüğününde
teminatıdır.
Eğitim sistemimizin verdiği emirler
doğrultusunda ilkokul çağından itibaren
yetişen bizler laikliği sadece din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması olarak
gördük. Lakin Tevhid-i Tedrisat kanunu
dahi Kemalizm’in laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleşmiş bir ilerici adımdır.
En temele baktığımızda laikliğin toplumsal yaşamda kadın-erkek eşitliğini
sağlamanın en önemli dayanağı olduğunu görmemiz uzun sürmez.
Hem toplumsal yaşamı hem de dogmatikleşmiş ve körelmiş devlet kurumlarını teokrasisinin pençesinden
kurtarmak amacı ile Laiklik bizim için
en önemli ilkelerden birisi oldu. Günümüzde dahi en ufak bir tavizde bütün
dengelerin bozulacağı aşikâr bir yapıdır.
Öyle ki tarikatlaşma eğilimi sıkça bulunan Orta Doğu coğrafyasında laiklikten
verilecek en ufak taviz terör örgütlerinin
doğmasına sebep olacaktır. Bunun sonuçlarını geçmiş yıllarda çokça yaşayan
bir toplum olarak verebileceğim en bariz
örnek Fetö Terör Örgütü olacaktır.
Laikliğin sıradan tanımını ve getirilerini yaptıktan sonra ülkemizde laikliğin
ihmal veya yok sayıldığı dönemleri de
görmekte yarar bulunacağı kanaatindeyim. Ülkemizdeki Laiklik ve verilen tavizler sonucu oluşan süreci ele almadan
önce aynı coğrafyada kurulmuş iki büyük devlete çok kısa değinmek gerekir.
1-Büyük Selçuklu ve Türkiye Selçuklu: Büyük Selçuklu devleti Abbasi halifesini koruma altına aldığında halifenin
siyasi bütün varlığına son vermiş ve
akabinde din ve devlet ilişkilerinin birbirinden tam olarak olmasa dahi dönemin
şartlarında ayrılmasını sağlamışlardır.
Ancak devlet ile din arasındaki bu ayrım toplumda yansıma bulamamış hatta aksi yönde bir ilerleme kaydetmiştir.
Öyle ki Selçuklu topraklarında tarikatlar
ve dergahların sayısı hızla artmış. Tabi ki
bunun sorumlusu olarak Din ve devletin
birbirinden ayrılmasına bağlamıyorum.
Devletin dinsel alanda yaptığı yenilik
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toplum bazında karşılık ne yazık ki bulamamıştır. O dönemde müritleri ile büyük tehlike arz eden Haşhaşiler devletin
içine sızmış ve devletin zayıfladığı her
anda başkaldırmışlardır.
2- Osmanlı Devleti: Osmanlı Devleti de Anadolu’da ortaya çıkan siyasi
boşluğu iyi değerlendirmiş ve birçok
sebep-sonuç ilişkisi sonucunda hızla
büyümüştü. Ancak kuruluş döneminden itibaren devlet Ahilerin desteğini
almış ve bunu bir güç olarak kullanmayı
başarmıştı. Ahi’ler sadece bir mesleki
örgütlenme olarak değil aynı zamanda
dini bir kurum olma özelliği de gösteren
toplumu şekillendiren önemli bir oluşumdu. Özellikle Alevi-Bektaşi geleneğini bariz bir şekilde gördüğümüz Ahi
teşkilatları dönem dönem siyasi boşluklar içinde devletin geleceğini tayin
edebilecek güce erişmişlerdir. Devlet
genişleyip topraklarına toprak kattıktan sonra ise Ahiler devlet kanadında
güçlerini yitirmiş yerini tarikatlara ve
dergahlara bırakmıştı. Özellikle 19.yy
dördüncü çeyreğinde İstanbul’da 330
dergah bulunuyordu. Bu dergahlar adeta kültürel, içtimai ve inanç hayatının
yönlendiriyordu.
Tarikatlar, Osmanlı devrinde hem
herkesin hürmet ettiği, hatta bunların
içinde Mevlevilik gibileri sadece padişahların ya da ayan çocuklarının, seçkin kimselerin bazen dergâha pek fazla
uğramadan intisap ettikleri yapılardır.
Bu sebeple dergahların ya da tarikatların Osmanlı topraklarında kutsal bir yeri
bulunuyordu. Hiçbir dini kaynağın meşru kılmadığı bu tarikatlaşma Anadolu’da
karşılığını buluyordu. Osmanlı devletini
zaman zaman zor duruma düşüren tarikatlar önemli ölçüde toplum yaşamını
şekillendiriyordu. Bu tarikatlar isyan gibi
dertler açmasına rağmen Osmanlı Devleti içinde önemli bir yere sahipti.
İşte Cumhuriyette bu birikimin sonucunda aldığı tarihsel derslerle birlikte
şeyhlerin, dervişlerin memleketi olmayarak kararlı bir biçimde varlığını ortaya koydu. Bu amaçlar doğrultusunda
çeşitli yenilikler ve kanunlar çıkartıldı.
Tekke ve zaviyeler kapatıldı, kılık kıyafet
düzenlenmesi kabul edildi, Yeni Türk Alfabesine geçildi ve en önemlisi Halifelik
gibi köhnemiş, eskimiş ve işe yaramaz
bir kurum ortadan kaldırılmıştı. Tabi
böyle bir durumda kontrol mekanizması
Mayıs-Haziran 2020
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olarak işleyecek bir kurumun varlığı da
gerekliydi. 3 Mart devrimleri içerisinde
Diyanet İşleri Başkanlığı, Şer’iye ve Evkaf Vekâleti’nin yerine, Mustafa Kemal
Atatürk’ün emriyle 429 sayılı kanunla
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına
bağlı bir teşkilat olarak kuruldu. Kurulduğu dönemde başkanlığa verilen görev tanımı; İslâm dininin inançları, ibadet
ve ahlâk esasları ile ilgili işleri yürütmek,
din konusunda toplumu aydınlatmak ve
ibadet yerlerini yönetmekti. 1982 Anayasanın 136. maddesinde; “Genel idare
içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı,
laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasî
görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak
ve milletçe dayanışmayı ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel kanununda
gösterilen görevleri yerine getirir” hükmü yer almaktadır. Yani Cumhuriyetin gereksinimi içerisinde tartışmalara
açık olan Diyanet işleri başkanlığının
asli görevi ülke içerisinde oluşacak dini
yapılanmaları denetlemek ve kontrol
etmektir. Bunun dışında halkın dini ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdür. Fakat
neredeyse 1950li yıllardan itibaren gittikçe kendini geliştiren ve en sonunda
devletin neredeyse bütün kademelerine sızan büyük bir terör örgütünü görmezden gelmiştir. Tabi ki buradaki tek
suç Diyanet işlerinin değil hatta asıl suç
2002 yılından beri ülkemizi yöneten yöneticilerindir.
“Kemalistler aldanmaz!”
Bu noktada vurgulamak istediğim asıl
önemli nokta şudur. Diyanet İşleri adı
altında bir kuruma ihtiyaç vardır. Ancak
bu kurum birilerinin değil devletin koruyuculuğunu üstlenmelidir. Devlet içerisinde veya toplum içerisinde yapılanan
her türlü tarikat, dergâh yapılanmasının
önüne geçmeli ve toplumun din ve vicdan özgürlüğünü sağlamalıdır. Kurulduğu dönemi, o dönemin şartları altında değerlendirdiğimiz de çıkacağımız
sonuçta amacının bu olacağıdır. Fakat
bugün Diyanet saçmalıkla dolu vaazlar
ve fetvalar vermekle yükümlü bir kurum
olarak iş görüyor ve sadece İslam’ın Suni
mezhebine bağlı bir tarikat gibi hareket
ediyor. Fetö terör örgütü ilk ve son değildir. Bu ve bunun gibi terör yapılanmalarının önüne geçmenin en temiz yolu her
bakımdan eğitimli bireyler yetiştirmektir.
Ayrıca devletin din üzerindeki kontrol
mekanizmasını kişiler ve grupların tek
elinde, çıkar odaklarında bulundurmaMayıs-Haziran 2020

maktır. Diyanet İşleri Başkanlığı ne yazık
ki geçmişte de bugün de üzerine düşen
asli görevi görmezlikten geliyor ve kandırılmaya müsait bir noktada duruyordur. Hiç olmaması daha iyi olacak bir
konuma evrilmiştir. Ortadoğu coğrafyasında “din” yönlendirilmeye müsait bir
olgu olarak karşımızda durduğu sürece
toplumu kötüye itecek her türlü etkiden
uzak ve o etkilerden koruyacak bir kurum gereklidir.
Sonuç olarak Diyanet işleri başkanlığı tarih boyunca toplumun gelişmesinin
önündeki en büyük engel olan ve dinin
vicdan yükü ile asla aynı noktada bulunmayan tarikatların varlığına ihtiyaç
duyurmayacak bir yapıda olmalıdır. Laiklik ilkesine bağlı, Kemalizm’in tarihsel
birikimlerinden faydalanan bir noktada
kurum olarak ayakta durmalıdır. Yoksa
başımıza daha çok fetöcüler tüneyecek
sadece adları değişecektir. Menzilciler,
süleymancılar ahmetciler mehmetciler
olacaktır.
Kaynakça:
1- https://www.turkishnews.com/tr/
content/2016/08/18/osmanlida-paralele-devlet-yapisi-olarak-tarikatlar/
2- https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/ilber-ortayli/tarikatlar-siyasete-karistiginda-40203559
3- http://static.dergipark.org.tr/article-download/afba/c03c/a02b/5c667d240616a.pdf?
4http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/
D01777/2009_38/2009_38_HAKSEVERAC.pdf
5- Şeyhler ve Şahlar Osmanlı Toplumunda Devlet-Tarikat İlişkilerinin
Gelişim ve Değişim Süreçleri (SİİRT
ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
DERGİSİ • CİLT: 3 • SAYI 1 • s. 179-182)
6- https://www.diyanet.gov.tr/tr-TR/
Kurumsal/Detay/1
7- https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf
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Yıldızlararası
Laiklik
Çağlar KUZLUKLUOĞLU

Bence hepimizin kıymetli hocası
olan Cem Say’ın 50 Soruda Yapay
Zeka kitabını büyük bir keyifle okudum.
Hatta işim gereği dönüp dönüp bazı
kısımlarına bakarak ilham almayı
sürdürüyorum.
Hayat
dediğimiz
mecrada insan aklının ürünü olanlar ve
olmayanlar diye bir ayrıma gidilse yine
“insan aklı” ile verilecek yanıtlar farklı
olacak malumumuz.
Cem Hoca bugün sıkça andığımız
ve başvurduğumuz Kurt Gödel’e
değiniyor yapay zekanın tohumlarından
bahsederken. Gödel, Birinci Eksiklik
Teoremi’nde matematiksel işlemler
kapsamında “çelişkisizce eksik olma”
yani doğru kabul edilen önermelerin
kanıtını
içermeme
durumunu
ispatlıyordu. Özetle “karar verilemeyen”
parçaların
olmasının
ispatından
bahsediyordu.
Kimliğimizi, benliğimizi ve büyüyen
ölçekte insan topluluklarını “tanımlayan”
ve belki de “var eden” unsurların akli ya
da hissi olarak cazibesine, biraz da bize
ulaşan mirasına bir biçimde bağlıyızdır
dersek yanlış olmaz diye düşünüyorum.
Elbette bu bağlılıklar yine hissi ve akli
olarak değişim gösterebilir. Bu durumda
insan aklının ve duygularının sürekli
değişkenliği kadar içinde yaşadığımız
evrenin ve koşulların da değişimi rol
oynar. Öyleyse basit bir tüme varımla,
Gödel’in matematikte dile getirdiği
gibi bizim ya da bizim dışımızdakilerin
kapsandığı mecrada, O’nun İkinci
Eksiklik
Teoremi’nden
ilhamla
“çelişkisizliğin kendi çelişkisiz olma”
durumunun kanıtını içermediği temeline
yaslanılsa zaten iktisadi boyutta
gözettiğimiz “engelsiz” bir arada
olabilme’ye doğru yol alabilir miyiz?
Buradan “Zor, Sermaye ve Avrupa
Devletlerinin Oluşumu” adlı kitabı ile
tanıdığımız Charles Tilly’e değinmek
istiyorum.
“Sorun şu iki durumdan biri söz
konusu olunca başlar:
Birincisi; gösterilen neden taraflardan
birinin karşı çıktığı bir ilişkiyi ima
ederse; ikincisi, taraflardan biri, nedeni,
tartışmalı bir pratiği haklılaştırmak için
kullanırsa.”
tespitini öne sürüyordu Neden adlı
eserinde. İnsanoğlunun ve var edip
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içerisinde yaşamayı sürdürdüğü beşeri
sistemlerin geçirdiği değişimlere karşın
vazgeçmediği “mücadele” olgusunun
temelinde
yukarıda
matematiksel
olarak
nafileliğini
vurgulamaya
çalıştığım “haklılık” unsuru yatıyor diye
düşünüyorum.
Neden her ne olursa olsun
mücadelenin
ortadan
kaldırılması
ihtimalinin kültürel ve evrimsel olarak
mümkün olmadığı kanısındayım.
Peki buraya kadarki satırların laiklik ile
ne alakası var?
Laiklik sözcüğünü bu yazıda
ikinci ve son kez kullanıyorum; tüm
felsefi tartışmaları bir yanda tutarak,
kurulan iktisadi düzeneğin temelde
olduğu koşullarda bireylerin düşünüp
hissettiklerinden
ve
devletlerin
anayasalarında yazılı olanlardan ziyade
işlerliği olan; ders ve eğitimlerde hep dile
getirdiğim üzere takasın günümüzde
reel ve finansal olarak eriştiği aşamadır.
Tarihsel süreçte türümüzün geçirdiği
değişimlere karşın zihne ve hislere
erişimdeki kısıtlar, insan aklının
gidebileceği en ileri seviye için de
geçerlidir. Ancak, ortaya koyduğum
bu görüşe göre işlerliği olanın, özden
uzaklaştıkça ifade edilişinin mücadeleye
neden olduğu da açıktır. Halbuki,
herkes özde doğmakta, büyümekte ve
ölmektedir.
Yazıda tam bu noktada devreye
demokrasinin girmesi kaçınılmazdır. Bu
kez Demokrasi adlı kitabında Charles
Tilly şu satırları kaleme alıyor:
“Eğer
demokratikleşme
veya
demokratikleşmenin geri çevriminin
sebeplerini ve etkilerini anlamak
istiyorsak,
demokratikleşmeyi
ve
demokratikleşmenin geri çevrimini şu
ya da bu yönde, eşikten atılan basit
adımlar olarak görmek yerine, süreklilik
arz eden süreçler olarak kabul etmekten
başka çaremiz yoktur.”
İktisadi varlıklarımızı
sorgulamadığımız ve iktisadi olmaktan
öte detayların önemsenmediği bir
tarihsel süreçte yanıtı çoktan verilmiş
olan birey ve devlet biçimi sorusuna
arkeolojik yaklaşımlarla karşıt ya da
taraf olunamaz. Tartışma, tarihsel
sürecin bir aşamasından sonra artık
Mayıs-Haziran 2020
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yıldızlararası düzeyde seyreden
sistematikte “yeryüzü” kavramlarıyla
tartışılmaya çalışıladursun, açılan ya
da açılmak üzere olan yeni sayfalarda
bedeli kan ile ödenen “insan aklı” ve
“vicdan” kavramları bakalım eşikten
geçebilecek mi?
Yoksa tarafların önemli bir silahı
haline gelen demokrasi, bir güncelleme
ile akıl ve vicdanı yapay olan bir akla mı
tercih edecek.

Mayıs-Haziran 2020

Anlık Dergisi

20

Sivil Toplumu
Kuşatmak:
Somut Bir Öneri
Çağrısı
Kaan EROĞUZ

Anlık Dergisi’nin bir önceki (MartNisan 2020) sayısında “Bir İktidar
Stratejisi Olarak Gramsci’nin Mevzi
Savaşı Taktiği: Güncelliği ve Türkiye’de
Uygulanabilirliği Üzerine Bir Deneme”
isimli yazımızla tartışmaya açtığımız
ve yine Anlık Dergisi’nin 100. Yılında
Ulusal Egemenlik Sohbetleri başlığıyla
hazırladığı Youtube buluşmalarının 4.
Yayınında teorik çerçevesini çizdiğimiz
“Kemalistlerin iktidar stratejisi ve
yöntemi” mefhumunu bu yazımızla
somut öneri ve örnekler üzerinden
açmaya devam edeceğiz.
2020 Türkiye’sinde Cumhuriyet
devrimi kazanımlarının birçoğunun
kaybedildiğini, Kemalist kadroların
siyasal alandan bürokrasiye politik
düzlemde birçok mevziden koparıldığını
ve sivil toplum alanına sıkıştırıldığını, bu
durumun ülke siyasetine doğrudan etki
edebilme ve yönlendirebilme anlamında
büyük dezavantajları olmakla birlikte
Kemalist kadroların uzun süredir sırt
çevirdiği sivil alanda, geniş kitleleri belirli
ilkeler paydasında bir araya getirebilme
fırsatı yarattığını ve bu durumun
dikkate alındığında önemli avantajlar
yaratabileceğini yukarıda belirttiğim
yayınlarda vurgulamaya çalışmıştık. Bu
yazımızda yine Gramsci’nin kuramsal
çerçevesine
yaslanarak
Kemalist
kadroların,
Türkiye’nin
bugünkü
konjonktüründe sivil toplumu nasıl zapt
edebileceği, kültürel hegemonyasını
hangi araçlarla ve hangi örgütlenme
modelleriyle kurabileceği üzerine somut
öneriler ortaya koymaya çalışacağız.
Her iktidar siyasetinin aynı zamanda
bir toplumsal ittifaklar siyaseti olduğunu
bu ittifaklar siyasetine “öncüllük”
edebilmenin ise her şeyden önce
bir “kadro” ve “program” meselesi
olduğunun altını defalarca çizmiştik.
Programı
yaratacak
kadroların
oluşturulması o kadroların kendi
çalıştıkları alanlarda, kendi mesleki
branşlarında yetkin hale gelmeleri ve
kendi aralarında kuracakları mesleki
dayanışma ağıyla büyüyüp, sivil toplum
alanında hareket alanı kazanmalarını
sağlayacaktır. Daha somuta indirgeyip
örnek üzerinden açıklayacak olursak;
bugün hukuk fakültelerinden, tıp
fakültesine, mühendislik fakültelerinden
özel sektörde çalışma imkanları daha
bol olan işletme ve iktisat bölümlerine
varıncaya kadar bir çok farklı alanda
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kendini geliştiren, çeşitli üniversitelerde
eğitimlerine devam eden arkadaşlarımız
olduğu gibi eğitim sürecini tamamlayıp iş
hayatına karışmış bir çok avukat, doktor,
akademisyen, iş adamı, tarımcı, sanayici
farklı meslek gruplarına dahil Kemalist
kadrolar mevcuttur. Bu kadroların
kendi aralarında kuracağı mesleki
dayanışma örgütlenmeleri, kadroların
kendi branşlarında ehlileşmesi ve
nitelikleşmesini
sağlayacağı
gibi
alttan yetişen kadro genişliğini de
büyütecektir.
Farklı mesleki ve istihsal alanlarında
kurulan
bu
Kemalist
mesleki
kadrolaşmalar
kendi
alanlarında
saptadıkları memleket sorunlarını tahlil
etme ve bu sorunlara çözüm üretme
kapsamında program üretecek, bu
programlar toplamı, Kemalizmin ülke
sorunlarına getirdiği somut çözüm
programının kendi alanlarında uzman
kadrolar
tarafından
yaratılmasını
sağlayacaktır. Zamanla çeşitli uzmanlık
alanlarında kadro genişliğini sağlayan
ve ortaya koyduğu programla pratiğe
dökebileceği bir strateji ve yönteme
sahip olan Kemalist yapılar, kendi
mesleki örgütlenmelerinde faaliyet
yürüten meslek odaları ve sendikalarda
da güçlenecek ve sivil toplumdaki
çeşitli baskı grupları içerisinde de
belirli bir güce ve nüfuza ulaşacaktır.
Bu strateji sivil toplumun kuşatılması
ve kazanılması noktasında somut ve
uygulanabilir bir yöntem sunduğu gibi
siyasal iktidarın zaptına giden yolda
önemli bir kazanımı da Kemalist yapı ve
kadrolara sunmuş olacaktır.
Sivil toplumdaki sıkışmışlığımızı
ve zayıflığımızı aşmak için ortaya
koyduğumuz bu mesleki örgütlenme
ağı stratejisi de şüphesiz geliştirilmeye
ve farklı açılardan derinleştirilmeye
açıktır. Bunun yanı sıra konuşulup
tartışılabilecek
farklı
somut
yöntem ve programlar da Kemalist
kadroların
üzerine
düşündükçe
zenginleştirebileceği
bir
alan
sunmaktadır. Kemalist kadroların ortaya
koyduğu teorinin kendi dar çevrelerini
aşıp halkın geniş kesimlerinde ve
farklı entelektüel çevrelerde temel
paradigmaları oluşturması ancak sivil
toplum alanında kazanacağı mevzilerle
mümkün olabilecektir. Bunun yolu ise
artık “eleştirinin eleştirisi yazılarından”
veya ne düşünsel anlamda ne de
Mayıs-Haziran 2020
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pratikte Kemalist kadrolara hiçbir yarar
sağlamayan “Kemalizm şampiyonluğu
yarışını”, ve bu anlayışa gebe olan
kısır tartışmaları bir kenara bırakmakla
mümkün olabilecektir. Gerek düşünsel
çalışmalarımızda
gerekse
pratik
siyasette Kemalizmi hegemonik bir
güç unsuru haline getirebilmemiz
ekseriyetle bir strateji ve yöntem
geliştirip uygulamaya koyabilmemize
bağlıdır. Yazı dizimizde ve diğer medya
yayınlarında ortaya koyduğumuz çağrı
da tam olarak bu yöntem ve stratejinin
tartışılması ve geliştirilmesine yöneliktir.
Ülkemizin karşı karşıya oldu çeşitli
sorunların, Kemalizmin teorik ve pratik
alanda yaşadığı kendi iç krizlerinden
bağımsız olmadığını görüyor, bu krizi
aşabilecek, teori ile pratiği somut ve
uygulanabilir bir strateji doğrultusunda
iktidar
hedefine
götürebilecek
önerimizin tüm samimi Kemalist
dostlarımız tarafından tartışılmasını,
üzerine düşünülmesini umuyoruz.
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Covid-19 Sebebi
İle Seyehat
Özgürlüğü
Kısıtlamasının
Genelge İle
Yapılmasının
Anayasaya
Aykırılığı Sorunu
Berfin SÜTÇÜ

