ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA
BARIŞINA ETKİLERİ
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
Proje No. 2014-1-TR01-KA204-011357

“Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi
Başkanlığınca (Ulusal Ajans, http://www.ua.gov.tr) yürütülen Erasmus+ Stratejik
Ortaklıklar Yetişkin Eğitimi Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan
sağlanan hibeyle gerçekleştirilmiştir. Ancak burada yer alan görüşlerden Ulusal Ajans
veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.”

TÖYEV
(Koordinatör)
ORTAKLAR
A.M.E.F.E - ASPECT - MARIE e.V - EDUcentrum

MEVCUT DURUM ANALİZİ
AYETLER VE ORTAK DEĞERLER
ULUSLARARASI ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA BARIŞINA
ETKİLERİ SEMPOZYUMU, ŞİİR, MAKALE VE HUTBE
YAZMA YARIŞMASI

2017

ORTAK DEĞERLERİN AVRUPA
BARIŞINA ETKİLERİ
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı
2017

Editörler
Prof. Dr. Osman AYDINLI
Ahmet GÜL
Süleyman ASLAN

Bu kitapta yer alan yazıların hakları saklı olup, yazıların tamamı veya bir kısmı
kaynak gösterilmeden iktibas edilemez. Yazıların dil, bilim ve hukuksal açıdan
her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir.

Graik-Tasarım
Süleyman KAYABAŞ
Kapak Tasarım
Başak SOPACI
1.Baskı 1000 adet. Ağustos 2017
Sude Ajans Reklam ve Matbaacılık Ltd. Şti.
Tel. +90 (312) 4670996 Ankara
ajanssude@gmail.com

ISBN : 978-975-01979-2-5

“İnsanlardaki ırkçılığı uyandırmak için savaş davullarını çalan bir liderden uzak durun. Çünkü şüphesiz
ırkçılık iki ucu keskin bir kılıç. Hem insana deli cesareti verir, hem de aklı daraltır.. Bunu nasıl mı biliyorum?
Biliyorum, çünkü bunu yaptım. Ve ben Sezarım!”
Emperor Caesar

“Irkçılık bir insanın diğerine karşı en büyük tehditidir. Minimum sebeple maksimum nefret...”
Abraham J. Heschel

“İnsanlık tarihinin en büyük problemi, ırkçılığın aslında bir hiç olduğu, sadece bir istisna olduğudur.”
Erik Hansen

“Bu hayatı olağanüstü bir mutluluk serüvenine çevirecek olan sizlersiniz. Öyleyse, insanlık ve demokrasi
adına bu gücü kullanalım ve milliyetçilik hastalığına karşı birleştirelim. Din, dil, ulus ayrımcılığı olmayan yeni
bir dünya yaratalım.”
Charlie Chaplin

“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden
(Müslümanlardan) değildir.”

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Hz. Muhammed (s.a.v)
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GİRİŞ
Irkçılığın özü; “Bizden olmayanı aşağı görmek”tir. Çevremizi, kendimizi ve ötekini nasıl yorumladığımızla
ilgilidir. Şiddet ve başka aşırı tutumlar ırkçılığın bir aşamasıdır. Her ülkede farklı olabilir. Avrupada siyaha karşı,
Afrika’da ise beyaza karşı ırkçı anlayış olabilir.
Avrupa’da ve diğer ülkelerde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile buna bağlı şiddet bütün önlemlere rağmen
önü alınamamıştır.
Bu noktada dinlerin ortaya koyduğu yüksek ilahi değerler önem kazanmaktadır. Bu değerlerin ulaşılabileceği
temel referans kaynakları İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin dinî metinleri olan Kur’an, İncil, Tevrat
ve Zebur gibi kutsal kitaplardır.
Modern çağda insanlık, ilahi kaynaklı bu büyük dinlerin ortak değerlerine ihtiyaç duymaktadır. Proje
kapsamında özellikle çağımız insanının onuruna vurulan en büyük darbe olarak nitelendirilebilecek ırkçılık ve
şiddetin önlenmesine yönelik ortak değerlerin üstlenebileceği işleve yönelmek istiyoruz. İlahi dinlerin ortaya
koyduğu ortak yüksek değerlerin ne olduğu, bu değerlerin birlikte yaşama kültürünün şekillenmesinde nasıl
bir rol üstleneceği, ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddet gibi olumsuz unsurları önlemeye yönelik ne tür yeni
değerler üretilebileceği, projenin çözüm önerisi sunmayı hedelediği önemli meselelerdir.
Proje iki amaç üzerine oturmaktadır:
Genel amaç:
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddetin önlenmesine yönelik İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilik dinlerinin
ortak değerleri tespit edilecek ve bu değerlerin insanlığın ortak barışına, birlikte yaşama kültürüne ve Avrupa
Birliği uyum sürecine katkıları ortaya konulacaktır.
Irkçılık ve şiddetin önlenmesine yönelik broşür basmak, web sayfası hazırlamak, bibliyo-terapi oturumları
yapmak, sempozyum düzenlemek, konferanslar yapmak, hizmet içi seminerler yapmak, kitaplar hazırlamak,
kültürel gezi düzenlemek.
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Özel amaç:

IRKÇILIK VE DEĞERLER TANIMI

Coexist – Reconcile – Wax (CoReWax) (Barışı Birlikte Yaşamak)
Irkçılık sosyologlara göre; “insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek
bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti” olarak tanımlanmaktadır. (TDK 2005)
Bir başka tanımıyla ırkçılık; “doğuştan gelen zekâ ve kültürel gelişme yetenekleri arasında bir hiyerarşi
ya da duygu, kişilik ve mizaç konusunda insan grupları arasında bir değer eşitsizliği bulunduğnu ileri süren bir
öğreti” şeklinde de ifade edilmektedir. (Büyük Larousse, ırkçılık)
Irkçılığın kaynağı; psikolojik, ekonomik, demograik ve kültürel ögelere ve hatta dinsel etkilere bağlanabilir.
(AnaBritannica, ırkçılık)
Diğer bir tanımda ise ırkçılık; “sosyal grupların kalıtımla geçen bedeni özellikler sebebiyle farklılaştığını
ve bu farklılıkların onlar arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım” şeklinde
tanımlanmıştır. (TDV İslam Ansiklopedisi, ırkçılık)
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“Irkçılık yalnız hissetmeme sebep oluyor”
Irkçılık, en haif deyimiyle vicdanların körelmesi ile empatik ve hoşgörü yoksunluğudur.

“ÖNEMLİ OLAN RUHUN RENGİDİR”
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, yüksek ve yararlı
nitelik anlamlarını ifade etmektedir. (TDK 2005)
Değer; toplumun yargılarına ya da kişisel görüşe göre güzel, iyi, doğru olan, erişilmek istenen, savunulan şeydir.
(Büyük Larousse 1986)
Değer; olup biteni yargılamada, doğru ya da yanlışı görebilmede kullandığımız temel ölçüttür. Bir değerin
doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayan şey ise bilgi/delil zemininde inşa edilmesi, iç tutarlılığa/mantığa sahip olması,
ıslahı hedelemesi ve faydalı bir eyleme kaynaklık etmesidir. Bu geniş zemin dolayısıyla değerler, evrensellik niteliği
kazanırlar. (Şaban Ali DÜZGÜN. Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni, DİB Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)
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GİRİŞ
“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden
(Müslümanlardan) değildir.” - Hz. Muhammed (s.a.v)
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, insanlık tarihi ile hep varolmuş ve buna karşı mücadelede aynı şekilde hep
olagelmiştir. İnsanın böylesine bir nefret suçuna maruz kalması utanç vericidir. Hem bireyi hem de toplumları
derinden yaralayan insanlık dışı bu tür eylemlerle mücadele etmek oldukça önemlidir.
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Irkçılığın özü “bizden olmayanı aşağı görmek”tir. Çevremizi, kendimizi ve ötekini nasıl yorumladığımızla
ilgilidir. Irkçılığın tetikleyicisi önyargılarımızdır. Önyargıların nefret söylemine geçişidir. Devamında gelen şiddet ve başka aşırı tutumlar ırkçılığın bir aşamasıdır. Her ülkede farklı olabilir. Avrupada siyaha karşı, Afrika’da
ise beyaza karşı ırkçı anlayış olabilir.
Irkçılık sosyologlara göre; “insanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek
bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti” olarak tanımlanmaktadır. (TDK 2005)
Bir başka tanımıyla ırkçılık; “doğuştan gelen zekâ ve kültürel gelişme yetenekleri arasında bir hiyerarşi
ya da duygu, kişilik ve mizaç konusunda insan grupları arasında bir değer eşitsizliği bulunduğnu ileri süren bir
öğreti” şeklinde de ifade edilmektedir. (Büyük Larousse, ırkçılık)
Irkçılığın kaynağı; psikolojik, ekonomik, demograik ve kültürel ögelere ve hatta dinsel etkilere bağlanabilir. (AnaBritannica, ırkçılık)
Diğer bir tanımda ise ırkçılık; “sosyal grupların kalıtımla geçen bedeni özellikler sebebiyle farklılaştığını
ve bu farklılıkların onlar arasındaki statü ve ilişkinin belirleyicisi olması gerektiğini iddia eden akım” şeklinde
tanımlanmıtır. (TDV İslam Ansiklopedisi, ırkçılık)
Bir insanın veya toplumun, mensubu bulunduğu ırk sebebiyle diğer insanlardan üstün olması ikrine dayanan ırkçılık düşüncesi, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, gayr-ı insani ve gayr-ı ahlaki bir yaklaşımdır. Tarih bo-
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yunca toplumları bölüp parçalayan, devletleri yıkan, insanlar arasında kin ve nefret tohumları eken önemli etkenlerin başında da yine ırkçılık gelir.
Çağımızda ırkçılık, sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşümlere bağlı olarak farklı biçimlerde yeniden şekil bulmaktadır. Bu olgunun arka planında yatan sebepler; sosyo-kültürel ayrımcılık, ekonomik, siyasî ve yasal boşluk ya da çarpıklıklar ekseninde incelenmektedir. Doğrudan ya da dolaylı biçimde ırkçılığa yol açan bu
faktörlerin, insanları ötekileştirici, onurunu ve bedenini yok edici bir düzeye çıkışı meseleyi içinden çıkılmaz
bir hâle koymaktadır. Bu açıdan bakıldığında ekonomik koşulların iyileştirilmesi, siyasi söylemlerin yasal düzenlemelerle paralel ilerlemesi ve siyasi iradenin toplum tabanına etki eden her türlü alanda ayırım gözetmeme
ve ayırımcılık yapmama şeklinde bir politika izlemesi mücadelenin özü itibariyle oldukça önemlidir.
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddetin dünyanın en önemli sorunlarının başında gelmesi, insanlığın geleceğini tehdit eder hale gelmiştir. Bu durum, bu tür sorunlara yönelik yapılan mücadelelerde bazı eksiklikler
olduğunu düşündürmekte ve meseleye yönelik yeni çözüm arayışlarını gündeme getirmektedir. Irkçı tavra ve
şiddete, geniş ölçekte çözüm aramanın gereği ortadadır. Bunun için de, bir şekilde ortak değerlerden hareketle
yüksek güven kültürünün yaratılması, dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması ve samimiyetle içselleştirilmesi gerekmektedir. Irkçılığın dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka önü alınması gerekli bir sosyal salgın olduğu
bilinmeli ve buna göre de tedbir alınmalıdır.
Bu bağlamda olmak üzere Avrupa Konseyi “nefret söylemi” tanımını yeniden yapmış ve bu tanımın içerisine ırkçılık ve yabancı düşmanlığını da eklemiştir. Buna göre Avrupa Konseyi nefret söylemi tanımını şu şekilde yapmıştır:
Nefret Söylemi: Irkçı nefreti, yabancı düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezcilik ile ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan,
dinsel hoşgörüsüzlük dâhil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, kışkırtan, teşvik
eden veya meşrulaştıran her türlü ifade biçimidir. (Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi R (97) 20)
Avrupa Birliği düzeyinde sosyal, siyasal ve yasal araçlarıyla şekillendirilecek politikalar, sorunla mücadeleyi belirli ölçüde daha savunulabilir ve toplum gözünde meşrulaştırılabilir hâle getirmektedir. İçinde yaşadığımız çağda insanlık, tarihte hiç olmadığı kadar ırkçılık ve şiddetten bunalmıştır. Artık, bu olumsuzluklar yerel ve kısmî olmaktan çıkmış, tüm insanlığı kapsama alanına almıştır.
Irkçı tavra ve şiddete, geniş ölçekte çözüm aramanın gereği ortadadır. Bunun için de, bir şekilde ortak değerlerden hareketle yüksek güven kültürünün yaratılması, dünya ölçeğinde yaygınlaştırılması ve samimiyetle içselleştirilmesi gerekmektedir. Irkçılığın dünyanın neresinde olursa olsun mutlaka önü alınması gerekli bir
sosyal salgın olduğu bilinmelidir ve buna göre de tedbir alınmalıdır.
a) Yüksek ilâhî değerler,
b) İnsanın ürettiği değerler.
Yüksek ilâhî değerler, insanın olduğu her yerde etkin olan genel-geçer bir nitelik taşır ve evrenseldir. İnsan kaynaklı değerlerin, sadece bir kısmı evrensel nitelik taşımaktadır. Sosyal hayatın sürekli değişen, gelişen
ve yenilenen kendine özgü bir dinamizmi vardır. Bu süreç içerisinde, daha çok evrensel nitelikli değerler kalıcı
olabilmektedir. Ancak, insanların, her alanda evrenseli yakalayabilmesi kolay değildir. Toplum, sosyal bir varlık olan insanı etkilemekte ve egemen olan değer yargıları çerçevesinde şekillendirmektedir.
Değerlere katkı veren birçok faktör vardır. Bunların içerisinde dinlerin büyük yeri bulunmaktadır. Biz bu
yüzden bu projede dünyada yaygın olan İslam, Hıristiyan ve Yahudi dinlerine ait değerlere yoğunlaştık. Temel amaç, Kur’an-ı Kerim, Tevrat ve İncil’de yer alan ortak sosyal ve kültürel değerlerin çıkartılarak yapıla-
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İnsanı insan yapan ve toplumları ayakta tutan değerleri iki grupta ele alabiliriz:

cak değerlendirme sonucu elde edilen verileri Avrupa Birliği ile uyum sürecinde karşılıklı olarak kullanmak,
böylece bu ülkelerde yaşayan insanların birbirlerine kaynaşmalarına katkıda bulunmak, evrensel değerler içinde kalmayı paylaşabilmektir.
Bu sebeple sürdürülebilir kalıcı barışın sağlanması adına insanlığın yoğun bir çaba sarf etmesinin gerekli
olduğu açıktır. Projemiz ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve şiddetin aşılabilirliği ve gerçek barışın temin edilmesi
yönündeki bir çabadan netice almayı hedelemektedir. Birlikte yaşama kültürüne ve evrensel değerlere en büyük katkı, ortak dini değerlerle mümkün olabilir. Cihat ve şehitlik gibi her dinde bulunan unsurların, farklı algılar oluşturularak nasıl şiddete dönüştüğünü tespit etmek ve dinî metinlerden yola çıkarak ırkçılığı ve şiddeti
önlemek en sağlıklı ve geçerli bir yöntem olarak görünmektedir. Çünkü her din insanın hayatına anlam kazandırmak için vardır. Dini alanda barış sağlanmaksızın sosyal, siyasal ve kültürel alanlarda süreçleri sürdürmek
ve barışı sağlayabilmek kolay değildir.
Evrensel değerlerin oluşumunda dinlerin önemli katkıları olmuştur. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ve buna
bağlı şiddet konusunda bu değerler etkili olmuştur. Ancak ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile buna bağlı şiddet
bugüne kadar engellenememiştir. Bu durumda yeni değerlere ihtiyaç duyulmaktadır.
Proje, bu gerçeklikten yola çıkarak öncelikle ilahi dinlerin kutsal metinleri olan Kur’an, İncil ve Tevrat kitaplarında yer alan ortak değerleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Barış, hoşgörü, doğruluk, bağışlama, hak, hukuk, akıl-can-mal güvenliği gibi ortak değerlerin insanlığın barış içinde yaşamasına önemli katkıda bulunacağı yapılacak etkinliklerle ortaya konacaktır. İnsanı merkeze almak ve dinin insan için olduğu gerçeğinden hareket etmek oldukça önemli görünmektedir.
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Bu açıdan bakıldığında bu proje sorunun çözümüne yönelik bir öneri sunma çabasıdır. Gayemiz eleştirel
yönü ile değil öneri sunma, değerleri öne çıkarma yoluyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yapılan çalışmalara bir katkı sunmadır. Irkçılığın ve yabancı düşmanlığı ile buna bağlı şiddetin önlenmesi için birden fazla alternatif olabilir. Biz bu proje ile bu alternatilerden birini sunuyoruz ve evrensel değerlere ve sürdürülebilir Avrupa ortak barışına katkı sağlamayı hedeliyoruz.
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1.

TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE İLGİLİ
YASAL DÜZENLEMELER

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olarak Anayasa ve yasalarda çeşitli düzenlemeler getirilmiş ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığının önüne geçilmeye çalışılmıştır. Bununla ilgili olarak aşağıya Anayasa ve diğer
yasalarda yer alan maddeler çıkartılmıştır. Hiç bir ayırım gözetmeksizin tüm vatandaşlar kanunlar önünde eşittir. Bu eşitlikleri Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Bu maddeleri sırası ile gözden geçirelim;

1. ANAYASA

X. Kanun önünde eşitlik
“Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsei inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak yorumlanamaz.
Yine Anayasa’nın çeşitli maddelerinde farklı konularla ilgili ayrımcılığı yasaklayan düzenlemeler getirilmiştir.

2005 yılında yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu ile ayrımcılık hususunda bazı düzenlemeler yapılmıştır.
Bunların başında kanunun uygulanması sırasında ayrımcılığın yasaklanması gelmektedir.
a) TÜRK CEZA KANUNU (1) (Kanun Numarası : 5237 Kabul Tarihi : 26/9/2004)
Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesi
“Madde 3/(2) Ceza Kanununun uygulamasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer ikir yahut düşünceleri, felsei inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumları yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınamaz.”
“İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
Madde 115 – (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dini, siyasi, sosyal, felsei inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan men eden kişi, bir
yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nefret ve ayırımcılık (1)
Madde 122- (Değişik: 2/3/2014-6529/15 md.)
(1) Dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsei inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle;,
a) Bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini,
b) Bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını,
c) Bir kişinin işe alınmasını,
d) Bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını, engelleyen kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Madde 153
(1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Nefret söylemi bağlamında değerlendirilebilecek bir maddeye de toplumda oluşabilecek kin ve düşmanlığın önüne geçmek için TCK’da yer verilmiştir.
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2. KANUNLAR

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, iilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
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b) DEVLET MEMURLARI KANUNU (657) R.G: Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 7. maddesi kamu hizmetini alanlara yönelik ayrımcılığı yasaklamıştır. Buna göre söz konusu madde metni şu şekildedir;
Tarafsızlık ve devlete bağlılık:
Madde 7 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/2 md.) Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir
siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsei inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar..
Bu eylemi gerçekleştiren memurlar için bazı yaptırımlar öngörülmüştür.
Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.) Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir
disiplin cezasını gerektiren iil ve haller şunlardır:
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren iil ve
haller şunlardır:
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsei inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
c) SİYASİ PARTİLER KANUNU
Kanun Numarası : 2820 R. Gazete : Tarih : 24/4/1983 Sayı : 18027
Bu kanun ile siyasi haklar ve özgürlükler bağlamında ayrımcılığı engellemek için Siyasi Partiler Kanunu’nda
Anayasa’nın 10. maddesi ile de öngörülen “kanun önünde eşitlik” ilkesini düzenlemiştir.
Üyeliğe kabul şartları: Madde 12 –
Siyasi parti üyesi olmaya kanuna göre engel hali bulunmayanların, üyeliğe kabul şartları parti tüzüklerinde gösterilir. Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil, ırk, cinsiyet, din, mezhep, aile, zümre sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.
Demokratik Devlet düzeninin korunması ile ilgili yasaklar:
Madde 78 – Siyasi partiler:
a) …Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak veya sair herhangi bir yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan
bir devlet düzeni kurmak;
Amacını güdemezler veya bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar, başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik
edemezler.
b) Bölge, ırk, belli kişi, aile, zümre veya cemaat, din, mezhep veya tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar.
Bölgecilik ve ırkçılık yasağı:
Madde 82 – Siyasi partiler, bölünmez bir bütün olan ülkede, bölgecilik veya ırkçılık amacını güdemezler
ve bu amaca yönelik faaliyette bulunamazlar.
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Eşitlik ilkesinin korunması:
Madde 83 – Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsei inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemez ve faaliyette bulunamazlar.
d) İŞ KANUNU Kanun Numarası : 4857 Tarih : 10/6/2003 Sayı : 25134
Ayrımcılığın gündeme geldiği en önemli alanlardan biri olan iş yaşamında da ayrımcılığı engelleyen düzenlemeler yapılmıştır.
Eşit davranma ilkesi Madde 5 – (Ek: 6/2/2014-6518/57 md.)
İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefî inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz.
e) MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU(1) 1739 R.G.Tarih 24/6/1973 Sayı 14574
I – Genellik ve eşitlik:
Madde 4 – Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir
kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.

h) SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU KANUNU (2828)
Madde 4 – Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:
….d) Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, muhtaç olma derecesi ve başvuru veya tespit
sırası esas alınarak belirlenir.
ı) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİNİN İNFAZI HAKKINDA KANUN (5275)
İnfazda temel ilke
MADDE 2.- (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer ikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapılmaksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.
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f) RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN
(Kanun Numarası : 6112 R. Gazete : Tarih: 3/3/2011 Sayı : 27863 )
Yayın hizmeti ilkeleri
MADDE 8 – (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla bu fıkrada yer
alan ilkelere uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri;
e) Irk, renk, dil, din, tabiiyet, cinsiyet, engellilik, siyasî ve felsefî düşünce, mezhep ve benzeri nedenlerle ayrımcılık yapan ve bireyleri aşağılayan yayınları içeremez ve teşvik edemez.(1)
Genel esaslar
MADDE 9 …..
b) Cinsiyet, ırk, renk veya etnik köken, tabiiyet, din, felsefî inanç veya siyasî düşünce, engellilik, yaş ve herhangi bir ayrımcılığı içermemek veya teşvik etmemek,(1)
g) TÜRK MEDENİ KANUNU (4721) R.Gazete Tarihi : 8/12/2001 Sayı : 24607
Çok kapsamlı bir şekilde toplumsal ilişkileri düzenleyen Türk Medeni Kanunu’nda derneklerle ilgili olan maddeler arasında yer alan 68. madde dernek faaliyetleri kapsamında ayrımcılığı ortadan kaldırmak amacını taşımaktadır.
a. Eşitlik ilkesi
Madde 68- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.

2.

TÜRKİYE’DE IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE İLGİLİ SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI

Bugün Türkiye’de faaliyet gösteren iki tür sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bunlar;
a) Dernekler
b) Vakılar

Hem derneklerin hem de vakıların kuruluş amaçları tüzüklerinde yer almaktadır. Buna göre kuruluş amaçlarının sadece ırkçılık ve yabancı düşmanlığı şeklinde olan dernek ve vakıf olmaktan ziyade diğer amaçları ile
birlikte ırkçılığa ve yabancı düşmanlığına karşı mücadele eden dernek ve vakılar bulunmaktadır.
Bunlardan bazıları;

İnsan Hakları Derneği Ankara’da 1986 yılında kurulmuştur.

Sosyal Değişim Derneği İstanbul’da 2009 yılında kurulmuştur.

Açık Toplum Vakfı
İstanbul’da 2008 yılında
kurulmuştur.
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TASAM Türk Asya
Stratejik Araştırmalar
Merkezi İstanbul’da 2004
yılında kurulmuştur. TASAM ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı ile ilgili bazı
makalelerle konuya katılmaktadır.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi (DurDe) içinden doğan Sosyal
Değişim Derneği, bir süredir Nefret Suçlarına Karşı
Platform çatısı altında ilgili sivil toplum kuruluşlarını ve inisiyatileri bir araya getirmeye çalışıyor. Bu
iki hareketin dışında Uluslararası Hrant Dink Vakfı,
İnsan Hakları Gündemi
Derneği, Kaos GL, Pembe
Hayat, Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT DerneNefret Suçlarına Karşı Platform çatısı altında yapılan çalışmalardan iki görsel örnek.
ği, Lambda İstanbul, İnsan
Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD), İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Geliştirme Merkezi, İnsan
Hakları Ortak Platformu (İHOP) da konu üzerine hassasiyetle eğilerek türlü açılımlarıyla çalışanlardan.. (Pınar Öğünç / Radikal Gazetesi www.aktüelpsikoloji.com 20.03.2010)
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Yaptıkları çalışmalara örnek ise basında da yer alan aşağıdaki gösterileridir. Suriyeli mültecilere karşı oluşturulmaya çalışılan hoşgörüsüzlük ve ırkçılık kokan tavra “Kardeşime Dokunma” ifadesi ile dur denilmeye çalışılmıştır.

Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Platformu Görselleri. (İHA iha.com.tr. 16 Ekim 2014)

Irkçılık farklı renkleri inkar eder. Ama renkler inkar edilse de vardır.

Farklı renkler hayata renk katar. Ama ırkçılar bu renk cümbüşünden tad almaktan çok uzaktırlar.
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Bu dernek ve vakıların “ Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe! Platformu” adıyla birlikte yaptıkları gösterilerde kullandıkları pankartlarla da ırkçılığa karşı net tavırlarını sergiledikleri görülmektedir.

3. IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE İLGİLİ RESMİ KURULUŞLAR
A) ULUSLARARASI KURULUŞLAR

Toplumsal ve siyasal hakların tanınmasında ırk farklılığına dayalı ayrım yapılmasına karşı çıkan örgütler ilk
örnekleri 19. yüzyılda İngiltere ve ABD’de ortaya çıkmış, savundukları ilkeler; ulusal ve uluslararası düzeyde
yürütülen çeşitli çalışmaların ardından yasalara ve özellikle ikinci Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler
ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) gibi kuruluşların uygulamaya koyduğu sözleşme metinlerine yansımıştır.
(AnaBritannica, ırkçılıkla mücadele)
Soğuk Savaş sırasında ve sonrasında etkinliğini koruyan uluslararası ve bölgesel örgütler, bu devamlılıklarını
amaç ve prensiplerini değiştirerek sağlamışlardır. Bu örgütlerden en önemlileri; NATO, BM, AK ve AB’dir.
NATO, askeri bir örgüt olmasından dolayı ırkçılıkla mücadelede ele alınmayacaktır. BM, sahip olduğu üye
devlet sayısıyla çok etkili gibi gözükse de Uluslararası Ceza Mahkemeleri ve Uluslararası Adalet Divanı gibi
yaptırım organlarıyla sistemli bir ırkçılıkla mücadele sağlamamaktadır. (TASAM 21/06/2011 tarihli raporu)
AB ise 1991 sonrasında büründüğü kimlikle ve benimsediği Kopenhag kriterleriyle insan hakları konusuna
en fazla önem veren bölgesel örgütlerden biridir. İnsan haklarını organizasyonun birincil prensibi yapan, aday
ülkeler ile işbirliği ve ortaklık kuracağı ülkelerde demokrasi ve insan haklarına saygı prensiplerini arayan bir
devletlerarası kuruluştur.
Avrupa Konseyi bünyesinde, ırkçılıkla mücadele konusunda bir organ mevcuttur. Bu organ, Irkçılık ve
Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’dur (ECRI).(13) Bu birim, ilk olarak 1993 yılında Viyana’da Devlet
ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde ortaya ikir olarak çıkmış ve daha sonra 1997 yılında Strazburg’daki ikinci
zirvede, prensiplere bağlanmıştır. Üç alan üzerinde çalışma yapmaktadır; devlet incelemesi, genel konular
üzerine çalışmalar ve sivil toplumla işbirliği. ECRI aynı zamanda, Birleşmiş Milletler ile ortak çalışmakta ve
ırkçılık konulu bazı uluslararası konferansları birlikte yapmaktadır; örneğin 1997 yılında böyle bir konferans
düzenlenmiştir.
ECRI’nin çalışma prensibine göre, hazırlanan rapor üye devlete gönderilir ve bu rapor hakkında devlet
yetkilileriyle gizli bir görüşme yapılır. İçerik bu görüşmeye göre yeniden hazırlanır sonra da rapor kabul edilir.
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından rapor tekrar üye devletin hükümetine gönderilir. Raporlar,
üye devletin sivil toplum örgütlerinden ve halktan gelen şikâyetler üzerine hazırlanır ve hükümetle yapılan
gizli görüşmeler esnasında bu şikâyetlerin doğruluğu ve yapılan içtihatlar konusunda bilgi edinilir. Raporu
hazırlayanlar arasında ise her üye devletten kişiler bağımsız olarak bulunurlar. (TASAM 21/06/2011 tarihli
raporu)
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B) TÜRKİYE’DEKİ KURULUŞLAR
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ konularına göre zaman zaman komisyonlar oluşturmaktadır. Bunlardan birisi de İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’dır. Bu Başkanlık Avrupada Türk kökenlilere yönelik ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili zaman zaman raporlar hazırlayarak kamuoyunu bilgilendirmektedir.
Komisyonun 2012 Yılı ara İzleme Raporu’nda şunlar ifade edilmektedir.
Komisyon Başkanlığınca, Norveç’te 22 Temmuz 2011 tarihinde toplam 77 kişinin ölümüyle sonuçlanan
bombalı ve silahlı saldırının arka planında İslam karşıtlığı ikri olduğunun öğrenilmesinin ardından, batı
ülkelerindeki İslam karşıtlığı (İslamofobi), yabancı düşmanlığı ve ırkçılık içeren tutumlar, uygulamalar ve
mevzuat değişiklikleri hakkında çalışma yapmak üzere bir “izleme dosyası” açılmıştır.
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı 2014
yılında da bir İzleme Raporu daha yayınlamıştır. Bu raporda da yine bazı veriler dikkati çekmektedir.
(2014 yılı verileri “İstatistikler” bölümünde bulabilirsiniz)
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4.

TÜRKİYE’DE IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE İLGİLİ YAZILI VE GÖRSEL
BASINDA YER ALAN HABERLER

Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu’nun hem resmi ve hem de dini bir kurumun başında olması dolayısıyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusundaki yaptığı konuşmalar büyük önem arz etmektedir. Hem Türkiye’de
hem de tüm dünyada, son dönemlerde farklı dinlere mensup kişilere karşı gerçekleştirilen bireysel saldırıların
toplumsallaşmaması için her kurum ve kuruluşun ortak çabası gerektiğini kaydeden Bardakoğlu yaptığı açıklamada;
Türkiye’de son dönemlerde meydana gelen, barış ve huzur ortamına, bir arada yaşama tecrübesine gölge düşüren Trabzon’daki Santa Maria Katolik Kilisesi’nin rahibi Andrea Santaro, gazeteci Hrant Dink ve Malatya’da
bir yayınevine yapılan saldırıda üç kişinin öldürülmeleri olaylarını Diyanet İşleri Başkanlığı olarak nefretle kınadıklarını belirterek, bu tür olayların Türkiye’nin iç huzurunu, uluslararası itibarını ve karşılıklı ilişkilerini
kötü etkilediğini bildirdi.
“Bu cinayetlerin birinin, bir din adamına mabedi içinde yapılması, diğerinin başka bir dine sahip gazeteciyi hedef alması, bir başkasının da diğer din mensuplarının kutsal saydığı kitapları yayına hazırlayan, pazarlayan ve dağıtımını yapan kuruluşa ve çalışanlarına yönelik olması, hadiselerin vahametini daha da artırmıştır”
diyen Bardakoğlu, İslamiyet’te bir insanı öldürmenin bütün insanlığı öldürmekle eşdeğer tutulduğunu anımsattı. Bardakoğlu, masum insanları hedef alan saldırıların hangi değer ve kutsal adına, hangi amaçla işlenirse
işlensin, dine ve insanlığın birlikte geliştirmeye çalıştığı ortak değerlere en açık ihanet olduğunu bildirdi. Bardakoğlu, masum insanlara yönelik yapılan bu cinayetlerin, dini, milli, felsei ve insani bir gerekçesi olamaz”
diye konuştu.

İslam’ın şiddetle yasaklamasına rağmen insanların temel hak ve hürriyetlerini ihlal eden, bireysel hadiseler de meydana geldiğini belirten Bardakoğlu, “Nitekim son bir yılda toplumumuzun tümünü üzen, dini, etnik
ve kültürel, farklılığın ilahi sevgi, rahmet ve hikmetin bir tecellisi olduğu hakikatine uygun olmayan bu tür hadiselerin salt dinlerin ve dindarların birbirine dair algısından kaynaklanmadığı bilinmelidir. Dolayısıyla dünya kamuoyunda zaman zaman yapıldığı gibi bu tür bireysel ve lokal hadiselerin doğrudan bir din, millet ya da
kültürle ilintilendirilmesi doğru değildir... Diyanet İşleri Başkanlığı, bütün dünyada bu tür olayların toplumsallaşmaması için her kurum ve kuruluşun ortak çabası gerektiğini düşünmektedir” dedi.
(03/05/2007 Ali Bardakoğlu -Yeni Şafak)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bursa’da 06 Şubat 2015 tarihinde yaptığı konuşmada ırkçılık hakkında şöyle söylemiştir;
“Irkçılık hangi rengin arkasına saklanırsa saklansın dünyada en fazla can alan kavram ve yaklaşımdır. Kendisi dışındakini dininden, renginden inancından dolayı dışlamak dinimize yakışmaz.”
(radikal.com.tr)
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“Müslümanlar, diğer inanç sahipleriyle ilişkilerini, İslam’ın güvence altına aldığı başta inanç hürriyeti olmak üzere hoşgörü, yaratılış hikmeti, tabi oldukları yasal çerçeve taahhütleri, evrensel insan hakları, temel hak
ve hürriyetler gibi zeminlerde şekillendirmiştir” diyen Bardakoğlu, farklı din ve inanışlara sahip toplumları barış, huzur ve inanç hürriyeti içerisinde asırlarca bir arada yaşatmayı başarmış İslam geleneğinin ve tarihi tecrübesinin mirasçısı olduğumuz hatırlatarak, “Milletimiz de binlerce yıllık tarihinde insanlığın farklı kültürel ve
dini tecrübeleri ile geleneklerini bağrında barındıran ülkemizde, asırlarca, bütün inanç ve kültür farklılıklarının özgürlük ve karşılıklı saygı içerisinde yaşatılmasının insani bir sorumluluk olduğu bilinciyle bütün dünyaya teşkil edecek bir tarzda oluşturduğu, ‘birlikte yaşama kültürü’ çerçevesinde herkese kendi dinince yaşama
ortamı sağlamış olmanın yanı sıra diğer dinlere ait tarihi ve kültürel mirası muhafaza etmeyi, dini ve kültürel
çeşitliliği tarihte olduğu gibi bugün de korumayı hem tarihten aldığı değerlere saygının, hem de İslam’ın engin
müsamahasının bir icabı olarak telakki etmiştir” diye konuştu.

Radikal Gazetesi’nden Pınar Öğünç, Medyada nefret söylemi üzerine çalışan Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu ile 21 Mart Dünya Irkçılıkla Mücadele günü dolayısıyla Nefret suçlarını konuştu. Radikal Gazetesinde yer
alan röportajın ayrıntıları şöyle:
“Birçok suçun temelinde dostane sayamayacağımız duyguların yattığı kesin, fakat nefret suçu başka bir tür.
Fiziki şiddet içersin ya da içermesin, bir diğerine verilen zarardan söz ediyoruz. Gerekçe ise sadece kurban
konumundakinin etnik, dinsel, cinsel aidiyeti. Bazen yaşı, bazen zengin ya da yoksul sıfatlarıyla toplumsal
statüsü, bazen engelli olup olmayışı. Tek başına ırkçılık değil, tek başına ayrımcılık değil; ortada bir suç var,
motivasyon olarak bariz bir nefret var. Bir insanı sadece Ermeni yahut sadece Hıristiyan olduğu için öldürmek...
Sadece travesti diye saldırmak... Ten rengi yüzünden malına zarar vermek.”
Irkçılık alanlarında çalışan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arus Yumul bir röportajında ırkçılıkla ilgili şunları ifade etmektedir:
“Türkiye’de ırkçılık yoktur, hiç olmamıştır deyip bunu Amerika’daki siyahileri örnek göstererek ispatlamaya çalışmak kendimizi bilerek ve isteyerek kandırmak değilse en iyi ihtimalle bir yanılsamadır. Klasik tanımında ırkçılık ırklar arasındaki biyolojik farklılıklar dolayısıyla bir ırkın diğerinden üstün olduğunu iddia etmesidir. Irkçılığın bu dar ve biyolojik tanımı terimin ilk tanımıdır. Oysa bugünkü anlayışta ırkçılığın sadece bir ırkı
değil etnik, dini, milli vs. grupları da hedelediği kabul ediliyor. Batı ırkçılığında biyolojik üstünlük ikri yerini
büyük ölçüde farklılık, gelenek, kültür ve yaşam biçimlerinin uyuşmazlığına bırakmıştır.
Göç alan diğer ülkelerin yaşadığı sorunları “ırkçılık” olarak tanımlıyor, sonra o ayıpladığımız tepkileri aynı
durumda biz veriyoruz. Sosyal medyada Suriyeliler için üretilen söyleme bakmak yeterli bunu görmek için.
“Kendimizi doyuramazken onları besliyoruz”, “Biz iş bulamazken onlar işimizi elimizden alıyor” gibi söylemler, Suriyeli sığınmacıların yaşadığı insanlık dramını görmek yerine “ne zaman gidecekler” diye sormak, onların ülkedeki varlıklarını sorgulamaya açmak en haif deyimiyle bir vicdan körelmesi, bir empati yoksunluğundan başka bir şey değildir.” (milliyet.com.tr)
Prof. Dr. Hayrettin Karaman ise müslüman hangi ülkenin vatandaşı ve hangi kavmin, etnik gurubun mensubu olursa olsun her şeyden önce müslümandır, sonra bir ülkenin vatandaşıdır, sonra da bir etnik gurubun
mensûbudur. Kur’an’da yer alan “tanışmanız, tanımlanabilmeniz için sizi guruplara ayırdık” buyruğuna uygundur ifadesi ile din ve kavim mensubiyeti üzerinde durmuştur. Ayrıca;
Gerçeğe (vakıaya), bilime ve dine göre insanların tamamı tek bir ırka, etnik ve kültürel kökene dayanmıyorlar; inancımıza göre bir ana ve babadan türemiş olmalarına rağmen, çeşitli sebeplerle sosyal, kültürel ve etnik guruplar oluşmuş, ortaya -halk deyişiyle- yetmiş iki buçuk “millet” çıkmıştır. Kur’an dilinde bu guruplara
“kavm, şu’ûb ve kabâil” deniyor ifadesi ile insanların tek bir ırka dayanmadığını belirtmiştir.
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29/10/2013, http://www.hayrettinkaraman.net/

20

5. TÜRKİYE’DE IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI İLE İLGİLİ
İSTATİSTİKLER/ANKETLER VE BULGULAR
Türkiye’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda yapılan istatistikler ve anketleri dört bölümde ele
alacağız ve yapılan anketlere burada yer vereceğiz.
a) TÖYEV’in TÜRKİYE’de yaptırdığı Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Mevcut Durumu Anketleri
- Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri adlı proje kapsamında TÖYEV ve ortakları tarafından hazırlanan anketler hem Türkiye’de hem de ortak ülkeler olan İspanya, Almanya, Bulgaristan ve Çek Cumhuriyetinde uygulanmıştır. Türkiye’de Ankara, Kırıkkale, Eskişehir, Erzurum, Denizli, Gaziantep ve İstanbul illerinde genelde üniversite öğrencileri olmak üzere 18 yaş üstü meslek gruplarından 401 kişi ile anket çalışması yapılmıştır.
Ankette Irkçılık tanımı, mevcut durumu, ırkçılığın sebepleri, ırkçılığın etkileri ve çözüm önerileri hakkında düşünceleri sorulmuştur. Ayrıca bu ankete ilave olarak ırkçılığı en fazla tetikleyen eylemlerin neler olduğu sorularak ırkçılığa sebep olan etkenlerin etki dereceleri alınmaya çalışılmıştır. Aşağıda bu çalışma ile ilgili graikleri bulacaksınız.
Graik 1. Ankete katılanların CİNSİYET durumuna göre dağılımı
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Graik 2. Ankete katılanların YAŞ gruplarına göre dağılımı
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Graik 3. Ankete katılanların EĞİTİM durumuna göre dağılımı
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Graik 4. Ankete katılanların IRKÇILIK TANIMINA katılımlarına göre dağılımı

Irkçılığın “bir ırkın diğer ırka üstün olduğu tanımına katılanların 230, katılmayanların 133,
Irkçılığın “bir ırkın diğer ırka üstün olduğunu varsayın baskı yapma” tanımına katılanların 223, katılmayanların ise 144 olduğu görülmektedir. Her iki tanımda da cevaplar birbirlerine çok yakın durmaktadır.
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Graik 5. Ankete katılanların IRKÇILIK YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUMU ile ilgili sorulara katılmalarına göre dağılımı
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Graik 6. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI MEVCUT DURUMU ile ilgili
sorulara katılmalarına göre dağılımı
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Graik 7. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ SEBEPLERİ ile ilgili sorulara katılmalarına göre dağılımı
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Graik 8. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ SEBEPLERİ ile ilgili sorulara katılmalarına göre dağılımı
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Grafik 11. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ AZALTILMASI
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Grafik 12. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ AZALTILMASI
İÇİN
ÖNERİLERİ
ilgili sorulara
göre dağılımı.
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Graik 12. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ AZALTILMASI İÇİN ÇÖİÇİN
ÇÖZÜM
ÖNERİLERİ
ile
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dağılımı.
ZÜM ÖNERİLERİ ile ilgili sorulara katılımlarına göre dağılımı.
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Graik 13. Ankete katılanların IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI TETİKLEYEN EYLEMLER
ile ilgili sorulara katılımlarına göre dağılımı.
Katılımcılara ankette ayrıca;
Sizce hangi eylemler, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını daha fazla tetiklemektedir. Daha az tetikleyenden
başlayarak 1’den 14’e kadar sıralama yapılmasını istenildi.
Sonuç olarak katılımcılarca ırkçılık ve yabancı düşmanlığını en çok tetikleyen grubun Basın ve “Medyada yapılan ırkçı yayınlar” olduğu belirtildi.

b) TBMM Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile İlgili yayınladığı raporlarda AVRUPA ülkelerinde
Türklere karşı yapılan eylemlerin istatistikleri.
YILI

EYLEM TÜRÜ

Yakma ve yıkma eylemleri

2011

EYLEM SAYISI

ÖLÜ SAYISI

1

77

YILI

EYLEM TÜRÜ

EYLEM SAYISI

2012

Saldırı

38

Kundaklama

Tehdit mektupları

Kutsalları Cami vb.) yakma, yıkma vb.

2013

Saldırı

Kundaklama

15

ÖLÜ SAYISI

2

19
36
24
15

Tehdit mektupları

7

TOPLAM

70

Kutsalları (Cami vb.) yakma, yık- 24
ma vb.

79

27

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Sadece Türklere karşı yapılan eylemlerden olmak üzere:

6. DEĞERLENDİRME/SONUÇ

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine yapılan bu çalışmaların sonunda aşağıdaki hususların önem arz ettiği görülmektedir.

l. Irkçılık kavramı konusunda ortak bir tanımlamanın bulunmadığı dikkat çekmektedir. Buna rağmen “bir
ırkın diğer ırka üstün olduğunu varsayıp baskı yapma” seçeneği ve “bu tanımlamalar benim için bir şey ifade
ediyor” seçeneği daha çok tercih edilmiştir.
2. Irkçılığın AB ülkelerinde gittikçe yükselmekte olduğu görülmektedir.

3. Irkçılığın politikacılar tarafından kullanıldığı kanaati güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır. Bunun yanı sıra
ırkçılık eylemlerine katılmama yönünde bir eğilim mevcuttur.

4. Karşılıklı grupların dini motileri kullanmalarının ırkçılık için bir sebep oluşturduğu yönünde küçümsenemeyecek derecede yüksek bir oran oluşmuştur.
5. Dini öğretilerin bilinmemesinin ırkçılığı getirdiği de önemli bir tercih olarak dikkat çekmektedir.

6. Irkçılığın eğitim seviyesinin düşüklüğü ve ekonomik sebeplerle paralellik gösterdiği algısının güçlü bir
şekilde yaygınlaştığı görülmektedir.
7. Irkçılığın sosyal hayatı ve Uluslararası ilişkileri etkilediği gözlemlenmektedir.

8. Irkçılık konusunda yasaların yeniden düzenlenmesinin, acil bir gereksinim olduğuna işaret edilmektedir.
9. Birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi, ırkçılığın önlenmesinde atılacak önemli aşamalardan biridir.

10. Irkçılığı tetikleyen eylemler bağlamında dini sembollere ve değerlere yönelik saldırıların ön sırada yer
aldığı dikkat çekmektedir.

11. Siyasilerin ırkçı söylemleri ve bunların basında yer almaları ırkçılığı tetikleyen eylemlerde yüksek oranda dikkati çektiği görülmektedir.
12. Avrupa birliği ülkelerinde dini değerlere yönelik saldırıların yüksek oranlara çıktığı görülmektedir.

13. Medyada çıkan ırkçılıkla ilgili haberler ve görüntüler maalesef ırkçı düşünceye sahip kişiler ve ırkçılığa meyilli olanlar arasında daha çok ırkçılığı tetikleyici olarak algılandığı görülmektedir. Anketler de görüleceği üzere medya ırkçılığı en fazla tetikleyenler arasında birinci sırada gelmektedir.
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Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Başkanı Sinan Özbek ise “Türkiye’deki ırkçılıkta biyolojik gösterenin başlı başına kayda değer bir etken olduğunu tespit etmek mümkün değil” diyerek ırkçılık anlayışına farklı bir değerlendirme yapmaktadır.

Türkiye’de değer yargılarına bakıldığında Müslümanlar için Kur’an-ı Kerimde ırkçılığı yasaklayan ayetler ile Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ırkçılıkla ilgili sözleri çok büyük önem taşımaktadır. Bunlardan bazıları;
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz.” (Hucurât sûresi 49/10)

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucurât sûresi 49/13)

“Onlar: Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır,
diyorlardı. Hâlbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar
bunu bilmezler.” (Munâikûn sûresi 63/8)
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Peygamber (s.a.v.) ise şöyle buyuruyor;

“Irkçılığa çağıran bizden değildir, ırkçılık için savaşan Bizden değildir, ırkçılık üzere asabiyye (ırkçılık) uğruna ölen Bizden değildir.” (Müslim, İmare 53)
Ayrıca Veda Hutbesinde Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyuruyor;

“Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız birdir. Hepiniz Âdem’in çocuklarısınız, Âdem de topraktandır. Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada,
Allah’tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanının O’ndan en çok korkanınızdır. ” (Veda Haccı, D.İ.B.)
Vâsile İbnu’l- Eska Peygamberimize hitaben;

Ey Allah’ın Resulü asabiyet (ırkçılık) nedir diye sordum.

“Irkçılık zulümde kavmine yardım etmendir.” diye buyurdular. (Vâsile İbnu’l-Eska Hadis no: 4800)

Hadisten de anlaşılacağı üzere ırkçılık, zulüm üzerinde olan, zulüm yapan kavmine yardım edilmesidir. Yani
kişinin kavmini, milletini sevmesi ırkçılık değildir.
Koç Üniversitesi Bilim Akademisinden; Prof dr. Ali Çarkoğlu ile Sabancı Üniversitesi Bilim Akademisinden Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu’nun hazırladıkları Türkiye’de ve Dünyada Milliyetçilik anketleri açıklamasında şunları belirtiyorlar;

“Bu anketlerde kimlik ve aidiyet duygusu ile ülkeye ve ülkenin özellik ve uygulamalarına yönelim konuları
değerlendirilmiştir. Ankette Türkiye’de bireysel kimlik belirlemede Türkçe ve Türk vatandaşı olmanın ötesinde Müslüman olmanın bulunduğu da göze çarpmaktadır. Deneklerin üçte ikisi kadarı (%68) Müslüman olmanın kendileri icin çok önemli olduğunu vurgulamaktadır.” (Ersin Kalaycıoğlu, Türkiye’de ve Dünya’da Milliyetçilik)
Sonuç olarak;

İnsanların ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi bir nefret suçuna maruz kalması utanç verici bir olaydır. Hem
bireyi hem de toplumları derinden yaralayan insanlık dışı bu tür eylemlerle mücadele etmek oldukça önemlidir.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek bir insanlık vazifesidir. Nefret suçları ateşine, sevgi bağları
ve ortak değerleri ile müdahale etmek, bu nefret yangını ile mücadelede önemli yollardan birisidir.

“Her kim bu kapıya gelirse, ekmeğini veriniz ve inancını sormayınız. Zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan herkes Ebu’l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye layıktır.” (Harakâni s.19)

Muhakkak ki ırkçılık farklı renkleri ve farklı milliyetleri inkâr eder. Ama unutulmamalıdır ki renkler ve milliyetler inkâr edilse de vardır. Farklı renkler hayata renk katar diyoruz ama ırkçı düşünceye sahip kişiler bu renk
cümbüşünden haz almaktan çok uzaktırlar. Onların bu renk cümbüşünden haz almaları için ırkçılıkla daha fazla mücadele edilmesi ve mücadele de daha yeni yollar bulunması gerekecektir.
Kısaca ırkçılık, hiç bir yönden savunulamayacak durumda olup, insan şeref ve haysiyetine kasteden, insan
onurunu zedeleyici, yok edici, toplumları birbirinden ayıran bölücü ve parçalayıcı; medeni milletlerin kabul
edemeyeceği bozuk bir felsefeden ibarettir. İnsanı, insan olarak kabul etmek, insanlığın bir gereğidir.
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“Yaradılmışı hoş gördük, Yaradandan ötürü” diyerek yetmiş iki millete aynı gözle bakan Yunus Emre ve
“Gel, gel, her kim olursan ol gel, müşrik, mecusi olsan veya puta tapsan da gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik
dergâhı değildir. Tevbeni yüz defa bozmuş olsan da gel” diyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin insana bakış
açısı ile bakan Kars’ın manevi mimarlarından Ebu’l-Hasan Harakanî de şöyle diyor:

KAYNAKÇA
AnaBritannica, Ana Yıyıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş. İstanbul 1988

Büyük LAROUSSE Sözlük ve Ansiklopedisi, İnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul

Çarkoğlu, Prof.Dr. Ali-Kalaycıoğlu, Prof.Dr. Ersin, Turkiye’de ve Dünya’da Milliyetcilik, Sabancı Üni.
Bilim Akademisi Üni.Yayınları, İstanbul 2013.