Yüzlerce yıl sürmüş devlet iktidarının
sınırlandırılması mücadelesinin ürünü
olarak ortaya çıkan anayasalar 18.
yüzyılın sonundan itibaren modern
hayatın içinde yer almıştır. Anayasalar;
devletin temel yapısını, organlarının
birbirleri ile olan ilişkisini ve yekpare
egemenliğin kullanılışı olan iktidarın
devrini açıklayan, devletin tüm
aygıtları karşısında bireyin temel
hak ve özgürlüklerini garanti altına
alan, değiştirilmesi kanunlardan güç
metinler içinde düzenlenmiş hukuk
kurallarının bütünüdür. Bireyin temel
hak ve özgürlüklerinin nasıl, ne şekilde,
hangi koşullar altında, kimlerce
sınırlanabileceği bu hukuki metinler
içinde gösterilerek koruma altına
alınmıştır.
Bilindiği üzere COVID-19 salgını
kapsamında siyasi otorite tarafından
kimi önlemler alınmakta, sürecin en
az zararla atlatılması için çalışmalar
yapılmaktadır. Böylesine olağan dışı bir
durum içinde, gerek kendimizce gerek
yetkililer tarafından alınan önlemler
günlük hayatlarımızı doğal olarak
değiştirmiştir. Haklı olarak alınan ve
süreç kapsamında alınması muhtemel
olan önlemler, garantisi Anayasamız
olan temel hak ve özgürlüklerimizi de
tabiatı gereği kısıtlamaktadır.
Çalışmamızın genel olarak konusunu
oluşturan,
İçişleri
Bakanlığı’nın
28.03.2020 tarihli “81 İl Valiliğine
Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında
Uçak/Otobüs Seferleri Genelgesi”
ile Anayasamızın 23. maddesinin
3. fıkrasında düzenlenmiş seyahat
hürriyetine ciddi bir sınırlandırma
getirilmiş, gerek havayolu gerek
şehirlerarası otobüsler aracılığıyla
vatandaşlarımızın seyahati, belirli şartları
taşıması koşuluyla yetkili mercilerce
düzenlenecek seyahat izin belgelerinin
varlığına bağlanmıştır. 03.04.2020
tarihinden itibaren ise 89780865-153
sayılı genelgede belirtilen istisnalar
dışında 30 büyükşehir ve Zonguldak
iline giriş çıkış 15 günlüğüne tamamen
durdurulmuş, 18.04.2020 tarihinden
itibaren ise bu yasak 15 gün daha
uzatılmıştır.
Devletimizin kamu sağlığını tehdit
eden böylesi bir salgına karşı önlem
alması gereği su götürmez bir gerçek
olup bunu yaparken de Anayasanın
koyduğu
kurallar
çerçevesinde
hareket etme zorunluluğu, hukuk
devletinin vazgeçilemez ve feda
edilemez bir unsurudur. Bu bağlamda,
temel hak ve hürriyetlerimizden biri
olan ve Anayasamızca da korunan
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seyahat özgürlüğüne getirilen bu
sınırlandırma, Anayasamızın “Temel
hak ve hürriyetlerin sınırlanması”
başlığını taşıyan 13. maddesine aykırılık
teşkil etmektedir. Zira 13. madde
açıktır: “Temel hak ve hürriyetler,
özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen
sebeplere bağlı olarak ve ancak
kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar,
Anayasanın sözüne ve ruhuna,
demokratik toplum düzeninin ve laik
Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük
ilkesine aykırı olamaz.”
Dolayısıyla,
İçişleri
Bakanlığı
tarafından düzenlenmiş ve valiliklere
gönderilmiş olan genelgeler ile yaratılan
bu sınırlandırma, yukarıdaki maddede
belirtilen şekilde “anayasanın ilgili
maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı
olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir”
hükmüne aykırılık teşkil etmekte, sonuç
olarak Anayasaya da aykırı olmaktadır.
“Canımızla uğraşıyoruz, genelgeyle
düzenlenmişse ne olmuş, şimdi sırası
mı!” diye düşünerek belki de bu satırları
gereksiz bulan okuyucularımız olabilir.
Ancak şu gözden kaçırılmamalıdır:
Temel hak ve özgürlüklerimiz birbirleri
ile bağlantı içerisindedir. Dolayısıyla
temel hak ve özgürlüklerimizden
herhangi birine getirilen bir sınırlama
doğrudan veya dolaylı olarak diğer
temel hak ve hürriyetlerimizden birinin
veya birkaçının kullanılmasını da
kısıtlayabilir. Bu yüzden Anayasamızın
belirttiği şekilde, yetkili organca
kısıtlamaların yapılması sanılandan
çok daha önemlidir. Bununla beraber
şunu belirtmekte de fayda vardır:
Olağan zamanlarda hukuk kurallarına
zaten uyulur. Meziyet; bu kuralların
sıra dışı zamanlarda da caydırıcılığını
korumasında,
sağlığa,
ekonomik
faaliyetlere, eğitim ve çalışma hayatına
dair endişenin ve belirsizliğin giderek
arttığı, hukuka uymanın güç olduğu
bu ve benzeri koşullarda dahi hukukun
üstünlüğünü korumasında yatar.
Ayrıca meseleye bir de şu yönden
bakılmasında fayda vardır: Normlar
hiyerarşinin en alt basamağında yer
alan genelge ile getirilen mevcut
kısıtlama, doktrinde kanunlarla aynı
basamakta olup olmadığı konusunda
fikir ayrılıklarının olduğu, bununla
beraber genelgenin üstünde yer aldığı
şüphe götürmez Cumhurbaşkanlığı
Kararnameleri
(CBK)
ile
bile
yapılamamaktadır. Zira, Anayasamızın
Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini
düzenlediği 104. maddesinin 17.
fıkrasının 2. ve 3. cümleleri şu şekildedir:
Mayıs-Haziran 2020
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“Anayasanın ikinci kısmının birinci
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle
dördüncü bölümde yer alan siyasi
haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle
düzenlenemez.
Anayasada
münhasıran
kanunla
düzenlenmesi öngörülen konularda
Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi
çıkarılamaz.”
Seyahat özgürlüğü, Anayasamızın
ikinci kısmının ikinci bölümünde, “Kişi
Hakları ve Ödevleri” başlığı altında
“Yerleşme ve seyahat hürriyeti”
olarak 23. maddede düzenlenmiştir.
Dolayısıyla CBK için bile düzenleme
yasağı
kapsamındadır.
Normlar
hiyerarşisinde
genelgeden
üst
basamakta
bulunmasına
rağmen
CBK bile bu alanda sınırlama bir
yana, herhangi bir düzenleme dahi
yapamazken, en alt basamakta bulunan
adsız düzenleyici bir işlemin böyle bir
sınırlandırma yapabilmesi mümkün
değildir.
Ayrıca konumuzla bağlantılı olarak,
İl İdare Kanunun 11. maddesinin C
bendine 25.07.2018 tarihli KHK ile
eklenmiş ek paragraf ile valinin görev ve
yetkilerinden birini düzenleyen hükme
de değinmek yerinde olacaktır. Bahsi
geçen hüküm şu şekildedir:
“Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin
olağan hayatı durduracak veya
kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu
ya da bozulacağına ilişkin ciddi
belirtilerin bulunduğu hâllerde on beş
günü geçmemek üzere ildeki belirli
yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni
ya da kamu güvenliğini bozabileceği
şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir;
belli yerlerde veya saatlerde kişilerin
dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların
seyirlerini
düzenleyebilir
veya
kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit
silah ve merminin taşınması ve naklini
yasaklayabilir.”
İçişleri Bakanlığının yukarıda da
adı geçen 03.04.2020 tarihli ve
89780865-153 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış
Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu
genelgesine dayanak olarak gösterdiği
bu hüküm her ne kadar somut duruma
uygun görünse de dikkatli okunduğunda
bu kanının da yanlış olduğu görülecektir.
Bu dayanağın yanlışlığını kanıtlamak
adına öncelikle İl İdaresi Kanununun
9/A maddesinden bahsetmek gerekir.
Bu hükme göre, “Cumhurbaşkanı
yardımcıları ve bakanlar, görevlerine
ait işleri için valilere re’sen emir ve
talimat verirler.” Anayasanın 13.
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maddesi temel hak ve özgürlüklerin ilgili
maddelerindeki sebepler dolayısıyla
ancak
kanunla
sınırlanabileceğini
belirtmiş olduğundan, somut olayımızda
olduğu gibi İçişleri Bakanlığı’nın görevli
olmadığı ve yetkisinin de bulunmadığı
bir konuda valiliklere göndereceği
bir genelge ile seyahat özgürlüğünü
kısıtlama talimatında bulunabilmesi söz
konusu bile olamaz. Zira yetkili olmadığı
bir konuda bir idari birimin talimat
vermesi kabul edilemez. Diğer yandan,
adı geçen kanunun yukarıda paylaşılan
11/C hükmündeki “ildeki belirli yerlere
girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu
güvenliğini
bozabileceği
şüphesi
bulunan kişiler için sınırlayabilir”
cümlesinin gelişinden de anlaşılacağı
üzere, bu hüküm ancak kamu güvenliğini
bozabilecek şüpheli kimseler için
valilerce alınabilecek bir tedbir olarak
değerlendirilebilir, yoksa kimi istisnalar
dışında neredeyse bir ilin genelini
kapsayacak şekilde bir uygulamaya
dönüştürülebileceği düşünülemez. Şu
da gözden kaçırılmamalıdır ki hükümde
geçen tedbirin 15 günü geçemeyeceği
ifade edilmiş olmakla beraber, bugün
içinde bulunduğumuz durumda olduğu
gibi uzatılabileceğine dair bir ifade de
yoktur. Çok net anlaşılmaktadır ki 11/C
hükmü, kamu güvenliğini bozabilecek
şüpheli
kimselerin
eylemlerinin
önüne geçebilmek adına yalnızca
15 günlüğüne uygulanabilecek bir
istisnai “tedbir” maddesidir. Uygulama
alanının ve süresinin genişletilerek
genele yayılması mümkün değildir.
Ayrıca, 11/C hükmünde “genel
sağlığın korunması” veya “bulaşıcı
hastalık” durumu gibi bir nedene de
yer verilmemiş olduğundan, hükümde
geçen tedbirlerin alınması yine mümkün
olamayacaktır. Maddede her ne kadar
“kamu düzeninin korunması” gibi genel
ve geniş bir ifade kaleme alınmışsa da
bu hüküm Anayasanın 23. maddesinin
3. fıkrasındaki “Seyahat hürriyeti,
suç soruşturma ve kovuşturması
sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek
amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.”
hükmü yokmuşçasına düşünülemez.
“Kamu güvenliği” çok geniş bir
kavramdır. Hukuki belirliliği yoktur. Nasıl
yorumlandığına bağlı olarak kapsamı
sakıncalı olacak şekilde sınırsızca
genişletilmeye fazlasıyla müsaittir.
Anayasada sayılmış olan durumlar
seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği
istisnai hallerdir ve istisnalar dar
yorumlanmalıdır. Aksi halde abesle
iştigal etmeyeceği varsayılan Anayasa
koyucunun
maddede
özellikle
belirtebileceği
“kamu
güvenliği”
ifadesine yer vermemiş olmasına
rağmen, bu ifadeyi bir kanun hükmünde

belirtip
sonraki
sınırlandırmalara
gerekçe göstererek kısıtlamaların bu
kapsama göre yapılabileceğini iddia
etmek, “kamu güvenliği”ni temel hak
ve özgürlükleri yutacak bir “karadeliğe”
dönüştürmekle eş anlamlı olacaktır.
Peki seyahat özgürlüğü salgın hastalık
sebebiyle kanunla sınırlandırılabilir mi?
2001 yılında yapılan Anayasa
değişikliği
ile
temel
hak
ve
özgürlüklerimizin
genel
sınırlama
sebepleri Anayasamızdan çıkarılmıştır.
Dolayısıyla 13. maddede belirtildiği
üzere; temel hak ve özgürlükler,
özlerine dokunulmaksızın yalnızca
Anayasanın
ilgili
maddelerinde
belirtilen sayılı sebepler ile ancak
kanunla sınırlandırılabilir. Bu bağlamda
23. maddenin 3. fıkrası gereği
seyahat özgürlüğü, “suç soruşturma
ve kovuşturması sebebiyle ve suç
işlenmesini
önlemek
amaçlarıyla
kanunla sınırlandırılabilir.” Az önce de
belirtildiği üzere, bu maddede genel
sağlık, salgın hastalık gibi konumuz
ile alakalı bir sınırlandırma sebebi
bulunmadığından
kanunla
dahi
salgın hastalık veya genel sağlığın
korunması
gerekçesiyle
seyahat
özgürlüğü sınırlandırılamaz. Bunun
tek istisnasını ise olağanüstü hal
ilanı oluşturur. Anayasanın 119.
maddesinin 1. fıkrası gereği “tabii afet
veya tehlikeli salgın hastalık durumu”
Cumhurbaşkanının olağanüstü hal
ilan edebileceği durumlardan birini
oluşturmaktadır. Olağanüstü halin ilanı
durumunda ise temel hak ve özgürlükler
yalnızca kısıtlanmaz, m. 15 kapsamında
gerektiğinde de durdurulabilir.
Anayasamızın 15. maddesinin 1.
fıkrasında “Temel hak ve hürriyetlerin
kullanılmasının durdurulması” başlığı
altında şu düzenleme yapılmıştır:
Savaş, seferberlik veya olağanüstü
hallerde, milletlerarası hukuktan doğan
yükümlülükler ihlâl edilmemek kaydıyla,
durumun gerektirdiği ölçüde temel hak
ve hürriyetlerin kullanılması kısmen veya
tamamen durdurulabilir veya bunlar için
Anayasada öngörülen güvencelere
aykırı tedbirler alınabilir.
Bu fıkrada özellikle belirtilmiş olduğu
üzere, ancak olağanüstü halin ilanı
durumunda, milletlerarası yükümlülükler
ihlal edilmemek ve durumun gerektiği
ölçünün dışına çıkılmamak kaydıyla,
Anayasada öngörülen güvencelere
aykırı tedbirlerin alınabileceğine bir
başka Anayasa hükmü ile izin verilmiştir.
Dolayısıyla yalnızca olağanüstü halin
Anlık Dergisi
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ilanı durumunda seyahat özgürlüğü;
Anayasada
sayılmış
olan
suç
soruşturma, kovuşturma veya suç
işlenmesini önlemek amaçlarından biri
dışında sınırlandırılabilecektir.
Ayrıca olağanüstü hal ilanında
Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak
OHAL CBK’ları ile yapılabilecek
düzenlemelerin
kapsamını
da
belirtmekte fayda vardır:
Anayasamızın “Olağanüstü yönetim
usulleri” başlıklı 119. maddesinin 6.
fıkrasında belirtildiği üzere;
Olağanüstü hallerde Cumhurbaşkanı,
olağanüstü halin gerekli kıldığı
konularda 104. maddenin 17. fıkrasının
ikinci cümlesinde belirtilen sınırlamalara
tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi
çıkarabilir.
Kanun
hükmündeki bu kararnameler Resmî
Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis
onayına sunulur.
Açıkça belirtildiği üzere olağanüstü
hal ilan edildikten sonra Cumhurbaşkanı,
m.104/17’nin
ikinci
cümlesindeki
“Anayasanın ikinci kısmının birinci
ve ikinci bölümlerinde yer alan temel
haklar, kişi hakları ve ödevleriyle
dördüncü bölümde yer alan siyasi
haklar ve ödevler Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle
düzenlenemez.”
sınırlamasına tabi olmaksızın CBK
çıkarabilecektir. Ayrıca Anayasanın
15. maddesi gereği; savaş, seferberlik
veya olağanüstü hallerde milletlerarası
hukuktan doğan yükümlülükler ihlal
edilmemek kaydıyla durumun gerektiği
ölçüde temel hak ve özgürlüklerin
kullanılması kısmen veya tamamen
durdurulabileceği veya bunlar için
Anayasada öngörülen güvencelere
aykırı tedbirler alınabileceği belirtilmiştir.
İşte tam da bu noktada Anayasanın
119. maddesinin 5. fıkrasında bahsi
geçen, “olağanüstü halde temel hak
ve özgürlüklerin nasıl kısıtlanacağının
veya durdurulacağının Olağanüstü Hal
Kanunu çerçevesinde düzenleneceği”
kuralı, olağanüstü halin ilan edilmiş
olması
durumunda
m.15’teki
“Anayasada öngörülen güvencelere
aykırı tedbir alabilme” hükmü karşısında
ne yazık ki bağlayıcılığını da bir anlamda
yitirmektedir.
Çalışmayı daha fazla uzatmamak
adına kısaca değinilmesi yararlı
bulunan bir konu daha vardır: O da 10
Nisan 2020 tarihli İçişleri Bakanlığı
genelgesi ile yurtta infial uyandıran
iki günlük sokağa çıkma yasağıdır.
Bu yasak da Anayasaya tamamen
Anlık Dergisi

aykırıdır. Olağan dönem rejiminde
sokağa çıkma yasağının kanunla veya
CBK ile ilan edilebilmesi bile mümkün
değilken, bir genelge ile valiliklere
talimat gönderilerek böylesine bir
yasağa gidilmesinin hiçbir hukuki izahı
olamaz. Sokağa çıkma yasağı ancak ve
ancak resmi bir olağanüstü hal rejimi
uygulaması olabilir.
Çalışmada özet olarak ifade edilmek
istenen şudur: Tehlikeli bir salgın
hastalığın boy gösterdiği böylesine
bir durumda devlet önlem almak ve
sağlığımızı korumakla yükümlüdür.
Ancak bu yapılırken Anayasa bir
kenara atılmamalı, mevcut hukuk
kuralları hangi prosedürü öngörmüşse
o uygulanmalıdır. Çalışmada varılan
sonuç ise; hayatlarımızı “15” er
günlük uzatmalarla seyahat özgürlüğü
kapsamında sınırlandırmayı amaçlayan
haklı önlemlerin haklılığını, Anayasanın
öngörmüş
olduğu
çerçevede
gerçekleştirilerek araç bağlamında da
sağlamasıdır. Dolayısıyla, Anayasanın
sistematik
yorumu
çerçevesinde
bu krizin en “hukuki” yönetimi,
doğurabileceği
muhtemel
diğer
problemler sebebi ile tercih edilmese
de resmi bir OHAL ilanı sonrası m.
15 kapsamı gereği temel hak ve
özgürlüklerin gerek kanun gerek OHAL
CBK’sı ile sınırlandırılabileceği veya
durdurulabileceği bir OHAL rejimi
içinde olacağıdır. Zira yalnızca resmi
bir OHAL ilanı sonrası uygulama bulan
Olağanüstü Hal Kanununun “Alınacak
tedbirler” başlıklı 9. maddesi incelenirse
görülecektir ki, içinde bulunduğumuz
durumda resmi bir OHAL ilanı
olmamasına rağmen fiilen bir OHAL
rejimi tedbirleri yürütülmektedir. Bu da
hukukun çiğnenmesi anlamına gelir.
Hiç unutulmamalıdır ki ülkemizin hukuk
alanındaki en büyük problemi; kuralların
kötü olması değil, kuralları koyanların
koydukları kurallara uymaya tenezzül
etmemeleridir.
Son olarak sorulması gereken bir soru
daha bulunmaktadır: İçişleri Bakanlığı
tarafından bir genelge ile yapılmış
mevcut sınırlandırmaların hukuki akıbeti
nedir?
Somut olayda olağan dönemde
kanunla dahi sınırlandırılamayan bahsi
geçen özgürlük bir yana, kuvvetler
ayrılığı prensibi gereği bir idari makamın
ve genel anlamıyla yürütmenin
yargılama faaliyeti yapamayacağı ne
kadar açık ise temel hak ve özgürlüklerin
yalnızca kanunla sınırlanabileceği kuralı
karşısında yasama faaliyeti alanına
giren bir konuda da işlem tesis etmesi

düşünülemez. Dolayısıyla böyle bir
senaryo
yasama
fonksiyonunun
gasp edilmesi ile sonuçlanır. Yasama
fonksiyonunu gasp eden bir işlem
“yok” hükmündedir. Hukuk aleminde
hiç doğmamıştır ve hiçbir sonuç ifade
etmez. Aslında “yok” hükmünde
olduğundan
iptal
edilmesi
bile
gerekmez. Çünkü iptal edilebilecek bir
işlem, ağır sakatlığından dolayı hukuk
aleminde mevcut dahi olamamıştır.
Ancak pratikte hukuki belirliliği ve
güvenliği sağlamak adına bu tarz
işlemler de iptal edilmektedir.
Sonuç olarak hukuk devleti ilkesi
en olağanüstü durumlarda dahi hangi
sebeple olursa olsun feda edilebilecek
veya vazgeçilebilecek bir kurum
değildir. Hızlı hareket etmek adına
Anayasaya aykırı hareket etmek uzun
vadede çok daha ciddi karışıklıkları ve
hukuki belirsizlikleri ortaya çıkaracaktır.
Herkesin can derdine düştüğü ve
ekonomik kaygılar içinde olduğu
böylesi bir ortamda bu kaygılara bir
de hukuki kaygılar eklenmemelidir.
Yargıç Marshall’ın Murbery v. Madison
Davası’nda sarf ettiği ünlü sözler1
buradaki duruma uyarlanarak ifade
edilecek olursa;
“Anayasa, ya olağan dönemde
olduğu gibi olağanüstü dönemde
de bağlayıcılığını koruyan üstün bir
kanundur ya da olağanüstü zamanda
görmezden gelinebilecek alelade bir
tasarruftur. Bu şıklardan birincisi doğru
ise yasama ve yürütme organı olağan
dışı zamanda da anayasaya uygun
hareket etmekle mükelleftir. İkinci şık
doğru ise anayasalar, kafamıza estikçe
uymak üzere tasarlanmış, milletlerin
giriştiği manasız teşebbüslerdir.”

1
“Anayasa, ya alelade
kanunlar gibi değiştirilemeyen
üstün bir kanundur ya da yasama
kuvvetinin dilediği zaman değiştirebileceği, alelade kanunlarla
aynı seviyede bir tasarruftur.
Bu şıklardan birincisi doğru ise
yasama organının Anayasaya
aykırı olan tasarrufları kanun
değildir. İkinci şık doğru ise
yazılı anayasalar, mahiyeti itibari
ile sınırlandırılması imkansız
olan bir kuvveti sınırlandırmak
üzere milletlerin giriştiği manasız
teşebbüslerdir.”
Mayıs-Haziran 2020
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Amerikan
Ergenekonunun
"1 Numarası"
Kimdi?
Sait KAYA

Geçen sayıda yer alan “Amerikan
Ergenekonu İşbaşında” başlıklı yazıda
Obama’ya verilen muhtırayı konu
etmiştim. 2012 yılındaki bu muhtıra
olayı sonrasında İzrael’de de benzer
gelişmeler yaşanmış ve ben de fikri takip
gereği konuyu işlemeye devam ederek
nihayet bu tezgâhın başındaki kişiye
dair tahminimi yine bilgi ve belgelere
dayanarak ifade etmiştim. O süreçte
yazdığım iki yazıyı kısaltıp birleştirerek
ve güncelleyerek sunuyorum. Küresel
sistemi, bu sistemdeki güç dengelerini
ve işlerin nasıl yürüdüğünü anlamak
bakımından
yazılarda
anlatılan
gelişmelerin güncelliğini koruduğunu
düşünüyorum. Üstelik bu gelişmelerin
onca önemine ve yaşandıkları dönemde
dünya medyasında yüzlerce habere
konu olmalarına rağmen, Türkiye’de
bu konulara benden başka değinen
neredeyse yok gibi. Dış Haberler
sayfalarında kibrit kutusu kadar
haberlere konu olmanın dışında bu
gelişmeleri mercek altına alıp analiz
eden bir “Strateji Uzmanı” falan da
çıkmadı.
“Balyoz Eylem Planı” Amerika’da!
Obama’ya verilen “muhtıra”nın
ardından ABD’deki bir diğer dikkat
çekici gelişme ise 2012 Mart ayı
sonlarında New York Times’a sızan
bir askerî plan semineri oldu. İki
hafta süren semineri yöneten kişi,
ABD’nin Somali-Afganistan arasındaki
bölgeden sorumlu olan ve Florida
Tampa’da konuşlu Merkez Kuvvetler
(CENTCOM) Komutanı General James
N. Mattis.
(Aynı Mattis, 20 Ocak 2017 tarihinde
Trump’ın ilk kabinesinde Savunma
Bakanı olarak yer aldı ve bu görevini
01.01.2019 tarihine kadar sürdürdü.
Darbe senaryoları içerisinde yer alan bir
orgeneralin Savunma Bakanı olması ne
kadar ilginç değil mi?)
Senaryoya göre önce İsrail İran’a
saldırıyor. İran da buna İsrail’i ve
Ortadoğu’daki ABD üslerini vurarak
yanıt veriyor. Kürecik’teki ABD radar
üssünün de senaryoya dahil edilip
edilmediği meçhul. İran saldırılarında
200 Amerikan askeri ölüyor. Bunun
üzerine ABD ordusu da savaşa dahil
oluyor ve İran’ın önemli merkezlerini
vuruyor. İran bu sefer Afganistan v.b.
ABD güçlerinin bulunduğu yerlerde
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bombalı saldırılar düzenleyerek karşılık
veriyor. Plan seminerinde en yüksek
olasılık verilen senaryo böyle.
Herhalde bunu da “Balyoz Eylem
Planı”nın Amerika uzantısı olarak
değerlendirmek gerekiyor. ABD basını
bu konularda tecrübesiz olduğu için
“ABD ordusu kendi askerlerimizi
öldürecekti, kilise ve katedralleri
bombalayacaktı” tarzında manşetler
atmamış. Seminere ait CD ve belgelerin
New York Times muhabirine sarı bir zarf
içinde verilip verilmediği de bilinmiyor.
Fakat her hâl-ü kârda ilgili muhabirin
bu plan seminerinin belgelerini bir
valize koyup savcılığa teslim etmesi
ve savcının da derhal General Mattis
hakkında yakalama emri çıkarması
gerekirdi.
Buradan Amerikan yargısını göreve
davet ediyorum. Yarın öbürgün darbe
olur da balyoz kafalarına inerse
akıllanırlar ama iş işten geçmiş olur.
Bir yandan da ABD’nin, bizim ülkemiz
de dahil olmak üzere dünyanın her
tarafında sayısız darbe tezgâhladığını
düşününce “müstehaktır, bırak ne
halleri varsa görsünler” diyesim de
gelmiyor değil hani.

ABD’deki “Balyoz” seminerini yöneten General Mattis

Gerçi ABD ordusunun bizdeki gibi
bir darbe geleneği yok. Çizgi dışına
çıkan ABD başkanları genellikle suikast
yoluyla bertaraf ediliyor.
Tanrı Obama’yı korusun!
25 Nisan Muhtırası!
Şu “askerî vesayet” öyle sinsi bir
hastalık ki bir kere ortaya çıkınca
adeta virus gibi yayılıyor. (Ne? Virüs
mu? Şu işe bakın. 8 yıl önce virusu
ben de öngörmüşüm, hadi bakalım bir
komplo teorisi daha!!) ABD’deki emekli
generallerin
Obama’ya
“muhtıra”
verdiğini gören İsrail Genelkurmay
Başkanı Benny Gantz geri kalır mı? O
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da Başbakan Netanyahu’ya muhtıra
vermiş. Haaretz gazetesine konuşan
ve İran’ın henüz nükleer bomba yapma
kararı vermediğini belirten Gantz ayrıca
İran’a yönelik “yaptırımların meyva
vermeye başladığını” ve İranlı liderlerin
“çok aklıbaşında davrandığını” da
vurgulayarak İsrail ordusunun, İran’a
yönelik bir saldırıya sıcak bakmadığını
da belli etmiş.
(Benny Gantz da şimdilerde
hem bir siyasi partinin hem de
İzrael parlamentosu Knesset’in de
başkanlığını yürütüyor. Daha ilginci de
8 yıl önce bugünlerde muhtıra verdiği
Netanyahu ile koalisyon ortağı olması!!
Nerdeeen nereye?!
Eskiden Türkiye’de darbeci ve
muhtıracı generallerin siyaset ve iş
yaşamındaki
kariyerleri
yükselişe
geçerdi. Şimdi demokrasinin kıblesi
batılı ülkelerde benzer tablolara tanık
olurken Türkiye’de darbeciler yargılanıp
hapse atılıyor. Ey Batı! Demokrasiyi
sizden öğrenecek değiliz!)

“Muhtıracı” İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz
kürsüyü yumruklarken

Başbakan Netanyahu’nun sık sık
İran’ın atom bombası yapmaya çok
yaklaştığı iddiasıyla veryansın etmesini
ve ilk fırsatta İran’ı vurma niyetini
düşünürsek, Genelkurmay Başkanı
Gantz’ın bu çıkışı daha da önem
kazanıyor. Netanyahu, ABD ziyaretinde
de Obama’ya ültimatom vermiş ve
ABD destek vermezse tek başlarına
İran’ı vuracaklarını ve ABD’yi süreçten
dışlayacakları tehdidini savurmuştu.
ABD’deki
emekli
generallerin,
geçen yazının konusu olan, muhtıra
niteliğindeki gazete ilânı da esasen bu
ziyaretle bağlantılıydı.
Gantz’dan 2 gün sonra 27 Nisan’da
Bu kez İsrail iç güvenlik servisi Şin Bet’in
eski şefi Yuval Dişkin de Başbakan
Netanyahu’nun İran’a saldırı planlarını
Anlık Dergisi

“sahtekarlık” olarak niteleyen bir
çıkış yaptı. İran’a saldırı konusunda
dinsel motifleri de kullanan bir söylem
geliştiren Netanyahu’ya karşı Dişkin,
“Kararlarını
kutsal
metinlere
dayandıran liderlere inanmadığını”
belirtti. Hatta daha da ileri giderek,
kamuoyunu yanlış bilgilerle yönlendiren
Başbakan Netanyahu ve Savunma
Bakanı Barak’ı, İsrail’i bölgesel bir
savaşa sürüklemekle suçladı.
İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad’ın
eski başkanı Meir Dagan da bir soru
üzerine, “İran’a saldırmak, hayatımda
duyduğum en aptalca fikir” şeklinde bir
cevap vermişti.
“Sivil” Muhtıra
ABD ve İzrael’de bu gelişmeler
yaşanırken, yine Obama’ya verilen
muhtıranın yayınlandığı Washington
Post Gazetesi’nin 2 Haziran 2012 tarihli
sayısında, Henry Kissinger imzalı ve
“Suriye Müdahalesi Dünya Düzenini
Çökertme Riski Taşır (Syrian
İntervention Risks Upsetting Global
Order)” başlıklı bir yazı yer alıyordu.
“Sayın”
Kissinger’i
herhalde
tanımayanımız yoktur. (Yargıtay kararı
uyarınca terörist çetebaşlarına “Sayın”
demek suç olmaktan çıktığı için bu
hitabı Kissinger için de rahatlıkla
kullanabileceğimizi
düşünüyorum.)
Kendisi, Heinz Alfred Kissinger adıyla
1923’te dünyaya gelmiş olan Alman
(Musevi) kökenli Amerikalı bir politikacı.
Ailesi 1938’de Nazi rejiminden kaçarak
ABD’ye sığınmış. 2. Dünya Savaşı
sırasında Alman savaş esirlerinin
sorgulanmasında
“tercüman”lık
yaptıktan sonra kariyer basamaklarını
hızla tırmanarak 1969-1975 yılları
arasında Ulusal Güvenlik Danışmanı
ve 1973-1977 yılları arasında da
Dışişleri Bakanlığı yapmış. Bu görevleri
sırasında Başkan Nikson’u gölgede
bırakan gücü nedeniyle görev yaptığı
yıllar “Niksinger” dönemi olarak da
adlandırılıyor.
Küresel
Ergenekon’un
ayağından biri: Bilderberg

üç

“Sayın” Kissinger, dünya derin
devletinin beyni olan CFR (Counsil
on Foreign Relations) bünyesinde
Rockefeller
ailesinin
sağ
kolu
konumunda. CFR’nin kararı üzerine

kurulan ve bu konseyin Avrupa uzantısı
olan Bilderberg örgütünün yöneticisi
ve en kıdemli katılımcısı. Bilderberg
Örgütü 1954’te kurulmuş ve Kissinger
1960’lardan bu yana hiç aksatmadan
tüm toplantılara katılmış. Bu örgütün
gücü, amaçları, üyeleri ve Türkiye’den
katılımcıları başlı başına bir hatta birkaç
kitaba konu olabilir.
Kısa bir bilgi notu sunacak
olursak; 3 Kasım 1996’daki Susurluk
kazasını izleyen günlerde 13-14
Kasım 1996’da Tüsiad tarafından bir
panel düzenlenmişti. Panelin konusu
“Siyasette Kalite” olarak belirlenmişti
ve davet edilen konuşmacı da “Sayın”
Kissinger’di!! Son 50 yıldır, dünyanın
neresinde darbe, iç savaş, katliam ve
benzeri karanlık iş varsa arkasında
olan bir kişiden “Siyasette Kalite”yi
öğrenmek ise herhalde Tüsiad’a özgü
bir garabet olsa gerek. Gerçi Bilderberg
katılımcısı Tüsiad üyelerini görünce bu
garabet kendiliğinden aydınlanıyor.
Bu panele yönelik Türkiye’den
belki de tek anlamlı tepkiyi veren kişi
yine Talat Turhan olmuştu. Turhan,
7 Kasım 1996 tarihinde düzenlediği
basın toplantısında gerek Kissinger’in
gerekse dünya düzeninin iç yüzünü
deşifre etmişti. (*)
2012 yılı Bilderberg toplantısı ise 31
Mayıs-3 Haziran tarihlerinde ABD’nin
Virginia
eyaletindeki
Chantilly’de
yapılmıştı. Yine Kissinger’in katılımıyla
gerçekleşen toplantıya Türkiye’den
kıdemli katılımcılar olarak Mustafa Koç
(9. katılışı) ve Ali Babacan (7. katılışı)
vardı. Ayrıca medyadan Enis Berberoğlu
(Hürriyet), akademisyen Prof. Dr. Fuat
Keyman (Sabancı Üniversitesi), iş
dünyasından Serpil Timuray (Vodafone
Türkiye CEO) da bu yılki katılımcılar
arasındaydı.
“1 Numara” arz-ı endam eyledi!
Gelelim Amerikan Ergenekonu’nun
“1 Numara”sına. “Sayın” Kissinger,
herhalde
“askerî
vesayet”
görüntüsünden rahatsız olmuş olacak
ki, emekli generalleri öne sürmek yerine
bu sefer görüşlerini bizzat açıklamayı
uygun bulmuş. Yukarıda sözünü
ettiğimiz yazısının 2 Haziran 2012
tarihini taşıdığını düşünürsek bunun
bir tür Bilderberg deklerasyonu olduğu
tespitini yapmak yanlış olmayacaktır.
Mayıs-Haziran 2020
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(İşin
ilginci
tüm
Bilderberg
katılımcılarının bu toplantıların yapıldığı
tesislere girerken her türlü elektonik
iletişim aracını kapatması gerektiği
ve toplantıların içeriği hakkında hiçbir
şekilde açıklama yapamadıkları, bu
kuralların da 1954’ten bugüne hiç ihlâl
edilmediği dikkate alınırsa, 31 Mayıs-3
Haziran tarihleri arasında Bilderberg
toplantısına katılan Sayın Kissinger’in,
2 Haziran’da gazetede yazısının
yayınlanmış olması da bu iletişim
yasağının delindiği anlamına gelmiyor
mu?)
Yazıda
“1
Numara”
tespitini
yapmamıza neden olan satırlar ise
şunlar (tarafımdan kaynaklanabilecek
herhangi bir çeviri yanlışına karşı, metnin
orijinalini de parantez içinde veriyorum.
Koyu renk vurguları ben yaptım):
“ABD, Esad’ın düşmesi yönünde
tavır almak ve uluslararası diplomasiyi
bu yönde teşvik etmek için hem insani
hem de stratejik nedenlere sahiptir. Öte
yandan, her stratejik çıkar, savaş sebebi
değildir. Aksi takdirde diplomasiye
alan kalmazdı. (The United States
has strategic as well as humanitarian
reasons to favor the fall of Assad and to
encourage international diplomacy to
that end. On the other hand, not every
strategic interest rises to a cause for
war; were it otherwise, no room would
be left for diplomacy.)
Koyu punto ile yazılan sözler tanıdık
geliyor mu? Dilerseniz önceki yazıda
aktardığım bazı emekli generallerin
Washington Post’a verdikleri tam sayfa
ilanda Obama’ya hitaben ne dediklerini
hatırlayalım:
“ABD ordusu dünyadaki en müthiş
askerî güçtür. Fakat her meydan
okumanın askerî bir çözümü yoktur...
Cesur askerlerimiz sizden onları zorlu
yola göndermeden önce tüm diplomatik
ve barışçıl seçenekleri tüketmenizi
bekliyor.
Nükleer silahlı bir İran’ın önlenmesi
haklı olarak sizin önceliğiniz ve kırmızı
çizginiz. Neyse ki, diplomasi henüz
tükenmedi ve barışçıl çözüm hâlâ
mümkün.”
Birinde İran, diğerinde Suriye söz
konusu ancak üslup ve cümleler aynı
kalemden
çıkmışçasına
benziyor.
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Bunların,
ortak
bir
toplantıda
kararlaştırılan bir metin üzerinden
yapılan açıklamalar olduğunu söylersek,
doğruya çok yakın bir tahmin yapmış
oluruz sanıyorum.
Amerikalı savcıların işi giderek
zorlaşıyor. Tatbikat senaryosunda
200 Amerikan askerini öldürme planı
yapan “Balyozcu” General Mattis’e
mi, “Muhtıracı” emekli generallere mi,
yoksa bu generalleri muhtıra vermeye
teşvik suçu işleyen Kissinger’e mi?
Hangi birine iddianame hazırlayıp
dâvâ açsınlar? En iyisi Türkiye’den
şöyle kalabalık bir yargı ve gazeteci
heyetini ABD’ye göndererek Amerikalı
meslektaşlarına brifing vermelerini ve
yol göstermelerini sağlamak.
“Arap
raporu