Davutoğlu, Ahmet; (İmam Müslim) Sahih-i Müslim Ter.Şerhi Sönmez Neşriyat

Harakânî Ebu’l-Hasan. Ebu’l-Hasan Harakânî (R.A.) Harakânî Vakfı Yayınları 2013 Kars
Irkçılığa ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Avrupa Komisyonu’nun (ECRI) Türkiye Raporları

İslam Ansiklopedisi Türkiye Diyanet Vakfı Neşriyat Paz.Tic. Sağlık ve Turz. A.Ş. 1999. İstanbul
Karaman, Prof. Dr. Hayrettin, Irkçılık www.hayrettinkaraman.net 29/10/2013
Kur’an-ı Kerim ve Meâli. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Ankara 2006
Özbek Prof. Dr. Sinan. Irkçılık Notos Kitap Yayınları. 2010 İstanbul

Peygamerimizin Hayatı Veda Haccı, Diyanet İşleri Başkanlığı Ankara 2011

TASAM , Türk, Asya Araştırmalar Merkezi, Ankara 21/06/2011 tarihli Irkçılık Raporu.
TBMM Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Komisyonu Raporları 2012-2013-2014
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları. Ankara, 2005
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Yılmaz Fatma, Avrupa’da Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı, Uluslararası Stratijik Araştırmalar Kurumu
(USAK) Yayınları, Ankara 2008.
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A.M.E.F.E

İÇİNDEKİLER

I.

GİRİŞ

İspanya’daki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ırksal ayrımcılığın mevcut durumuna genel bir bakış.
II.

a.

IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINDA İSPANYA’NIN GENEL DURUMU: IRKÇILIĞA,
YABANCI DÜŞMANLIĞINA, IRKSAL AYRIMCILIĞA VE İLGİLİ TAHAMMÜLSÜZLÜKLERE
KAPSAMLI BİR BAKIŞ
Bu durum ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ırksal ayrımcılığın en yoğun yaşandığı alanlarda incelenmiştir.
i. Eğitim
ii. İstihdam
iii. Sağlık
iv. Barınma
v. Kitle İletişim
vi. İnternet
vii. Spor
viii. Yükselen Farkındalık

b.

Bu problemin İspanyol toplumunda ortadan kaldırılması için ilerleyen bölümlerde hareket planları
önerilecektir.

III. KAMU KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
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IV. REFERANSLAR

32

GİRİŞ
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı İspanya’da politik güçler ve geleneksel partilerin etkileri altında bugüne kadar
sadece aşırı sağın benimsediği düşünülen bir noktaya ulaşmış bulunmaktadır.
Geçtiğimiz aylarda politik çevreyi ikiye bölen ve birinin diğerini ırkçı söylemlerle itham ettiği, diğerinin ise ırkçılığı yeterince kınamadığını düşünen bir tür oyun sergilenmeye başlanmıştır.
Spesiik olarak bu duruma bir örnek vermek gerekirse, bir sivil toplum kuruluşu (SOS Racismo) Katalonya eyaletine düzensiz bir şekilde gelen mülteci gruplarının en azından belediyelerin temel hizmetlerinden yararlanmaları
için şehir konseylerinin kaldırılmasını aksi takdirde mevcut durumun suç oranını artırdığını açıklamıştır. Burka giymenin yasaklanmasının belediyelere önerilmesi de durumun önemini daha net göstermektedir.
Ekonomik krizin etkileriyle birleştiğinde bu söylem yabancı düşmanlığını artıran bir etkiye sahip olmaya başlamıştır. Bertelsmann Vakfının yaptığı bir araştırmaya göre uzun süre işsiz kalan kişilerin %31’i mültecileri sınır
dışı etme taraftarıdır.
Geçtiğimiz günlerde mültecilerin sosyal haklarını kısıtlayan düzenlemenin, zaten birçok ayrımcılığa maruz kalan mültecileri olası saldırılara karşı daha açık bir pozisyona sokmuştur.
İspanya içindeki mülteci grubu, göreceli olarak stabil durumdadır. Çalışma Bakanlığının 2014 yılında yayınladığı bilgilere bakılarak 4.926.608 olan mülteci sayısı bir önceki yıla oranla oldukça yakın bir sayıda gerçekleşmiştir. Ülke içindeki yabancı sayısı ile yerel halk arasındaki nüfus oranı da genel olarak aynı kalmaktadır. Ayrıca ülke
içindeki mültecilerin işsizlik oranı yerel halkın işsizlik oranından %10 oranında daha yüksektir. Ekonomik krizin
ve mültecilerin Avrupa’ya olan rotalarındaki değişiklikler sebebiyle düzensiz mülteci gruplarının İspanya’ya gelmesinde de bir azalma gözlemlenmektedir. Ancak bu azalma, 2014 Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı kayıtlarına
göre İspanya kıyılarında gerçekleşen 3.419 olan ölüm vakalarındaki sayıyı düşürecek kadar bir etki yapmamaktadır.
Belirtilmesi gereken bir başka durumda iş yerlerinde ve güvenlik güçleriyle olan ilişkilerde hala ayrımcılık varlığını hissettirmekte ve cezasız kalmaya devam etmektedir.
İspanyol partiler yabancılara ve azınlıklara karşı yaptıkları, suç olarak kategorize edilebilecek suçlamalarla ve
açıklamalarıyla etik sınırlarını çoktan çiğnemişlerdir.
PP ve onların temsilcilerinin süregelen ırkçı söylemleri ekonomik krizi korkuya dönüştürmek için kullanmakta,
klasik bir motto olan “Önce İspanyollar” söylevini aşırı sağ gruplarla birlikte dillendirmeye devam etmekte ve sonuçları dikkate almadan ırkçılık oyununu oynamaya devam etmektedir.
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“Eğer herkes için yeteri kadar yoksa “Önce İspanyollar” düşüncesi gittikçe artan bir oranda kabul görmektedir.
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II. . IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINDA İSPANYA’NIN GENEL DURUMU:
IRKÇILIĞA, YABANCI DÜŞMANLIĞINA, IRKSAL AYRIMCILIĞA VE İLGİLİ
TAHAMMÜLSÜZLÜKLERE KAPSAMLI BİR BAKIŞ

a. Bu durum ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ırksal ayrımcılığın en yoğun yaşandığı alanlarda
incelenmiştir.
i. Eğitim
I. İçerik

Ulusal ve uluslararası alanda kaydedilen onca gelişmeye rağmen ırksal ve etnik sebeplerden ortaya
çıkan ayrımcılığı engellemek için hala eğitim sisteminde uygulamaya konulması gereken birçok konu
bulunmaktadır.

Eğitimin değerleri öğretmedeki önemi ve yukarıdaki durumdan dolayı birçok uluslararası kuruluş eğitim
kurumlarında ayrımcılıkla mücadele etmek için birçok öneri ve tavsiyelerde bulunmustur. Aşağıdaki öneriler
bu kapsamda değerlendirilebilir:
• 2001 Ekim ayı Dünya Irkçılık, Irksal Ayrıştırma, Yabancı Düşmanlığı ve ilgili Müsamahasızlık
Konferansı Kararları.
• UNESCO Hoşgörü Prensipleri Deklerasyonu.

• Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Komiyonu 2006 yılında yayınladığı raporda bu konuda Genel
Politika Önerileri adlı çalışmada yer alan 10 numaralı başlıkta bu konuyu ele almıştır. Ayrıca Genel
Politika Önerileri 6 numaralı başlıkta bu konuya değinmiş ve daha açık bir bilgilendirme 2011’de
yayınlanan İspanya için 4 numaralı raporda belirtilmiştir.

• Avrupa Birliği ET 2020 hedeleri adı altında kurduğu eğitim ve çalışma stratejik çerçevesi
kapsamında ortak değerler eğitiminin önemini belirtmiş 3 numaralı stratejik konular bahsinde eşit
eğitim, sosyal bütünleşme ve aktif vatandaşlığın önemini kalın çizgilerle çizmiştir.
• Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının 2010 ve 2011 yıllık raporlarında üye ülkeler için ilgili bir
kısım önerileri açıklamıştır.

• OSCE gibi uluslararası kuruluşlarda aynı doğrultuda öneriler içeren raporlar yayınlamıştır.

• Son olarak, Avrupa Irkçılık Ağı gibi sosyal organizasyonlar yaptıkları çalışmalarda eğitimin önemine
değinmişlerdir.
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Uluslararası kuruluşların ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili tahammülsüzlüklerle alakalı önerileri
aşığıdaki gibi gruplandıralabilir:
1. Erişim. Herkes için bedava ve kaliteli bir eğitim, özellikle:

1.1. Irksal ve etnik olarak azınlıkta bulunanların eğitimde dışlanmaması;

1.2. Yetişkinlerin hayat boyu öğrenime erişmelerinin sağlanması için bu öneriler yapılmıştır.

2. Okullarda adaletsizliğin kaldırılması için:

2.1. Akademik performasın yükseltilmesi,

2.2. Özellikle zaaiyetleri olan gruplar olmak üzere erken yaşta okuldan atılmaların azaltılması

2.3. Irkçılılk ve yabancı düşmanlığının yayılmasını önlemek için ders programlarının geliştirilmesi
2.4. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını azaltmada öğretmenlerin çok kültürlü sınılar için eğitilmesi
2.5. Dil ve kültür öğreniminin öneminin kavranması
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3. Eğitimde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele için:

3.1. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve ilgili tahammülsüzlüklerle mücadele için gerekli mekanizmaların
kurulması,
3.2. Irkçılık veya yabancı düşmanlığına maruz kalanların korunması için manifestolar yayınlanması.

UNESCO Hoşgörü Prensiplerinin oy birliği ile alınan bir karar olduğu göz önüne alındığında, eğitimin
tahammülsüzlüğü önlemede ne derece önemli bir rol üstlenebileceği ortaya çıkmaktadır. Hoşgörü eğitiminin
ilk aşaması öğrencilere diğer insanlara saygı duymalarını, onların özgürlüklerini ve haklarını öğretmek
böylece ayrımcılığa maruz kalanların korunmasını sağlamaktır.
Sistematik ve akılcı öğretim metodlarının teşvik edilmesinin sebebi kültürel, ekonomik, sosyal ve politik
ve dini hoşgörüsüzlük temellerinin ortadan kaldırılmasıdır. Bir başka deyişle şiddet ve dışlamanın kökleri
hedef alınmaktadır. Eğitim politikaları ve programları başkalarını anlamayı, dayanışmayı ve hoşgörüyü
teşvik etmeli, kişiler, etnik gruplar, sosyal ve kültürel kümelerle halklar arasındaki ilişkilere katkı sağlamak
zorundadır. Eğitimle ulaşılmak istenen nokta, korku ve dışlamayı ortadan kaldırmak, genç yaş grubunun
kendi düşüncelerini oluşturabilmelerinin ve etik değerlere sahip olmalarının sağlanmasıdır.
Öğrencilerin hoşgörülü, sorumlu, diğer kültürlere karşı açık, özgürlüğe değer veren, başkalarının
kişiliklerine ve farklılıklarına saygı duyan ve şiddete başvurma gereği duymadan problem çözebilen
şahsiyetler olarak yetişmesi için öğretmenlerin eğitimlerine, çalışma planlarına, ders programlarına ve yeni
bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanamak kaydıyla kullandıkları öğretim materyallerine özel bir önem
verilmelidir.
Ayrıca hoşgörüyü ve şiddete dayanmayan çözüm üretme beceresini kazandırmak eğitim, bilim, kültür
ve iletişim kanallarıyla çocuklara benimsetilmelidir.
II. Yapılanlar

Ayrıca Avrupa Üye Ülkeler Bakanlar Komitesinin Kasım 2002’de yaptığı Demokratik Vatandaşlık
İçin Eğitim adlı önerisinin Vatandaşlık ve İnsan Hakları için Eğitim adlı yasa altında hayata geçirildiği
bilinmelidir. Bu içeriğin bir kısmı Krallık kararıyla 2016/1631 sayılı kabul edilmiş ve ortaokul eğitimin
zorunlu olmasını karara bağlamakla beraber yabancı düşmanlığı, sosyal önyargı ve anti semitik davranışlara
karşı özellikle eğitim verilmesini kararlaştırmıştır. 1631/2006 numaralı Krallık kararı özellikle Vatandaşlık
ve İnsan Hakları Eğitiminin öğretilmesinin ortaokul öğrencilerinin sosyal becerileri ve vatandaşlık hislerinin
gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.
Yabancı düşmanlığı, ırkçı önyargı ve anti-semitik davranışlarla eğitimden başka alanlarda da mücadele
edilmektedir. Stratejik Vatandaşlık ve Bütünleştirme Planı ve Roma Halkları Aksiyon Planı yabancıların
entegrasyonunu amaçlamaktadır.
Bu iki anlaşma dil öğrenimi ve kültürel kaynaşmayı sağlamak için akademik başarıyı ve okullardaki
kapasite artışını desteklemektedir. Stratejik Vatandaşlık ve Bütünleştirme Planında en yüksek harcama
kalemi eğitime ayrılmıştır. Bu bölüm için yapılan harcama 2007-2010 döneminde 687,799,608.01€ olarak
gerçekleşmiştir.
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Daha etkili bir eğitim sistemi için Anayasa’ya 3 Mayıs 2006 da dahil edilen 2/2006 nolu karar gereği, yerel
yönetimler istisnasız her kişi, grup veya bölge için teşvik edici bir yapılanma ortaya koymak durumundadır.
Eğitime verilen önem, kapsayıcı eğitimin etkili yapısını eğitim sistemine yansıtmak ve böylece sadece seçili
kişileri değil herkesin aynı oranda gelişim göstermesini sağlamaya yöneliktir. Bu yasa sayesinde, eğitimine
değişik sebeplerden dolayı geç başlayan veya özel ilgiye ihtiyacı olan öğrenciler kendilerine uygun bir
davranış biçimiyle karşılanacaktır. Eğitim sisteminin yetkilileri okula geç başlayan öğrencilerin durumlarını,
bilgi seviyelerini, yaşlarını ve eğitim geçmişlerini göz önünde bulundurarak onları kendilerine en uygun
sınılara yerleştirerek bu öğrencilerin eğitimlerini tamamlamalarını sağlamalıdırlar.

Roman nüfusuna yönelik eylem, Sağlık Bakanlığı Roman Topluluğunun Geliştirilmesine Yönelik
Sosyal Politika ve Eşitlik Eylem Planı baz alınarak oluşturuldu. Son 20 yıllık dönemde hemen hemen tüm
Roman çocukları anaokulu ve ilkokul eğitimi almış olsa da Roman öğrenciler diğer öğrencilere göre daha
yüksek devamsızlık ve akademik başarısızlık göstermeye devam etmektedir. Dolayısıyla eylem, Roman
öğrencilerine yönelik bu iki engelle mücadeleyi hedelemiştir.
Ayrıca İspanyol Bölgeler arasındaki eğitimde yeterlilik arayışı, hükümet tarafından gelişimlerini
hızlandırmak için uyguladığı bir sistem mevcuttur. Sistem enstitüler arası koordinasyon bölümünde ele
alınmıştır.
Aşagıdaki maddelere de burada değinilmesi uygun görülmüştür:
a) Okullarda bütün çoçukların birbirleriyle etkilişimi artırılmalıdır. 23 Şubat 2007 de yayınlanan
275/2007 sayılı Krallık Kararı bu amaca yönelik ele alınmış bir karardır.
b) Barış ve Gelişme Okulları: Irkçılığın Olmadığı Okullar projesi Avrupa Bütünleştirme Fonu tarafından
inanse edilmiştir. 1998 yılında Belçika tarafından ortaya atılan bu proje hoşgörüsüzlüğe karşı bir adım olarak
çok kültürlü okullarda ırkçılığın ortadan kaldırılmasına örnek olabilmesi için uygulanmıştır. Farklı grupların
birbirlerini anlamasını ve kaynaşmalarını sağlamaktadır. Bu mantelite daha sonra bütün Avrupa ülkelerine
yayılmıştır. Bugün Belçika, Hollanda, Avusturya, Almanya ve İspanya da uygulanmaktadır.
1998 yılından bu yana 263’ü İspanya’da olmak üzere 500 okul bu projeyi uygulamıştır. İnteraktif
uygulamalar, ilm gösterimleri, tolerans testleri, öğretmenler için çokkültürlülük eğitimi gibi çeşitli çalışmalar
proje kapsamında uygulamaya alınmıştır.
c) Son olarak İçişleri Bakanlığınca Düzenli Etkileşim ve Daha Güvenli Okullar Seninle Birlikte gibi
çeşitli çalışmalar düzenlenmiştir. Bu çalışmaların amacı okullardaki düzeni artırmakla beraber öğrenciler için
daha güvenli ortamlar oluşturmaktır. Bu amaçla Ulusal Polis Gücü, Sivil Korumalar ve yerel polisler okul
müdürleriyle, öğretmenlerle, ebeveynler ve öğrencilerle buluşmuş ve konferanslar vermişlerdir.
Genel olarak öğrencileri birbirlerine saygı duymaya teşvik etmek amaçlanmıştır. Öğrencilere ırkçı ve
yabancı düşmanlığı gibi tutumların gelecekleri üzerindeki olası etkileri anlatılmaya çalışılmıştır.
Bunlara ek olarak uzman polisler yabancı düşmanlığı kaynaklı davranışların okullarda oluşturabileceği
olası güvenlik problemlerini ve sosyal etkilerini özetlemişlerdir.
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Bu çalışmanın sosyal platformlarda bilgilendirirci ve önleyici misyonunu tamamlaması için İçişleri
Bakanlığınca Seninle Birlikte projesi ile Tuenti adında bir websitesi projesi başlatılmış, gençleri grup olarak
etkileyebilecek ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında bilgilendirmeye burada da devam edilmiştir. Site
bir yıl içinde 72.000 takipçi sayısına ulaşmıştır.
III. Kapsayıcı Stratejinin Amacı ve Hareket Planı
Amaç 1. Dini veya etnik kökeni farketmeksizin herkesin eşit eğitim alınmasının sağlanması.
1.1. Ayrımcılığın azaltılması ve yüksek oranda yabancı veya aynı etnik kökendekilerin aynı okulda
olmasının engellenmesi.
1.1.1. Yüksek oranda etnik çeşitliliğin olduğu okullarda standart bir gelişim yakalanması için eğitim
projelerinin geliştirilmesi.
1.1.2. Öğrencilerin rehberlik hizmetlerinden sağlıklı bir şekilde faydalanabilmeleri için öğrencilerin
dengeli bir şekilde okullara dağılımı ve devlet okullarında bu kişilere bedava eğitim verilmesi.
1.1.3. Davranış şekilllerinin olumlu yönde değişmesi için gelişim programlarının uygulanması.
1.1.4. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve ailelerin okullara güvenli bir şekilde ulaşımının sağlanması.
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1.1.5. Yöneticilerin okullardaki eşitliğin sağlanması için gerekli iç düzenlemeler yapması ve düzenli
kontrol mekanizmalarının oluşturulması.
1.2. Öğrencilerin kaynaşmalarının sağlanması için kapsayıcı bir okul modeli oluşturulması.
1.2.1. Okullarda kapsayıcı bir çevre modelinin oluşturulması ve ailelerin bu toplulukla iletişim halinde
kalmalarının sağlanması.
1.2.2. Eğitimsel kabul projelerinin desteklenmesi, öğrencilerin ve ebeveynlerin kaynaşmalarının
izlenmesi.
1.2.3. Medyatorlerin destklenmesi ve okullarda yapılacak etkinliklere katılımların sağlanması.
1.2.4. Rehberlik ve bilgilendirme servislerinin bütün eğitim seviyelerinde yerel ve bölgesel olarak hazır
bulundurulması ve gerekli altyapının oluşturulması.
Amaç 2. Öğrencilerin ırkçılık, yabancı düsmanlığı ve bağlı hoşgörüsüzlüklerden arınması öğrencilerin
gerekli bilgiyi almaları için eğitilmeleri.
2.1. Vatandaşlık eğitimlerinin daha da teşvik edici hâle getirilmesi.
2.1.1. Okul müfredatlarında ülkenin değerlerinin ve vatandaşlığın öneminin net şekilde vurgulanması.
2.1.2. Vatandaşlık eğitimlerinde gelişim programlarının geliştirilmesi.
2.1.3. Okul içerisinde insan haklarını, değerleri öğreniminin teşvik edilmesi.
2.2. Okullarda ırkçılık ve yabancı düşmalığı ile mücadele için bir strateji geliştirilmesi.
2.2.1. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı hareketlerin tespiti için gerekli mekanizmanın
oluşturulması.
2.2.2. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı davranışlarla sağlıklı mücadele için müdürlüklerin
düzenli bilgilendirme içinde olabilmesi için optimum düzenlemelerin yapılması.
2.2.3. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede eğitici programların geliştirilmesi.
2.2.4. Anti-Irkçılık programlarının pedogolarca geliştirilmesinin önünün açılması.
2.2.5. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede öğretmenlerin gererkli alt yapıya sahip olmaları
için eğitilmeleri ve kaynak aktarımının sağlanması.
2.2.6. Ders kitaplarını basan yayınevleri ile hükümet yetkililerinin ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile
etkili mücadele için birlikte çalışmalarının teşvik edilmesi.
2.2.7. Farkındalık seviyesinin takibi için gerekli göstergelerin oluşturulması.
2.2.9. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili mücadelede etkiyi artırmak için görsel, işitsel araçların
kullanımın artırılması
İş Hayatı
I İçerik

Genel kabul gördüğü üzere iş hayatında yaşanan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı insan haklarının çiğnenmesi ve yetenek israfı olmakla beraber ekonomik gelişimi de olumsuz yönde etkilemektedir.

Dahası, sosyal ve ekonomik olarak oluşan bu adaletsizlikler, sosyal yapıda bozukluklar meydana getirmekte, yoksulluğa sebep olmaktadır. ILO 2007 raporuna göre yasal ve reel işleyişde bu durumu azaltmak, fırsat
eşitliği ve eşit muamelede iyileşmelere yol açmaktadır.
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2.2.8. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede yenilikçi yaklaşımların teşviki.

Avrupa Sosyo-Ekonomik Komisyonu anti-ayrımcılık birimi uzmanlarına göre azınlık durumunda ki kişiler nüfusun geri kalanıyla karşılaştırıldığında daha yüksek işsizlik oranlarına, yetenekleriyle eşleşmeyen işlerle, daha çok çalışmalarına rağmen daha az maaş ödemeleriyle karşı karşıyadır.

Sonuç olarak, iş hayatı ayrımcılıkla mücadelede kazanılması gereken önemli alanlardan biri olarak karşımızda durmakta, aşağıdaki kuruluşlar kısaca bunun için mücadele etmektedir:
•

Dünya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadele Programı

•

Uluslararası İşçi Organizasyonu

•
•
•

Irksal Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı

Avrupa Irkçılık ve Tahammülsüzlük Konseyi (Özellikle dördüncü raporuyla) işyerindeki ayrımcılıklar
başlangıç noktası olarak alındığında analizler ve öneriler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

1. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi’nin kararına göre işe girme sürecinde sadece işveren tarafından değil aynı zamanda iş arayan içinde arz edilen işin kabul veya red hakkı bulunmaktadır. Kısaca iş arayan kişiler
amaçlarına uygun işi seçmekte serbesttirler ve herhangi bir baskı altına alınamazlar.

2. 2010 yılında yayınlanan SEN raporuna göre göçmenler için iş koşulları, maaşlar ve işten çıkarılma koşulları eşit değildir. İş düzenlemeleri onları belirli işlere yönlendirerek genel olarak diğer kişilerden daha kötü
koşullarda çalışmalarına sebep olmaktadır.

3. Eğitim ve teriye ulaşım durumları. Avrupa Birliği Adalet Mahkemesi kararına göre yaşa veya seviye bakılmaksızın herhangi bir eğitim kişinin gerekli özellikleri kazanmasına ve ilgili alanda veya işte gereken becerileri kazanmasına yardımcı olabilir. Sertiikaların reddedilmesini önlemek için şirketlerin bu konuda şeffaf bir
düzenlemeye sahip olduğundan emin olunması ve düzenli aralıklarla denetlenmesi gerekmektedir.
II Yapılanlar

Stratejik planlama ve bütünleştirme 2. planı ile Roma Halkları Gelişim Komitesinin ikinci öncelikli alanı
iş hayatındaki sıkıntıları ele almaktadır

Stratejik Planlama ve Bütünleştirme 1. Planının Devlet Mülteci Oisince değerlendirilmesi yapılanların önemini ortaya koymaktadır:
•
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•

Bu bölüm için plandan harcanan miktar 796,006,622 € ile genel bütçenin %34’üne tekabül etmiştir.

Hangi amaçların karşılanıp hangilerinin karşılanamadığından, alınan önlemlerin performansları ile ilgili yapılan değerlendirme sonucu planın %72 oranında hayata geçirildiği sonucuna varılmıştır.

Stratejik Planlama ve Bütünleştirme planı çoğunlukla Mülteci Kabul, Kaynaştırma ve Eğitici Destek Fonu
tarafından inanse edilmiş ve İspanya’nın her bölgesinde mültecilerin iş yerlerindeki kaynaşmalarının hükümet
tarafından teşvik edilmesini tavsiye etmiştir.

Bu fon tarafından destek amaçlı daha başka enstrümanlarda geliştirilmiştir. Örneğin, Fon mültecilerin entegrasyonu için yenilikçi çeşitli projeleri inanse etmiştir. Bu çerçevede inanse edilen program sayısı 66 adettir.
Son olarak Mülteci ve Etnik Azınlıkların İş Hayatına Kazandırılması projesininde vurgulanması gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Komisyonu Gelişim Programı tarafından izlenen çalışma İspanyol Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemciliği tarafından yürütülmüş ve azınlıkların eşit muamele görmesini ve entegrasyonun kolaylaştırılması ile beraber ortaya çıkan sonuçlarında değerlendirilmesiyle yenilikçi adımlar atılması amaçlanmıştır.