Baharı”nın

meteoroloji

“Sayın” Kissinger yazısında, birtakım
çevrelerce “İnsanî Müdahale Doktrini”
olarak ortaya sürülen teorik çerçeveye
eleştirel bir yaklaşım getiriyor. Bu doktrin
aslında insan hakları bahanesiyle
emperyalist müdahalelerin yolunu açan
bir kılıf niteliğinde. “Sayın” Kissinger’in
bu doktrini eleştirmesinin sebebi
şüphesiz emperyalizme karşı olması
değil. ABD ve diğer emperyalist güçler
için Irak ve Afganistan savaşlarının
birçok bakımdan ağır bir faturası oldu. Bu
faturanın ilk kalemleri olarak, trilyonlarca
dolara varan ekonomik maliyet,
binlerce asker kaybı, milyonlara varan
sivil ölümlerinin yarattığı meşruiyet
kaybı gibi unsurlar sayılabilir. “Sayın”
Kissinger, böyle bir müdahale doktrini
bir dış politika ilkesi olarak benimsenirse
Amerikan stratejisi için büyük sorunlara
yol açacağını belirtmekte ve “Amerika
kendini, antidemokratik bir hükümete
karşı ‘her’ halk ayaklanmasına destek
vermeye zorunlu mu hissediyor?”
sorusunu sormaktadır.
Yazının devamında da yine benzer
şekilde, “ABD’nin, Irak ve Afganistan’dan
çekilmeyi hızlandırdığı bir süreçte,
Suriye’de yeni bir askerî yükümlülüğe
girmesi nasıl haklı görülebilir?” sorusu
sorulmakta ve “Giderek mezhepsel bir
karakter alan bir çatışmanın içinde çıkış
yolu arayıp durmayı göze alamayız.”
denmektedir.
Anlaşılıyor ki Irak ve Afganistan’dan
dersler çıkaran emperyalist güçler, artık

müdahale etmek istedikleri ülkelerde
önce kendilerine bağlı kontra örgütlere
veya parayla satın aldıkları birtakım
gruplara çeşitli eylemler yaptırmakta,
sonra da bunu diktatörlere karşı bir halk
ayaklanması olarak gösterme yoluna
gitmektedirler. (**)
Yani 4 Mayıs 2012 tarihli yazımızda da
vurguladığımız gibi bu sefer ABD, kendi
planlarının bedelini yerel “muhalif”
güçlere ve bölge ülkelerine ödetmek
istiyor. Bizzat kendisinin yapacağı
bir askeri harekâtı ise ancak zorunlu
hallerde başvuracağı bir son seçenek
olarak görüyor.
Bu noktada geleceğe dönük
iki olasılık akla geliyor: Birinci
olarak ABD, küresel egemenlik
hedefi gereği, stratejik ölçekte bir
kuşatma amacıyla Güneydoğu
Asya’ya ve Çin’e odaklanabilmek
için Ortadoğu’da daha fazla başını
belaya sokmak istememektedir.
Bu bağlamda İran’ın nükleer silah
yapmaması karşılığında ABD’nin
de
Suriye’ye
saldırmaması
çerçevesinde
bir
mutabakata
varıldığını söyleyebiliriz. Yukarıda
bahsi geçen İsrail iç ve dış istihbarat
şeflerinin
ve
Genelkurmay
Başkanı’nın İran’a yönelik askeri
müdahale seçeneği aleyhine yaptığı
çıkışlar da böyle bir mutabakatın
varlığına işaret ediyor olabilir. Ya
da ikinci ihtimal olarak böyle bir
mutabakat yoktur ve ABD, kendisi
savaşa girmeyerek, “kestaneleri
ateşten almak” için başta Türkiye
olmak üzere bölge ülkelerini
cepheye sürmek niyetindedir.
(8 yıl önceki bu öngörülerin
doğrulanmasından gurur değil üzüntü
duymaktayım.)
Haçlı Seferlerinin muhafazakâr,
demokrat, liberal ve “Müslüman”
askerleri
Emperyalist
devletlerin,
bizzat
kendileri tarafından eğitilmiş birtakım
çapulcu ve katil çetelerini kullanarak,
“demokrasi” ve “insan hakları” politikası
gütmesi, en hafif deyimle riyakârlıktır.
Diğer yandan emperyaliste de “niye
emperyalistlik
yapıyorsun?”
diye
kızmanın anlamı yoktur. Bu güçler,
eşyanın tabiatı gereği egemenliklerini
Anlık Dergisi
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ve sömürülerini sürdürebilmek için
bu politikaları gütmektedirler. Asıl
alçaklık; gazeteci, uzman, bilim
adamı gibi sıfatlarla medyada boy
gösteren vicdanını satmış ve beynini
de kiraya vermiş birtakım tiplerin,
“demokrasi”, “insan hakları” ve hatta
“Müslümanlık” adına bu cinayetleri
savunmasıdır. Irak, Afganistan, Libya
gibi Müslüman ülkelere karşı her türlü
katliam ve tecavüz eşliğinde yürütülen
bu “Modern Haçlı Seferi”ni savunmak
nasıl bir Müslümanlıktır? Böyle bir suç
ortaklığı, insanın hem bu dünyada hem
de (eğer gerçekten inanıyorlarsa) öbür
dünyada yüzünü karartmaz mı?
(8 yıl önce bu yazıyı yazarken
medyadaki birçok iktidar yanlısı kalem,
ABD operasyonlarının en hararetli
destekçisiydi. Hatta ABD’nin bölgeye
“demokrasi getirmesi”ne karşı çıkanları,
darbeci, Ergenekoncu, Saddamcı,
Esadcı, Baascı gibi sıfatlarla linç etmek
modaydı. 15 Temmuz’dan sonra
bu tayfanın kıblesi şaştı. Birdenbire
Amerikan emperyalizmini keşfettiler.
Yeni Müslüman namaza doymazmış
diye bir laf vardır, bunlar da şimdi
günde beş vakit ABD ve Avrupa
emperyalizmine giydirmezlerse rahat
edemiyorlar. Yarın öbürgün memlekette
sosyalist devrim olsa, hepsi birden “Ben
zaten Lenin’in “Emperyalizm” kitabını
gençliğimde hatmetmiştim” deyip
hepimizi çırak çıkarırlar.)
(*) http://www.talatturhan.com/knf27.html
(**) Bütün bu tezgâhları, uçuk
kaçık komplo teorilerinden arınmış
olarak bilimsel düzlemde anlamak için,
Talat Turhan’ın, insanüstü bir emekle
800’den fazla kaynağa dipnotlarla
atıf yaparak ürettiği ve adeta tüm
yaşam birikimini yansıtan bir eser olan
“Küresel İhanetin İçyüzü ve ARAP
BAHARI” isimli kitabını özellikle tavsiye
ediyorum.
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Batıdaki Türk
Düşmanlığı
Prof. Dr. V. Necla GEYİKDAĞI

Avrupa ülkeleri yarattıkları bir “Doğu
Sorunu” (La Question d’Orient veya the
Eastern Question) kavramıyla 19. yüzyıl
başından beri Osmanlı İmparatorluğunu
yıkmaya ve topraklarını paylaşmaya
çalışmışlardı. Bu paylaşma hususunda
anlaşamamaları İmparatorluğun ömrünü
uzatmış, diplomatik ve askeri çekişmeler
1918’de
İmparatorluğun
sona
ermesinden sonra bile devam etmişti.
Doğu Sorunu Napolyon Savaşlarından
hemen sonra, Viyana Kongresinde
(1814-1815) Rus Çarı Aleksander
tarafından, kongredeki devletlerin
dikkatini Doğu Avrupa’da Osmanlı
idaresinde yaşayan Slav topluluklara
ve yeni başlayan Yunan ayaklanmasına
çekmek için kullanılmıştı. Çarın amacı
bir Avrupa ittifakı yaparak Osmanlı
Devletine karşı ortak hareket etmekti.
Rusya’nın
Osmanlıyı
Avrupa’dan
tamamen çıkarmak ve İstanbul’u ele
geçirmek emellerini çok iyi bilen diğer
Avrupa devletleri böyle bir ittifakı kendi
çıkarlarına aykırı buldular. İngiltere
Rusya’nın güneye inerek, gelişmekte
olan Doğu Akdeniz ticareti ve en değerli
sömürgesi olan Hindistan’a giden yolu
için tehlike yaratmasından çekiniyordu.
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
ise Rusya’nın Doğu Avrupa’da bir nüfuz
bölgesi veya egemenlik kurmasını
istemiyordu. Bu nedenle bir müddet
daha Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak
bütünlüğünün korunmasında birleştiler.
Aslında, Avrupa devletlerinin
tamamı
Osmanlıyı
Avrupa’dan
tamamen çıkarmak, hatta Anadolu’dan
bile uzaklaştırmayı istiyordu. Avrupalı
devlet adamları, özellikle İngilizler, 19.
yüzyıl boyunca bu isteklerini sıklıkla
dile getirmişlerdi. Alman yazar ve
devlet adamı Ernest Jackh, 1944’de
yayınlanan kitabında, The Rising
Crescent: Turkey, yesterday, today
and tomorrow (Yükselen Hilal: Türkiye:
Dün, bugün ve yarın), dünyadaki hiçbir
ulusun Türkler kadar Batı dünyasının
kötülüklerine
maruz
kalmadığını
yazmıştı. Birinci Dünya Savaşı sonunda,
üç imparatorluk, Osmanlı, Rus ve
Avusturya-Macaristan son bulmuştu.
Jackh Rus Çarlığının Sovyetler Birliğine
dönüşümü ile Türkiye’nin Padişahlıktan
Cumhuriyete geçişini kıyaslar. Jackh’a
göre, her iki ülke de benzer şekilde
işgale ve yabancı müdahaleye karşı
koymuştu. Ancak, her iki ülkedeki geçiş
süreci temelde çok farklı olmuştu.
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Savaş sonunda Ruslarla imzalanan
Brest-Litovsk Antlaşmasını göre Baltık
ülkeleri, Ukrayna gibi Rus olmayan
Çarlık topraklarında bağımsız devletler
kurulmasıyla Rusya için belirli bir toprak
kaybı olmuşsa da, 180 milyon Rus’un
ulusal yaşamını sona erdirmek gibi bir
tehdit söz konusu değildi. “Öte yandan
Osmanlı Devleti’ne kabul ettirilen
Sèvres [Antlaşması] 18 milyon Türk’ün
ulusal yaşamını sonlandırmak için bilfiil
tasarlanmıştı.
Bu düşmanlığın sebepleri
ne olabilir?
Martin Bernal, Black
Athena: The Afroasiatic Roots of
Classical Civilization (Kara Athena:
Klasik Uygarlığın Afro-Asya Kökenleri)
kitabında 18. yüzyıldan itibaren
Avrupa’da yükselen ırkçılığın, Doğuda
gelişmiş olan Mısır ve Fenike gibi eski
uygarlıkların antik Yunan’a katkılarını
inkâr edecek derecede geliştiğini ve
bunun sonucunda doğulu halklara
karşı küçümseyen bir tavır alındığını
anlatmaktadır. 19. yüzyıla kadar, bilim
insanları eski Yunan medeniyetinin
ortaya çıkışında, eski Mısır ve Güney
Batı Asya medeniyetlerinin çok önemli
rolü olduğu hususunda hemfikirdi.
Hem klasik hem de Helenistik devirde,
Yunanlıların kendileri de dinlerinin,
felsefelerinin ve matematik bilgilerinin
gelişmesinde eski Mısır medeniyetinin
derin izler bıraktığını belirtmişlerdi.
Kullandıkları kültürel eşyalar, en
başta alfabeleri Fenike’den gelmişti.
“Eski Model” olarak adlandırılan bu
açıklamalar 19. yüzyılda inkâr edilerek,
yerine, Bernal’in deyişiyle, bir “Aryan
Modeli” ileri sürüldü. Bu yeni model,
Yunan uygarlığının gelişiminde Mısır ve
Asya etkisini reddederek, bu uygarlığın
Ege
havzasının
medenileşmiş
insanlarıyla kuzeyden gelen dinamik
halkların kaynaşmasıyla oluştuğunu
savunmaktadır. Bernal’a göre Hıristiyan
dininin etkisinin yayılması ve teknolojik
ilerlemelerle birlikte yükselen ırkçılık,
Afrika ve Asya uygarlıklarının Yunan
uygarlığının temelini oluşturduğunu
kabul etmek istemiyordu.
Keşifler
ve
teknolojik
gelişmeler, yükselen ırkçılıkla birlikte,
durağan Doğu kültürlerine saldırıyı
arttırdı. Devrin filozofları, eski filozofların
yapıtlarını da kullanarak Avrupa
ırklarının üstünlüklerini anlatmaya
başladılar. Aristo Yunan ırkını zeka,
yetenek ve cesarette diğer halklardan
Anlık Dergisi
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üstün görerek, onları kendine tabi
kılmak ve köle yapmak için haklı bir
neden olarak görmüştü. Bu tür Yunan
görüşlerini benimseyen Avrupalılar 17.
yüzyıldan itibaren, kendilerinden daha
koyu tenli olan insanları (Çingene, Orta
Doğulu, Afrikalı vs.) hor görmeye ve köle
olarak kullanılmalarını olağan saymaya
başladılar. Örneğin, İngiliz filozoflar,
17. yüzyılda John Locke, 18. yüzyılda
David Hume, köle sahibi Amerikan
kolonicilerinin yerli halkın topraklarını
gasp etmelerini haklı çıkarmak için,
Amerika kıtasının gerçek sahibi
Kızılderilileri kötülemeyi sürdürdüler.
Locke ve Hume gibi, Benjamin Franklin
de koyu renk teni ahlaki ve zihinsel
gerilikle
özdeşleştiriyor,
yerlilerin
topraklarını işlemeyi bilmedikleri için
sahibi sayılamayacaklarını ve bu
toprakları kullanmayı daha iyi bilen
Avrupalının
sahiplenmekte
haklı
olduğunu söylüyordu.
Avrupa aydınlanmasının büyük
filozofları da benzer fikirler ileri sürdüler.
Montesquieu 1848’de yayınlanan
Des l’Esprit des Lois (Kanunların
Ruhu) kitabında, Rousseau 1762’de
Du
Contrat
Social
(Toplumsal
Sözleşme) başlıklı eserinde coğrafi
determinizmi savunarak, uygun iklim
ve topografyanın erdemli ve yetenekli
insanlar yetişmesi için gerekli olduğunu
belirtirler. Daha sonraki romantikler
de Avrupa’nın serin ikliminin bilimsel
gelişmeye uygun olduğunu ve faziletin
kaynağının Avrupa’nın sisli dağlarında
bulunduğunu ifade ettiler.
Voltaire, hepsinden ileri giderek, genel
doğulu düşmanlığını Türk düşmanlığına
dönüştürdü. 1768-1774 Türk-Rus
Savaşları sırasında Rus Çariçesi II:
Katerina ile yazışmalarında, Türklere ve
Padişahlarına hakaretler yağdırmıştı.
30 Ekim 1769’da neşeyle şunları
yazmıştı: “Majesteleri Türkleri öldürerek
beni hayata döndürüyorsunuz… Tanrı
ve senin muzaffer orduların, be Te
Catharinam… duasını okurken beni
duydular. Melek Cebrail Osmanlı
ordusunun bozguna uğradığını bana
bildirdi.”
Her vesileyle, hoşgörü
savunucusu olduğunu iddia eden bu
filozof bu hoş(kötü)görüsünü Türklere
karşı acımasızca dile getiriyordu. 27
Şubat 1769’da Katerina’ya yazdığı bir
mektupta “onları [Türkleri] rezil etmek
yetmez, ebediyen Asya’ya sürülmeleri
Anlık Dergisi

gerekir” diyordu.
Diderot da Türklere karşı kötü
niyet
sergilemekte
Voltaire’den
geri kalmıyordu. Bir arkadaşına 20
Mayıs 1769’da yazdığı bir mektupta
“beni sevinçten havalara sıçratmak
istiyorsan, bana sürekli olarak elli veya
altmış bin Türkü öldürmeyi öğret”
demişti. Katerina’ya bir mektubunda da
“sana bu savaşı yaşatanlara ve Türklere
ilelebet lanet olsun” diye yazmıştı.
Diğer mektuplarında
dileklerde bulunmuştu.

da

benzer

İnsanın
ve
toplumun
mükemmelleşmesinin ilerleme, akıl ve
mantıkla mümkün olacağı düşüncesinin
hâkim olduğu Aydınlanma Çağı (16801780), gelenekçilik, bilim karşıtlığı ve
otoriteye karşı çıkıyordu. Fakat 18.
yüzyıl sonlarında orijinallik, bireycilik,
hayal gücü ve heyecan gibi kavramlar
rağbet görmeye ve aydınlanma
idealleri olan akılcılık ve evrenselliğin
reddedildiği romantik akım başladı.
Aydınlanmacılar düzen ve istikrarı
savunarak Çin, Mısır ve Roma gibi uzun
ömürlü ve güçlü devletleri incelemeyi
seçerken, Romantikler uzak, soğuk,
küçük ve saf olarak tanımladıkları
idealleri tercih ettiler. Buna uygun olarak
eski Yunanı buldular. Latin klasiklerini
bırakarak Homer okumaya başladılar.
Özellikle İngiltere’de, uzun zamandan
beri beslenmekte olan Helen hayranlığı
arttı ve yayıldı. Tarihsel deliller yok
sayılarak Yunan orijinalliği iddia edildi.
Kısa zamanda, yeni kurulan Alman
üniversitelerinin ırk araştırmaları ve
Avrupa merkezciliği öne çıkmaktaydı.
Bernal’a göre “geç 18. yüzyıl ve erken 19.
yüzyıl Alman düşünürleri Kant, Fichte,
Hegel ve Schegel iki asır devam edecek
olan şovenizmin ve ırkçılığın sağlam
bir temelini oluşturdular.” Böyle bir
Avrupa, Osmanlı Devleti’ne karşı Yunan
isyanının hazırlanmasını sağladıktan
sonra, başarıya ulaşması için maddi ve
manevi hiçbir yardımı da esirgemedi.
Romantik şairler, İngiliz Byron ve
Shelley, Fransız Victor Hugo, Alman
Novalis ve Hölderlin yazılarıyla, ressam
Delacroix hayali Sakız adası katliam
tablosuyla Rumların yanındaydı. 19.
yüzyıl boyunca bu gelenek güçlenerek
devam etti.
1820’lerde,
aydın
ve
bilim adamı geçinen bazıları İngiliz

Hükümetine baskı yaparak, “özgürlük
için savaşan” Rumlara derhal yardım
edilmesini istiyordu. Lord Stratford de
Redcliff (Canning) 1825’de İstanbul’a
elçi olarak gönderilmiş, arabuluculuk
yaparak
bağımsız
Yunanistan’ın
kurulmasını kolaylaştırmak istemişti.
İstanbul’a gelişinden birkaç yıl önce,
kuzeni olan Dışişleri Bakanı George
Canning’e yazdığı özel bir mektupta,
gizli dileğinin “Türklerin pılı pırtılarını
toplayıp
Avrupa’dan
sürülmeleri”
olduğunu yazmıştı. Bir arkadaşına
yazdığı mektupta da “zavallı Grekler
[Rumlar]… şu korkunç ve iğrenç
Türkleri
korumak
zorunluluğuna
neden olan Avrupa güç dengesini
lanetleme durumunda olduğunu”
belirtmişti. Sözünü ettiği güç dengesi
1827’de istediği gibi oluşmuş, İngiltere,
Fransız ve Rus donanmalarıyla birlikte
Navarin’de Osmanlı Donanmasını
yakarak 8 000 askeri öldürmüş, üstelik
küstahça, Türk Donanmasını kendilerini
limana sokmamakla suçlamıştı. Rusya
Yeniçeri Ocağının dağıtılmasından
ve yeni ordunun tam kurulamamış
olmasından faydalanarak savaş açmış,
Balkanlardan ve Kafkasya’dan hızla
ilerleyerek 1829’da Osmanlı Devleti’ne
Edirne
Antlaşmasını
imzalatmıştı.
Böylece Rumların bağımsızlık yolundaki
bütün engeller ortadan kalkmıştı.
Osmanlı
Devleti
gerilemeye
başladıktan sonra Avrupalıların daha
çok ilgisini çekmeye başladı. 18. Yüzyıl
sonlarından itibaren gezgin, casus
ve geçici devlet görevlileri bu ülkeye
gelerek gördüklerini kitaplaştırdılar.
Bunlardan biri, İstanbul’a ilk kez eniştesi
olan Fransız elçisiyle birlikte gelen
teğmen François de Tott idi. Asıl görevi
Türkçe öğrenerek, bu ülkeyi tanımak
ve Fransa için istihbarat toplamaktı.
1770’lerde Osmanlı Donanması ve
Ordusu için danışmanlık yapmış ve
bunların ıslahına çalışmıştı. Fransa’ya
döndükten sonra Türkiye’de tuttuğu
günlüklerden hazırladığı anı kitabı
Mémoires du Baron de Tott Sur les Turcs
et les Tartares (Baron de Tott’un Türkler
ve Tatarlar Hakkında Anıları) 1785’de
yayınlanmış ve kısa zamanda İngilizce,
Almanca ve başka Avrupa dillerine
çevrilerek bütün Avrupa’da önemli bir
referans kitabı olmuştu. Montesquieu
ve Rousseau gibi filozoflara atıfta
bulunarak Türkler için “soğuk iklimlerde
yaşarken kahraman olsalar da sıcak
Mayıs-Haziran 2020
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iklime geldiklerinde cüretkâr ve fanatik
olduklarını”, cahil ve kibirli oldukları
için kendilerini Türk olmayanlardan
üstün
gördüklerini
söylüyor.
Montesquieu’nün, cehaletleri yüzünden
Türklerin iyi vasıfları olamayacağı, yapıcı
olmak yerine hep yıkıcı olduklarını
söylediğini hatırlatıyor ve ona katılıyor.
Padişahların despotluğu, eve kapatılan
kadınların çektikleri, kadın ve erkeğin
birbirini görüp tanımadan evlenmesi,
mülkiyet hakkı ve gelecek garantisi
bulunmayışı ve köle kadın pazarından
söz ediyor. Türklerin dili fakir olduğu için
Arapça ve Farsçadan bolca sözcükler
aldıklarını ve dillerine uygun olmayan bir
alfabeyle doğru dürüst yazamadıklarını
belirtiyor. Diğer olumsuz görüşlerle
birlikte, Türk dili ve alfabesi hakkında
benzer eleştiriler, Sir William Eton
tarafından da yapılmıştı.
Osmanlı Devleti ve Türkler hakkında
yazdığı olumsuz görüşlerle dolu olan
kitaplarıyla İngiliz Charles Mac Farlane
Türk
düşmanlığını
körüklemede
muhtemelen en başarılı olanlardan
biridir. İki ciltlik Constantinople in
1828 (1828’de İstanbul) başlıklı kitabı
1829’da yayınlanmıştı. Sayfalarca,
her vesileyle, Türklerin Rumları
katlettiklerini, gaddarlık yaptıklarını
hikaye
ediyordu.
Yunan
isyanı
başlarken, 1821 Baharında, Mora’da 50
000 kadar zararsız ve silahsız Türk’ün
Rumlar tarafından nasıl tamamen
katledildiklerinden hiç bahsetmiyordu.
Ortodoks din adamları tarafından da
desteklenen bu katliamlardan çok az
Türkün kurtulabildiğini, 20. yüzyılın
ikinci yarısında William St Clair ve
David Howarth gibi dürüst bazı İngilizler
yazmıştı. Mac Farlane Türkleri fiziksel
olarak çirkin bulduğunu ve ayrıca cahil
olarak gördüğünü sıkça tekrarlıyor. Bina
yapımını eleştiriyor ve Türklerin inşa
ettikleri binaların, camiler dışında, ancak
bir nesil ayakta kalabileceğini söylüyor.
Dört-beş yüzyıldan beri ayakta duran
camilerin varlığını inkâr edemeyeceği
için onları hariç tuttuğu anlaşılıyor.
İstanbul’a geldiğinde, Davut Paşa
ve Selimiye Kışlalarının güzelliklerini
görünce, gene alaycı bir küçümsemeyle
“söylemeye gerek yok, buna hiçbir
Türk eli değmemiştir” diyerek, bu
ülkedeki iyi olan her şeyin azınlıklar
tarafından yapıldığını anlatıyor. Kitabın
ikinci cildinde de aynı abuk sabuk
eleştiriler devam ediyor. II. Mahmut’un
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en olumlu reformlarından olumsuz bir
dille söz ediyor. Sultanın yeni ordusu
için Avrupa müziğini tercih ettiğini, fakat
İtalyan eğitmenin Türkleri yeteneksiz
bularak Ermenileri seçtiğini belirtiyor ve
alaycı bir şekilde yeni asker kılıklarının
tenkidini yapıyor. Bu arada, ya kendisi
cahil olduğu için Osmanlı Ordusunun
Mehterinin
Avrupa
Ordularının
bandolarının öncüsü olduğunu bilmiyor
veya kötü niyetli olduğundan bunu
okurlarından saklıyor.
Mac Farlane ilk gezisinden 18 yıl
sonra, Türkiye’ye geldiğinde, Osmanlı
Devleti’nin yönetimi daha kötüye gitmiş
ve ekonomini büyük ölçüde yabancıların
kontrolüne geçmiş, İngiliz elçileri devlet
yönetimine müdahaleyi arttırmıştı. Belki
de bundan aldığı cesaretle, 1850’de iki
cilt olarak yazdığı Turkey and Its Destiny
(Türkiye ve Alın Yazısı) kitabında daha
küstah bir dil kullanıyordu. II. Mahmut
zamanında başlatılan sanayileşme
hareketinin beceriksizlik ve yolsuzluklar
nedeniyle başarısız olduğunu belirtirken
doğru söylediği şeyler de vardı. Fakat bu
başarısızlığın asıl nedeninin, İngiltere ile
yapılan 1838 tarihli ticaret antlaşmasının
ülkeyi yarı sömürge haline getirmekte
olduğundan ve yabancı tüccarların
yolsuzluğu arttırdığından söz etmiyordu.
1853’de Kırım Savaşı arifesinde yazdığı
Kismet; or, the Doom of Turkey (Kısmet;
veya, Türkiye’nin Kötü Sonu) yapıtında
da artık açıkça Türklerin sadece
Avrupa’dan değil, Anadolu’dan da, hatta
yeryüzünden silinmesini istiyordu.
18. yüzyıldan itibaren İngiliz William
Eton, Amerikalı misyoner Joshua
Brewer, İngiliz Nassau Senior ve
Mac Farlane gibi yazarların yazdıkları
düşmanca görüşlerin, Türkler hakkında
tarafsız görüşler belirten Adolphus
Slade ve Lamartine gibi yazarların
yazdıklarıyla giderilmesi mümkün
değildi. Hatta çok daha sonra Pierre
Loti, Claude Farrère ve Marmaduke
Pickthall gibi Türk dostu yazarlar bile
önemli bir etki yaratamamıştı.
19. yüzyıl boyunca, başta İngiltere
olmak üzere, Fransızlar ve Ruslar
Osmanlı Devleti’nde reform yapılması,
daha doğrusu azınlıklara sahip oldukları
din, dil, sosyal ve kültürel yaşamdaki
geniş hakların da ötesinde haklar
verilmesi, için devlet yönetimine
karışmayı sürdürdüler. Fakat meşruti
bir yönetim gibi gerçek reformlar