Roma Halkları Gelişim Planının üzerinde durduğu en önemli konu şimdiye kadar Ekonomik Aktivite alanı
olmuş ve yaklaşık €27 civarında bir harcama yapılmıştır.

Alınan önlemler bir nevi ekonomik krizin işsizlik üzerindeki etkilerini azaltmaya yöneliktir. Krizden sonra azınlıkların işsizlik oranı büyük oranda artmış ve toplumsal yapıyı oldukça negatif yönde etkilemiştir. Plan
böylece aşağıdaki kısımları da içine almıştır:
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• Roma halklarının iş bulma konusunda eğitimi, iş yerinde devamlılık sağlamaları ve çalışmaya teşvik edici yöntemler.
• Roma halklarına iş düzenlemeleri ve işsizlik servisleri hakkında bilgi edindirme.
III. Kapsayıcı Stratejinin Amaçları ve Harekât Planı

Amaç 1. Aynı iş yükünü paylaşan kişiler söz konusu olduğunda maaşlarda, terilerde, teşviklerde, çalışma
saatlerinde, iş koşullarında, işten çıkarma veya alımında herhangi bir kısıtlamanın, ayrımcılığın veya dışlanmanın olmaması amaçlanmaktadır. Aynı şekilde iş yeri açmadada herhangi bir kısıtlama, ayrımcılık veya dışlamanın olmaması amaçlanmıştır.

Amaç 2. Erişim kolaylığının ve iş gücü çalışılan zamanın etnik azınlıklar içinde diğer kişilerle aynı olması amaç olarak alınmıştır.

2.1. İş bulma servislerinin ve iş birliği yaptıkları kuruluşların kamu ve özel ajanslar seviyesinde herkesle
eşit muamele görmesi bir başka amaç olarak plana dâhil edilmiştir.
2.2. Çalışanlar arası diyaloğun teşvik edilmesi.

2.3. Birleştirici bir yapı için iş yerleri ile anlaşılması:

a) Kısıtlamaların, ayrımcılığın ve dışlamanın azaltılması.

b) İş yerindeki ırki veya etnik köken kaynaklı sıkıntıların çözülmesi için mekanizmalar geliştirilmesi
ve düzenli kontrol edilmesi.
2.4. Kişinin arkadaş çevresiyle katılabileceği eğitimlerin artırılması ile:
a) Anti-ayrımclık yasasının öğretilmesi.

b) İş yerlerinde ırkçı saldırılara karşı yasal haklar eğitimi verilmesi

c) Şirketlere çalışanlarının çeşitli ırklardan olması sebebiyle uygun yönetim biçimlerinin önerilmesi.

2.5. Yapılan çalışmalar ve araştırmalarla iş yerlerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bilgilendirme toplantılarının yapılması.

2.6. İş yerlerinde ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı problemleri azaltmak için farkındalık oluşturacak
aktivitelerin artırılması.
2.7. Sorumlulukların artırılması için gerekli önlemlerin artırılması ve böylece adaletli davranış kalıplarının
şirket içi ve dışında oluşturulması.

3.1. Uygulanabilir yasaların devamı için İş Denetimi ve Sosyal Koruma’ya bağlı birimlerince denetlenmesinin sağlanması böylece istenmeyen ırkçı hareketlerin engellenmesi ile birlikte değerlendirme kriterlerinin oluşturulmaya çalışılması amaçlanmaktadır.

Bu bölüme son verirken İş Denetimi ve Sosyal Koruma Kurumunun iş yerlerinde adaletli muamele ve ayrımcılıkla mücadele için spesiik aktiviteler yaptığıda belirtilmelidir.
3.2. İhbar mekanizmalarının aktive edilerek iş yerlerinde ırkçı saldırılara maruz kalanların korunması.
3.3. Çeşitlilik Yönetimi Planı oluşturulması ve uygulanması ile:

• “Çeşitlilik Bölümleri” adı altında bölümler oluşturularak işletmelerin ırkçılıkla mücadelede kararlılıklarını göstermelerinin sağlanması.

• “Çeşitlilik Etiketi” ve “Çeşitlilik Konusu Uzmanlığı” ile bu konunun teşvikine çalışılması.
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Amaç 3. İş yerlerinde ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı hareketlerin izlenmesi ve rapor edilmesi için
gerekli mekanizmanın kurulması

Sağlık

I. İçerik

Hem uluslararası hem de Avrupa Birliği düzenlemeleri herkesin sağlık imkanlarına erişiminin engellenemeyeceğini kati şekilde belirtmişlerdir. Avrupa Birliği Temel Haklar Kararnamesinin 35. Maddesi herkesin sağlık
hizmetlerine erişimini garanti altına almıştır.

Avrupa Birliği Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Komisyonu İspanya’nın bu konudaki ayrım yapmayan politikasını ve uygulamalarını takdir ettiklerini defalarca belirtmişlerdir. Ayrıca İspanya’nın 18 yaş altı çocuklara ve dökümansız şekilde hamile olan kadınlara gerekli hizmeti sağladığını ve durumun övgüye layık olduğunu vurgulamışlardır. Bu durum düzensiz mültecilerin sağlık hizmeti almalarının başlıca sebebidir.

Buna rağmen Roma topluluğu gibi grupların hala sağlık hizmeti konusunda bazı sıkıntılar çektikleri bilinen bir durumdur. Bu probleme gereken çözüm için Dünya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Konferansında şu
kararlar alınmıştır:
a) Sağlık hizmetine hiçbir ayrımcılık yapmadan erişimin sağlanması,

b) Sağlık sisteminde ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı davranışların engellenmesi için çeşitli mekanizmların çalıştırılması,
c) Sağlık sektöründe çalışanlara çok kültürlülük ile alakalı eğitimler verilmesi,

d) Profesyoneller, çalışanlar ve araştırmacılar arasında ırkçılık ve yabancı düşmanlığının yaşanmaması için
önleyici programlar başlatılmalıdır.

Avrupa Birliği ülkelerinin 2010 yılındaki yıllık raporunda belirttiği Temel Haklar bölümündeki önerilerin
dikkatle incelenmesi ve sağlık alanının iletişim kurmak için en uygun alanlardan biri olduğu bilinciyle hastaların topluma alıştırılmasının teşvik edilmesi azami önem arz etmektedir
II . Yapılanlar

İspanyol Hükümeti Ulusal ve Uluslararası kuruluşların önerilerini dikkate almaktadır ve yapılan bazı düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:

1. 5 Kasım 2011 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 33/2011 sayılı Genel Halk Sağlığı planı ile gerekli sağlık hizmeti konusunda Ulusal Sağlık Sistemi ile birlikte insan haklarına uygun şekilde sağlık hizmeti verilmesini karara bağlamıştır.
2. Anayasanın 12. Maddesi ve 4. Maddesinde yabancıların sağlık hizmeti alma konusundaki hükümler yeniden düzenlenmiştir.
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İspanya içindeki her kişi belediyelere kayıt olmak zorundadır ve bu sadece yabancılar için değil İspanyollar içinde geçerlidir. İspanya sınırları için de sağlık hizmetine gereksinim duyan tüm yabancılar İspanyol sınırlarını terk edene kadar bu hizmeti almaya devam eder.

Bu hizmet İspanyol kadınlarında olduğu gibi diğer yabancı hamile kadınlarda da aynı şekilde hükme bağlanmıştır.
III Kapsayıcı Strateji Amaçları ve Harekat

Amaç 1. Irksal herhangi bir kriter konulmadan her kişiye standart hizmetin verilmesinin sistemleştirilmesi için;

1.1. Hastahanelerde kendi imkânları dâhilinde yeterlilik programları ve planlarının yapılması ve bu planların hiçbir azınlığı veya yabancıyı dışarıda bırakmayacak şekilde düzenlenmesi,
1.2.Profesyonel bir hizmet sunumu için ırkçılıkla alakalı eğitimlerde iyileştirmeye gidilmesi,
1.3. Çok kültürlü sağlık sistemi ve ortamı oluşturulması,
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1.4. Kültürel adaptasyonun sağlanması için öğretici bilgilindirme ve eğitimlerin her daim hazırda bulunması ve farkındalığın artırılması,
1.5. Gerekli dökümanların tercümelerinin hızlandırılması,

1.6. Sağlık alanında hizmet veren kişilerle diyaloğa geçilerek öneriler toplanması ve bu çerçevede önleyici adımların atılması,
Amaç 2. Gerekli gözlem ve korunmanın sağlanabilmesi için efektif mekanizmaların kurulması için;

2.1. Düzenlemelerin devamlılığın sağlanması ve azınlıkların sağlık hizmetleri alımındaki koşulların iyileştirilmesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,

2.2. Irkçı saldırıya maruz kalanların oluşturulacak mekanizmalarla korumaya alınması gerekli görülmektedir.
Barınma
I .İçerik

Yaşama alanları ırkçı saldırıların olup olmadığın belirlenmesinde oldukça zor bir yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Azınlıklar ve yabancı ülkede doğanlar için yeterli veri bulunamamakla birlikte çoğu rapor sosyal organizasyonların elde ettikleri şikâyetler sayesinde oluşturulabilmektedir. Fakat Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansının 2009’daki yıllık raporunda belirttiği “ şikayete dayalı sosyal organizasyonlarca toplanan verilerinin
doğruluğu konusunda emin olunamaz” kararı belirtilmeden geçilemez.

Bütün zorluklara rağmen Uluslararası kuruluşlar yaşama alanlarındaki ırkçı ayrıştırmaları konuyla mücadelede önemli veriler olarak ele almakta ve aşağıdaki önerileri sunmaktadır:
a) Uygun bir şehir planlamasıyla azınlıkların entegrasyonun sağlanmasının teşviki ve marjinalleşmenin
önüne geçilmesi,

b) Gecekondu bölgelerinin ortadan kaldırılması düşük gelirli gruplara uygun şekilde yaşama alanları oluşturulması,

c) Ev kiralama ve satın alma erişiminin herkese açık olması ve böylece gruplaşmanın önlenmesi sağlanmalıdır.

Ev Kiralama Ajansı bu durumda aktif bir rol oynamalı ve ırkçılık dolayısıyla uygun ev bulamayanlara önderlik etmelidir.

Daha iyi yaşama alanlarının oluşturulması için azınlıklar genel yaşama alanlarına dahil edilmeli ve bunun
ekonomik sonuçları değerlendirilmelidir. Ayrıca sosyal iyileşmede gözlem altında tutulmalıdır.

Ancak Birleşmiş Milletler Özel Raporunun Eşit yaşama alanları kısmında İspanya’nın bu konuda üç yerde
yasaları çiğnediği bildirilmektedir: yetersiz ve geçici konutlaşmaya izin verilmesi, konutlaşmanın yoğun olarak özel sektörün eline bırakılması ve bu alanın bir zenginleşme kaynağına dönüştürülmesi konusunda uyarılara maruz kalmıştır.
Gelişen konutlaşma şu temeller üzerine kurulmuştur:
•

Genel yasaya uygunluk

•

Azınlıkların ev sahibi olmalarında iş yerlerine, sağlık merkezlerine, okullara ve sosyal aktivite merkezlerine olan mesafeler göz önüne alınmaktadır.

•

Yapıların inansla desteklenmesi ulusal konut planına göre yapılmaktadır. Bu planlar uzun süreli yapılmakta ve devlet tarafından bir kapasite tahminine göre işleme konulmaktadır.
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II Yapılanlar

2009–2012 Ulusal Konutlaşma ve Rehabilitasyon planına göre azınlıkların konutlara erişimin hızlandırılması kararı alınmıştır. Bu konuda üç nokta aydınlatılmaya değer görülmüştür:
a) Bağımlılar, dullar ve evsizler için koruma bölgelerinin oluşturulması,

b) Yardıma muhtaç gruplar için yaşama alanları oluşturulması ve böylece düşük gelir grubuna sahip kimselere ortak alan ve hizmet servisinin kolaylaştırılması,
c) Korumalı konutlara erişimin yaygınlaştırılarak en uygun şartların kendilerine sağlanması.

Ulusal plan ayrıca gecekondu mahallelerinin ortadan kaldırılmasını ve sakinlerine yardımları amaçlamaktadır.

Avrupa Temel Haklar Ajansının daha önce belirtilen önerileri dikkate alındığında İspanya’nın bu konuda diğer Avrupa ülkelerinden pozitif ayrıştığı ve Romanların ev sahibi olma hakkı konusunda iyileştirmelere örnek
olabileceği ve sosyal konutlaşmada teşvik edici bir ilerleme kaydettiği ortaya konulmuştur. Romanların konutlaşma ile ev sahibi olanların yarısının bu sisteme minnettar oldukları düşünülmektedir.

Ancak 2007 de yapılan araştırmaya göre Romanlar %88 oranında standart evlerde yaşarken halen %12’si
düşük standartları evlerde barınmaya devam etmektedir. Bu doğrultuda 2010-2012 planında yer alan maddeler şunlardır;
1. Bütün Romanlar için standart evlerin oluşturulması,

2. Düşük standartların imarın önlenmesi için önlem alınması,

3. Entegrasyon temelli konutlaştırma projesinin oluşturulması,

4. Sistemin bilgi akışı kontrolünün sağlanması, teşvik edilmelidir.

Mülteci Oisinin raporlarına göre barınma en sıkı denetlenen alanlardan birisi konumundadır.
Bu sebepten aşağıdaki önlemler alınmıştır:

• Mahalle Planlaması: Sosyal sıkıntıların ve yabancı ülke doğumluların çevreden gelecek risklere karşı koruma altına alınması için tasarlanmıştır.
10 şehir ve 20 bölgede Endülüs ve Katalonya bölgelerinde iki pilot proje hayata geçirilmiş ve hükümet politikası gereği adaptasyonları sağlanmaya çalışılmıştır.
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• Bu bölgenin önemi Zaragoza Deklarosyonunda seslendirilmiş ve İspanya’nın Avrupa Birliği başkanlığı
döneminde diğer ülkelere önerilmiştir:

“Şehir ve bölgelerin çok kültürlülüğü ve diyaloğu temin altına altına alan, hükümet politikası gereğince ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı davranışların azaltılmasında uygulanan bu politika devletlere problemin yönetiminde kolaylıklar sağlamaktadır. Bu yüzden, hükümetler toplumların ihtiyaç duyduğu çeşitliliği onlara sağlamalıdır. Bu kapsamda, mekânsal bölünmüşlükler şeklinde tabi olunacak bir test mahiyeti taşımaktadır. Eşitsizliklerle mücadelede yüksek oranlı mültecilerin yaşadığı mahalleler oluşturmak şarttır.”
III Kapsayıcı Stratejinin Amaçları ve Yapılacaklar

Amaç 1. Barınma konusunda gözetleme mekanizmalarının kurulması

1.1. Emlak endüstrisi ile emlakçılar arasında diyalog kurulması ve böyle adaletli ticaret anlayışının geliştirilerek ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının minimize edilmesi sağlanmalıdır.

1.2. Irkçılığa maruz kalan kişilerin kolayca erişim sağlayabileceği ve gerektiğinde medikal hizmet alabileceği barınakların oluşturulması yapılmalıdır.

1.3. Yönetimlerin herhangi bir ayrımcılık yapmadan kişilerin barınma ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak
verilmesi ve bu kişilere gereken yardımın ayrımcılık yapılmadan ulaştırılması sağlanmalıdır.
1.4. Sıkıntıların olduğu bölgelerde komşular arası iletişim sağlanmalıdır.

1.5. Barınma sağlanırken ayrımcılığın olmamamsı için legal mekanizmaların oluşturulması sağlanmalıdır.
42

1.6. Ev kredileri ile alakalı farkındalığın artırılması ve böylece insanların daha iyi yaşama standartları için
bilinçlendirme ve teşviklerinin sağlanması yapılmalıdır.
Kitle İletişim
I İçerik

Medyanın halk üzerinde etkisi olduğu inkar edilemez bir gerçekliktir. Medyanın üstlendiği rol ve ona verilen değer ile birlikte haber alma özgürlüğünün temel haklardan biri kabul edilmesi medyaya birçok konuda sorumluluklar yüklemiştir. Yapılan gözlemlere göre medyanın alaka duyduğu konulara diğer konulara göre daha
çok dikkat çekmiştir. Bir diğer deyişle, toplumun çekinceleri ve ilgilendiği konular medya tarafından fenomen
haline getirilebilmekte ve görüşleri yönlendirebilmektedir.
Yapılan araştırmalara göre azınlıklar yayınlarda çeşitli teknikler kullanılması sonucu medyada kendilerine
ait materyal oluşturmakta zorlanmaktadır. Ayrıca medyada azınlıkların genellikle suç ile anılması ve genel nüfusa göre az bir orana sahip olmaları onların başlıca sıkıntılarından birkaçıdır.

Avrupa Birliğinin Glyn Ford raporu olarakta bilinen Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Komitesi kararları medyada azınlık haberlerinin medya da ne şekilde servis edildiklerinin önemini vurgulamaktadır.

Rapor genel olarak medyanın ırkçılık ile mücadelede üstlenebileceği rolü, toplum içindeki çeşitliliklerin
olası katkılarını ve yapılan haberlerin ve yayınlanan fotoğraların içeriğinin önemini anlatmaktadır. Rapor ayrıca medyada yayınlanan fotoğraların nasıl üretildikleri ve yayıldıkları ve insanların bu yayınları zihinsel olarak depoladıklarını da incelemiştir.

Azınlıkların haberlerde nasıl betimlendikleri de incelenmiş, azınlıkların yaşam koşulları ile ilgili yayınlanan
görseller analiz edilmiş ve yayınların toplumun genel kısmında ne tür bir izlenim bıraktığı anlaşılmaya çalışılmıştır. Son olarak raporda medyanın azınlıklara bakış açısı incelenmiş ve şu sonuçlara ulaşılmıştır:
1. Medyada sıklıkla ırkçı yayın ve görsellere rastlanmaktadır.

2. Azınlıkların değerleri ile alakalı genellikle hiçbir haber ve kendi dillerinde yayın bulunmamaktadır.

3. Kendi medyalarına sahip olan azınlıklar genellikle marjinal olmakta ve normal kanallarda yayınladıkları haberler haber değeri almamaktadır.

Dahası, Birleşmiş Milletler Irkçı Ayrımcılıkla Mücadele Komitesi tavsiyesince medyanın ırkçılıkla mücadelede negatif yayın yapmaması için önlemler alınması gerektiği vurgulanmıştır.
Bunlara ek olarak, Avrupa Irkçılık ve Hoşgörüsüzlük Komisyonunun 4 numaralı raporunda İspanya ile alakalı şu tavsiyelerde bulunmuştur:

a) Medyanın düşmanlık yaratıcı yayınları yapmaması için gerekli önlemler alınması ve oluşturulacak diyalog ile medyanın amaçlanan hedefe ulaşabilmek için katkıda bulunulması sağlanmalıdır.

b) Bütün medya için basın özgürlüğü sınırları içinde düzenlemeler yapılmalı ve etik değerlerin tolerans göstermek konusunda nerede durduğu insanlara öğretilmelidir.

c) Gazetecilik fakültelerinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili eğitimler artırılmalı ve doğru davranış
şekilleri kazandırılmaya çalışılmalıdır.
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Raporun sonucuna göre yayınlanan görseller sorgulanmamakta ve bu yüzden azınlıkların kültür ve yaşama
şekilleriyle alakalı ön yargının değişme şansı sıfır olarak görülmektedir. Dünya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Konferansı dışında birçok uluslararası kuruluş önemli önerge ve tavsiyelerde bulunmuştur. Program devletlerin medyada ırkçı klişelerden uzak durulmasının önemine dikkat çekmiş, ırkçı yayınlara yasaklama getirilmesini böylece medya aracılığıyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede yeni bir yol haritasının çizilmesine, yabancılara saygı duymanın tolerans göstermenin teşvik edilmesini tavsiye etmiştir.

II Yapılanlar
Bu önlemlerin başında merkezi yönetim tarafından alınan 7/2010 sayılı 31 Mart tarihli Görsel-İşitsel İletişim Anlaşması gelmekte ve yerel ve ulusal bütün medyada 4 temel yayın regulasyonu gelmektedir. Bu düzenleme ayrımcılıkla, özellikle cinsiyet ayrımcılığı, mücadelede daha kapsamlı ve eşit yayın yapılmasını teşvik
etmektedir. Düzenlemenin 4. maddesinin 2. bendinde özellikle şu ibareler yer almaktadır: Görsel ve işitsel yayınlar insan onurunu zedelememeli, anayasal değerlere uymalı ve kadınların eşitliğine azami özeni göstermelidir. Asla cinsiyet veya ırksal ayrımcılık yapılmamalıdır.
İspanya Krallığı Ulusal Kardeşlik Planı insan haklarına tam uymayı gerekli kılarken medyayı ırkçılık ile
mücadeleye teşvik eden bir başka çalışmadır.
Mülteci Entegrasyonu Genel Direktörlüğü ve İspanya Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Gözlemciliği şu iki
konuda ayrı planlar ortaya koymuşlardır:
a) İlk olarak, sığınmacıların medyada nasıl gösterildiği ile ilgili raporlamaların, uluslararası kuruluşlarca
belirlenen kriterlere (görsel ve işitsel anlamda yayın kalitesi vs.) göre yapılması ve böylece değerlendirmelerin objektiliğinin sağlanması,
b) İkinci olarak; medya için mülteciler konusunda haber derleme ve yayma şekillerinin kriterlerinin oluşturulması gerektiğidir. Bu rapor profesyoneller için tavsiyeler içermektedir.
Son olarak, Sağlık Bakanlığı Genel Direktörlüğünce Sosyal Politka ve Eşitlik yayınında İspanya’nın iki
büyük Roman Topluluğu projesi üzerinde medya ile birlikte klişelerin ortadan kaldırılması için iki farklı proje yürütmüştür. Bunlar:
a) Gazateciler Irkçılığa Karşı yayını ile Roman halkları ile işbirliği yapmışlardır. Bu çalışma Roman Halkları projesinin bir yıl boyunca medyada yer alan haberlerini incelemiştir.
b) Gazeteciler için eşit muamele konusunda pratik rehberlik kursu verilmiştir.
III Kapsayıcı Planın Amaçları ve Yapılacaklar
Amaç 1. Medyanın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede aktif rol oynaması.
1.1. Medyanın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede kendi iç düzenlemelerini yapması için teşviki ve daha fazla katkı sağlaması,
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1.2 Halka açık medya kuruluşlarının eşitlik ve ayrımcılık konularındaki yayınları hakkında anlaşmalar yapılması,
1.3 Devlet Görsel-İşitsel Medya Konseyininin analizlerinin, emirlerinin ve tavsiyelerinin yayınlarda dikkate alınması ve ayrımcı ve ırkçı yayınların kısıtlanması için gerekli yasal düzenlemelerin geliştirilmesi,
1.4 Medya çalışanlarının ırkçılık ve yabancı düşmanlığı hakkında eğitime tabi tutulması ve farkındalıklarının artırılması,
1.5 Azınlıkların medya tarafından ne tür davranışlarla karşı karşıya kaldığının araştırılmaya ve analizlerine devam edilmesi,

1.6. Medyadaki tartışma programlarında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele eden kuruluş çalışanlarının daha çok yer almasının sağlanması,
1.7 Mülteci ve azınlık temsilcilerinin medyada daha çok yer almasının teşviki,

1.8 Medyanın bilgilendirme amaçlı çalışmalar yapması ve insan çeşitliliğinin pozitif yönlerinin özendirici
bir şekilde sunumunun yapılması, sağlanmalıdır.
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İnternet
İçerik

İnternet kullanımının yaygınlaşması Uluslararası kuruluşları ve devletleri endişeye sevk edecek şekilde ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı hareketlerin yayılmasında önemli rol oynamaya başlamıştır.

Yasal düzenleme yapmanın çok zor olması bu alanda birçok ırkçı grubun faaliyet göstermesine sebep olmakta, suç sayılabilecek birçok doküman ve yayın rahatlıkla internet ortamında paylaşılmaktadır.
Uluslararası kuruluşlar internet ortamında yayınlanan bilgilerin web sitelerince ve servis sağlayıcılarca saklandığı ve devletlerin bu konuda bilgiye erişim için gerekli yasal düzenlemeleri hayata geçirmelerini tavsiye
etmektedir.
Demokratik Enstitüler ve İnsan Hakları Oisinin, Avrupa Irkçılık ve Tahammülsüzlük Komisyonunun ve
Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansının birlikte internetteki ırkçı ve yabancı düşmanlığı üzerine yaptığı şu açıklama dikkat çekicidir:

“Irkçı hareketlere, hastalıklı açıklamalara ve ırkçılığı teşvik eden duygusallıklara karşı her zaman tetikte
olmalıyız. Şunu da açıkça ifade etmektedirler: Organizasyonlarımız ırkçı manifestolara ve oluşumlara, internet kullanımın ırkçı ve radikal gruplar tarafından yaygınlaşmasından bu yana alarma geçmiş, yönetici ve üyelerini takip etmeye başlamıştır. İnternet sanal ortamda bu tür düşünceye sahip kişilerin bir araya gelmesi için
önemli bir ortam oluşturmuş ve bu birliktelik bir süre reel hayata taşınmaya başlamıştır.”
Aynı kuruluşlar ayrıca internetin ırkçı düşünceye sahip gençlerin bir araya geldiği ve düşüncelerinin paylaştığı bir ortam olduğunu ifade etmektedir.

İnternet ırkçılığa ve önyargılara karşı çok önemli bir platform olma kapasitesine rağmen internetin ırkçılığın
yayılması konusunda büyük tehlike arz etmeye başladığı uluslararası kuruluşlarca kabul edilmiştir. Bu problem
düşünce özgürlüğü sınırları içinde mutlaka ele alınması gereken bir hal almıştır.
Dünya Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı konferansında İnsan Hakları Yüksek Komiseri internetin ırksal nefretin ve yabancı düşmanlığı propogandalarının bir platformu haline geldiğini belirtmiş ve konu üzerinde yapılabilecekler hususunda bir tartışma başlatılması gerektiğini belirtmiştir. Ortaya çıkan raporda aşağıdaki tavsiyeler yer almaktadır:

1. Nefret suçlarına karşı yasal düzenlemelerin yapılması ve bu suçlarda bütün insan hakları önlemlerinin
uygulanması,
2. İnternet servis sağlayıcılarının ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede yapmaları istenilenlerin
oluşturulması,

Bu konuda Avrupa Irkçılık ve Tahammülsüzlük Konseyinin 2000 yılındaki 6. Raporunda internet ortamında ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede şu tavsiyeler yer almıştır:

a) Uluslararası işbirliği için gerekli önlemlerin alınması ve polis ile yargının ortak çalışma yapmasının teşviki,
b) Yasal düzenlemelerin geliştirilmesi,

c) Polis ve yargı mensuplarının konu ile ilgili eğitimlerinin sürdürülmesi,
d) İnternet ortamındaki ırkçılık karşıtı aktivitelerin desteklenmesi,
e) İnternet servis sağlayıcıların sorumluluklarının belirlenmesi,

f) İnternet şirketlerinin ırkçılıkla mücadelede iç düzenleme yapmalarının teşvik edilmesi,

g) İnternetteki ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili yayınlara karşı vatandaşların farkındalıklarının artırılması.
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3. Uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi

Son olarak, Avrupa Birliği Irkçılık ve Tahammülsüzlük konseyi kasım 2010 tarihli 4. Raporunda İspanya
hükümeti için şu öneriler sunulmuştur:
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1. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve anti semitik yayınlar için düzenlemeler yapılması
2. İnternet suçlarının araştırılması
İspanya ceza hukuku 510 ve 607-2 maddelerinde internet ortamında ırkçılık, yabancı düşmanlığı, nefret,
şiddet, ayrımcılık ve ayrımcılığın yayılması suçlarının araştırılması ve karara bağlanmasında bazı sorunlar baş
göstermektedir. Servis sağlayıcılardan bilgi alma konusunda ciddi problemler yaşanmaktadır. Bu sıkıntılar
halen yürürlükte olan 18 Kasım 2007 tarihli 25/2007 sayılı Elektronik Kominikasyon Veri Koruması ve Toplum İletişim Sistemleri yasası ile 11 Temmuz 2002 tarihli 34/2002 sayılı Bilgi toplumu ve E-Ticaret yasasından kaynaklanmaktadır.
Daha önce belirtilen 25/2007 sayılı kanun saldırganların yerlerinin belirlenmesine izin vermemekte ve birinci maddesinde belirtilen özel hayatın gizliliği çerçevesinde çok önemli suçlar oldukları belirlenmedikçe mahkemelerin de bu tür izinleri vermesini engellemekte ve iletişim içinde olunan kişilerin bulunmasını da imkansız hale getirmektedir.
Bu yasanın geçmesinden önce anayasanın 22. maddesince bu tür bilgiler doğrudan polisten alınabilmekteydi. Üstelik internet üzerinden yapılan ırkçılık, ayrımcılık, nefret suçları, dini değerlere hakaret ve engelliler ile ilgili hakaret ve yorumlar kişilerde korku ve güvensizlik yaratıp toplumsal yaşantıyı olumsuz yönde etkilemesine rağmen bu suçlar haif suç addedilmekte ve eğer bir ceza verilse bile 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası verilmektedir.
İspanya Ceza Hukuku 510. maddesi gereği nefret ve ayrımcılık suçları haif suç sayılmaktadır.
Bu yüzden, bu suçların araştırılmasına gereken önem verilmemekte, suçun haif olduğu bilindiği için birçok
bilgiye erişim engellenmiş olarak kalmaktadır. Böylece bu tür davalarda saldırganlar tespit edilemeden konu
kapanmaktadır. Bu tutum sonuç olarak suçluların cezasız kalmasına sebep olmaktadır.
Yasal düzenlemeler açıkca bu tür davranışların cezalarını belirtmeli, suç teşkil eden durumların peşini bırakmamalı, siteler erişime engellenmeli ve nefret suçlarının yaygınlaştırıldığı çoklu mail gönderimleri yasal
sonuçlara katlanmalıdır. Yapılabilecek bütün bu işlemler İspanya Anayasa Mahkemesi, Danıştayı ve Avrupa
İnsan Hakları Mahkemesi tarafından engellenmektedir. İspanyol Ceza Sistemi butür suçlara karşı alınabilecek
önlemlere karşı uyumludur ancak 13.ve 823. Ceza kanunlarının değiştirilmesi gereklidir.
II . Yapılanlar
İspanya Hükümeti İnternet üzerinde yapılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı mücadelede çeşitli önlemler almıştır ve alınana önlemler aşağıda sıralanmıştır:
1. İspanya Savcılık Oisinde internet suçlarına bakan özel bir savcı görevlendirilmiştir. Savcı internet ve
bilgisayar suçlarıyla alakalı gereken yasal yetkilerle donatılmıştır. Bu bölüm dava açabilme, suçun neler içerdiğiyle alakalı önergeleri oluşturma ve polisin soruşturma açması için kriter oluşturma ile de görevlendirilmişitr. Protokoller yapılacak işin hızlandırılması için birleştirilmiş suçla mücadele ünitesi barındırmaktadır. Savcı ayrıca internet suçları hakkında temel eğitim verme görevini de üstlenmiştir.
2. İspanya Yasaması internet suçlarıyla ilgili özel bir servis kurulmasını kararlaştırmıştır. Polis ve Sivil Korumalar çocuk pornosu, dolandırıcılık, tehdit, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı suçlarına karşı ülke çapında yetkilendirilmişlerdir.
Teknolojik Araştırma Tugayı adı altında Finansal ve Vergi Suçu Ünitesi altında bir birim kurulmuş ulusal
ve uluslararası alanda suçla mücadelede etkin rol oynamaktadır. Ayrıca bu bölüm İspanya’nın çeşitli bölgelerindeki soruşturmalara teknik destek vermektedir.
Bunlara ek olarak, Sanal Suçlar Birimi organize suçlarla mücadelede Merkezi Operasyon Biriminin emri
altında işleyiş göstermektedir. Bu birim de İspanya’nın çeşitli bölgelerindeki soruşturmalara destek vermekte-
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dir. Her iki grupta internette yer alan ve terörizm propagandası yapan web siteleri, forumlar ve sosyal platformlar üzerinde çalışmalarını yürütürler.
III. Kapsayıcı Stratejinin Amaçları ve Yapılanlar

Amaç 1. 510 ve 607-2 sayılı kanunlarca serbest bırakılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların
engellenmesi için internet ve sosyal platformlarla ilgili yeni düzenlemelerin yapılması ve yerel polislerin yasaların işleyişi hakkında bilgilendirme seminerlerinin verilmesi,
Amaç 2. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, anti-semitizm ve İslam karşıtlığı ile alakalı internet suçlarının cezalandırılmasında yeterli yasal düzenlemelerin olup olmadığının analiz edilmesi,

2.1. İspanyol Anayasasını yansıtması için 18 Kasım 2001 tarihli 25/2001 sayılı kanunun düzeltilmesi, soruşturmaların amaçlarının düzenlenmesi ve bu sayede suçun ve suçlunun daha açık ortaya konulmasının sağlanması, işlenen suçlar değerlendirilirken özen gösterilen kişisel haklar gibi suçların da ne anlama geldiğinin
açıkca belirtilmesi, suçların sosyal etkilerini dikkate alarak yalnız mı yoksa bir grup dâhilinde mi işlenildiğinin
ortaya konulması ve teknoloji kullanımın suçun işlenmesindeki rolün ortaya çıkarılması ırkçılıkla mücadelede
yardımcı olabilecek etkenlerden bazılarıdır.

2.2. 25/2001 sayılı kanunun değiştirilmesiyle ortaya çıkacak fırsatların analiz edilmesi, güvenlik güçlerinin
mahkeme kararı olmadan olası sıçluluk durumunda IP adresleri vasıtasıyla suçluların konumlarının belirlenmesi ve bunları yaparken özel hayatın gizliliğinin ifşa edilmesini önleyecek adımların atılması, böylece mahkeme süreçlerinin suçluların aleyhine kısaltılması,
2.3. Sulh hâkimlerinin kabul edeceği şekilde yasasının düzenlenmesi ile hızlı bir şekilde servis sağlayıcıların ve web sitelerin dondurulması ile suç sayılacak delillerin karartılmasının önüne geçilmesi

2.4. Bilgisayar sistemleri vasıtası ile işlenen ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı suçların cezalandırılmasında 23.11.2001 de imzalanan Budapeşte Siber Suçlar Protokolünün daha fazla dahil edilmesi için anlaşmanın çağa uygun şekilde tekrar düzenlenmesi.

Amaç 3. İnternet ortamında yapılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına uluslararası kuruluşlarca uygun stratejiler geliştirilmesi,

Amaç 4. İfade özgürlüğüne zarar vermeyecek şekilde İnternet endüstrisinin ve servis sağlayıcıların iç düzenleme yapmasının teşvik edilmesi,
Amaç 5. Özellikle dijital gazeteler olmak üzere internet ortamına konulan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
içeren ögelere karşı kontrol mekanizmalarının sağlanması,

Amaç 7. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele eden sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinin internet ortamında daha fazla duyurulması için çalışmalar yapılması,
Amaç 8. Sivil toplumun ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek için yaptıklarının desteklenmesi,

Amaç 9. Sivil toplumun ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelesinde onların yaptıklarının daha popüler olması için gerekli desteğin verilmesi,
Amaç 10. İnternet ortamındaki ırkçı, anti semitik ve İslam karşıtı propagandalara karşı okullarda öğrencilere bilgilendirme çalışmalarının yapılması,

Amaç 11. İnternet vasıtası ile insan hakları, demokratik değerler ve tolerans ile alakalı eğitimler yayınlanması,

Amaç 12. 34/2002 sayılı Bilgi Toplumu ve E-ticaret yasasının yeniden düzenlenmesi ile birlikte internet ortamında saldırıya maruz kalan kişi veya grupların korunması için gerekli yasal altyapının oluşturulması.
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Amaç 6. Irkçı ve yabancı düşmanlığı yapan organizasyonların uyarılması ve bu etkinliklerin önlenmesi için
bir mekanizma kurulması, (özellikle nefret içerikli şarkılar söyleyen grupların konserleri)

Spor

I İçerik

Sporun toplumlar içerisinde etnik değerleri korumada çok önemli bir rol üstlendiği kabul edilmektedir. Karşılıklı saygı, tolerans ve fair play bütün aktivitelerin kalbinde yer almaktadır. Ancak, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı bazen sporda da kendilerine yer bulabilmektedir.

Avrupa Birliği Irkçılık ve Tahammülsüzlük Konseyinin Genel Politika Tavsiyelerinde yer alan 12. Maddeye göre spor müsabakalarındaki ırkçılık ve yabancı düşmanlığı sadece kişileri ya da belirli bir grubu etkilemekten daha ötelere gidebilir. Bu hareketler sporculardan, federasyonlardan, kulüp liderlerinden veya direktörlerden de gelebilir. Kısaca ırkçılık amatör ve profesyonel oynanan her seviyede olabilir. Komisyon üç ayrı
tavsiyede bulunmuştur:
1. Spora eşit erişimin sağlanması

2. Müsabakalarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele edilmesi
3. Sporda ırkçılığa karşı bir koalisyon oluşturulması

Son olarak İspanya ile alakalı 2010’da yayınlanan 4. Raporda İspanya hükümetinin spor müsabakalarında
ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelesine devam edilmesi gerektiği belirtilmektedir.
II Yapılanlar

İspanya yıllardır spor müsabakalarında bu tür olaylar yaşanmaması için mücadele etmektedir. Yılların getirdiği tecrübe ile birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Futbolda şiddeti önlemek için Avrupa Birliği Spor Müsabakalarında Şiddeti ve Uygunsuz Davranışları önleme protokolü 1985 yılında imzalanmıştır. Ardından 15
Kasım 1990 da 10/1990 tarihli kanun ile Senato Özel Komitesinin hazırladığı Sporda Şiddet Yasası yürürlüğe
girmiştir. Yasa şiddete karşı ulusal bir komisyon kurulmasını sağlamış ve saldırılar için koruma ve hak mahrumiyeti sistemlerini de yürürlüğe koymuştur.
2004 yılında Sporda Irkçılık ve Şiddet komisyonunun bir üst düzeyi olan Yüksek Spor Kurulu kurulmuştur.
Kurumun oluşturulmasının sebebi müsabakalardaki ırkçı tezahüratların ve şiddet eylemlerinin gerektiği gibi incelenmesinin sağlanması ve gerekli yasal önlemlerin kapsamlı şekilde ele alınmasını sağlamaktır.

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Yüksek Spor Kurulu 2005 yılında futbolda gerçekleşecek ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı problemler ile daha iyi mücadele için bütün futbol kulüpleri ile bir anlaşma imzalamıştır. Yapılan protokol bu tür eylemlerin önlenmesi, kontrol edilmesi ve bir daha yaşanmaması için 31 farklı önlemi yürürlüğe koymuştur. Senato içinde futbolda Irkçılık Şiddet ve yabancı düşmanlığını engellemek için kurulan Özel Komite 2007 yılında 19/2007 sayılı bir düzenlemenin meclisten geçmesini sağlamıştır. Bu düzenleme şu maddeleri içermektedir:
1. Spordan kaynaklanan bütün ırkçılık, şiddet ve yabancı düşmanlığının düzgün şekilde incelenmesi ve sonuçlandırılması için spor kanunu spor müsabakalarında şiddetin önlenmesi için yeniden düzenlenmiştir.

2. İspanyol Kanunlarında ilk defa yapılabilecek bütün hareketlerin ne tür suçlar içerdiği açıkca belirtilmiştir. Bu liste şiddet eylemleri ile şiddete yönelik hareketleri birbirinde ayırmaktadır. Madde 2’ye göre bu hareketlere uygulanacak yaptırımlar belirlenmiştir. Ayrıca bu hareketlerin sadece futbol sahalarında değil herhangi bir yerde yapılması dâhilinde bile aynı yaptırımların uygulanması kararı alınmıştır. Bu yasa, sadece futbol
ile alakalı değildir ve 10/1990 sayılı 15 Kasım 1190 tarihli Spor Kanunu gereğince spor kulübü olarak adlandırılan bütün kurumlar için geçerlidir.
Ayrıca yasa 748/2008 sayılı ve 9 Mayıs 2008 tarihli krallık kararı ile de güçlendirilmiş ve Devlet Sporda
Müsabakaları Irkçılık, Şiddet, Yabancı Düşmanlığı ve Tahammülsüzlük Komisyonu altında yeni bir kurul oluşturmuş, 2010 yılında 203/2010 sayılı Krallık Kararı ile son halini almıştır.

48

III Kapsayıcı Strtejinin Amaçları ve Yapılacaklar

Amaç 1. Spor müsabakalarında ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve tahammülsüzlüklerle mücadele için gerekli mekanizmaların geliştirilmesi

1.1. Özellikle çocuk yaş grubu spor müsabakalarında olmak üzere bütün Federasyonlarda izleme sistemlerinin kurulması,

1.2. Özellikle futbol müsabakaları için taraftarlara bir kayıt sisteminin oluşturulması ve ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı yapan kişi grupların müsabakalara katılmalarının engellenmesi,

1.3. Spor Yüksek Kurulu işbirliği ile uluslararası tavsiyelerin bütün Federasyonlarca yerine getirilmesinin
sağlanması,

1.4. Kulüp başkanlarının, teknik direktörlerin ve sporcuların katılımıyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile
mücadelenin teşvik edilmesi,
1.5. Yüksek Spor Kurulunun işbirliğiyle müsabakalardaki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının soruşturulmasının teşvik edilmesi, bütün spor kulüplerine aynı protokollerin uygulanması,
1.6. Devlet Şiddeti ve Irkçılığı Önleme Komisyonun önderliğinde anketler düzenlenmesi ve istatistiklerin
tutulması,

1.7. Yasalarca ortaya konulan ırkçılık, şiddet ve yabancı düşmanlığı düzenlemelerinin izlenmesinin ve yaptırımların teşvikinin sağlanması,
1.8. Şiddet ve ırkçılık suçlamalarına karışanların izlenmesi ve spor müsabakalarından men edilmesi için gerekli prosedürlerin uygulamaya alınmasının sağlanması,

1.9. Futbol kulüplerinin holiganlarının kayıt altına alınmasının teşvik edilmesi. Böylelikle bu kişiler veya
gruplar yaptıkları suçların sonuçlarına katlanmak durumda kalacaklar ve kulübün gördüğü zarar asgari seviyeye indirilmiş olacaktır. Ayrıca bu kişi ve grupların yaptıklarından dolayı zarar gören kişi veya kuruluşlar gereken önlemleri almada bilgilendirilmiş olacaktır.
1.10. Spor yasasının 16. maddesi gereğince farkındalık oluşturulmasına azami özenin gösterilmesi.

Amaç 2. Spora erişimde her kişinin eşit şartlara sahip olmasının sağlanması ve böylece toplumun her kesiminden kişilerin kendilerini ifade etmesinin sağlanması,

Amaç 3. Bütün Federasyonların yapılacak yeni bir düzenleme ile mültecilere ve yabancı ülkede doğanlara
kuruluşlar içerisinde aynı çalışma şartlarının verilmesinin sağlanması,
Yükselen Farkındalık
Toplumdaki önyargılar ve dogmalar yabancı ülkede doğanlar ve azınlıkları olumsuz etkilemekte, hayatlarında onlara çeşitli engeller çıkarmakta ve adaletli şekilde davranılmalarına engel olmaktadır.

Yükselen farkındalık bu yüzden ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelenin ana hattını oluşturmaktadır. Farkındalığın yükselmesi ikir ve algıları etkilemekte, sosyal hayatta kişi ve grupların değişim için harekete geçmelerini sağlamaktadır. Toplumun olaya bakışını değiştirmek için orta ve uzun vadeli planlar toplumdaki ön yargıyı kırmak için koordineli bir şekilde uygulamaya konmalıdır.

Avrupa Birliği Ortak Değerler Prensiplerinin 7. Toplantısında alınan ve Avrupa Birliği Adalet Bakanları ve
İçişleri Konseyince onaylanan kararda ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı politikaların uygulanması toplumlarda farkındalığın artmasına ve çeşitliliğe karşı pozitif tutumların yaygınlaşmasına katkıda bulunmaktadır denilmiştir.
Ayrıca Avrupa Birliği İletişim, Göç ve Entegrasyon Konseyi ırkçılıkla mücadede farkındalık uyandırmanın önemini 2003/336 sayılı yayınıyla belirtmiştir. Farkındalık uyandırma ayrıca Durban Dünya Konferansı ve CERD,
ECRI ve FRA gibi çeşitli uluslararası kuruluşlarca çeşitli raporlarda defaatle vurgulanmıştır.
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I. İçerik
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Yukarıda anlatılanlarda görüleceği üzere farkındalık yaratmanın karşılıklı saygı, barışçıl etkileşim, insan
hakları ve kültürel çeşitlilik üzerinde oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu anlaşılmakta ve misyonun tamamlanması için kuruluşlarca toplumlara sorumluluk yüklemek gerektiği vurgulanmaktadır.
Avrupa Birliği ülkelerinde Eurobarometer tarafından 2009 yılında yapılan araştırmaya göre etnik ayrımcılık %61 ile en çok rastlanan ayrımcılık olarak göze çarpmakta, bunu %58 ile yaş ve %53 ile engellilik takip
etmektedir. Yapılan araştırmalara göre Avrupa’da etnik kökenli ayrımcılık diğer ayrımcılık türlerine nispeten
daha az sınılandırılmış durumdadır. Şu ana kadar yapılan araştırmalara göre azınlıklara ait kişiler ayrımcılıkla gereken mücadelenin halen yeterli şekilde yapılmadığını düşünmektedir.
Ayrıca yapılan araştırmalarda her üç kişiden sadece birinin hakları hakkında bilgi sahibi oldukları ortaya
çıkmıştır. İspanya’da da aynı durumun hakim olduğu öngörülmektedir. Yapılan araştırmalarda etnik ayrımcılığın en çok yapılan ayrımcılık türü olduğu konusunda ikir birliği bulunurken İspanyol vatandaşlar ayrımcılık
konusunda gerekli düzenlemelerin yapıldığını düşünmektedir.
2010 yılında Eşit Davranış ve Etnik Kökene Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi ırkçılık ve ayrımcılığa
maruz kalanları panelin ilk bölümünde konuşmacı olarak ağırlamıştır. Bu çalışmanın en önemli sonuçlarından
birisi ırkçılıkla alakalı spontane gelişebilen davranışların belirlenmesi olmuştur. Ayrıca herkes tarafından yapılan açıklamalara göre ayrımcılıklar genelde bu tür hareketlerin toplum içinde yapılmakta olduğudur.
Kamu alanları demokratik özgürlüklerin ve hakların paylaşıldığı yerlerdir. Bu kapsamda politikacıların seçim dönemlerinde ön yargılı konuşmalar yapmaları ve toplumun belli kesimleri hedef almaları başlıca sıkıntılardan biri haline gelmiştir ve farkındalık oluşmasında büyük engellerden birini teşkil etmektedir.
Bu sebepten Eşit Davranış ve Etnik Kökene Karşı Ayrımcılıkla Mücadele Konseyi 5 Mayıs 2001 tarihli toplantısında seçim kampanyalarında ırkçı ve ayrımcı söylemlerin yasaklanmasını onaylamıştır. Açıklanan metin
aşağıda olduğu gibi verilmiştir: Popülist, ırkçı ve yabancı düşmanlığına sevk edecek şekilde yapılan seçim çalışmaları ve kamuoyu açıklamaları kişisel, sosyal, ekonomik ve politik krizler oluşturmakla beraber mültecilerin geldikleri ve vardıkları ülkeleri de sıkıntı içine sokmaktadır. Çeşitlilik belli bir konsensus ile koruma altına
alınmalı, partizanca tutumlar için kullanılmamalı ve insanları provoke etmede bir araç olmamalıdır. “
Bu açıklamaya ek olarak Sosyal Entegrasyon ve Mülteci formu 4 Mayıs 2011 yılında şu basın açıklamasını yapmıştır:
“Partiler seçim süreci boyunca ırkçı ve yabancı düşmanlığı lehine açıklamalar yapmaktan çekinmeli ve azınlıkları partizanca bir amaca kurban etmemelidir. Aksi takdirde ırkçı davranışlar teşvik edildiği gibi, toplumda
kargaşa ve kaos ortamı oluşmasına istenmeden de olsa yardımcı olunabilir”
II Yapılanlar
Geçtiğimiz senelerden itibaren hükümet tarafından toplumda farkındalığın artması için eğitim, sağlık, barınma gibi birçok alanda çeşitli aktiviteler hayata geçirilmiştir. Aynı zamanda mültecilerin sosyal hayata adaptasyonları için yine birçok çalışma yapılmıştır. Fakat Irkçılıkla mücadelede çok önemli bir yer tutan Kamu, halkla ilişkilerine yeteri kadar önem verilmemiştir. Farkındalık yaratmak için bu yüzden bu alan oldukça uygundur. İş hayatında Eşitlik Direktörlüğü ve Sağlık Bakanlığı Sekreterliği konuyla alakalı alınacak önlemlerle ilgili genel prensipleri oluşturmuş ve kendi alanlarındaki faaliyetlerde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede ve farkındalık yaratmada teşvik edici uygulamalar başlatmışlardır.
Mülteci Entegrasyon Direktörlüğünün, Kabul, Entegrasyon ve Eğitim Desteği fonu aracılığıyla yaptığı farkındalık programı şunları içermektedir:
• Mültecilerin toplumsal yaşama azami katkı sağlayabilmeleri için çeşitliliğin pozitif etkilerini gösterecek
ve onu teşvik edecek uygulamaların desteklenmesi,
• Mültecilerin yerel ve ulusal medyada nasıl gösterildiklerini incelemek ve geliştirmek için yapılacak projelerin desteklenmesi,
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III Kapsayıcı Stratejinin Amaçları ve Yapılacaklar
Amaç 1. Irkçılıkla mücadelede ve farkındalığın artırılmasında çeşitli önlemler alınmalı, toplumun medya, polis, güvenlik güçleri ve toplumsal kuruluşların konuyla alakalı yapacakları çalışmalar teşvik edilmelidir.
1.1. Farkındalık oluşturmak için toplumun her kesiminden katılımcıların bulunacağı toplantılar düzenlenmesi,
1.2 Toplumun ırkçılık ve yabancı düşmanlığına bakış açısındaki değişiklikleri yansıtacak bilgilendirici materyallerin yayınlanması,
1.3 Yapılan çalışmalarda yabancı düşmanlığı için gerekli yasaların çıkarılması bildirgeler yayınlanması,
1.4 Avrupa Birliği ırkçılık düzenlemelerinin basım ve yayınının teşviki,
1.5 Siyasi partilere seçim dönemlerinde yapacakları çalışmalarda ırkçı tutum takınmamaları için tavsiyelerin gönderilmesi,
1.6 Siyasi partilerin seçim çalışmalarında kullandıkları materyallerde negatif ve ayrıştırıcı görsellerin bulunmaması ve halka yaptıkları konuşmalarda pozitif tutum sergilemelerinin teşvik edilmesi,
1.7 Siyasi partilerin birleştirici, karşılıklı saygıyı esas alan parti tüzükleri düzenlemelerinin teşvik edilmesi,
1.8 Şiddet ve ayrımcılığın toplumca kınanması için çalışmalar yapılması.
Amaç 2. Irkçılıkla mücadelede ve farkındalık oluşturmada hükümetin, sosyal kuruluşların ve profesyonellerin iş birliği yapmalarının sağlanması
2.1. Sağlık, iş hayatı, eğitim ve adalet alanlarında kurslar ve seminerlerle farkındalık oluşturulmasının sağlanması,
2.2. Profesyonellerle birlikte geliştirici eğitimlerin düzenlenmesi,
2.3. Adalet Bakanlığında ve polis teşkilatında farkındalık yaratmak için özel timlerin kurulması,
Amaç 3. Şirketlerin sadece sosyal sorumluluk projelerinde konuyu ele almalarının değil ayrıca şirket içi düzenlemelerde de ve insan kaynakları yönetiminde de gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması,
Amaç 4. Toplumda genel manada bir anti-ırkçılık oluşturmak için farkındalık çalışmasının yapılması,
4.1. Farkındalık oluşturmak için yerel ve ulusal anlamda projelerin yapılması ve stratejiler oluşturulması,
4.2 Hükümetin çeşitli kademelerindeki uygulamaların karşılaştırılabilmesi için bir yapının oluşturulması,
4.3 Her kesimin farkındalık projelerine destek verilmesi.
Amaç 5. Yerel seviyede farkındalığın oluşması stratejik planların oluşturulması
5.1. Komşuluk ilişkilerinde, okullarda, kamu alanlarında, iş hayatında ve eğlence merkezlerinde kurulacak
kuruluşlar ile yerel seviyede analiz yapılmasının önünün açılması,
5.2. Vatandaşların, uzmanların ve hükümet yetkililerinin bir araya gelip farkındalık oluşturmada plan yapmaları ve yürütmelerini sağlayacak yerel kuruluşların oluşturulması.
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• Mültecilerin ve yerel halkın bir araya gelip farkındalık oluşturabilmesi için yapılacak toplantıların düzenlenmesi,
• Bilgi ve becerilerin aktarılabileceği aktivitelerin düzenlenmesi.
Hükümet tarafından çeşitli çalışmalar sonucu farkındalık oluşturma amaçlı yapılan çalışmalar meyvesini
vermiş ve bu konuda toplum içinde küçük gruplar oluşmaya başlamıştır.
Farkındalık yaratmak için projelerde çeşitli kişilere görev verilmeli ve bu projelerin etkili olabilmeleri için
belirli bir zaman dilimine yayılmaları gerekmektedir.
Genel olarak, farkındalık projelerinin toplumun hangi kesiminden geldiğine bakılmaksızın destek verilmelidir. Çünkü değişik bakış açıları ve anlatım tarzlarının kimleri ne derece etkileyebileceği ölçülebilecek bir
konu değildir.