yapılmasını istemediler. 1876’da, Birinci
Meşrutiyet ilan edildiğinde, Abdülhamit
ile birlik olup Mithat Paşa’ya ihanet
ettiler. Meşruti bir yönetimle, din ayırımı
yapmadan, sağlam bir ordu ve bürokrasi
amaçlayan çabaların karşısında oldular.
İkinci Meşrutiyet döneminde de
düzelmekte olan yönetimle, güçlenecek
olan Osmanlı Devleti’ni bölüşmek
işinin zor olacağını düşündüklerinden
meşrutiyeti
ve
reformların
gerçekleşmesini istemediler. İngilizler el
altından, 31 Mart ayaklanmasında gerici
güçlerle iş birliği yaptılar. 1877-1878
Rus Savaşından sonra iyice zayıflamış
olan Osmanlı İmparatorluğu topraklarını
paylaşmaya
başladılar.
İngilizler
1878’de Kıbrıs’ı, 1882’de Mısır’ı işgal
etmişler, Fransızlar 1881’de Tunus’u
almışlardı.
Avusturya-Macaristan
1878’de Bosna-Hersek yönetimine
el koymuştu. Bütün bunları Osmanlı
Devletiyle savaşmadan elde etmişlerdi.
Kars, Ardahan ve Batum da savaş
sonrası Ruslara bırakılmıştı. 1877-1878
Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu
topraklarının beşte ikisini kaybetmişti.
1912-1913 Balkan Savaşlarında, Balkan
Devletlerine yardım ederek Türkleri
Avrupa’dan çıkarmak için iyi bir fırsat
ele geçirmişlerdi. Balkan ülkelerinin
tatmin olmayan hırsları nedeniyle
birbirlerine girmeleri ve İttihat ve Terakki
Fırkasının basiretli yöneticileri ve
askerleri sayesinde Edirne’yi kurtararak,
düşmanı durdurmak mümkün olmuştu.
Fakat Birinci Dünya Savaşında,
Almanya ile ittifak yapmak zorunda
kalınca İmparatorluğun parçalanması
kaçınılmaz oldu. İngilizler, Osmanlı
İmparatorluğu savaşa katılmazsa,
savaşın iki yıl içinde biteceğini ve
İmparatorluktan koparmak istediği
toprakları (petrol bölgeleri gibi) rahatlıkla
eline
geçireceğini
hesaplıyordu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun Almanya
yanında savaşa girmesi savaşı
uzatmış ve Batının Rus Çarlığına
yardım götürmesini engellediğinden
Rusya’da Bolşevik Devrimi başarılı
olmuş ve İngilizlerin nefret ettiği
komünistler iktidara gelerek Rusya
savaştan çekilmişti. Bütün bu olaylar
İngilizlerin Türklere olan düşmanlığını
iyice bilemişti. Bu nedenle, savaş
sonunda İmparatorluğu parçalayan ve
Türk’e yaşam hakkı tanımayan Sévres
Antlaşmasını dayatmışlardı. Doksan
yıl önce bağımsızlık bahşettikleri
Yunanistan’a
Anadolu’yu
işgal
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ettirecek kadar ileri gitmişlerdi. İngiliz
istihbaratı Anadolu’nun her tarafına
dağılmış, bir yandan Rum ve Ermeni
çetelerini silahlandırıyor, bir yandan da
Anadolu’da örgütlenmekte olan Milli
Mücadeleyi Padişahla birlikte etkisiz
hale getirmeye çalışıyordu. Lord Curzon
ve Lloyd George gibi İngiliz siyasetçileri
her vesileyle Türklere hakaret ediyor,
Türk’ün Avrupa’dan ve İstanbul’dan
atılmasını savunuyorlardı. İtilaf Devletleri
Mart 1920’de mütareke şartlarına aykırı
olarak İstanbul’u resmen işgal ettiler.
İngiliz askerleri Harbiye Nezaretini ele
geçirip askeri belgelere el koyuyor,
İstanbul telgrafhanelerini ve Türk
Ocağını dağıtıyor, Meclisi Mebusana
girerek bazı vekilleri tutukluyordu.
Büyük
postaneye
saldırdıklarında
altı çalışanını vurdular. Bu sırada,
ayrıca beş Türk ve üç işgal askeri
öldü. İstanbul
Şehzadebaşı’ndaki
Kafkas Mızıka Bölüğünü basarak silah
arama bahanesiyle, uykudan uyanan
askerlerden bazılarını kurşunladılar.
İngiliz işgal güçleri silahsızlandırılmış
Türk halkına karşı büyük bir düşmanlık
sergiliyordu.
Savaş sonrasında, İtilaf Devletleri
askerlerini büyük ölçüde terhis etmişti.
Zaten insanlar uzun süren kanlı
savaşlardan usanmıştı. İngiltere ve
Fransa Anadolu’daki ulusal harekete
karşı koyacak asker sayısını toplayacak
durumda değildi. Bu sıralarda bir
yakın arkadaşı İngiliz Başbakanı David
Lloyd George’a İzmir’i Yunanlılara
vermenin doğru olduğuna hâlâ inanıp
inanmadığını
sorduğunda,
Lloyd
George şöyle cevap verir: “Ona hiç
şüphe yok. Kimi destekleyeceğinize
karar vermelisiniz. Türkler savaşta
neredeyse bizi yeneceklerdi. Bu yakındı.
Onlara güvenemezsiniz, onlar çökmüş
bir ırktır. Öte yandan Yunanlılar bizim
dostumuzdur ve yükselen bir ulustur.
İstanbul ve Çanakkale’yi güvende
tutmalıyız. Türkün gücünü ezmedikçe
bunu gerçekten yapamazsınız.” Bu
nedenle, doğrudan asker çıkarmasa da
Yunanistan’a her türlü savaş malzemesi
verilerek Türkün gücünü ezmesi
beklenmişti.
Bazılarına göre, Batıdaki Türk
düşmanlığının nedeni olarak Türklerin
tarihte, başka ulusların topraklarını
işgal ederek kendilerini yönetim
haklarının ellerinden alınmasıdır. Fetih
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girişimleri sadece Türkler tarafından
değil başka birçok ulus tarafından
gerçekleştirilmiştir. Orta Çağlarda
Polonya taraflarındaki Pripet’ten çıkan
Ruslar, Timur’un Altın Ordu Devletini
yıkmasından sonra, çarlarının büyük
hırslarıyla 20. yüzyıla kadar, birçok
ulusu topraklarından ederek, Orta
Avrupa’dan Büyük Okyanus’a kadar
bir İmparatorluk kurmuşlardı. İngilizler,
Fransızlar, İspanyollar ve diğer
Avrupalılar, Asya, Afrika, Amerika ve
Okyanusya kıtalarında yerli halkları
katlederek veya yurtlarından sürerek
sömürgeler yaratmışlardı. Tarih kitapları
İngilizlerin bu dört kıtada çok acımasız
ve kanlı yöntemlerle nasıl bir sömürge
imparatorluğu
kurduğunu
anlatır.
1870’de Afrika topraklarının sadece %
10’u sömürge iken, Avrupalılar 1914’de
kıtanın % 90’ını sömürge yönetimlerine
sokmuş ve yerli halkları aç bırakarak
bütün
zenginliklerini
Avrupa’ya
taşımıştı. Avrupalıların kendileri çeşitli
zulüm ve katliamlarla, asırlarca insanlık
suçu işlerken Doğu Avrupa uluslarının
özgürlüğü
bahanesiyle
Türklere
saldırması, ancak yazının başında sözü
edilen Hıristiyan fanatizmi ve ırkçılıkla
açıklanabilir.
19. yüzyılın son yarısı Osmanlı
Devletinde yaşayan Hıristiyanlar için
altın bir devir olmuştu. Osmanlının millet
sistemi içinde cemaatler (Ortodoks
Milleti, Ermeni Milleti ve Yahudi Milleti
gibi) eğitim, sosyal yardımlaşma ve özel
hukuk (miras, evlenme, nafaka, vesayet
vs.) işlerini kendileri yönetiyordu.
Yunanistan 1830’da bağımsız bir ülke
olduğu halde, Yunanlılar akınlar halinde
İstanbul ve İzmir civarlarına gelip
yerleşmiş ve bu toprakları korumak için
asırlarca canını vermiş olan yerli halkının
sırtından zengin olmuştu. Dünya
Yahudi Birliğinin
(Alliance Israélite
Universelle) İzmir’deki okulunun, daha
önce Bulgaristan Prensliğinde görev
yapmış bulunan direktörü, Gabriel Arié
1893’de yazdığı bir raporda şunları
belirtmişti: “Türkiye’ye girince, bir
Bulgarı her şeyden çok etkileyen şey
solunan özgürlük havasıdır. Bu teorik
olarak despot hükümet altında, insan
anayasal devletlerde olduğundan daha
çok özgürlük duyuyor… Burada korkunç
bir polisin, ezici vergilerin ve ağır sivil
görevlerin bulunmayışını Sultan’ın
Müslüman olmayan tebaasının takdir
etmesi gerekir. Bu sözler azınlıkların

zulüm gördüklerine dair söyledikleri
hikayeleri yalanlıyordu.
Osmanlı
yönetimi
Müslüman
olmayan
insanlara
hoşgörülü
olduğu içindir ki, 19. Yüzyıl boyunca
Polonya’dan ve Avusturya-Macaristan
İmparatorluğundan, baskı ve zulüm
gören, yönetime direnen insanlar
Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardı. Zengin
olmak için Osmanlı İmparatorluğuna
gelenler sadece Yunanlılar değildi.
İngiliz, Fransız ve diğer Avrupalılar da
İstanbul ve İzmir’e gelerek işletmeler
kuruyorlar, esnaflık ve perakendecilikle
uğraşıyorlardı. Zenginleşip geliştikçe
kendi ticaret odaları, kiliseleri, okulları ve
postaneleriyle rahat bir hayat yaşadılar.
O yıllarda gittikçe yoksullaşan,
savaşlarda kırılan Türk halkından
ve yöneticilerinden hiçbir kötülük
görmediler.
Türkler hakkında bir başka eleştiri de
cehalet idi. Türk halkının cahil kaldığı,
düşmanlık nedeni olmaması gerekse
de, bir gerçekti. II. Mahmut Devrinde,
din ve devlet işlerini ayırmak için
reform yapılırken, Padişah şeriatla ilgili
her şeyi ve ilköğretimi, Şeyhülislamlık
makamına bırakmıştı. Şeyhülislamlık
da
Müslümanlığı
öğrenmenin
cehaleti yenmek için yeterli olduğunu
düşündüğünden ilk ve orta öğretimde
okuma yazma ve din bilgisiyle yetinilmiş,
fen, edebiyat ve sanat gibi alanlarda
bilgi verilmemiştir. Bu nedenle, yüksek
öğrenimde (mülki, askeri, hukuki ve
tıbbi) ilerlemeler olmuşsa da ilk ve orta
öğretimde yenilik ve gelişme olmamıştır.
Müslüman Türk halkı, hiç olmazsa,
imparatorluğun
azınlıkları
kadar
eğitim görmüş olsalardı, toplumsal ve
ekonomik gelişme düzgün ilerleyebilirdi.
19. yüzyılda Müslüman olmayan
cemaatlerin ve misyoner okullarının
sayısı hızla artarken Müslüman
okullarındaki artış sınırlı kalmıştı.
Matbaanın Osmanlı İmparatorluğuna
Avrupa’da icadından 275 yıl sonra gelişi
de geri kalmışlık göstergesidir. İbrahim
Müteferrika tarafından gerçekleştirilen
matbu basım işleri, ancak Şeyhülislama
matbaada sadece dini konuların dışında
kalan kitapların basılacağı güvencesi
verildikten sonra başarılabilmişti.
Baron de Tott ve Eton gibi bazı
gözlemciler de Türk dilinin fakir bir
dil olduğunu ve zayıflığını gidermek
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için Arapça ve Farsçadan bolca
sözcükler aldığını söylemişlerdi. Eton
“bu dilde yazanlar ihtiyaç duydukları
sözcükleri bulmak, veya daha çok,
bilgili görünmek için, Arapça ve Farsça
kelimeleri sokuşturmakta ve bu diller
sarayda ve hukuki alanda konuşulan bir
lehçeyle çok karışmıştır” diye yazmıştı.
Ayrıca, bu yabancı dillerden alınan
sözcükler bu dillerin gramerlerini de
birlikte getirdiklerinden, dilin anlaşılması
iyice güçleşmekte, halkın bir fermanı
veya divan şiirini anlamasını imkansız
kılmaktaydı. Yabancıların hayretle
karşıladığı bir diğer husus da, Türklerin
kullandıkları alfabeyi dillerine uygun
hale getirmek ve ıslah etmek için bir
çaba göstermemeleriydi. Noktalama
işaretleri ve sesli harfleri olmayan bir
alfabeyle yazılan metinlerin doğru
anlaşılamadığı belirtiliyordu.
Bunlar, ne yazık ki gerilik belirtisi
olarak görülen, haksız olmayan
eleştirilerdi. Osmanlı Türkleri, kendi
ana dilleri yerine, Arapça ve Farsçayı
yeğlediklerinden, Türkçe edebi bir dil
olarak gelişmemiş, hatta gerilemiştir.
Osmanlı aydınları ve yazarları Arapça
ve Farsça yeni sözcükler türeterek
yazılarını anlaşılır hale getirmeye ve
güzelleştirmeye çalışırken bu dillere
hizmet etmişlerdi. Okur-yazar sayısının
azlığı da, Arap elifbasıyla Türkçe okuyup
yazmanın zorluğundan ileri geliyordu.
Bugün de, biraz yabancı dil bilen,
veya biliyormuş gibi yaparak kültürlü
görünmeye çalışan bazı insanların
Türkçe konuşurken araya yabancı,
daha
çok
İngilizce,
sözcükler
sokuşturmaları benzer bir durumdur.
Öz Türkçe sözcükler kullanarak ifade
edilebilecek en açık durumlarda bile
okumuş insanlarımızın (ful [full], kul
[cool], tim [team], pik [peak], global,
partner, training, manuel, hit vs.
gibi) yabancı sözcükler kullanmaları
da ana dilleri konusunda yetersiz
ve geri olduklarını göstermektedir.
Kısa zamanda bu yabancı sözcükler
gazete ve televizyon gibi yayın
organlarıyla
yayılmakta
Türkçeyi
çirkinleştirmektedir.
Cumhuriyetin
ilanından on yıl bile geçmeden kurulan
Türk Dil Kurumu, Türkçeyi bir yandan
halkın konuştuğu sadeliğe getirmek, bir
yandan da kendi içinde zenginleştirmek
için yaratılmıştı. İnsanlarımızın ana
dillerini iyi kullanamamaları, yabancı
dil ve kültürleri üstün bulup etkisinde
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kalmaları üzücüdür. Sebebi ne olursa
olsun yabancılar, kendi dilini gerektiği
gibi konuşup yazamayan, kendi halkını
ve kültürünü küçük gören insanları
gene hor görmektedir. Çocuklarımıza
öğretilmesi gereken şey, yabancı bir
kültür gösterisiyle kendilerini etrafa
beğendirmek değil, dilini iyi kullanarak,
kendisinde
ve
toplumda
saygı
uyandıracak sanat ve bilim eserleri
üretmek çabası olmalıdır.
Yabancıların
Türkleri
küçük
görmelerinin, dolayısıyla düşmanlıklarını
destekleyen, bir neden de kadınların
toplum yaşamından uzaklaştırılmasıydı.
Ayrıca esir kadın pazarının varlığı da
kadını ve insanı küçük düşüren bir
uygulamaydı. Kadının bir mal olarak
görülmesi uygarlıkla bağdaşamazdı.
Toplumda kadına hâlâ şiddet uygulayan
erkekler genellikle eğitimsiz ve geri
olarak görülen kişilerdir. Aslında bu
suçların süregelmesi sadece günlük
toplumsal yaşamı değil, siyasi ve
ekonomik yaşamı da etkilemektedir.
Osmanlı Devletinde şaşılacak bir
husus da, mutlak otoriteye sahip
padişahların bile, istedikleri halde, dinin
günlük yaşama etkisini sınırlayacak
hareketlerden kaçınmalarıdır.
II.
Mahmut kendisi batı müziğini tercih
edip sarayda opera dinlerken, ondan
sonra gelenler piyano ve keman gibi
batı çalgılarını çalarak hatta besteler
yaparak, halka göre gelişmiş olan
zevklerini tatmin ederken, bunun
geniş kitlelere yararlı olabileceğini,
muhtemelen hiç düşünmediler. Müziğin
en iyi şekilde kullanıldığı orduda, batılı
askeri bando kurulurken, çok sesli
müziğin sarayla sınırlı kalmasının, kendi
müzik kültürümüzün de gelişmesine
engel olduğu söylenebilir. Müzik ve
diğer güzel sanatların gelişmesi de
ancak Cumhuriyetle gerçekleşebildi.
Sonuç olarak, Batılıların geçmişte,
Türklere neden düşmanca duygular
beslediklerini özetleyecek olursak
ırkçılık ve Hıristiyan bağnazlığının öne
çıktığını söyleyebiliriz. Ancak, cehalet
ile bilim ve sanatta gerilik de bir küçük
görülme nedeni olmuştu.
Bugün
bile Avrupa’da, orada yaşadığı halde,
yaşadığı ülkenin dilini öğrenemeyen ve
toplum yaşamına giremeyen, ülkenin
en düşük ayak işlerini yapmaya razı
olan cahil insanlar hor görülmekte
ve o ülkelerin alt sınıf insanları

içindeki Türklere karşı kötü duyguları
arttırmaktadır. Öte yandan, Cumhuriyet
sayesinde iyi yetişmiş olan birçoğu
Avrupa ve Amerika’da yaşayan üstün
bilim insanlarımız ve dünya çapındaki
sanatçılarımızın varlığı durumu bir
miktar da olsa hafifletmektedir.
Sonuç olarak, halkımızın iyi eğitim
alamadığından
gelişememiş
olan
kesiminin de, iyi bir eğitimle, kültürlü ve
özgüvenli vatandaşlara dönüşmesinin
Batının ön yargılarının azalmasında etkili
olabileceği düşünülebilir.
NOTLAR
1-Ernest Jackh (1944) The Rising Crescent:
Turkey, yesterday, today and tomorrow, New York:
Farrar & Rinehart Inc., s. 160.
2-Martin Bernal (1991) Black Athena: Afroasiatic
Roots of Classical Civilization, London: Vintage
Books, s. 1-7.
3- Bernal, Black Athena, s. 204.
4-Jean Christophe Rebejkow (2018) “Voltaire,
Diderot, Catherine II and the Russo-Turkish War
of 1768-1774”, Journal of Historical Archeology
and Anthropological Sciences, 3 (3), s. 393.
5-Rebejkow, “ Voltaire, Diderot…”, s. 394.
6-Rebejkow, “ Voltaire, Diderot…”, s. 395.
7-Bernal, Black Athena, s. 206.
8-Stanley Lane-Poole (1888) The Life of
the Honourable Stratford Canning Viscount
Stratford de Redcliff, London: Longmans Green &
Company, s. 345-346.
9-Baron de Tott (1785) Mémoires du Baron de
Tott Sur les Turcs et les Tartares, Maestricht: Chez
J. E. Dufour et Ph. Roux, s. x-xi.
10-William St. Clair (1972) That Greece Might
Still Be Free: The Philhellenes in the War of
Independence, London: Oxford University Press,
s. 11-12; David Howarth (1976) The Greek
Adventure, Lord Byron and other Eccentrics in
the War of Independence, New York: Anteneum,
s. 28-29.
11-Charles Mac Farlane (1829) Constantinople
in 1828 A Residence of Sixteen Months in the
Turkish Capital, Cilt I, London: Saunders and
Otley, s. 60-63.
12-Mac Farlane, Constantinople in 1828, Cilt II, s.
186-191.
13-Charles Mac Farlane (1853) Kismet; or, the

Anlık Dergisi

34
Doom of Turkey, London: Thomas Bosworth, s.
1-2, 145-147.
14-David Fromkin (1989) A Peace to End All
Peace, The Fall of the Ottoman Empire and the
Creation of the Modern Middle East, New York:
Avon Books, s. 430.
15-Aron Rodrigue’den aktaran Andrew Mango
(1999) Atatürk: The Biography of the Founder of
Modern Turkey, New York: The Overlook Press, s.
17.
16-Niyazi Berkes (1973) Türkiye’de Çağdaşlaşma,
Ankara: Bilgi Yayınevi, s. 162.
17-W. Eton (1798) A Survey of the Turkish Empire,
London: T. Cadell, jun. and W. Davies, s. 200-203.

Anlık Dergisi

Mayıs-Haziran 2020

35

Covid-19'un
Ekonomik
Etkilerinden
Çıkış Yolu
Aykut Can KIZILDOĞAN

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid
19 salgını tüm devletlerin ekonomik,
siyasi ve sağlık yapısını etkilemeye
başlamıştır. Covid 19 salgının devletlerin
ekonomisinde bu kadar etki etmesinin
sebebi küreselleşmedir. 19. Yüzyıl’ın
ikinci yarısından sonra küreselleşme
ile zengin ve fakir insanların arasındaki
ekonomik fark kapanmayacak şekilde
arttı. Küreselleşme ile birlikte fakirleşen
ve yaşam mücadelesi veren vatandaşlar,
hükümetlerin popülist yaklaşım ve
vaatlerine daha kolay teslim olmaya
başlamıştır.
Böylelikle
kontrolsüz
demokrasi ortaya çıkmıştır. Demokrasi,
siyasi istismar ve popülizm kullanıma
uygun hale gelmiştir. Popülizmin en
büyük temsilcileri Amerikan Devlet
Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin’dir. Rusya ve
Amerika Birleşik Devletleri’nin Covid
19’a karşı aldıkları önlemler çok
tartışıldı ve yetersiz bulundu. Ayrıca
Başkan Donald Trump salgın nedeniyle
duraklayan ekonomisi ile 3 Kasım’daki
Başkanlık Seçimleri’ne gitmenin oy
kaybına sebep olacağı düşüncesinden
tedbirlerini hafifletilerek ekonominin
yeniden canlanması için çalışmaktadır.
Oysaki popülist yaklaşım tercih etmek
yerine salgının tamamen geçmesini
bekleyerek hareket etmesi gerekirdi.

Şekil 1: TUİK verilerine göre Türkiye’nin işsizlik oranları

Türkiye’nin ekonomik durumu, Covid
19 salgını öncesinde kritik seviyelere
ulaşmıştı. TÜİK’in verilerine göre Şubat 2020 döneminde işsizlik bir önceki
senenin Şubat ayıına göre 1,1 puanlık
düşüşle yüzde 13,6’ya geriledi. Toplam
işsiz sayısı 4 milyon 228 bin kişi oldu.
Genç işsiz oranı ise 24,4 olarak açıklandı. Bu rakamlar son 15 yılın en yüksek
seviyelerindeyken Covid 19 Virisü’nün
etkilerinden sonra daha da yükseleceği ekonomist ve uzmanlar tarafından
tahmin edilmektedir. 11 Mayıs itibariyle
tedbirler azaltılmaya başlansa da, Covid
19’un etkisini anında hisseden işletmeMayıs-Haziran 2020

lerin başında gelen restoranlar ve otelleri kapsayan gıda ve hizmet sektörü,
Mart 2020 öncesine dönmesi kolay olmayacaktır. Ayrıca kayıt dışı çalışan ve
beyaz yakalılar da bu süreçten en çok
etkilenecek kesim olacaktır. Türkiye’nin
bugünkü ekonomik durumu, Covid
19’dan yaşanan küresel krizden dolayı
oluşmamıştır. Yapılan yanlış ekonomik
uygulamaları önceki yazılarımda dile
getirdim. Türkiye 2019 yılında, OECD
tarafından hazırlanan rapora göre üye
ülkelerin arasında en düşük istihdam
oranının Türkiye’de olduğu belirtiliyor.
Türkiye özelikle 2003 sonrasında üretim ekonomisinden tüketim ekonomisini tercih etmiştir. Üretim olmadan tüketim ülkede cari açığı arttırmıştır. Cari
açığın oluşması sonuncunda halk her
geçen gün fakirleşmektedir. Eğer Türkiye üretimi ve istihdamı yeteri kadar
sağlamadığı için oluşan yoksulluk kısır
döngüsü, Covid 19’dan sonra daha çok
artacaktır. Gerekli çözümler üretilmezse
Türkiye’nin ekonomik yapısı Arjantin ve
Brezilya gibi ciddi seviyelere ulaşması
içten bile değildir.
Türkiye, yaşanan ekonomik darlığa
yapıcı ve kalıcı adımlar yaratmalıdır.
İlk olarak dövize bağımlı ekonomik
yapıdan
vazgeçilmelidir.
Bugün
istihdam yaratan üretim ekonomisine
geçsek bile, ekonomiye olumlu
etkisi en az 2-3 yılda gerçekleşir.
Türkiye’nin geleceğini üretim ekonomisi
ile oluşturmak zaruri bir ihtiyaçtır.
Üretim ekonomisi dendiğinde akla
sadece fabrika gelmemeli, tarımdan,
hayvancılığa kadar her alan da Türkiye
üretim yapmalıdır. Ancak, bugün Türkiye
kısa vadede yaşanan ve yaşanacak
dar boğazdan nasıl çıkacaktır? Bu
yılın başından Nisan ayına kadar olan
süreçte Merkez Bankası’nın rezervleri
yüzde %9 azalmıştır. Bu azalma Türkiye
Cumhuriyeti’nin dış borçlarını ödemekte
zorlanmaya sebep olmaktadır. Türkiye,
bu dar boğazdan çıkmak için öncelikle
iç piyasada ki hareketliliği sağlamalıdır.
Merkez Bankası piyasayı rahatlamak
için karşılıksız para basmalıdır. Çünkü
Türkiye para basmadığı takdirde
piyasada ki hareketsizlik ve küçülme
zaten yüksek olan enflasyonu daha
çok artıracaktır. Para basımını tercih
ettikten sonra ki yaşanacak enflasyon
ve devalüasyon basılan parayı iç
piyasaya doğru şekilde dağıtıldığı
takdirde para basmadan oluşacak
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enflasyondan daha iyi seviyelere
gelecektir. Türkiye basılacak parayı şu
şekilde kullanmalıdır;
1Yeni üretimler için karşılıksız teşvik olarak dağıtılmalıdır.
2Düşük faizli kredi şeklinde çiftçiye, esnafa ve üreticiye
uzun vadeli verilmelidir.
3Türkiye’de istihdam
üzerindeki vergi ve prim yükünü
%40’dan %20’lere indirilmelidir.
4Aylık geliri 7,000 TL
altında kalan her haneye bir kerelik
karşılıksız 3,500 TL para verilmelidir.
5Emeklilere bir kereliğine 2.500 TL para verilmelidir.
6İşsizlik maaşı alan ve
iş bulma umudu olmayan kesimler
için yeni istihdam alanları oluşturulmalıdır.

para ile istihdam politikası oluşturup
üretime geçilmezse, bu borçlanma
uzun yıllar Türkiye’nin ekonomisine ağır
darbe vuracaktır. Hükümet iç politika
malzemesi vermemek için borçlanmayı
tercih etmeyip piyasayı rahatlatmanın
kaynağını 4 kamu bankasının ve THY
özelleştirmesi veya hisse senedinin
satışı ile bulabilir. Bu hamle sadece
geçmişteki özelleştirmeler gibi günü
kurtarmaya yönelik hamle olarak
kalacaktır.
Bugün Türkiye Covid 19 salgınından
sonra büyük bir ekonomik sınav
verecektir. Yaptığı ve yapacağı
hamleler Türkiye’nin gelecek 20 yılını
etkileyecektir. Unutulmamalıdır ki hiçbir
ekonomik üretim insan sağlından daha
önemli değildir. Yapılacak hamleler
vatandaşlarımızın sağlıklarını düşünerek
yapılmalıdır.

7Covid 19’dan dolayı
zorunlu üretime veya hizmete ara
veren ticarilerin vergileri silinmeli
ve 0 faizli kredi verilmelidir.
8Para bastıktan 1 yıl
sonra her 6 ayda basılan paranın
%10’u çekilmeli veya karşılığına
denk gelecek şekilde rezerve Merkez Bankasına konulmalıdır. Ekonominin gidişine göre bu oranlar
artırılabilir.
Basılan para, iç ve dış borçlara
kullanılır ve israf şeklinde harcanırsa
tüm bu varsayımlar gerçekleşmez.
Türkiye, ülkeye döviz girdisi ve yatırım
yapılaması için ilk olarak yargı, asayiş ve
finans kurumlarının bağımsızlığı tekrar
sağlanıp; yerli ve yabancı yatırımcıya
güven ortamı sağlanmalıdır. Devletin
kurumlarında lüks tüketim yasaklanıp,
yerli ürün kullanılması zorunlu hale
gelmelidir. Ayrıca üretimde kullandığımız
ithal girdi payını %40’dan kademeli
olarak en az seviyeye düşürülmelidir.
Hükümet iç politikada popülist
yaklaşımı bırakıp; IMF’e üye olan 100
ülke gibi salgının etkilerini azaltmak için
IMF’den ya da diğer kurumlardan borç
alma yolunu tercih edebilir. Borçlanma
veya satılacak tahvil Türkiye’nin en
yüksek faiz oranıyla borçlanması büyük
ihtimaldir. Bu yolu tercih edip, gelen
Anlık Dergisi
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Tarih Bilgisinin
Önemi
Prof. Dr. M. Yaşar GEYİKDAĞI

Dünya üniversitelerini değerlendirme
ve sıralamada en tanınan kuruluşlardan
birisi QS World University Rankings
(QSWUR) dır. Bu ve benzer kuruluşların
değerlendirme listelerinde, genellikle,
ilk on sırayı Amerikan ve İngiliz
üniversiteleri paylaşır. Bizim en iyi
üniversitelerimiz ise 400 ile 500’üncü
sıralarda yer alır. Disiplinlere göre (by
subject) yapılan sıralamalarda, bazı
mühendislik dallarında 100-150 arasına
çıkabilen birkaç üniversitemiz var.
Ancak tarih alanında değerlendirmeye,
yani ilk bine girebilen üniversitemiz yok.
Halbuki, mütefekkir, efsane, mütebahhir
gibi sıfatlarla televizyonlara çıkan sayın
profesörlerimiz var. Bunların Türkiye’de
düzinelerle, orijinal tarafı olmayan,
aktarma kitapları basılmış olmakla
birlikte, herhangi bir uluslararası
saygıdeğer, endeksli bir bilimsel dergide
makaleleri yoktur. Bir zamanlar Niyazi
Berkes ve Halil İnalcık gibi dünyaca ünlü
tarihçilerimiz vardı. Bunlar vatanseverliği
çalışkanlıklarıyla birleştirmiş, çok iyi
araştırılmış, orijinal ve analitik eserler
ortaya koyan yazarlardı.
Bilgi dağarcığı çok sınırlı olan halk
bunlardan doğru veya yanlış fikirler
edinebilir. Ne yazık ki bu insanlar
televizyon dizilerinde seyrettiklerini de
gerçek tarihi olaylar sanmaktadırlar.
Bilgiyi televizyondan almaya alışan
bu kişiler akla bir fıkrayı getiriyor. “16.
yüzyılda bir yeniçeri bir Yahudi ile
karşılaşır. Yakasına yapışır ve der ki
‘siz Yahudiler Hazreti İsa’yı çarmıha
gerdirttiniz’. Yahudi de ‘Aman ağam,
o bin beş yüz sene önce olan bir
şeydi’ der. Yeniçerinin cevabı ise
‘Ben anlamam, bunu yeni öğrendim’
olur.”
Televizyondan tarihi bilgileri
bu şekilde, yeni öğrenenler fıkradaki
yeniçeriye benziyorlar ve yaşamsal
bilgiler
edindiklerini
sanıyorlar.
Televizyon tarihçiliği olsa da, bilinen
şeyleri tekrarlama, aktarma ve intihale
dönüştürme gerçek tarihçilik değildir.
On beş yabancı dil biliyorum diye ortaya
çıkanların bir yabancı dili bile layıkıyla
bildikleri şüphelidir.
Tarih bilgisi devlet yönetimine
katılmak isteyenler için hukuk ve
iktisat bilmek kadar önemlidir. Son
yıllarda ülkemizde bazı sorumlu(veya
sorumsuz) mevkilere gelmiş kişiler
“aldatıldık” diye yakınıyorlar. Böyle bir
durum çeşitli nedenlerden ileri gelir.
Şüphesiz çok önemli bir neden tarih
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konusundaki bilgisizliktir. Tarihte ne
şekilde aldatıldığımız öğrenilmemişse,
tekrar aldatılmak kaçınılmaz oluyor.
Bunu bir örnekle açıklayabiliriz.
Osmanlı Devleti ilk borç alma
işlemini
Kırım
Savaşı
sırasında
gerçekleştirmişti. İngiltere ve Fransa
Osmanlı İmparatorluğunun toprak
bütünlüğünü
korumak
amacında
olduklarını söyleyerek, bu savaşta
Osmanlıya yardım ettikleri yalanıyla,
savaşın masraflarını Osmanlı Devletine
ödettiler. İngiltere güçlenen Rusya’nın
Boğazları alıp Akdeniz’e inerek
İngiltere’nin
hem
Karadeniz’deki
hem de Akdeniz’deki ticaretine zarar
vereceğini, ayrıca, en önemli sömürgesi
olan Hindistan’a giden yolu kapayacağı
korkusunu yaşamaktaydı. Fransa’nın
amacı ise Doğu Akdeniz’deki nüfuz
alanını
genişletmek,
Kudüs’ten
Ortodoks egemenliğini uzaklaştırmak
ve Katolikliği üstün kılmaktı. Böylece
ağır savaş giderlerini karşılamak için
alınan ilk borçtan sonra, gene hem
Batılıların teşvikleri hem de padişahların
basiretsizlikleri
nedeniyle
borçlar
artarak ödenemeyecek duruma gelince
koskoca devlet iflas etmişti. Avrupa’nın
mali yönetime el koymasıyla, Düyunu
Umumiye kurularak Avrupalı alacaklılar
devlet yönetimine ortak edilmişti.
Cumhuriyet
kurulduktan
sonra
Osmanlı Devletinden kalan borçları
Türkiye Cumhuriyeti ödemiştir ve
tarihten aldığı dersle 1950’ye kadar
tekrar borçlanmamıştır.
Ne yazık
ki 1950’den sonra gelen siyasi
iktidarların çoğunda bilgi, sorumluluk
ve yurtseverlik olmadığından popülist
politikalarını
gerçekleştirmek
için
dışarıdan borç almayı sürdürdüler.
Bugün ülkemiz borçlarını ödemekte
zorlanıyor, borç aldığı yabancının,
ister yabancı bir devlet veya banka,
ister uluslararası para fonu gibi bir
kuruluş olsun, baskısı altına giriyor.
Bu durum yatırımları etkilediği için reel
ekonomi büyüyemiyor ve ulusal gelirde
beklenen artışlar gerçekleşmiyor. Son
yıllarda ulusal kişi başına gelirde ciddi
düşüşler yaşanıyor. Dolaylı vergilerin
ağırlığı nedeniyle gelir dağılımındaki
adaletsizlik çok belirgin oluyor. Henüz
yarım asır önce bizden çok daha yoksul
ve bazı yıllarda milyonlarca insanın
açlıktan öldüğü Çin’de bile kişi başına
düşen gelir artık bizimkini aştı. Çin
komünist bir yönetimle açık Pazar
Anlık Dergisi
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politikası güderek ekonomisini hızla
modernize edip büyütürken, Türkiye
Avrupa ve Amerika’nın telkinleriyle
tamamen serbest bir mali ve ticaret
politikasıyla yerinde saymış, hatta
göreceli olarak çok gerilemiştir. Çin’de
kişi başına gelir, Birleşmiş Milletler ve
Uluslararası Para Fonu verilerine göre
2003’de 1.289 dolar iken 2019’da
10.276 dolar olmuştur. Aynı yıllarda
Türkiye’de 4.718 dolardan 8.957 dolara
çıkmış, 1,3 milyar nüfuslu Çin’in bile
gerisinde kalmıştır.

yaygınlaşınca “aldatıldım” diyenlerin
kolayca
ortaya
çıkamayacağı
düşünülebilir.
Bunun için zeki ve
yetenekli gençleri, cazip olanaklar
sunarak bu alana çekmek ve onlara
bilimsel gelişme ortamı yaratmak
gerekir. Hem orta öğretimde hem de
yüksek öğretimde, her konuda olduğu
gibi, tarihi de öğrenciler yüksek vasıflı
eğitmenlerden öğrenmelidir.