b. Bu problemin İspanyol toplumunda ortadan kaldırılması için ilerleyen bölümlerde hareket planları önerilecektir.
III. KAMU KURULUŞLARI VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Konuyla alakalı olarak İspanya’da bulunan kuruluşların bazıları aşağıda sıralanmıştır:
1. KAMU KURULUŞLARI
2. SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
KAMU KURULUŞLARI :
“OBERAXTE”
Mülteci Sekreterliğine bağlı İspanyol Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı Gözlemciliği kuruluşlarınca onaylanan kuruluştur.
Fonksiyonları:
1. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili bilgi toplanması ve analiz edilmesi, bilgi sistemlerinin gelişimin
takibi.
2. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede prensipler oluşturulması.
3. Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede kamu, özel sektör, yerel, ulusal ve uluslara arası temsilcilerle iş birliği yapmak.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI:
“SOS RACISMO”
1995 yılında kurulmuş olan kuruluş insan haklarını savunmakta ve İspanya’nın çeşitli bölgelerindeki ırkçılık vakalarını takip etmektedir.
“ASOCIACIÓN KARIBU”
Karibu Savahili dilinde “Hoş Geldiniz” anlamına gelmektedir. Madrid’te kurulan bu organizasyon Afrika
Köyleri Dostu kuruluşuyla işbirliği yaparak Madrid’teki Afrika kökenli mültecilere entegrasyonlarında yardımcı olmaktadır. Kurulduğu günden bu yana binlerce Afrika’lıya yardım eden kuruluşun bünyesinde 150 kişi
çalışmaktadır.
“UNIÓN ROMANÍ ESPAÑOLA”
İspanya’daki Roman Halkları projesinin sosyal ve kültürel gelişimini sağlamak amacıyla 1986 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan bugüne kadar kuruluşa Juan de Dios Ramirez Heredia başkanlık etmektedir.
IV. REFERANSLAR
• OBERAXE:
• http://www.oberaxe.es/
• http://explotacion.mtin.gob.es/oberaxe/enlace_inicio
• SOS RACISMO:
• https://federacionsosracismo.wordpress.com/
• http://www.sosracismo.org/
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ASPECT

GİRİŞ
Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Bulgaristan, Ortodoksluğun ve İslamın çoklu etnik yapısını taşıyan bir
ülkedir. 2001 yılında yapılan bir araştırmaya göre nüfusun %84’ünün etnik köken olarak Bulgar, %12,3’ünün ise
Türk olduğu ortaya çıkmıştır.
Ülkedeki toplam cami sayısı 2005 yılında 1050 olarak kaydedilirken bunlardan 950 cami ibadete açıktır.
2005 yılında 15 adet cami inşa edilmekle beraber 5 adet daha inşa edilmesi planlanmaktadır. Buna karşın 2005
yılında 23 yeni kilise inşa edilmiştir. Ülke içindeki Ortodokslara ait tapınak, kilise ve manastır sayısı 3750 olarak
belirlenmiştir.
Shumen’de bulunan Şerif Halil Paşa Camisi bir diğer adıyla Tombul Cami Bulgaristan’ın en büyük camisi
olmakla birlikte Balkanların da en büyük camilerinden biridir.
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Cami 1740 ve 1744 yılları arasında bu bulgar şehrinin kuzey doğusundaki şehir merkezine inşa edilmiş fakat
günümüzde şehrin genişlemesiyle beraber kuzey batı tarafında kalmıştır. Caminin ismi kubbesinin şeklinden
gelmektedir.

Caminin kendisi ve etrafındaki yapılar Bulgaristan’daki en büyük yapılar olmakla beraber, Edirne’de
bulunan Sultan Selim Camisinden sonra Balkanlardaki en büyük ikinci yapıdır. Bu yüzden Tombul Cami
ulusal ve kültürel bir anıt olarak önem arz etmektedir.
Caminin inşası Shumen’e 17 km uzaklıktadır. Madara köyünde doğan Şerif Halil Paşa tarafından
inanse edilmiştir.

Cami namaz kılınması için geniş bir bölümle beraber bir avlu ve 12 odalı bir medreseden oluşur.
Yapının temeli kare şeklindeyken daha sonra sekizgen şekline çevrilmiştir. Sonuçta ortaya yerden 25
metre yükseklikte küre şeklinde bir kubbe çıkar. Caminin iç kısmı duvar yazılarıyla, geometrik şekillerle
ve Kuran-ı Kerim’den alınan ayeti kerimelerle süslenmiştir. Bahçenin meşhur olmasının sebebi medrese
olarak kullanılan 12 kemerin etrafını çevrelemesindendir. Minarenin boyu 40 metredir.
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Aziz Alexander Nevsky Katedrali Bulgar Ortodoksların Sofya’daki meşhur katedrallerinden biridir.
Neo-Bizans stili ile inşa edilmiş, katedral kilise olarak Bulgaristanlı papazlara hizmet etmekte olan bu yapı,
doğudaki en büyük Ortodoks katedrallerden biri olmakla birlikte Sofya’nın sembollerinden ve önemli turizm
merkezlerinden biridir. Aziz Alexander Nevsky Katedrali 3.170 metrekarelik bir alanı kaplamakta ve aynı
anda 10.000 kişiyi içine alabilmektedir. Belgrad’taki Aziz Sava katedralinden sonra balkanlardaki en büyük
ikinci katedraldir.
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Yapı çapraz kubbeli bazilikaların merkez kubbeyi vurguladığı bir şekle sahiptir. Katedralin altın kaplamalı
kubbesi 45 metreyi bulurken çan kulesiyle beraber 53 metreye ulaşır. Tapınak 10 kg ile 12 ton arasında değişen
ve toplamda 23 tonluk bir ağırlığa tekabül eden 12 çana sahiptir. Katedralin içi değişik renkteki İtalyan mermerleri, Brezilya akikleri, akmermer ve diğer değerli taşlarla süslenmiştir. Yapının merkez kubbesi altın renkli
dua metinleriyle donatılmıştır. 1879’da planlanan inşasına 1882’de başlanmış ancak temel atıldıktan sonra ara
verilip 1904-1912 yılları arasında tamamlanmıştır.
Katedral Alexander Pomerantsev tarafından dizayn edilmiş ve Alexander Smirnov ve Alexander Yakovlev
tarafından inanse edilmekle birlikte 1884-1885 yıllarında bir Bogomolov projesi olarak ortaya çıkmasına rağmen Pomerantev, projeyi oldukça değiştirmiştir. Yapıya son hali 1898 yılında verilmiş, inşası ve dekorasyonu
Bulgar, Rus, Macar ve önceden ismi geçen bazı Avrupalı sanatçılar ve işçilerle birlikte Petko Momchilov, Yordan Milanov, Haralampi Tachev, Ivan Mrkvička, Vasily Bolotnov,Nikolay Bruni, Alexander Kiselyov, Anton
Mitov daha bir çok sanatçı tarafından yapılmıştır.
Mermer kısımlar ve parlayan igürler Münih’te, metal kısımlar Berlin’de, kapılar Karl Bamberg’in
Viyana’daki atolyesinde üretilmiş, mozaikler Venedik’ten getirtilmiştir.
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Aziz Alekxander Nevsky Katedrali 12 Ekim 1924 yılında kültürel miras ilan edilmiştir.

YASAL DÜZENLEMELER
Bulgaristan 2004 yılında uyumlaştırma sürecinin bir parçası olarak kayıtlara geçen Avrupa eşitlik standartları gereğince 2003 yılında ayrımcılık hareketine karşı korunma hareketini benimsemiştir. Bu yasa Bulgaristan sınırları içindeki herkesi ayrımcılığa karşı koruma altına almakta ve her tür ayrımcılığı önlemeyi amaçlamaktadır.
Bu eşitlik yasası bütün ayrımcılıkları her türlü platformda yasaklamakta (ırk, köken, cinsiyet, din/inanç, cinsel tercih, sosyal statü, engellilik, yaş vs.) ve genel bir koruma standardı sağlamayı amaçlamaktadır.
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Anlaşma ile birlikte bağımsız bir eşitlik komisyonu oluşturulmuş (PADC) ve hükümetin koruması altında
çalışmalarını yürütmesi sağlanmıştır. Bu komisyon herkese eşit muamele edilmesi çerçevesinde yasaların uygulanışını ve aksaklılıklarını izlemektedir.
Avrupa Konseyi’nin kurduğu Avrupa Irkçılık ve Hoşgörü Komisyonu (ECRI) üçüncü ve dördüncü raporlarında Bulgaristan’ın en kısa sürede Avrupa Uzlaşı ve İnsan Hakları komisyonunun 12 numaralı protokolünü onaylaması gerektiğini bildirmiştir. Bulgaristan henüz bu protokolü ne imzalamış ne de reddetmiştir. Ayrıca oluşabilecek sıkıntılara karşı bir açıklama yapılmamıştır.
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörü Komisyonunun 16 Ekim’de yayınlanan beşinci denetim raporunda
Bulgaristan’daki bazı alanlarda belirli ilerlemeler kaydedildiği belirtilmiştir. Örneğin, holiganca, ırkçı veya
yabancı düşmanlığı kaynaklı iziksel saldırılardan kaynaklı ölümler ve yaralanmalara verilen cezalar ceza kanununca artırılmıştır.
Elde edilen gelişmeye rağmen, Avrupa Irkçılık ve İnsan Hakları komisyonu yetkililerin ceza kanundaki
açıklamaların ırkçılık kaynaklı suçların cezanın hükümlerini arttırdığının beyan edilmesini istediklerini belirtmişlerdir. Cinsel tercih ve cinsiyetin oluşturduğu farkların, nefret içerikli konuşmalarda ve nefret suçlamalarında göz önünde bulundurulması için bütün metinlerde belirtilmesi gerektiğini açıklamıştır.
Irkçılık karşıtı anlaşma, ırkçılığı inanse eden kuruluşların ve destekleyen partilerin yükümlülükleri olduğunu belirtecek şekilde düzeltilmelidir. Avrupa Irkçılık ve İnsan hakları Komisyonu ayrımcılık hakkında çalışmaları çeşitli dillerde yayınlayarak ayrımcılığın ortaya çıkardığı sorunları ortaya koymalı ve prosedürleri
açıklamalıdır.
Elektronik Medya Konseyi nefret içerikli konuşmanın yayılmasıyla alakalı tedbir almak konusunda cesaretlendirilmelidir.
Avrupa Irkçılık ve Hoşgörü Komisyonu yetkililerin ülkeler içindeki hoşgörünün artırılması için planlar hazırlanması ve bir hareket planı belirlenmesi gerektiğini düşünmektedir.
Irkçılık ve nefretten kaynaklanan suçlarla alakalı yeterli bir mekanizma bulunmamakta ve önlemler bu eksik bilgiler ışığında alınmaktadır. Yukarıdaki önerilere ek olarak yetkililer ayrımcılığa karşı Bulgaristan’ın 28
bölgesinde Irkçılığa karşı koruma komisyonları kurmalı, yeterli inans desteği ve etkin şekilde işlemeleri için
insan kaynağı sağlamakla beraber ayrımcılıkla alakalı şikayetleri doğru yönlendirmek için prosedür hakkında
bilgilendirme yapmalıdırlar.

Bulgar Helsinki Komitesi bağımsız bir insan haklarını koruma organizasyonudur. Komitenin amacı her kişi
için insan haklarına saygı duymayı yaymak, uluslararası insan hakları standartları düzeyinde Bulgaristan’da
yasal değişikliklerin yapılmasını sağlamak, insan hakları konusunda toplumsal dikkati çekmek, insan haklarının korunmasının savunmasına yardımcı olmak ve insan hakları konusunu popüler hale getirmek için gerekli belgeleri olabildiğince yaymaktır.
Bulgar Helsinki Komitesi insan hakları ile alakalı durumları gözetleyerek, insan hakları ihlallerini etnik ve
dini azınlıklara, sığınmacılara, iltica arayanlara, çocuk haklarına, işkenceden korunma ve tedavi şekillerine, ifade özgürlüğüne göre adaleti gözetmek amacıyla gerektiği şekilde gruplayarak açıklamaktadır.
Komite insan hakları ihlallerine maruz kalanlara bedava yardım sunmaktadır. Ayrıca, insan hakları eğitimleri ve konferansları düzenleyerek toplumsal dikkati çekmek ve insan hakları ihlallerine karşı harekete geçmek
amacıyla toplumda oluşabilecek bir konsensusa öncülük etmek için çalışmaktadır.
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SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI VE RESMİ VAKIFLAR

MEDYADA IRKÇILIK

Катедрала и джамия
май 18, 2015
Брой прочитания: 224

В града на катедралата дълго строят голяма джамия. История за Европа, исляма,
чужденците и модела мулти култи. История, която разказахме преди “Шарли ебдо”.
Една европейска история.
Гледайте “Светът на живо” този понеделник от 22:00 часа по БНТ!
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Rhine şehri ve Avrupa’nın en büyük ikinci kilisesi yaklaşık 600 sene önce kuruldu. Bugün sakinlerinden
her on kişiden biri müslümandır. Müslümanlar bile katedral için “Bizim Katedral” demekte ve bunu sahiplenmek için değil kalplerinde hissettikleri için söylemektedir. Ancak, katedral şehrinde bir cami inşa etmek istemektedirler. Cami ve Katedral bir arada olabilir mi? “Problem değil, her din toplanmak ve dua etmek için bir
yere sahip olmalı” diyor Alman ilozof Richard David Precht.
Avrupa’nın, İslam’ın, yabancıların ve çok kültürlülüğün tarihi. Gazeteci ve yapımcı Boyko Vassilev tarafından ortaya konulan eser neredeyse bütün noktalara değiniyor
İSTATİSTİKLER/ANKETLER
Çalışmanın Tanımı
“Bulgaristan’daki ırkçılık ve yabancı düşmanlığının mevcut durumu” adlı anket, kültür ve eğitim kurumları,
idare, ticaret organizasyonları ve vatandaşların temsilcileriyle birlikte 145 anket uygulamasını kapsamaktadır.
Bunlardan; Plovdiv Üniversitesi’nde 65, Lubimets’deki Toplum Merkezi’nde ve çok sayıda mültecinin yoğunlaştığı Svilengrad belediyesindeki idaresinde ve internet üzerinden Plovdiv kütüphanesinden 32, ticari kuruluşlardan ise 18 anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.
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1. MODELİN SOSYAL VE DEMOGRAFİK KARAKTERİSTİĞİ
GENDER
Male
31,72%

Katılım oranı yüksek derecede farklılık göstermiş ve kadınların oranı %68.18 olurken, erkeklerin oranı %31.78 olarak gerçekleşmiştir.

Female
68,28%

Katılımcıların %45.52’si 18-25 yaş grubuna
ait iken %28.97’si 46+ yaş grubundandır. Ayrıca %11.72’lik bir bölüm 26-35 yaş aralığından,
%13.79’kısım 36-45 yaş grubundan ankete katılım göstermiştir.

EDUCATIONAL LEVEL
Master
18,62%
Bachelor
15,17%

Secondary
66,21%
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Eğitim geçmişleri itibariyle değişiklik göstermiştir. Katılımcıların %66.21’lik kısmını ortaokul mezunları oluştururken, %34’ünü yüksek
eğitim görenler oluşturmuştur. Bu verileri yorumlarken 18-25 yaş grubu arasındaki katılımcıların birçoğunun hâlihazırda lisans veya yüksek lisans eğitimlerini sürdürdükleri de göz önüne alınmalıdır. Lisans ve yüksek lisans yapan katılımcıların oranları sırasıyla %15.17 ve %18.62
şeklinde ortaya çıkmıştır.

Genel olarak, katılımcılar kendilerine yöneltilen sorulara eksiksiz cevap vermeye çalışmış sorulan soruların yalnızca %0.36’sı cevapsız kalmış, %24.88’i ise kararsız olduklarını belirtmişlerdir. Soruların istenilen şekilde
cevaplandırılması bütün çalışma boyunca sürmüştür.
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2. IRKÇILIĞIN TANIMI
Anket açık bir şekilde katılımcıların “ırkçılık” kavramını bildiklerini göstermektedir. Büyük sayılarda sığınmacının son yıllarda ülkelerine gelmiş olduğu göz önüne alındığında durum oldukça mantıklı görünmektedir. Ankette, katılımcılardan %68’i olumlu veya olumsuz kesin cevap verirken, %32’si kararsız kalmışlardır.
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Irkçılığın tanımı yapılırken
temel bazı ögelerin kullanıldığı gözlemlenmiştir. Katılımcıların %26,2’si ırkçılığı “biyolojik ve ırsi karekteristik özelliklerin diğer toplumlardan üstünlüğü” anlamında yorumlarken,
%25.53’ü “diğer ırklara karşı
kendi ırkının üstünlüğü sebebiyle nefret ve bastırma” şeklinde yorumlamıştır.

Katılımcıların %22.52’si
anketteki tanımlamaları anlamsız bulurken, %25.93’ü tanımlamaları tatmin edici bulmamıştır.
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3. IRKÇILIĞIN VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ MEVCUT DURUMU
Katılımcıların %18.8’i ırkçılık ve yabancı düşmanlığının günden güne arttığını düşünmekte ve sebep
olarak %23.46’sı politikacıların kullandığı nefret dilini gösterirken, %21.13’ü yabancı ve sığınmacı akının
yükselttiği tansiyonu göstermektedir.

Bu soruya cevap verenlerin %72’si oldukça emin olduklarını belirtirken %21’i kararsız kalmış, geriye
kalan %%6’lık kısım ise şiddetle reddetmiştir.
Anketteki bir başka önemli sonuç ise katılımcıların %62’sinin öncelikle politikacıların kullandığı nefret dili
ve yabancı akınının ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa’da hızla yükselmesinin asıl sebebi olduğunu
düşünmesidir.
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Irkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yapılan protestolara katılmada hala bir çekince ve isteksizlik
görüldüğü %49’luk bir sonuçtan anlaşılmaktadır. Ayrıca katılımcıların %55’i mevcut ırkçılık ve yabancı
karşıtlığı cezalarının ve yasal düzenlemelerinin yeterli olduğunu düşünmektedir.
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4. IRKÇILIĞIN VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ NEDENLERİ
Toplanan veriler ışığında katılımcıların %21.20’si ırkçılığın temel sebeplerinin din ve dinle alakalı
açıklamalar olduğunu düşünmektedir. Ayrıca %20.87’lik bir kısımda oy oranını artırmak için politikacıların
yaptığı ırkçı konuşmaların asıl sebeplerden biri olduğunu düşünmektedir.

Graikte görüldüğü üzere katılımcıların %77’si politikacıların etnik ve azınlık gruplara karşı kullandığı
nefret dilinin ırkçılığın yayılmasındaki asıl sebep olarak görmektedir.
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Irkçılık ve yabancı karşıtlığının %20.04 ile en çok, az eğitim görmüş kesimde kabul gördüğü ortaya
çıkmıştır. Ayrıca %18.94’lük bir kısım yetersiz dini bilginin ve yaşam sıkıntılarının da bu sonuçta etkili
olduğunu düşünmektedir.
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5. IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞININ ETKİLERİ
Irkçılık
ve
yabancı
düşmanlığının etkilerinin bir
ilişki içinde olduğunu gösteren
üç temel gösterge bulunmaktadır.
En önemli olanı katılımcılarca
%29 ile ırkçılık ve yabancı
düşmanlığındaki büyümenin
çocuklar üzerindeki etkileridir.
Öncelikle ırkçılık ve yabancı
düşmanlığındaki büyümenin
%84 oranında en çok çocukları
etkilediği düşünülmektedir.
Anket içinde bu oranda bir cevap
alınan tek şık bu olmuştur.
Çocuklar üzerindeki olumsuz etkiyi %26 ile Uluslararası ilişkiler, %24 ile sosyal hayatın takip ettiği
sonucuna ulaşılmıştır. Sadece %22’lik bir kısım çeşitliliğin hayatı zenginleştirdiğini ve pozitif katkı sağladığını
düşünmektedir.
Sorular üzerinde biraz ayrıntıya girildiğine ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Uluslararası ilişkileri
negatif yönde etkilediğini düşünenlerin oranı %74 olarak gerçekleşirken bu oran sosyal hayatta %64 olarak
belirlenmiştir. Ayrıca bu çalışma katılımcıların %53’ünün çeşitliliğin pozitif etkiye sahip olduğu çıkarımına da
ulaşmıştır.

Yukarıdaki verilere ek olarak 80 katılımcıya ırkçılık ve yabancı düşmanlığının bu duyguları başkalarına
aşılamada kullanılıp kullanılmadığını sorduğumuzda %78 oranında evet cevabı almış bulunmaktayız.

63

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre ırkçılık ve yabancı düşmanlığı insanların sosyal hayatlarında,
yerel ve uluslararası ilişkilerde önemli etkiye sahip olduğu, insanların çocuklarının gelecekleri için kaygı
duydukları ortaya konulmuştur. Bunun sebeplerinden bazıları yüksek işsizlik rakamları, sığınmacıların eğitimi
için gerekli inansal kaynağın bulunmaması ve sığınmacı sayısındaki artış olarak sıralanabilir.

6.

IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞINI ORTADAN KALDIRMAK İÇİN
ÖNERİLER

Günümüzde hala sorunun çözümü için alınacak önlemlere karşı bir
çekimserlik hüküm sürmektedir. Bu
çalışma elde edilen bilgiler ışığında
somut bir önlem bulmakta zorluklar
yaşamaktadır. Genel olarak katılımcıların %37’si “beraber yaşama kültürünün” sorunun çözümü olabileceğine inanmaktadır.
Katılımcıların %31.52’lik kısmı
yasal önlemlerin yeterli olduğunu
düşünürken, %31.14’ü dini konuların alakalı kısımların halka anlatılmasının sorunun çözümüne katkıda bulunacağını düşünmektedir. Ortaya çıkan bu sonucun muhtemel sebebi ülke içindeki bölgeler arasında
görülen farklılıklardır.
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Ayrıca katılımcılardan 80 kişiye “Irkçılık ve yabancı karşıtlığı sorununa karşı etik ve manevi değerlerin kullanılması” ve “küreselleşmenin” sorunun çözümüne katkıda bulunup bulunmayacağı sorulmuştur.
Burada da yine cevaplar benzerlik göstermiş, katılımcıların %51.50’si küreselleşmeyi
bir çözüm olarak görürken, etik
ve manevi değerlerin bir çözüm
olabileceğini düşünenlerin oranı %48.50 olarak gerçekleşmiştir. Burada yine verilen cevaplarda kişiler konulara göre sırasıyla
%73 ve %78 olmak üzere kararlı
olduklarını belirtmişlerdir. Çıkan
yüksek oranın soruları cevaplayanların 36 yaş ve üzeri olmasının önemli bir etken olduğu düşünülmektedir.