Osmanlı
Devletinde
Protestan
ve Katolik misyonerler serbestçe
at
oynatıyorlardı.
Anadolu’daki
yüzlerce misyoner okulu, oradaki
gayrimüslimlere
hem
Osmanlı
Devletinden ayrılma fikrini aşılamak
hem de ekonomik olarak daha üstün
hale getirecek vasıflar kazandırarak,
ülkeye hakim olmalarını sağlamak
gayesini güdüyordu. Osmanlı idaresi
altındaki Suriye ve Lübnan’da da benzer
faaliyetler yürütülüyordu. O devirde
çarpık çurpuk sokakları olan Beyrut’a
Birinci Dünya Savaşının sonlarına doğru
epey masraf edilerek iki geniş cadde
yapıldı. Osmanlı yenilip Beyrut’tan
çekilince, Beyrutlular o caddelerden
birine Foch (Fransız mareşali) diğerine
Allenby (İngiliz generali) adlarını verdiler.
Her ikisi de, savaş sırasında, Türklere
düşmanlık görevlerini iyi yapmışlardı.
Ayrıca, Lübnan Ermeni soykırımını
tanıyan tek Arap ülkesi olmuştu. Çok
sonradan Suriye ile aramız açılınca
bu ülke de soykırımı tanıdı. 2000’li
yıllarda hem ekonomik hem de stratejik
değeri yüksek olan Türk Telekom çok
düşük fiyata ve inanılmaz şartlarla
bir Suudi-Lübnan ortaklığı olan Oger
şirketine satıldı. Şirket Türk Telekom’un
çok sayıdaki gayrimenkulünü satıp
paraları yurt dışına çıkardı. Bu alımı
Türk bankalarından alınan kredilerle
gerçekleştirmiş olan şirket borçlarını
da ödemeden çekip gitti. Burada tarih
ve iktisat bilgisi eksikliği yanında ulusal
bilinç ve vatanseverlik yokluğundan da
söz edilebilir. Bu inanılmaz satışı yapan
Maliye Bakanı “babalar gibi satarım”
demişti.
Bilinenleri tekrar eden sözde
tarihçilikten kurtulup, bu alanı orijinal
araştırma ve analizlerle işleyen
gerçek tarihçilerin sayısını arttırıp,
bulguların, tarih eğitiminde kullanılması
Anlık Dergisi
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Prof. Dr. Hasan
Aydın ile
Röportaj
Mahir DOĞU

1)Türkiye’de hassasiyet konusu,
inananlara
hatta
sadece
bir
mezhepten olanlara koruma zırhı
oluşturuyor. Bununla bağlantılı
olarak
koruma
zırhı
dışında
kalanların inanıp-inanmama, yaşam
tarzı, düşünce ve ifade özgürlüğü
bu gerekçe ile sınırlandırılıyor. Bu
bağlamda “inanmıyorsan saygı
duy” söylemi önümüze konuyor.
Hatta inananın bu konuda tahrik
olup kendi yöntemlerini kullanması
meşrulaştırılıyor. Burada bir çifte
standart hatta laikliğe aykırı bir
durum söz konusu değil midir?
Elbette aykırıdır.Laikliğin genelde,“din
ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması,
devlet düzeninin ve hukuk kurallarının
dine değil, akla ve bilime dayandırılması,
fakat kimsenin inancına ve vicdan
hürriyetine karışılmaması” olarak ifade
dilebilir. Bu yaklaşımda dikkat çeken
üç husus vardır: İlki, bir kurumsal yapı
olarak devlet ile din işlerinin ayrılığı;
ikincisi, siyasal sistemin ve hukuksal
ilkelerin laik olması, devlet düzeninin
tümüyle akli ilkelere dayandırılması;
üçüncüsü ise devletin, yurttaşlarının din
ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi
bakımından yansız olmasıdır.
Tabi
bu dinsel özgürlüklerin, devletin
temellerini dini esaslara dayandırmaya
izin vermediğini, ibadet özgürlüğünün
sistemi tehlikeye atacak gösterilere
dönüşmesine müsaade etmediğini
kaydetmek gerekir. Bu dinsel özgürlük,
sadece inananı değil, inanmayanı da
korur. Bu bakımdan laikliğin sunduğu
olanaklara inanmayanlar da sahiptir.
Bu son durum, aynı zamanda devletin,
yurttaşlar arasında dinsel, mezhepsel
ve düşünsel bir ayrım yapamayacağı
anlamını da içermektedir. Eğer bir
devlet, belli bir mezhebi ya da dini
önceliyor ve diğerlerine empoze
ediyorsa, orada laiklikten söz edilemez.
Çünkü laiklik din ve mezhep farklılığı
yüzünden çatışmayı önlemeyi, barışçıl
bir ortam sunmayı hedefler. Bu
yüzden, Betül Çotuksöken’in yerinde
saptamasıyla, teo-ontoloji (tanrısalvarlıkbilim)
ve
teo-epistemolojiyi
(tanrısal bilgibilim) kamusal alandan saf
dışı edip bireysel vicdana özgüleyerek,
antropo-ontoloji (insansal varlıkbilim)
ve antropo-epistemolojiyle (insansal
bilgibilim) olaylara bakmayı ön plana
çıkartır. Dinsel-mezhepsel olanda
uzlaşmak imkânsızdır; tarih bunun
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kanıtıyla doludur. Bu yüzden toplumsal
sorunlar, dinsel-mezhepsel ilkelerle
çözülemez. Bu sorunlar, ancak
eleştirel akılla ortaklaşarak çözülebilir.
Devletin herkesin devleti olması, tüm
yurttaşlarına inançları her ne olursa
olsun eşit davranması, yani eşitlik
ilkesi için laiklik ve laik uygulamalar
kaçınılmazdır. Laiklik yoksa yurttaşlar
arasında eşitlik de yok demektir.
Çünkü aksi durum, bazı inançlara
sahip olanları epistemolojik bakımdan
üstün saymak anlamına gelir. Bu ise,
kendinin aşağılandığını hissedenleri
etnik, dinsel-mezhepsel çatışmalara
yönlendirir. Bu oldukça tehlikelidir. Bazı
kesimlerin devletten dışlandıklarını
hissetmelerine yol açmak aymazlıktır.
Avrupa’da geçmişte yaşanmış mezhep
savaşları, yine geçmişte yaşanmış
dinsel kökenli çatışmalar ve günümüzde
orta doğunun baş belası olan cinayetler,
savaşlar, insan hakları yoksunlukları ve
ayrımcılıklar, hep laik bakamamanın bir
ürünüdür. Laik bakmak insanlaşmak,
ötekinin de benim gibi haklara,
eşit haklara sahip olduğunu kabul
etmek demektir. Ancak empati yetisi
gelişmemişler, laiklik karşıtı olabilir;
ancak tek hakikate kendinin sahip
olduğunu, diğerlerinin sapkın olduğunu
düşünenler laikliği eleştirebilir. Laiklik,
bir yöntemdir; farklılıkların bir arada
yaşamasını sağlayan bir yaklaşımdır.
Yoksa birnin diğerine inancını empoze
ettiği, diğerini yok saydığı bir sistem
değildir.
Laiklikten
vazgeçmek,
akılcılıktan, bilimsellikten, eleştirellikten,
eşitlikten vaz geçmek olduğu gibi
farklılıkları bir arada tutan bağdan
da vazgeçmek demektir. Laiklikte
başkasının inançlarına saygı temeldir;
ancak bu saygı eleştiri hakkını ortadan
kaldırmaz; çümkü laik toplumlarda
düşünce ve ifade özgürlüğü temeldir.
2)Dünden bugüne Türkiye’nin
laiklik
anlayışı
göz
önünde
bulunduğunda Diyanet İşleri’nin
varlığını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Salgın hastalık da gösterdi ki devlet
memuru olan din adamı hiç bir
iş yapmadan hakları korunarak
maaşını düzenli alırken; işçi asgari
ücretin yarısı kadar bir ücrete
mahkum edildi, bir kısmı işsiz kaldı.
Din adamlarının devlet memuru
olması ve ibadethanelerin her türlü
giderlerinin devlet tarafından nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Anlık Dergisi
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Laikliğin, ülkemizde, siyasi, hukuki
ve hatta felsefi temellerini hümanist
Cumhuriyet aydınlanmasıyla bulduğu
söylenebilir. Cumhuriyet devrimlerini
gerçekleştiren Mustafa kemal Atatürk,
laik bir toplumda halkın din ve inanç
özgürlüğünü, halkın dinsel konularda
bilgilenmesini sağlamak amacıyla
Diyanet İşleri Başkanlığını gerekli
görmüştür, böylesi bir kurum tesis
etmeyi de ihmal etmemiştir. Fakat
Atatürk’ün kurduğu Diyanetin dünyevi
konularda fetva verme hakkı yoktur; o
sadece uhrevi konularda, ibadet, cenaze
vb. konularda etkin olacaktır. Ancak
bu kurumun laik siyasal ve toplumsal
yapıyla
bütünüyle
örtüştüğünü
söylemek hiç de kolay değildir. Belki
de M. Kemal Atatürk, bu kurum
aracılığıyla, dini devlet kontrolünde
tutmayı hedeflemiş olabilir. Bugün bu
kurumun Cumhuriyetin ilk dönemindeki
işlevini tümüyle yitirdiğini, ülkemizdeki
tüm dinsel ve mezhepsel yaklaşımları
yansıtmadığını, dini siyasete alet ettiğini
söylemek olasıdır. Eğer kurum reforme
edilebilir, Cumhuriyet dönemindeki
işlevlerine geri döndürülebilirse bir işlev
görebilir; aksi halde, belli bir mezhebin
savunuculuğunu yapan ve bunu da
devletin olanaklarıyla sağlayan bir
kurum olma vasfını sürdürür. Oysa bu
durum, yurttaşlar arasında ayrımcılık
yapılması demektir; çünkü devlet
herkesten vergi almaktadır; herkesten
aldığı vergiyi belli bir mezhebin
yaygınlaştırılması ve savunulması için
kullanmaz, kullanmamalıdır. Daha
da önemlisi, devletin, laik bir yapıda,
bir dini ve mezhebi desteklemesi
imkansızdır; çünkü tüm din ve
mezhepler karşısında eşit mesafede
ve yansız durması beklenir. Kanımca
felsefi bakımdan laiklik, varlık, bilgi ve
değerlere insani olanaklarla bakıldığının
kavranılmasından ibarettir. Bu bakış
açısı varlık, bilgi ve değerler alanında
özcülüğü değil, nominalizmi; durağan
değil, değişimi, tekbiçimciliği değil,
çoğulculuğu esas alır. Bu bakımdan laik
devletin ve laik eğitim sisteminin kimin
neye, nasıl inanacağına karışma hakkı
olamaz; çoğunluk onun karışmasını
talep etse de, bu doğru değildir;
çünkü bu anti-demokratik bir tutum
olur. Metafizik inançlar özneldir; laik
devlet sadece çoğunluğun değil,
azınlıkların da inanma ya da inanmama
özgürlüklerini korumakla yükümlüdür.
Bu anlamda laik anayasal sistemi ve laik
Anlık Dergisi

eğitimi benimsemiş bir devlet, dinsel,
mezhepsel ayrım yapmayacağı gibi,
zorunlu olarak belli bir dini ve mezhebi
dayatamaz; yurttaşları arasında dinsel,
etnik ve cinsel ayrım yapamaz. Daha
açık deyişle laik devletin makbul
vatandaşı yoktur; her vatandaş,
hukuk önünde eşittir ve aynı haklara
sahiptir. Laik devletlerde, siyasal
partilerin, kendi siyasal ideolojileri
doğrultusunda, muhafazakâr, dindar
vb. insan yetiştirmeye yönelerek eğitim
kurumlarını kendi siyasal ikballerinin
arka bahçesi olarak görmeye de
hakları olmamalıdır; bu da siyasal
eşitliğe aykırıdır. Laik devlet dinli-dinsiz
herkese eşit uzaklıktadır; ne dinin ne
de dinsizliğin propagandasını yapar.
Bunlar vicdani, bireysel inançlardır;
kimseyi ilgilendirmez. Laik devlet,
öğrencilerin, eğitim sistemi içerisinde,
bilişsel, duyuşsal ve devinişsel
özelliklerinin gelişmesine olanak sağlar;
onlara eşit fırsatlar sunar. Bu gelişimi
sağlamak için, öğrencileri sürekli
farklı seçeneklerle karşılaştırır, tümleözcü yargılardan sakınır, öğrencilerin
tikellerle, farklı seçeneklerle, somut
durumlar ve olaylarla ilişki içerisinde,
kendi tercihlerini ve tümel yargılarını
kendilerinin inşa etmelerine olanak
sağlar. Yine eğitimi bir bütün olarak
çağcıl bilimsel bilgiler ve geçmişten
süzülerek ve evrilerek gelen, sürekli
eleştirel yaklaşımlarla evrimini sürdüren
insani-hümanist değerlere dayandırır.
Bunları sunarken bile mutlakçı, kesinlikçi
anlayışlardan uzak durur; var olan her
şeye eleştirel bir gözle bakma, alternatifli
düşünme becerisini kazandırmaya
çalışır. Herkesin, birey olmasına, kendi
dünyasını kendisinin kurmasına olanak
sağlar. Bu bakımdan bilim, sanat,
felsefe gibi üst düzey insani etkinlikleri
önemseyen, demokratik, özgürlükçü,
çok sesliliği arzulayan, durağan değil,
dinamik bir toplum isteyen ülkelerin,
tek dayanaklarının laik eğitim olduğu
aşikârdır. Böyle bir sistemde, devletin
maaşlarını ödediği din adamları ve din
dersi öğretmenleri istihdam etmesi hiç
de makul değildir.
3)Laiklik ve Sekülerizm kavramları
ülkemizde karıştırılan hatta birbirinin
yerine kullanılan iki kavram. İki
kavramın farklı oldukları noktalar
üzerine neler söyleyebilirsiniz?
Laiklik

ve

sekülerizm

ayrımın

yapay bir ayrım olduğunu sanıyorum.
Bu kavramsal tartışma Fransız tipi
laiklikle, İngiltere tipi sekülerizm
kavramsallaştırmasının
Türk
düşüncesindeki
bir
yansımasıdır
sadece. Özde her iki kavram da,
dünyevi olanı, dinsel olmayanı imler;
din ve devlet, din ve dünya ilişkilerinin
ayrımını ifade eder.
4)Laikliğin felsefi temellerini
nerede aramak gerekir?
Tarihsel ve felsefi temelleri ışığında
bakıldığında laikliğin, ortaçağda her
şeye müdahale eden, her şeyi
belirlemeye çalışan kilise ve dinsel
anlayış karşısında Rönesans, Reform ve
Aydınlanma hareketleriyle adım adım
geliştiği, bilim, siyaset, hukuk, ekonomi,
eğitim
vb.
kurumların
dinin
egemenliğinden kurtularak hümanist,
bilimsel ve akılcı bir temelde yeniden
yapılanmasını temele aldığı görülür. Yani
tarihsel olarak bakıldığında, laiklik,
“tanrı-doğma odaklı bir epistemeden”,
adım adıma “insan-akıl odaklı bir
epistemeye” geçişi simgeler. Daha dar
anlamda söylenirse, din ve dünya işleri
ayrımına işaret eder. Bu anlamıyla,
laiklik, sadece siyasal alanda değil, tüm
beşeri alanlarda, hümanist düşüncenin
egemen olması, felsefi olarak söylersek,
insanın,
varlık
(ontoloji),
bilgi
(epistemoloji) ve değerler (aksiyoloji)
alanına beşeri olanaklarla baktığını
kavramasından ibarettir. Bu, dini bireyin
öznel tercihine, vicdanına ve uhrevi
alana hasretmek demektir. Bu durum bir
kavram
olarak
laikliğin
gerçek
taşıyıcısının da salt devlet değil, aynı
zamanda laik toplumun bireyleri
olduğuna işaret etmektedir. Yani,
‘devletler laik olur, bireyler laik olmaz’
anlayışı bu bakımdan hiç de doğru
gözükmemektedir. Nasıl adalet, adil
bireyler aracılığıyla gerçekleşiyorsa,
tıpkı bunun gibi, laik devlet de laik
bireylerden oluşur. Bireylerin laikliğe
sahip çıkmadığı bir toplumlarda laik bir
siyasal sistem kurmak olanaklı değildir.
Siyasal baskılarla böylesi bir sistem
kurulsa bile, süreklilik kazanması
mümkün değildir. Çünkü laiklik,
insandan kaynaklı belli bir felsefi tutumu
ve tavrı imler. Bu tutum ve tavır, bir özne
olarak insanın kendi bilişsel yetilerini
temel almasını ve ona dayanmasını ve
eleştirel olmasını salık verir. Kant’ın
deyişiyle
söylersek,
‘insanın
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dogmalardan
kurtulması,
ergin
olmayıştan uzaklaşması, bilmeye ve
aklını kullanmaya cüret etmesini’
gerektirir. Bu tutum ve tavırda, her şey
eleştirel bir bakışla ele alınır; insan
bilişince yargılanır; kutsal bile beşeri
olanaklarla irdelenir. David Hume’un da
ifade ettiği gibi, tüm bilimler, insan
bilişinden kaynaklandığı gibi, yine onun
tarafından yargılanırlar. Aynı durum
dinler ve teolojiler için de geçerlidir.
Aslında bunun başka bir olanağı da
bulunmamaktadır; çünkü insan Tanrı
olmadığına göre, hiçbir şey karşısında
tanrısal bir tavır alamaz ve hiçbir şeye
tanrısal bir gözle bakamaz. İnsan her
daim, tarihsel bir bağlamda yaşar, bu
bağlamın ve yetilerinin sunduğu
perspektifte, belli ve sınırlı bilgi
olanaklarıyla varlığa yaklaşır. İnsani olan
her şey, sırf bu yüzden ilintilidir,
bağlamsaldır ve sürekli değişime ve
dönüşüme tabidir. Yani insani dünyada
zaman ve mekan üstü, saltık, değişmez
şeyler yoktur. Atatürk’ün de vurguladığı
gibi, zaman süratle ilerliyor, milletlerin,
toplumların, bireylerin mutluluk ve
mutsuzluk anlayışları bile değişiyor.
Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek
hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın
ve bilimin gelişimini inkâr etmek olur.
Oysa tanrısal olan, doğası gereği
mutlak, değişmez, genel geçer, zaman
ve mekan üstülüğü imler. Batı
felsefesinde teoloji-din ve felsefe
arasında yaşanan gerilimler, doğal
olarak, insani düzlemde, değişmezlik ve
zaman ve mekan üstülük özelliği taşıyan
theo-ontoloji (tanrısal varlıkbilim), theoepistemoloji (tanrısal bilgibilim), theoaksiyolojinin
(tanrısal
eylembilim)
olanaksızlığını göstermiş durumdadır.
Ortaçağ düşünürlerinin ve dinci
ideologların benimsediği gibi, kutsal
metinlerin, kutsal yazıların, kutsal
kitapların, peygamberler aracılığıyla
insanlara iletildiğine, onlar aracılığıyla
Tanrı’nın insanlara seslendiğine inansak
bile, basit bir felsefi irdeleme, kutsal
metinlerin de beşeri olan dil, kültür ve
insanın bilişsel yapısı tarafından
sınırlandırıldığını
gösterebilecek
düzeydedir. Bu durum, İslam’ın dünyevi
düzenlemelere de yer verdiği, bu
yüzden İslami toplumlarda laikliğin
olmayacağı anlayışını da sorgulanır hale
getirmektedir.
Çünkü
insanın
dünyasındaki hiçbir şey, insani dili,
insani kültürü ve insanın bilişsel yetilerini
aşamaz. Bu sınırlılık yüzünden dinsel
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metinler, hangisi olursa olsun, insani
tartışmalarla dolu olduğu gibi, ilk
seslendikleri insanların dilleri, bilişleri ve
kültürleri yüzünden pek çok tarihsel ve
yöresel anlayışlar da içerir. Dinlerin,
kullandığı öyküler (kıssalar), metaforlar
ve teşbihler, büyük ölçüde ilk seslendiği
kitlelere ve kültürlere özgüdür. Bunları
zaman üstü ve mutlak saymak,
toplumsal gelişimi ve değişimi imkânsız
hale getirir. Kutsal kitaplarda bile geçse
dünyevi uygulamalar, bu yüzden tarihsel
ve yerel niteliklidir. Kutsal metinlerde,
kölelik ve cariyelikle ilgili yargılar,
kadınları erkek karşında ikincilleştiren
ifadeler, evrene ilişkin ortaya konan
yargılar ve hatta ahlaki deyişler vb.
dönemlerinin anlayışlarından köklü izler
taşır. Bu metinler, aslında bilimsel olarak
irdelenirse, onların büyük ölçüde
tarihsel nitelikli antropolojik metinler
olduğu görülür. Kaldı ki, kutsal sayılan
metinler insana doğrudan bir şey de
söylemezler; onu okuyan insanın
yetenekleri, bilişsel durumu, algıları,
yaşam deneyimleri, varlık, bilgi ve
değerlere
bakışı
metni
anlamlandırmasına etki eder. Bu
yönüyle, kutsal metinlere yönelik her
okuma bir yorumsama etkinliğidir ve
yorumsama ise sınırlı ve beşeri bir
faaliyettir. Yorumlar arasındaki görüş
farklılıkları, aynı dinin içinde doğmuş
mezhepler, tarikatlar, cemaatler vb.
bunu açıkça göstermektedir. Şu halde,
hem dinsel metinlerin kendisi, insani dil,
insani biliş ve kültür gibi beşeri araçları
kullanır hem de onu anlamaya yönelen
özne onu beşeri olanaklarla anlar ve
yorumlar. Kutsal kitapların kökünü
tanrısal olarak görsek bile, beşeri
düzeyde ele alındığında, onlardaki her
şeyin insanileştiği, tarihselleştiği ve
yerelleştiği söylenmelidir. Bu, kimi
düşünürlerin de dediği gibi, önsüzsonsuz bir tanrıbilimin olanaksız
olduğunu, insanın olsa olsa kutsala
yönelik tarihsel ve felsefi bir antropoloji
geliştirebileceğini göstermektedir. İşte
felsefi anlamda laiklik, insanın sınırlı olan
antropo-ontoloji (insani varlıkbilim),
antropo-epistemoloji (insani bilgibilim)
ve
antropo-aksiyolojiye
(insani
eylebilim) mahkûm olduğunun bir
itirafıdır. Yani insanın, insan olarak
haddini bilmesi, tanrılığa ve tanrı adına
eylemlere soyunmamasıdır. Yine felsefi
anlamda bunu bilmek ve kavramak,
dogmatizmden kurtulmak, eleştirel
bakmak, yanılabileceğimizi görmek,

demokrasi, hoşgörü ve tolerans
kültürünü geliştirmek, gelişime ve
dönüşüme açık olmak bakımından
kaçınılmazdır. Zira herkes kendi algısını
ya da kendi dinsel yorumunu
tanrısallaştırıp biricik sayınca, değişmez
bir ideaya, saltık bir anlayışa sahip
olduğunu savlamakta, inanç adına
öldürmeler,
mezhep
kavgaları,
ötekileştirmeler, küfürle suçlamalar,
yargılamalar vb. bitmemektedir. Ortaçağ
düşünce tarih ve modern Ortadoğu
bunun örnekleriyle doludur. Bundan
kurtulmanın tek yolu, din ve dinsel
inançları öznel saymak ve vicdani olarak
kabul etmektir. Birisi kendisini Tanrı’nın
sözcüsü ya da kutsal kitabın meşru
yorumcusu olarak gördü mü, her şeyin
değerlendirici ölçütü olarak kendisini ve
yorumunu göstermeye başlamakta, ona
uymayan her şey ise sapkınlık olarak
nitelenmektedir. Bu ise tartışma kültürü
yerine tekfirci (dinsizlikle suçlama) bir
kültürün oluşumuna ve kutsallık
maskesi altında dinsel-mezhepsel
çatışmalara neden olmaktadır. Bu
bakımdan theo-epistemolojiye (tanırsal
bilgibilim) inananların, çoğu kez
hadsizlik yaparak, kendi yorumlarını ve
algılarını
Tanrı’ya
mal
etmeye
çalıştıklarını,
Tanrı’nın
otoritesini
kullanarak
egemenlik
kurmaya
yöneldikleri itiraf edilmelidir. İnsanların
kendi yorumlarını ve dinsel algılarını
başkalarına dayatmaları üç açıdan
sorunludur: İlki, insanın kendisine ve
kendi ürettiklerine yabancılaşmasına
yol açmaktadır. İkinci olarak, insanın
haddini aşarak tanrılığa ya da en hafif
deyişle tanrı adına hareket etmesine
neden olmaktadır. Üçüncü olarak ise
baskı ve zulme sebebiyet vermektedir.
Tekrar ederek söylemek gerekirse,
felsefi bakımdan laiklik, insanın haddini
bilmesi, insani düzlemdeki her şeyin
insani algı düzeyiyle, insanın dili, bilişi ve
kültürüyle sınırlı olduğunu kavramasıdır.
Kendi dinsel algı ve yorumunun öznel ve
kendine ait olduğunu bilmesidir. Bu
zorunlu olarak insani dünyada sürekli
değişim ve dönüşümün öncelenmesi,
değişmezliklerin bir kenara bırakılması
anlamına gelmektedir. Sadece bu da
değil, her türden ayrımcılığa son
verilmesidir. Çünkü laiklik, insan olmak
bakımından her insanın eşit olduğunun
bir itirafıdır. Basit bir irdeleme, tüm
ayrımcılıkların,
birisinin
kendisini
epistemik (bilgisel) ya da ontik (varlıksal)
açıdan üstün ya da tanrısal bir yere
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yerleştirmesinden, öncesiz ve sonrasız
hakikatlere
sahip
olduğunu
savlamasından ya da kendisini mutlak
yorumcu özne olarak konumlamasından
kaynaklandığını
gösterebilecek
niteliktedir. Her şeyin insani düzeyde
algılandığı bir epistemede, değişmez bir
şey olmadığı gibi, ontik (varlıksal)
bakımdan, etnik, dinsel, cinsel vb.
açıdan ayrımcılık yapmaya da olanak
kalmamaktadır. Çünkü insani dünya,
insani yetilerce oluşturulmuş bir
dünyadır, değişimler dünyasıdır ve
insan olmak bakımından hiç kimsenin
diğerinden bir ayrıcalığı ve üstünlüğü
yoktur. Bu yüzden laikliğin, aynı
zamanda her türden ayrımcılığın
panzehri olduğu ısrarla vurgulanmalıdır.
5)“Atatürk ve din” konusu
pek çok yazarın işlediği, üzerine
çokça tartışılan bir konu. Laiklik
bağlamında siz bu konuyu nasıl
değerlendiriyorsunuz?
Laikliği ülkemizde yaşama geçiren,
bu konuda güçlü irade ortaya Koyan
Mustafa kemal Atatürk’tür. Din ile laiklik
arasında bir ilişkinin bulunması, daha
doğrusu laikliğin dini bakış açılarına karşı
bir tavır olması yüzünden, din ve laiklik
hakkında sık sık konuştuğu görülür. Bu
anlamıyla modern Türkiye’nin mimarı
Mustafa Kemal Atatürk’ün, “laikliğin
dinsizlik olmadığını” İslam’da ruhban
sınıfı bulunmadığı için bir din olarak
İslam’ın laik yaklaşıma daha müsait
olduğunu ileri sürdüğü görülür. O,
bununla da kalmaz, laikliğin, “sahte
dindarlıkla ve büyücülükle savaşma
kapısı”,
“bilgisizliğin,
yobazlığın
ve taassubun panzehiri”, “gerçek
dindarlığın gelişimi için temel”, “sahte
dindar ile gerçek dindarı ayırt eden
ölçüt”, “hurafe ile gerçek dini ayıran bir
ayraç”, “dini siyasete alet edenlerle ve
zorba yönetimlerle baş etme yöntemi”,
“halkı, tekkelerin ve tarikatların
pençesinden kurtarma aracı”, “modern
uygarlıkla bütünleşmenin yegâne yolu
olduğunu” ileri sürer ve nihai olarak
laikliği şöyle tanımlar: “Laiklik yalnız
din ve dünya işlerinin ayrılması değildir.
Bütün yurttaşların vicdan, ibadet ve
din özgürlüğünü özenle korumaktır.”
Atatürk’ün dinle devlet ayrımından değil
de din ve dünya ayrımından söz etmesi
manidardır. Ona göre, din temelde bir
vicdan işidir; kutsaldır ve dünyevi işlere
ve siyasete alet edilemez. Bu yönüyle
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devletin bir dini de olmaz; çünkü devlet
içinde çeşitli dinden insanlar barındırır.
Belli bir dini resmen kabul etmek,
o dinden olmayan yurttaşlara üvey
evlat işlemi yapmak demektir. Oysa
devlet yurttaşları arasında herhangi
bir ayrım yapamaz. Atatürk, laikliğin
toplumda kökleşmesi için, halkı yanlış
yönlendiren, vicdanına ipotek koyan,
tekke, tarikat ve cemaat gibi yapıların
ortadan
kaldırılması
gerektiğini
düşünür. Halkı, tekke ve tarikatların,
yobaz din adamlarının etkisinden
kurtarmak için, İslam’da ruhban sınıfının
bulunmadığını, İslam’ın temelinin çok
sağlam olduğunu, ancak zamanla
bu temele eklemlenen hurafelerle
bozulduğunu, bu yüzden onun özüne
döndürülmesi gerektiğini belirtir; bu
yönüyle adeta hurafeleri dinden ayıran
dinsel bir reform talep eder. Atatürk’ün
direktifiyle, Kuran’ın ve kimi hadis
literatürünün ve Hz. Muhammed’in
hayatına ilişkin yapıtların çevirilerini bu
bağlamda yorumlamak gerekir. Yine
Atatürk, halkı, şeyhlerin, yobazların
ve cahillerin şerrinden korumak için,
İslam’ın başkalarının fetvasına gerek
göstermeyen rasyonel bir din olduğunu
sık sık vurgular. Böylece halkın,
başkasından fetva istemesine gerek
olmadığını ve her insanın kendi aklıyla
karar vermesinin önemine değinir. Bu
aslında, birey ve yurttaş anlayışına
doğru atılmış köklü bir adımdır; çünkü
herkesin, bir otoritenin fetvasına
başvurmadan, kendi kararlarını ve
inançlarını belirleme hakkının olduğunu
teslim eder. Atatürk şöyle der: Özellikle
bizim dinimiz için herkesin elinde bir
ölçüt vardır. Bu ölçü ile hangi şeyin bu
dine uygun olup olmadığını kolayca
değerlendirebilirsiniz. Hangi şey ki, akla,
mantığa, kamu yararına uygundur; biliniz
ki, o şey bizim dinimize de uygundur.
Bir şey akıl ve mantığa, ulusun yararına
uygunsa kimseye sormayın.” Laiklik
anayasaya 1937’de girse de, Atatürk’ün
yaptığı tüm devrimler, saltanatın ve
hilafetin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin
kapatılması, kadın haklarına yönelik
atılımlar, eğitim, dil ve tarihe dönük
devrimleri vb. hepsi laiklik temeline
dayanır. Atatürk laikliğin özünün din
ve dünya işleri ayrımı olduğunu ısrarla
vurgulasa da, Türkiye’de gelişen
süreçte laiklik, genelde “din ve devlet
işlerinin birbirinden ayrılması, devlet
düzeninin ve hukuk kurallarının dine
değil, akla ve bilime dayandırılması,

fakat kimsenin inancına ve vicdan
hürriyetine
karışılmaması”
olarak
tanımlandığı görülür. Bu tanımlama
kukusuz Atatürk’ün din ve dünya
ayrımı yaklaşımından oldukça dardır.
Atatürk’ün yaklaşımı daha köktencidir.
6)“Aydın din adamı” tabiri sizde
neyi çağrıştırıyor?
Bu Atatürk’ten beri sık sık yinelenen
bir deyiştir. Atatürk, aklı bilimin ışığıyla
aydınlanmış din adamlarından söz
eder. İlk bakışta akla yatkın görünüyor;
iyi bir bilim eğitimi almış din adamı,
esnek, hoşgörülü, eleştirel ve ufku
geniş olabilir. Bu türden din adamları
yok da değildir; ancak bu türden din
adamlarının, genelde dindar kesimlerce
ötekileştirildiği görülür. Benim için
gerçek din adamı, dine sosyolojik,
tarihsel, psikolojik, felsefi ve bilimsel
açıdan yaklaşmasını bilen, bilimsel
yöntemlerle soruna yaklaşan kişidir. Bu
niteliklere sahip din adamı maalesef
ülkemizde bir elin parmaklarını
geçmemektedir.
7)Niyazi Berkes’in; “Laiklik bir din
savaşının değil, bir siyasal ideoloji
savaşının ürünüdür. Dinsel değil,
siyasal bir sorundur” söylemini
nasıl değerlendiriyorsunuz? Laiklik
siyasal ve aynı zamanda hukuksal
bir kavram mıdır?
Laiklik elbette siyasal ve hukuksal
yönleri bulunan bir kavramdır. Fakat o,
bunlara indirgenemez; onların da altında
bir ontolojik e epistemolojik bir tavır alışı
ifade eder. Laikliği, siyasi ve hukuki
olarak, salt teokrasinin (din devletinin)
almaşığı biçiminde konumlandıran
yaklaşımlar, aslında laikliğin varlık, bilgi
ve değerlere yönelik insani bir tutum
ve tavır olduğunun, insani dünyadaki
her şeyin insan ürünü ve değişime
açık olduğunun görülmesine engel
oluşturmaktadır. Oysa laiklik öylesine
köktenci bir tutumdur ki, insani
dünyadaki her şeyin koşulluğunu ve
ilintililiğini önceler; insani dünyanın,
kültür dünyasının, değerler dünyasının,
hatta evren ilişkin tüm bilgilerin insan
ürünü olduğunu açık eder; insanlar
arasında epistemik ve ontolojik hiç
bir ayrımcılığa yer vermez ve birinin
diğerinin üstünde zorbaca egemenlik
kurmasına olanak bırakmaz. Herkesi
eşitlediği, her şeyi insanileştirdiği için,
bu yönüyle demokrasi ve tolerans
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kültürünün gelişiminin temeli olduğu
söylenebilir. Zira laikliğin olmadığı
yerde demokrasi ve tolerans kültürü
gelişemez.
Şu
halde,
laikliğin
felsefi olarak konumlandırılmasının,
siyasi bakımdan sığ bir biçimde
konumlandırılmasından daha işlevsel
olduğu ileri sürülebilir. İlki, salt dindevlet ayrımına, siyasal ve hukuksal
yaşama odaklanırken, diğeri köktenci bir
tutumla, yeni bir insan, yeni bir toplum,
yeni bir kültür, yeni bir değerler sistemi
önerir. Bu modelde, siyasal ve hukuksal
sistem değil, insan ve insanın bilişsel
yetileri; değişmezler değil, değişim ve
gelişim merkezdedir. Kutsallıklar salt
vicdani, bireyin kendisini bağlayan
öznelliklerdir; başkasını bağlamazlar.
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Kitap İncelemesi
Doğacan BAŞARAN

Sibel Turan-Latif Pınar, (der.),
Security in Contemporary World:
Theories and Issues, Siyasal
Publishing, Ankara 2019, 241 p.
Prof. Dr. Sibel Turan ile Dr. Öğr.
Üyesi Latif Pınar’ın editörlüğünde
hazırlanan “Security in Contemporary
World: Theories and Issues” başlıklı
eser, uluslararası güvenlik kuramları
hususunda önemli bir eser olarak
dikkat çekmektedir. Siyasal Kitabevi
tarafından 2019 yılında yayınlanan
kitap, güvenlik çalışmaları hususunda
farklı teorik perspektiflerin incelendiği
on üç makaleden oluşmaktadır.
Eserin ilk bölümünü, İlker Aral Güngör
tarafından kaleme alınan “Security
Studies: An Introduction” başlıklı
makale oluşturmaktadır. Bu makalede
Güngör, Uluslararası İlişkiler disiplininin
ortaya çıkmasına müteakip disiplin
içerisinde güvenlik kavramına ilişkin
yaşanan tartışmaları, farklı kuramlar
çerçevesinde yorumlayan giriş nitelikli
bir anlatım yapmıştır.
Kitapta yer alan ikinci makale ise
Müge Ayman’ın yazdığı “Realism and
Its Reflection on Security Studies”
başlıklı çalışmadır. Bu makalede Ayman,
Uluslararası İlişkiler disiplininin temel
kuramlarından biri olan realizmin tarihi
gelişiminden bahsetmekte ve bu
noktadan hareketle realizmin doğası,
uluslararası sistemin temel aktörü olan
devletler ve devler zeminin anarşik
yapısı gibi konulara değinerek realizm
ile güvenlik arasındaki yaklaşımı ortaya
koymaktadır. Ayman’a göre, uluslararası
sistemde 1930’lu yılların sistemik
yapısı, büyük ölçüde günümüzde de
varlığını korumaktadır.
Kitabın üçüncü bölümü ise Emirhan
Kaya tarafından kaleme alınan
“Liberalism and International Security”
isimli çalışmadır. Bu çalışmada Kaya,
İkinci Dünya Savaşı sonrasında
disiplinde
yaşanan
değişimler
bağlamında güce odaklanan analizlerin
yetersiz kalması ve ekonomik konuların
artan önemine dikkat çekmektedir.
Liberalizmin güvenlik yaklaşımının
ele alındığı çalışmada Kaya, liberal
devletlerin yükselişinin liberalizmin
yükselişine
neden
olduğunu
vurgulamıştır.
Dördüncü
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makale
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Demet

Şenbaş’ın yazdığı “Constructivist
Approach
to
Security”
başlıklı
çalışmadır. Bu makalede Şenbaş,
günümüzde
Uluslararası
İlişkiler
disiplinin önemli teorilerinden biri olan
konstrüktivizmin güvenlik yaklaşımını
incelemektedir.
Şenbaş’a
göre
konstrüktivizm, disiplini geliştirmek ve
sağlıklı bir zemin teşkil edebilmek için
mühim bir teoridir. Ayrıca çalışmada
Şenbaş’ın politik kültür, strateji kültürü
ve güvenlik kültürü gibi kavramlara
dikkat çektiği de görülmektedir.
Abdullah Torun’un yazdığı beşinci
makale, “Critical Theory and Critical
Security in International Relations:
The Aberystwyth School” başlığını
taşımaktadır.
Aberystwyth
Okulu
çerçevesinde eleştirel teoriyi ve eleştirel
güvenlik anlayışını ele alan Torun,
pozitivizm ile post-pozitivizm arasındaki
tartışmaların güvenlik çalışmalarına
olan yansımalarına da ışık tutmaktadır.
Kitabın altıncı bölümünü Ruhi
Pehlivancık’ın yazdığı “Neoclassical
Realist
Assessment
of
Energy
Security on 2014 Ukraine Crisis”
başlıklı çalışma oluşturmaktadır. Bu
makalede Pehlivancık, 2014 yılında
başlayan; fakat kökleri geçmişe uzanan
Ukrayna Krizi’ni neoklasik realizmin
enerji güvenliği yaklaşımı bağlamında
incelemektedir. Yazara göre, hem
bölgesel hem de küresel bir sorun
olan Ukrayna Krizi, temelde enerji
güvenliğine ilişkin bir meseledir. Bu
bağlamda yazar, söz konusu krizi, klasik
realizmin yetersizlikleri bağlamında
neoklasik
realizm
çerçevesinde
yorumlamıştır.
Yedinci bölümde ise Armağan
Örki’nin yazdığı “Economic Politics
Based on Independence: Ataturk’s
Period” başlıklı makale yer almaktadır.
Bu çalışmada Örki, Cumhuriyet’in
ilk yıllarında Türkiye’nin uyguladığı
ekonomi politikalarını kuramsal bir
perspektifle okuyucuya aktarmıştır.
Ayrıca Örki, makalesinde ekonomik
bağımsızlık ile siyasal bağımsızlık
arasındaki ilişkiyi de değerlendirmiştir.
Sinem Yüksel Çendek’in kaleme
aldığı sekinci bölümde ise “Jacinda
Ardern and New Zealand Mosque
Attacks from the Perspective of Feminist
Approaches to Security” başlıklı makale
vardır. Makalede Yüksel Çendek, Yeni
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Zelanda’da
Camilere
düzenlenen
saldırıları, ülkenin kadın lideri Jacinda
Ardern’in tutumu üzerinden feminist
teori bağlamında incelemektedir.

geçmişi huşunda bilgiler ve geleceğine
dair yorumlar sunan çalışma, eserin
önemli bölümlerinden biri olarak dikkat
çekmektedir.

Kitabın dokuzuncu bölümü ise
Fatih Özgüven’in kaleme aldığı “An
Analysis of the Irish Republican Army’s
Impact on Brexit” başlıklı makaleden
oluşmaktadır. Uluslararası politikanın
güncel meselelerinden biri olan Brexit
sürecini Kuzey İrlanda’daki ayrılıkçı
hareketin ve bu bağlamda ayrılıkçı
terör örgütü olan IRA’nın faaliyetleri
üzerinden ele alan Özgüven, teoriyle
pratiği birleştiren mühim bir çalışma
ortaya koymuştur.

Kitapta yer alan son bölüm ise Latif
Pınar’ın kaleme aldığı Global Climate
Change and Environmental Security”
başlıklı
çalışmadır.
Makalesinde
Pınar, çevre güvenliğinin önemini
vurgulamakta
ve
küresel
iklim
değişikliğinin mühim bir güvenlik
sorunu olduğuna dikkat çekmektedir.

Onuncu bölümde ise Gülden İrem
Kazel’in yazdığı “As An Example of
Ethnic Terrorism: Kosovo Liberation
Army” isimli makale yer almaktadır.
Ayrılıkçılık ve terör arasındaki ilişkiyi
Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) örneği
üzerinden inceleyen Kazel, Balkan
coğrafyasının
yakın
geçmişinden
yaşanan çatışmalara ışık tutmaktadır.

Neticede Sibel Turan ile Latif
Pınar tarafından derlenen bu kitap,
uluslararası güvenlik konusunda önemli
teorik yaklaşımlar ortaya koymakta
ve pratik düzeyde güncel meselelere
değinmektedir. Dahası kitapta, disiplin
içerisindeki güvenlik çalışmalarının
geleceğine ışık tutan önemli makaleler
de vardır. Bu nedenle de Sibel Turan
ile Latif Pınar tarafından derlenen
mevzubahis eserin literatüre mühim bir
katkı yaptığını söylemek mümkündür.

Kitapta yer alan on birinci makale ise
Tolga Erdem’in kaleme aldığı “Cyber
International Politics in Digital Age:
Cyber Terrorism Etc Cyber Diplomacy”
başlıklı makaledir. Makalede uluslararası
ilişkilerin değişen doğası kapsamında
artan dijitalleşmeyle birlikte öne
çıkan yeni konulardan biri olan
uluslararası politikanın siber boyutu,
siber terörizm ve siber diplomasi
kavramları incelenmektedir. Erdem’in
çalışması, dijitalleşme sürecinin artan
önemi nedeniyle ilerleyen dönemlerde
Uluslararası
İlişkiler
disiplininin
popüler konularından olması beklenen
meselelere değinmektedir. Bu da
çalışmanın
ehemmiyetini
arttıran
mühim bir husustur.
Kitabın on ikinci makalesini ise
Nurgül Sarsılmaz yazmıştır. A View on
the Macedonian Name Dispute in the
Context of Greece Macedonia Border
Security” başlıklı makale, uluslararası
politikanın güncel sorunlarından biri
olan Yunanistan-Makedonya sınır
güvenliğine ve isim tartışmalarına
değinmektedir. İsim sorununun “Kuzey
Makedonya” formülüyle çözüldüğü
düşüncesini de yorumlayan Sarsılmaz,
bu durumu Üsküp yönetiminin AB ve
NATO’yla ilişkileri bağlamında da analiz
etmektedir. Bu güncel meselenin tarihi
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