7. IRKÇILIĞI VE YABANCI KARŞITLIĞINI TETİKLEYEN SEBEPLER
Yapılan çalışma hangi nedenlerin ne oranda ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tetiklediğini anlamaya
çalışmaktadır. Öncelikle, ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tetikleyen asıl sebep %8.97 oranla farklı dinlerin
ibadethanelerine yapılan saldırılar olarak ortaya çıkmıştır. Bunu %8.73’lük oranla radikal dini davranışlar ve
sosyal hayat alanlarına yapılan saldırılar takip etmiştir. Bir diğer önemli etken %8.23 oranıyla politikacıların
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ırkçılık ve yabancı düşmanlığını besleyen konuşmaları olmuştur. En önemsiz sebepler %5.6 ve %5.82’lik
oranlarla sırasıyla komşularla ilişki kurmamak ve polis ve diğer kuruluşların yaptıkları ayrımcılık olarak ortaya
konulmuştur.
%

En az

5,60

Komşuluk ilişkilerinin kurulmaması

2

5,82

Polis ve diğer resmi kurumlarda ayrımcılık

3

6,28

Umuma ait alanlarda sözle sarkıntılık

5

6,56

Birlikte yaşama kültürünün eksikliği

6

6,78

Dini bilgi alanının ve eğitiminin yetersizliği

7,00

Yasalarda bulunan ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili maddelerin yetersizliği

6,42

4

7

6,95

8
9

7,27

10
12
En çok

Ülkesi dışında meydana gelen ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar

Basın ve medyada yapılan ırkçı yayınlar

8,34

Sosyal tesislere (düğün salonları, plajlar b.) yapılan saldırılar

8,73

13

Küreselleşme

7,41
8,23

11

Sportif faaliyetlerde aleyhte yapılan tezahüratlar

8,97

Siyasilerin yaptıkları ırkçı ve yabancı düşmanlığı üzerine konuşmalar
Radikal dini tutumların yaygınlaşması
İbadethanelere yapılan saldırılar

Yukarıdaki sorular 30 yaş ve üzerindeki 80 kişiye sorulmuştur. Daha küçük yaş gruplarını dâhil etmek ve
küreselleşmeyi bir seçenek olarak koymamak bir fark oluşturmamıştır. Genç yaş grubu dâhil edildiğinde radikal
dini eğilimler %9.04 ile en önemli faktör konumuna yükselmiştir. İbadethanelere yapılan saldırılar %8.92 ile
ikinci sırada yer almıştır. Bunu %8.58 ile politikacıların ırkçı konuşmaları takip etmiştir. İlk iki sıra burada bir
değişim göstermemiştir.
En az

6,19

Komşuluk ilişkilerinin kurulamaması

2

6,59

Polis ve diğer resmi kurumlarda ayrımcılık

3

6,82

Umuma ait yerlerde sözle sarkıntılık

4

7,01

Sportif faaliyetlerde aleyhte yapılan tezahüratlar

5

7,06

Birlikte yaşama kültürünün eksikliği

6

7,06

Dini bilgi alanının ve eğitiminin yetersizliği

7

7,77

Yasalarda bulunan ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili maddelerin yetersizliği

8

7,85

Basın ve medyada yapılan ırkçı yayınlar

9

8,11

Ülkesi dışında meydana gelen ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar

10

8,53

Siyasilerin yaptıkları ırkçı ve yabancı düşmanlığı üzerine konuşmalar

11

8,58

Dini kurumlara ve ibadethanelere (kilise,cami, sinagon ve vb) yapılan saldırılar

12

8,92

Radikal dini tutumların yaygınlaşması

En çok

9,04

Sosyal tesislere (düğün salonları, plajlar vb.) yerlere yapılan kaldırılar
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%

Değerlendirme/Genel Bulgular

Irkçılığın Tanımı
• Irkçılık biyolojik ve karakteristik özellikler sebebiyle diğer ırklara karşı üstünlük iddiasıdır.
• Katılımcılar kendilerine sunulan iki farklı ırkçılık tanımından da memnun olmamışlar, tanımları akla
yatkın bulmadıkları için karar aşamalarında tereddüt yaşamışlardır.
Mevcut Durum Analizi
• Politikacıların kullandıkları nefret dili ırkçılık ve yabancı düşmanlığını sürekli artırmaktadır.
• Sığınmacı akını yerel halkta tansiyonu artırmakta ve sorunu büyütmektedir.
Irkçılığın Sebepleri
• Irkçılık ve yabancı düşmanlığının asıl sebebi dini motiler ve politikacılar tarafından bir oy uğruna
kullanılan nefret dilidir.
• İkinci olarak eğitimsizlik ve yerel halkın yaşadığı inansal zorluklar gelmektedir.
Irkçılığın Etkileri
• Çocuklar üzerinde oldukça negatif bir etkiye sahiptir.
• Irkçılık ve yabancı düşmanlığının Uluslararası ilişkilerde ve sosyal hayat üzerinde oldukça etkili olumsuz
bir etkisi bulunmaktadır.
• Çeşitliliğin yaşadığımız hayata katkıları bulunduğu ve sosyal hayatımızı olumlu yönde etkilediği
düşünülmektedir.
• Katılımcılar ırkçı ve faşist düşüncelerin çevrelerini bu yönde etkilendiğini düşünmektedir.
Irkçılığa Karşı Öneriler
• Bu konuda belirli bir görüş olmasa da birlikte yaşama kültürünün en etkili yöntem olacağı düşünülmektedir.
• Etik ve manevi değerlerdeki gelişmeler sorunun çözümünde etkili olabileceği tahmin edilmektedir.
• Dinlerin kendi hoşgörü motilerinin ırkçılığa karşı kullanılabilecek bir başka yöntem olduğu da zaman
zaman belirtilmiştir.
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Yetişkin Eğitiminde Stratejik Ortaklık Projesi (KA2)

AVRUPA’DA SÜRDÜRÜLEBİLİR BARIŞ İÇİN ORTAK DEĞERLERİN KURULMASI
Tanıtım
I. Giriş

II.“Kırılgan Orta Yaş Grubu- Muhalif Durumlar” üzerine bir çalışma.

III. “Diğerlerini Kötüleme” Avrupa’da tahammülsüzlük, önyargı ve ayrımcılık.

IV. Marzahn-Hellersdorf’ta sağ siyasi görüşün aşırılıkları ve yabancı düşmanlığı üzerine yapılan araştırma.

V. Özet

VI. Kaynaklar
I. Giriş
Sağ siyasi görüşün aşırılıkları ve yabancı düşmanlığı Avrupa’da tekrar nüksetmiştir. Burada “yabancı” deyişi
“kavram” olarak sadece belirli ülkelerin insanlarına verilmemektedir. Bunun yerine “ulusalcı yabancılar” hakkında
konuya değinmek daha yerindedir. Peki, Almanya’daki durum nedir? Sağ siyasi görüşün aşırılıkları ve yabancı
düşmanlığı ne durumdadır ve bu iki kavram nasıl açıklanmalıdır? Yabancı kavramı nasıl şekil almaktadır ve bileşenleri
nelerdir? Sosyal ve kültürel hayat şeklinin yorumlanmasında baskın olan durumlar nelerdir? Sağ siyasi görüşün
tutumu ve yabancı düşmanlığı kaynaklı davranışların ne kadarı ekonomik kriz sebebiyledir, ne kadarı Avrupa’yı
istikrarsızlaştırma projesi kaynaklıdır, ne kadarı zengin ve fakir arasındaki gelir farkından oluşmaktadır ve ne kadarı
insanı, çevreyi ve doğal kaynakları sömürü üzerine kurulan bu sisteme ekonomik ve sosyal sonuçlarca verilen tepkiden
oluşmaktadır? Demokratik değerler, davranışlar ve yaşama şekli üzerine kurulu bu toplum nasıl ırkçı ve yabancı
düşmanı bir topluma dönüşmektedir? Dini grupların bu duruma katkıları nelerdir?
Yapılan çalışma Almanya ve Avrupa’daki aşırı sağı ve yabancı düşmanlığını incelerken Berlin-Marzzahn şehrini
pilot şehir olarak seçmiştir. İlk olarak, yapılan çalışma bir sosyal demokrat think-tank kuruluşu olan FriedrichEbert-Stiftung’un 2014 yılında Ralf Melzer’e yaptırdığı “kırılgan orta yaş grubu-muhalif durumlar” adlı çalışmanın
yöntemlerini benimsemiş, ikinci olarak 2011 yılındaki “Diğerlerini Kötüleme” başlığıyla yapılan anketi Avrupa’daki
tahammülsüzlük, önyargı ve ayrımcılık bakımından dikkate almıştır. Son olarak Mayıs 2015’te Berlin Marzahn’da
yapılan araştırmaların sonuçları verilmiştir.
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II. Kırılgan Orta Yaş Grubu-Muhalif Durumlar üzerine bir çalışma
Bu çalışma 2014 yılında Andreas Zick ve Anna Klein tarafından Almanya’daki aşırı sağın tutumlarını anlamak
üzere orta yaş grubunda meydana gelen değişimleri anlamak için yapılmıştır. Konunun ilerleyen bölümlerinde
sosyolojik anlamda “belirli gruplara yönelik düşmanlıklar” ve “piyasada oluşan aşırılıklar” üzerinde durulacaktır.
Yapılan tanımlama toplum üzerinde değil ekonomik ve demograik faktörler üzerindedir. Araştırmacılar çalışmayı bu
yüzden daha karışık ve çok katmanlı bir sosyal oluşumlar şeklinde ele almışlardır.
Araştırmanın merkezinde özgürlük ve eşitlik prensiplerinin Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasasındaki yazılı
şu metin yer almaktadır: Eşitliğe inanmak sosyal demokrasinin en hassas kriterini oluşturmaktadır. Mevzu bahis
konu entegre olmak veya ayrışmak, tanımak veya tanımamak ve fırsat vermek veya ayrımcılık yapmak durumunun
sorgulanmasıdır. (sayfa12) Yapılan anket seçilen 1915 kişyle telefon vasitası ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların
1007’si (%52.6) kadın 905 (%47.3) tanesi erkek olmuştur. Ortalama yaş 49.9 olarak gerçekleşmekle birlikte 16 ile
95 yaşları arasındaki kişilerden katılımcı seçilmiştir.

68

Aşırı sağı nasıl tanımlarsınız?
Araştırmacıların tahminlerine göre, aşırı sağın merkezinde farklı değerlere sahip bir ideoloji yatmakta ve
düşüncelerini meşrulaştırmada –aşırı sola zıt bir şekilde- başkalarını kötülemeyi kullanmaktadırlar. (sayfa 9-10) Aşırı
sağ şu uç düşüncelerle paralellik göstermektedir: radikal ekonomi, Avrupa düşmanlığı, demokrasi düşmanlığı ve
insan sevmemekle –misantropi- birlikte, sıklıkla şiddet yanlılığı ve şiddet eğilimi göstermektedir. (sayfa 10) Yapılan
araştırmanın en önemli çıkarımlarından biri Avrupa’da son yıllarda aşırı sağın taban kaybettiğidir. 2014 yılına ait
göstergelere göre nüfusun %2.4’ü aşırı sağa uyan düşüncelere sahiptir. (%2.4 doğu,%2.5 batı)
Bu gösterge Ulusal Sosyalizmin, aşırı sağın otoriter diktatörlüğe dayalı yönetim şeklinin, sosyal Darvinizmin,
yabancı düşmanlığının, şovenizmin ve anti-semitizmin düşüşte olduğunu işaret etmektedir. (sayfa 32-48) Ancak
çalışmanın asıl sebebi sadece toplumun aşırı sağ kesimine ait kişilerin aşırı sağ ile ilgili düşüncelerini toplamakla
değil toplumun orta kısmı hakkında ne düşündüklerini öğrenmek olmuştur.
Merkez kısım nasıl tanımlanmaktadır?
Bu grup araştırmacılara göre anlaşılması zor bir politik oluşumdur. (sayfa 16) Ayrıştırmalar sosyo-ekonomik
ve politik kriterlerce belirlenmiştir. Katılımcıların kendilerini nerede gördükleri ile de ilgilidir. Sosyal ve ekonomik
statülere göre ele almak gerekirse merkez kişiler kendilerini ne düşük gelirli ne de yüksek gelirli sınıfta görmektedir.
Politik olarak ise kendilerini ne aşırı sağda ne de aşırı solda görmektedirler. (sayfa 16,41) Bu sebeten merkez kısmın
politik ve sosyal yerleri –düzen ve değerler hakkındaki görüşleri- toplumun mentalitesini yansıtmaktadır.
Böylece araştırmacılar araştırmalarını toplumun ayrımcılık konusunda daha az göze çarpan kısımlarına yöneltmek
durumunda kalmışlardır. Diğerlerine ilaveten bu gruplar belirli gruplara düşmanlığı olan toplumsal kesimlerdir.
Araştırmacıların bulgularına göre bu gruplar herkesi eşit görmemektedir. Yapılan çalışmaya göre belirli gruplara
yönelik düşmanlık kavramı düşüşte olmakla beraber halen yaygın durumdadır.
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Uzun dönem işsizlik çeken kişiler sıklıkla negatif görüşler ortaya koymuş (%48) bu ikirlerin hedeinde %44
oranında sığınma talebinde bulunan kişiler, %27 oranında Roman ve Sinti toplulukları ve %18 oranında müslümanlar
bulunmaktadır. Katılımcıların %38’i sığınma hakkının yeni gelenlerden önce yıllardır aynı yerde ikamet edenlerin
kazanılmış hakkı olduğunu düşünmektedirler. Geleneksel veya sözde antisemitizm 2014 yılında 2004 yılına göre
düşüş göstermiştir.
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Araştırmacılar konuyu daha da derinleştirerek “piyasada oluşan aşırılıklar” üzerine çalışmalarını devam
ettirmişlerdir. Araştırmalarına: neo-liberal normalleşme politikasının girişimciliği nasıl etkilediği, insanların
ucuz iş gücü olarak görülmesinin nasıl değerlendirildiğine ve bunun Almanya içerisinde bir kalıp haline dönüşüp
dönüşmediğini sorarak devam etmişlerdir. (sayfa 103)
Sorulan sorular evrensel girişimcilik, rakabet ideolojisince ekonomik değerlerin yorumlanmasını içermektedir.
Sorulara cevap olarak %62 oranında bu durumun rekabet şartlarının sağlanması olduğu cevabı alınmıştır. (sayfa 106)
Bundan sonra katılımcılar bu durumun kişiler için kendilerini bir üst sınıfa geçmeye uygun seviyeye getirmek için
uyguladığını düşüncesini paylaşmaktadır. Bu düşünceye sahip insanlar gerektiğinde ucuz insan gücünü kullanmayı
tercih edeceklerini de belirtmişlerdir. (sayfa 109) Araştırmacılar ayrıca kendilerini tehdit altında hisseden insanların
çeşitli değerleri benimsemeye yatkın olduklarını ortaya çıkarmıştır. Yapılan açıklamalar Alman toplumunun merkez
kısmının demokrasi hakkındaki ve Avrupa’nın sağ siyasi kesiminin aşırılıklarının temel zihniyetinin anlaşılması
hakkında ilgi çekici bilgiler vermektedir.
Araştırmacıların vardıkları sonuca göre siyasi partilere ve politik kesime karşı güçlü bir kaygı bulunmaktadır.
Katılımcıların %75’i ülkenin geleceği ile ilgili kararların politik çevrelerce değil şirketlerce alındığını düşünmektedir.
Ayrıca katılımcıların %74’ü sosyal sefaletin Almanya’da çok az protesto edildiğini düşünmektedir. 2008 yılındaki
inansal krizden sonra Avrupa Birliği ve Avrupa’ya olan bakış açısı önemli ölçüde negatif yönde etkilenmiştir.
Katılımcıların %76’sı Avrupa Birliğinde olmaktan mutluluk duyduklarını belirtirken, %46’lık bir kesim daha güçlü
bir Almanya taraftarı olduklarını açıklamışlardır. Araştırmacılar Avrupa Birliği eleştirilerinin yabancı düşmanlığı ve
aşırı sağa ait davranışlarla paralel bir seyir seyrettiği sonucuna varmışlardır.
Aşırı Sağla Nasıl Mücadele Edilmelidir?
Katılımcıların %83’ü acilen bu konu hakkında harekete geçilmesi gerektiğini düşünmektedir.
Ancak, %49 oranında şu cevabın alındığıda göz ardı edilmemelidir: Yapılacak en iyi şey aşırı sağı görmezden
gelmek.
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Araştırmacılar aşırı sağ tutumların azaldığını belirtmekle beraber göze çarpmayan bazı ayrımcılıkların devam
ettiği sonucuna varmışlardır. Bu sonuçlara belirli gruplara olan düşmanlık ve piyasada oluşan düşmanlık konseptine,
demokrasi algısına, Avrupa Birliği ve aşırı sağla mücadelede yapılacaklar sorularına alınan cevaplardan yola çıkılarak
ulaşılmıştır.
Araştırmacılar şu çıkarımda bulunmuşlardır: İnsanları seven hiçbir kimse aşırı sağa ilgi duymamakla beraber
aşırı sağa ilgi duymamasına rağmen insanları sevmeyen partiler, organizasyonlar ve sosyal çevreler bulunmaktadır.
Belirli gruplara düşman olmak kişilerin belirli platformlarda buluşmasını sağlamakla beraber beraberinde birçok
sıkıntıyı ortaya çıkarmaktadır. (sayfa 18-19)
Aşırı sağ;
a) Belirli gruplara düşmanlığın güçlü olduğu,
b) Toplumun merkez kısmı ile aşırı sağın kanılarının örtüştüğü,
c) Aşırı karşı çıkmak veya benimsemek istemeyen kişilerin yaşadığı yerler en tehlikeli bölgeler olarak
belirlenmiştir. (sayfa 32)
Araştırmacıların elde etmek istedikleri “üstünlük” anlayışının aşırı sağ kesimce nasıl benimsendiği ve bu düşünce
etrafında çalışmalarının hangi ikirlerce desteklendiğidir. Onları bu çalışma sonucunda endişelendiren şey dışlama
düşüncesin gücü ve eşit insan haklarının bu düşünce karşısında sorgulanmasıdır. Bu yüzden dikkatleri daha çok bu tür
grupların zemin kaybetmesini sağlayacak ve eşitliğin sağlanmasını engellemeyecek normalleşmenin nasıl başarılacağı
üzerine çekilmiştir. Yabancı düşmanlığının normalleşmesi, ayrıştırmanın ve ayrımcılığın toplumun bazı kesimlerine
uygulanması aşırılıkların veya bu görüşlere sahip olmanın herhangi bir şekilde cezalandırılmaması önümüzde büyük
bir tehlike olarak durmaktadır.
III. “Diğerlerini Kötüleme” Avrupa’da Tahammülsüzlük, Önyargı ve Ayrımcılık
Kırılgan merkez sınıfı ile misantropik davranışlar Avrupa’da ne seviyededir? Bu konu 2011 yılında sosyal
demokrat bir düşünce kuruluşu olan Friedrich-Ebert-Stiftung tarafından “Tahammülsüzlük, Önyargı ve Ayrımcılık:
Bir Avrupa Raporu” adlı çalışmada anlaşılmaya çalışılmıştır.
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IV. Marzahn-Hellersdorf’ta Sağ Siyasi Görüşün Aşırılıkları ve Yabancı Düşmanlığı Üzerine Yapılan
Araştırma
Yapılan çalışma Berlin’in yerleşim merkezlerinden biri olan Marzahn-Hellersdorf’ta gerçekleştirilmiş ve sağ siyasi
görüşün aşırılıkları ve yabancı düşmanlığı ele alınmıştır. 2015 yılının Nisan ve Mayıs aylarında yapılan ve aralarında
Alice-Salomon-Platz ve Berliner Tafel yiyecek yardım kermesininde bulunduğu çeşitli yerlerde gerçekleştirilen ankete
205 kişi katılım sağlamış cinsiyet dağılımı %69 Kadın %31 erkek olarak gerçekleşmiştir. Katılımcılar kendilerinin
doldurduğu bir dizi soruya cevap vermek kaydiyle anketi gerçekleştirmiştir. Anket Türk ortaklarımızın oluşturduğu
anket sorularından biraz fazla sayıda soruyu içermiştir.
Değişime tabi tutulan kısımlardan biri “ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının tanımı “konusundadır. Orijinal
metinde “bazı yetilerden eksik olduğunun düşünüldüğü gruplar” şeklinde düşünülürken kendilerinin o kişilerden
daha iyi veya onlardan yüksekte olduğunun düşünülmesi denilmektedir. Buna şu kısım eklenmiştir: Irkçılık biyolojik
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Araştırmacılar belirli çevrelere olan düşmanlık konusunu Fransa, İngiltere, Hollanda, İtalya, Polonya, Portekiz,
Macaristan ve Almanya’da ele almışlardır. Kişilere “farklı”, “normal olmayan” ve “düşük statülü” gruplara ilşikin
ikirleri sorulmuştur. Kısaca kişilerin, yabancı düşmanlığı, islam karşıtlığı, ırkçılık, anti-semitik ve homoik gibi
konulardaki düşüncelerine ulaşılmaya çalışılmıştır.
Bulunan sonuçlara göre incelenen ülkelerde belirli gruplara düşmanlığın oldukça yaygın olduğu görülmüştür.
Bu düşünce belirli bir partinin fanatikleri tarafından değil toplumun merkezince benimsenmiş olarak karşımıza
çıkmaktadır. Örneğin, bütün ülkelerdeki katılımcıların nerdeyse yarısı ülkelerinde çok fazla mülteci olduğunu ve
İslam’nın tolerans tanımayan bir din olduğunu düşünmektedir. Aynı şekilde yine katılımcıların yarısı ekonomik kriz
zamanlarında yerlilerin işe alımında öncelikli olması gerektiğini ifade etmişlerdir. Fakat katılımcıların %70’i aynı
zamanda mültecileri kültürlerine bir zenginlik kattığı görüşünü paylaşmaktadır. Katılımcıların üçte biri yabancı
insanlarla yerliler arasında bir hiyerarşi olduğu kanısındadır. Yine katılımcıların yarıdan fazlası cinsiyetler arasında
kültürel rol paylaşımının devam etmesi gerektiğini belirtmis ve cinsiyet ayrımcılığı yapmışlardır. Hollanda’lıların
%17’si, Polonya’lıların %88’i eşcinsellere eşit haklar verilmesine karşı çıkmışlardır. Ayrımcılık, cinsiyet ayrımcılığı,
homofobi ve antisemitizm konusunda ülkeler arasında çeşitlilikler göze çarpmaktadır. İnsanları kötüleme konusunda
Hollanda en düşük seviyeye sahipken- İslam karşıtlığı hariç- Polonya ve Macaristan bu konuda en yüksek yüzdeye
sahip ülkeler olmuşlardır.
Bulunan şu bulgularda ayrıca ilgi çekicidir:
a) Yaşlara göre belirli gruplara düşmanlık İtalya hariç yükselmesine rağmen eğitimli kesim tarafından çok fazla
konuşulmamaktadır.
b) Bütün ülkelerde katılımcılar politikacıların kendilerini dinlemediklerini düşünmektedirler. Kendilerini sağ
siyasi görüşe daha yakın hissedenler veya hiçbir partiye bağlılık hissetmeyen kişiler ortalama olarak belirli gruplara
düşmanlık konusuna daha yatkınlar.
c) Yapılan çalışma sonucu ortaya çıkan bulgularda belirli gruplara düşmanlık beslemek için gösterilen sebepler
arasında 1) Otoriter veya hiyerarşik yapıya yatkın kişilikler 2) Mülteciler tarafından tehdit altında olma hissi 3) Eksik
oryantasyon hissi 4) Düşük gelir grubunda olmak şeklinde sıralanmıştır.
Yapılan çalışma ayrıca çözüm önerilerini de araştırmıştır. Araştırmacılar belirli gruplara düşmanlık duygusunun
önlenmesi için bazı “koruyucu faktörler” konusunda katılımcıların görüşlerine başvurmuştur.
Katılımcılar;
a) Başka insanlara güvenme duygusunun,
b) Yabancı insanlarla arkadaşlık kurabilme yetisinin,
c) Mültecilerle iletişim haline geçebilmenin,
d) Farklılıklara karşı pozitif tutumun konu hakkında ulaşılabilecek bir çözüm için olması gerekenler olarak
sıralamışlardır. Katılımcılar dini argümanların düşmanlıkları engellemeyeceğini belirtmişlerdir.
Bunlara ek olarak belirli gruplara olan düşmanlığın bir politik konu olduğunu da düşünmektedirler: Vatandaşlar
konuyla tamamen ilgisiz olmamakla beraber kendilerini politik çevreden izole edilmiş hissetmektedir. Eğer çeşitlilik
geniş bir çevre tarafından kabul görmekse, bu durum politikacıların katılımını ve rol almalarını gerektirmekte ve belirli
bir politik ilerleme için çalışmalar yapılması büyük önem arz etmektedir.
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etkenlerden ve ait olunan grubun karakteristik özelliklerinden dolayı kendilerini üstün hissetmeleridir. Irkçı düşüncelere
sahip insanların karşılıklı ilişkilerde baskıcı bir tutuma bunu gerekçe gösterebilir kısmına (bir grup insanın başka bir
grubu baskı altına alması) ve “her insan eğitim ve gelir seviyesinden ve kökeninden bağımsız olarak ırkçı düşüncelere
sahip olabilir” kısmı eklenmiştir. Yine yabancı düşmanlığı konusunda daha ayrıntılı bilgi almak adına bazı eklemler
yapılmıştır.
“Irkçılık ve Yabancı düşmanlığının Nedenleri” başlığına şu üç kısım eklenmiştir:
a) Sosyal dışlanma ve aşağılanmanın tecrübe edilmesi,
b) Bir kişinin yaptığı işten dolayı korku duyulması,
c) Kişinin hayat tarzını kaybetme korkusu (alışkanlıklar, gelenekler)
“Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadelede Öneriler” başlığı altına şu iki tanım eklenmiştir: “Farklı insanları
anlama yetisinin geliştirilmesi için daha fazla eğitime ihtiyaç duyulmaktadır” ve “ Her insan saygı duymayı, tolerans
göstermeyi ve cesaret etmeyi öğrenebilir”.
Katılımcılardan sorulara “ tamamen katılıyorum”, ne katılıyorum ne katılmıyorum” tamamen reddediyorum”
şeklinde yanıt vermeleri istenmiştir.
Peki anketin sonuçları ne göstermektedir?
Katılımcıların %74’ü “her insan eğitim ve gelir seviyesinden ve kökeninden bağımsız olarak ırkçı düşüncelere
sahip olabilir” kısmına katıldıklarını belirtmişlerdir. %57’lik bir oranda ırkçılığın karşılıklı ilişkilerde baskıcı bir
tutuma bunu gerekçe olarak gösterildiği düşünülmektedir. Yine katılımcıların %54’ü ırkçılığın “Irkçılık biyolojik
etkenlerden ve ait olunan grubun karakteristik özelliklerinden dolayı kendilerini üstün hissetmeleridir” şeklinde
tanımlamıştır.
Küçük bir grupsa ırkçılığı “bir grubu belirli kötü özelliklere sahip olmakla itham edip böylece onlar üzerinde
üstünlük iddiasında bulunmak” şeklinde yorumlamıştır. Katılımcıların ırkçılık konusunda ikirlerini istedikleri gibi
belirtebildiği bir ucu açık sorular kısmında en çok verilen cevaplar şunlar olmuştur: “ırkçılık biyolojik farklar ve
sanılar üzerine kurulmuş bir düşüncedir”, Irkçılık tarihsel bir süreç gerektirir.” “Irkçılık sadece imtiyazlı bir grup
insanın kullandığı hiyerarşik güç ilişkileriyle uygulanabilir.” “Kalıplaşmış bir ırkçılık politika ve medya ile iletişim
halindedir.”
Peki, yapılan ankette cinsiyet, yaş ve eğitim seviyesi verilen cevaplar üzerine bir etki yapmış mıdır?
Bu araştırmada yaş ve cinsiyetin bir etkisinin olmadığı görülmüştür. Herkes eğitim, gelir ve kökeninden bağımsız
olarak ırkçı olabilir sorusuna verilen olumlu yanıtlar eğitim seviyesine göre şu şekilde değişiklik göstermektedir:
Vasıfsız kişiler %92, %77 mesleki eğitim alanlar, %79 teknik lise eğitimi alanlar ve %70 lisans eğitimi alanlar olarak
kayıtlara geçmiştir.
“Yabancı düşmanlığı, kişilerin kendilerine farklı gelen, yabancı veya hayat şeklini değiştirebilecek her şeyi
reddetmesine sebep olur” ve “Yabancı düşmanlığı yabancıları dışlamada, onlara karşı yapılan iziksel ataklarda ve
yabancı grupların ortadan kaldırılması yapılan çalışmalarda ana yönlendirici konumundadır” şeklindeki açıklamalar
%80 gibi geniş bir kapsamda kabul görmüştür.
Son açıklamaya verilen cevapların dağılımı aşağıdaki gibi olmuştur:

Kaynak: Marie e.V. /
KA2 Project Erasmus+
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Yabancı düşmanlığı başlığı altında yapılan açık uçlu sorular bölümünde kişiler konu ile alakalı şu görüşleri
paylaşmışlardır:
“Yabancı düşmanları mültecilerin kendi evlerinin yakınında ev sahibi olmalarını dahi istemezler”
Ulusalcılık ve vatanseverlik yabancı düşmanlığının destek noktasını oluşturmaktadır”
“Mültecileri tamamen işe yaramaz insanlar olarak tanımlamaktadırlar”
“Sözlü dışlama, daha radikal bir şekilde: sosyal Darvinizm ( Teşbihte hata olmaz kıstasına göre söylenmiştir)
Cinsiyet, yaş grubu veya eğitim seviyesi verilen cevaplarda bir farklılık ortaya çıkarmamıştır. Irkçılık ve
yabancı düşmanlığının mevcut durumu kişiler tarafından endişe verici olarak tanımlanmaktadır. Katılımcıların
%52’si iki sıkıntınında Avrupa’da yükseldiğini düşünmektedirler.
%33’lük bir kesim Alman politikacıların ırkçılık ve yabancı düşmanlığını politik amaçlar için kullandıklarını
düşünmektedir. Cinsiyetin belirgin şekilde cevaplara etki ettiği noktalalardan birisi burada görülmüştür erkekler
önceki tanımı %44.8 oranında doğru bulurken kadınlarda bu oran %25.8 de kalmıştır.
AB’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığı artmaktadır
Alman politikacılar ırkçılık ve yabancı düşmanlığını politika amaçlar için kullanmaktadır.
Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı ülkeye gelen yabancılar yüzünden artmaktadır
Almanya’nın mevcut yasaları ırkçılık ve yabancı
düşmanlığı ile mücadelede yeterlidir.
Eğer ırkçılık ve yabancı düşmanlığı kaynaklı gösteriler olursa katılırım
Tamamen katılıyorum

Katılıyorum

Kararsız

Katılmıyorum
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Bazı konularda çelişkilerde yaşanmış mesela “ Irkçılık ve yabancı düşmanlığı yabancıların akını sonucu
ortaya çıkar” ifadesi 18-25 yaş grubu içinde %39.6 oranında reddedilirken, %20.8 oranında kabul görmüştür.

Kaynak: Marie e.V. / KA2
Project Erasmus+
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Katılımcılar ayrıca ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının muhtemel sebepleri hakkında da sorulara cevap verdiler.
Büyük çoğunluk ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının sebebi üzerine verilen ifadelerden %45 tamamen katılıyorum
%35 katılıyorum demek kaydıyle dinler hakkında eksik bilgi sahibi olunmasını birinci sebep olarak ortaya çıkmıştır.
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Aşağıdaki görsel karşılaşılması durumunda ırkçı ve yabancı düşmanı bir yürüyüşe veya protesto gösterisine
katılır mıydınız sorusuna çok açık bir cevap vermektedir. Çoğunluk, %82; katılmayacaklarını belirtmiştir.

Dikkat çeken diğer önemli etkenler %72 ile yaşam tarzına müdahale korkusu, ve %65 ile yabancı kişilerin sahip
oldukları pozisyonlardan dolayı ırkçılık ve yabancı düşmanlığının ana sebeplerinden biri olarak gösterilmiştir.
Dinler hakkında yetersiz bilgi
Yaşam tarzına müdahale korkusu

Yabancı kişinin iş hayatındaki pozisyonu

Kaynak: Marie
e.V. / KA2 Project
Erasmus+

Politikacıların oy için yaptıkları ırkçı konuşmalar
Dini yanılsamalar ve onaylayan açıklamalar
Yetersiz eğitim
Sosyal dışlanma ve aşağılanma
Özellikle düşük niteliklere sahip olanlar arasında
yaygınlaşma
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Irkçılığın ve yabancı düşmanlığının dini yanılsamalar kaynaklı olduğu açıklaması kadın ve erkeklerden farklı
geri dönüşler almıştır. Kadınların %49.1 bu ifadeyi kabul ederken, erkeklerde bu oran %66.1 seviyesine ulaşmıştır.
Cevaplar yaş gruplarına göre sınılandırıldığı takdirde yukarıda verilen açıklamanın 36-45 yaş aralığında %63
oranında 46+ yaş grubunda %34 oranında kabul edildiği ortaya çıkmaktadır. Bu görüş 18-25 yaş grubunda %17
oranında, 25-36 yaş grubu aralığında %19.4 oranında kabul edilmiştir.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı özellikle düşük eğitim seviyesine sahip kişileri mi etkilemektedir? Katılımcılar
%43 katılmıyorum, %28 kararsız şeklinde ikri beyanda bulunmuşlar ve açıklamanın daha geliştirilmesi gerektiğini
ifade etmişler veya soruya cevap verirken şüpheye düşmüşlerdir.
Bu soruya yanıtlayan kişilerin eğitim geçmişi incelendiğinde, vasıfsız kişilerin %37.5’i, mesleki eğitim alanların
%61.3’ü, becerileriyle hayatına ikame ettirenlerin %50’si soruya cevap vermekte tereddüt etmişlerdir. Diğer taraftan
lisans mezunlarının %27.9’u ve halen eğitim almaya devam edenlerin %25.8’i ırkçılık ve yabancı düşmanlığının
eğitimsizlikle bir alakası bulunmadığını belirtmişlerdir. Ancak ırkçılık ve yabancı düşmanlığının %25 oranında
vasıfsız kişilerce benimsendiği de tahminler arasındadır.
Vasıfsız kişilerin %48’i, mesleki eğitim alanların %59’u ve becerileriyle hayatını ikame ettirenlerin 537’si ırkçılık
ve yabancı düşmanlığının yabancı kişilerin sahip oldukları pozisyonlar dolayısıyla ortaya çıktığını düşünmektedir.
Aynı konuda lisans öğrencileri %17.2 seviyesinde kalırken, mezunlar %7.3 seviyesinde bu sorunu kaynak göstermiştir.
Yapıcı ve yıkıcı etkenlerin ırkçılık ve yabancı düşmanlığını etkilemede ne denli kesin ölçülere sahip olduğu
yapılan araştırmayla ortaya çıkmıştır. Katılımcıların %80’i kültürel farklılıkların hayatı zenginleştirdiğini
düşünmektedir. (%49 tamamen katılmakta, %31 katılmakta). Irkçılık ve yabancı düşmanlığının yayılmaya devam
ettiği böylece güçlendiği göz önünde bulundurulmalıdır. Katılımcıların %83’ü ırkçılık ve yabancı düşmanlığının
en çok çocukları etkilediğini düşünmekte, %84’ü çocukların bu düşünceye sahip ebeveynlerinden etkilendiklerini
ifade etmektedir. Ayrıca %69’luk bir oranda uluslararası ilişkilerin ırkçılık ve yabancı düşmanlığından olumsuz
etkilendiğini belirtmişlerdir.
Kültürel zenginlik pozitif bir etkiye sahiptir.
Irkçılık çocukları etkilemektedir.

Kaynak: Marie
e.V. / KA2 Project
Erasmus+

Irkçılık, ırkçılığın ilerlemesine sebep olur.
Uluslararası ilişkiler zedelenmektedir.
Sosyal hayat olumsuz etkilenmektedir.
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18-35 yaş arasındaki genç katılımcılar ırkçılık ve yabancı düşmanlığının uluslararası ilişkilerde negatif
etkileri olduğunu düşünmektedir. Bu kişilerin %31 daha ilişkilerin daha önceden etkilendiğini, %47’si daha sonra
etkileneceğini ifade etmişlerdir. 36-45 yaş grubunun %4’ü bu görüşü doğru bulurken, 46 ve üstü kişilerde oran %24
olarak gerçekleşmiştir. Konu eğitim seviyesi bakımından ele alındığında lisans öğrencileri %43, mezunlar %48.8,
vasıfsızlar %20, mesleki eğitimliler %10, becerileriyle hayatını ikame ettirenler %26 oranında yukarıda belirtilen
görüşe katılmaktadırlar.

Irkçılık ve yabancı düşmanlığının çevrelerini etkilediği başlığı eğitim seviyesi yüksek kişiler tarafından
sorgulandığında lisans öğrencilerinin %55’i tamamen katıldıklarını belirtirken mezunlarda bu oran %48.8’e
düşmüştür. Vasıfsız kişilerde oran %33.3’e düşmektedir. Mesleki eğitim alanlar aynı konuda %29.5 seviyelerinde
tamamen şıkkını işaretlerken, becerileriyle hayatını ikame ettirenlerde oran %40 olmuştur.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadelede ne gibi önlemler alınabilir?

Bu soruya verilen cevaplar arasında saygı duyma, tolerans gösterme ve cesaretli olma durumlarının en iyi çözüm
olduğunu düşünenlerin oranı %74 olmuştur. Katılımcıların %53’ü daha fazla eğitime gerek duyulduğunu ifade
etmişlerdir. Aynı şekilde, %48’lik bir kesim beraber yaşama kültürünün büyük önem arz ettiğini düşünmektedir.
Azımsanmayacak bir kesim, %41, yasal düzenlemeleri yetersiz bulmaktadır.

Dini konularda ehil kişilerin öne çıkması durumu farklı şekillerde değerlendirilmiştir. Eşit oranlarda katılımcı
katılmakta, reddetmekte veya kararsız kalmaktadır. %61 gibi önemli bir oranda katılımcı etik ve manevi değerlerin
konuyla alakalı bir çözümde etkili olabileceğini öne sürmüştür. Cinsiyet açısından bakıldığında kadınların %36’sı
erkeklerin %28’i bu görüşü paylaşmıştır.
Herkes saygıyı, toleransı ve cesareti öğrenebilir.
Başkalarını anlamak için daha çok eğitim gerekir.

Kaynak: Marie
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Birlikte yaşama kültürü geliştirilmelidir.
Etik ve manevi değerler geliştirilmelidir.
Dini konularda ehil kimseler ön plana çıkmalıdır.
Globalleşme bir çözüm olabilir..
Yasal düzenlemeler yeterlidir.
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V. Özet
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine yapılan bu çalışma Almanya, Avrupa ve Berlin’in Marzahn-Hellersdorf
adındaki muhitinde gerçekleştirilmiştir. Hazırlanan anket 2015 yılındaki göç dalgasından çok daha önce hazırlanmıştır.
Yapılan çalışmalar ırkçılık ve yabancı düşmanlığının Almanya Federal Cumhuriyeti’nde düşüşe geçtiğini
göstermektedir. Ancak bunun yerine belirli gruplara düşmanlık ve piyasa odaklı aşırılık baş göstermeye başlamıştır.
Maalesef bu durum bütün insanlara eşit değer verme, sosyal statü ve hayat tarzıyla alakalı çekinceler oluşturmakta ve
bu tutumlar normal addedilmeye başlanmıştır. Konun daha çok “eşitsizliğin normalleşmesi” üzerinden yürütülmesi
gerektiği düşünülmektedir. Çünkü yapılan çalışma toplumun sözde uç kesimleri üzerine değil merkez kısmı üzerine
yapılmıştır.
“Başkalarını kötüleme” ve belirli gruplara yönelik düşmanlıklar başka ülkelerde de görüldüğü için sorun daha
çok bir Avrupa sorunu halini almıştır. Bu durum “İslamı Kötüleme” şeklinde de vuku bulduğundan ve farklı ülke
insanlarının belirli bir hiyerarşik yapıyı beraberinde getirdiklerinden bu geleneksel hiyerarşik yapılar ve sosyal
rol paylaşımlarıda gözlem altına alınmalı ve yeniden düzenlenmelidir. Marzahn-Hellersdorf bölgesinde yapılan
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Tamamen katılıyorum

ankette bölge sakinlerinin konunun varlığından oldukça haberdar oldukları anlaşılmıştır. Bu durum daha önce
yapılan açıklamalarda dile getirilmiş, bu iki sorunun sebepleri, etkileri ve yayılmasını tetikleyen davranışlar ele
alınmıştır. Katılımcıların verdikleri cevaplardan yola çıkılarak toplumda siyasi bir şuur olduğu gözlemlemlenmiş ve
politikacıların ırkçı ve yabancı düşmanlığı kaynaklı söylemleri politik çıkarları için kullandıkları ortaya konulmuştur.
Bu konuda sebepler, etkileri ve bilgi eksikliği durumu hakkında yukarıda bilgilendirme yapılmıştır. Yapılan çalışmada
%80’lik bir oranda kültürel farklılıkların bir zenginlik kaynağı olduğu ve bu durumun ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
ile mücadelede en etkili yöntemlerden biri olabileceği anlaşılmıştır.
Dindar insanların toplum içindeki iletişimi sağlamada ne tür bir rol oynayabileceği çeşitli cevaplarla karşılaşmıştır.
Dinlerin etik ve manevi değerleri geliştirmede önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. Aynı zamanda, birçok
katılımcınında belirttiği gibi toplulukların temsilcilerinin kader anlayışını öne çıkarmaları görüşü lehte olduğu kadar
aleyhte de geri bildirim almıştır.
Anket sonuçlarına göre yaşanılan mahallerdeki davranışlar ile toplumun genel davranışları arasında çeşitlilikler
mevcuttur. Burada bu anketin herhangi 205 kişi ile birlikte yapıldığı bu kişilerin kimseyi temsil etmedikleri göz
önünde bulundurulmalıdır. Ya da bu insanlar dışında kimsenin anketi doldurmak istemediği gibi bir durumun da söz
konusu olmadığı değerlendirmelerde ele alınmalıdır. Bu yüzden, Marzahn-Hellersdorf’ta yapılan bu çalışmadan
çıkan belirli gruplara yönelik düşmanlık bütün Almanya ve Avrupa için aynı değeri taşımayabilir. Daha derin bir
çalışmanın yapılması gerektiği aşikârdır. Araştırmacılar tarafından “Kırılgan Orta Sınıf “tartışılması için şu tez öne
sülmüştür:
“Demokratik toplumlar güçlü sosyal gruplara, düzene ve normlara gerek duymakta, kontrol mekanizmasının
devlet eliyle değil kendiliğinden işlemesi için gerekli bir mekanizmaya ihtiyaç duymaktadır. Fakat, düşmanca
tutumları benimseyen grupların toplumun normlarını oluşturabilecek güce ulaşmaları halinde, anti-demokratik
ideolojilerde ve sağ siyasi görüşün terörizme varacak kadar aşırı tutumlarında önemli ölçüde taban bulma hareketi
gözlenebilir.
Aynı şekilde ırkçılık ve yabancı düşmanlığını tetikleyen sosyal sorunlar göz ardı edilmemelidir. Bu sadece
kültürel farklılık ve değişim kaynaklı olumsuz tecrübelerin değil aynı zamanda adaletsiz durumların da incelenmesini
ortaya koymaktadır. Bu sorun eski tezler ele alınarak Marzahn-Hellersdorf’un tarihinde yer alan sosyal gerçeklikler
örneğiyle beraber incelendiğinde: modernizasyon dalgasının, sosyal değişimin, mantıksızlığın, kapitalist toplum
yapısının ırkçılık ve yabancı düşmanlığına nasıl katkı sağladığı daha net şekilde anlaşılacaktır. Bir başka sorun
dinlerin toplumsal yapıdaki bu tür problemlere nasıl bir çözüm getireceği şeklindedir. Eğer bakış açısı olumlu ise,
“dinler bu hisleri ortadan kaldırmak yerine baskılıyor mu?” sorusu akıllara gelmektedir. Din hususunun bu konuda
sebeplerden biri olabileceği düşünülmektedir. Çünkü politik dille elde edilemeyen kazanımlar dini kavramlarla elde
edilmeye çalışılmaktadır. Yapılan bütün çalışmalar katılımcıların oy kullanmasalar dahi politika ile ilgili olduklarını
göstermektedir. Bu sonuç bize toplumun ırkçılık ve yabancı düşmanlığındaki konumun en iyi senaryoda “oy
kullanmayanlar dâhil” somut olarak demokratik değerleri desteklediğini göstermektedir.
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I. Giriş
Bu analiz Erasmus+ kuruluşunun inanse ettiği CoReWax projesi için oluşturulmuştur: Ortak Değerlerin Avrupa
Barışına Etkisi1.
Bu rapor Çek Cumhuriyeti’ndeki Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı konusunu incelemektir. Rapor okuyucuya
olabildiği ölçüde konu hakkında bilgi vermek için geniş bir özet ve önemli noktaları sunmaktadır. Analiz oluşum
sırasında çeşitli kaynaklardan beslenmiş ve sunumda bu kaynakları belirtmiştir.
Birinci kısım ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili yasal düzenlemelerden bahsetmektedir. Bunları, öncelikle
ve en önemlisi Çek Cumhuriyeti anayasası, temel haklar ve özgürlükler bölümü, Ulusal azınlıkların hakları anlaşması,
ceza kanunları, ihlal anlaşması ve ayrımcılıkla mücadele anlaşması oluşturmaktadır. Bu kısım ana kaynaklara ve
akademik literatüre dayanarak oluşturulmuştur.
İkinci kısım bazı önemli sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların yaptıkları çalışmalar
hakkında bilgi vermektedir. İsmi geçen sivil toplum kuruluşları ırkçılık ve yabancı düşmanlığını izlenmesi, potansiyel
risk taşıyan davranışların önlenmesi, eğitim aktiviteleri, mültecilerin sosyal hayata entegrasyonları ve ırkçılık ve nefret
suçlarına maruz kalan kişilere yasal yardım ulaştırmak gibi amaçlara sahiptir. Bu kuruluşlarla ilgili bilgi kuruluşların
web sitelerinden alınmıştır.
Üçüncü kısım ırkçılık ve yabancı düşmanlığının önlenmesi için çalışan bazı kamu kuruluşlarını tanıtmaktadır. Bu
kuruluşlar; ilgili bakanlıklar, Çek Cumhuriyeti hükümetine danışmanlık yapan kuruluşlar ve ombdusman oisi olarak
sıralanabilir. Yine bu kuruluşlarla alakalı bilgiler ilgili kurumların web sitelerinden alınmıştır.
Dördüncü kısım (Çek Cumhuriyeti’nde Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı ile ilgili istatistikler kısmı ) dört ana
başlığa bölünmüştür.
İlki, Çek Cumhuriyeti İstatistik Oisi verilerine göre toplumun etnik ve dini yapısı araştırılmıştır.
İkinci ve üçüncü kısımlar Çek Bilim Akademisine bağlı Toplumsal Düşünceler Araştırma Merkezi’nin
raporlarından yola çıkılarak oluşturulmuştur.
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Bu iki kısım Çek halkının ülke içinde yaşayan azınlıklara ve yabancılara karşı tavırlarını araştırmıştır. Son kısım
ise, Çek Cumhuriyeti ile alakalı Avrupa ırkçılık karşıtı ağlardan elde edilen verileri yorumlamaktadır.

1 http://core-wax.com/
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2. Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile Mücadelede Çek Yasal Düzenlemeleri
Çek Cumhuriyeti ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile alakalı yasal düzenlemeleri bunların gereklerini ve
yükümlülüklerini uluslararası kuruluşlardan almıştır. Kaynak kuruluşlar: Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Organizasyonu olarak sıralanabilir. Bu kuruluşların hepsi hiçbir ayrıcalık yapmadan
insan hakları ve temel özgürlükleri savunmaktadır.
Çeşitli uluslararası anlaşmalar2, toplantı ve deklarasyonlarda alınan kararlar Çek Cumhuriyeti’nin gerekli
yükümlülükleri yerine getirmesi için Çek kanunlarına uygulanmıştır. Ayrıca yapılan yasalar Avrupa Birliği
müktesebatıyla aynı minvaldedir. Çek Cumhuriyeti anayasasının 10. Maddesi uluslararası anlaşmalarca belirlenen
temel haklara ne denli önem verildiğini şu şekilde açıklamaktadır:
“İnsan hakları ve temel özgürlükler konusunda yayınlanan ve onaylanan uluslararası anlaşmalar Çek
Cumhuriyeti yasalarındaki eksiklikleri tamamladığı takdirde doğrudan uygulamaya konulur ve mevcut yasalardan
üstün hale gelir”.3

http://www.psp.cz/cgi-bin/eng/docs/laws/1993/1.html
2 Örnek anlaşmalar: Azınlıkları Koruma Ana Bölümler Anlaşması; Uluslar arası ırkçılığın tüm çeşitlerini ortadan kaldırma
Anlaşması; Uluslar arası Irk ayrımcılığının bastırılması anlaşması.
3 Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti Anayasası. Kanunların Toplanması, Çek Cumhuriyeti. 1992, yıl 1993, part 1, Anayasa
kanunu no. 1, pp. 2–16. Aktif 14. 6. 2015 bknz: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=z&id=22427>.
4 a.g.e.
5 a.g.e.
6 Çek Cumhuriyeti. Temel Haklar ve Özgürlükler Bölümü . Kanunların toplanması , Çek Cumhuriyeti. 1992, yıl 1993, part 1, Çek
Ulusal Konseyi daimi üyesinin çözüm önergesi; no. 2, pp. 17–23. Aktif 14. 6. 2015 bknz: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/
ViewFile.aspx?type=z&id=22426>.
7 a.g.e.
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Çek Cumhuriyeti’nin üzerine kurulduğu anayasanın giriş kısmında şu ifade yer almaktadır “insan haklarına
ve toplum prensiplerine saygı duy”.4 Madde 2: “Anayasada sistemin ayrılmaz bir parçası olan Çek Cumhuriyeti
Temel İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin bir parçasıdır”.5 Bu bölüm Birleşmiş Milletlerin ikinci dünya savaşından
sonra aldığı kararları kaynak olarak almıştır (Evrensel İnsan Hakları Deklarasyonu, Uluslar arası sivil ve siyasi haklar
sözleşmesi vs.) Sözleşmenin 1. Maddesi şöyle demektedir “Her insan hak ve itibar bakımından eşit ve özgürdür”.
“Kişilerin temel hakları ve özgürlükleri doğuştan kazandıkları haklardır, satılamaz, zaman aşımına uğramaz
ve iptal edilemez”.6 Irkçılık ve yabancı düşmanlığı konusunda 3. Madde özel önem arzetmekte ve temel hak ve
özgürlüklerin garanti altında olduğunu bildirmektedir “ cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi ve diğer görüşler, ulusal veya
sosyal köken, ulusal veya etnik üyelik, mülkiyet, doğum ve diğer statüleri bakımından herkes eşittir”.7

Üçüncü bölüm ulusal ve etnik azınlıkların haklarını tartışmaktadır. Şu ifade yer alır:
“Ulusal veya etnik bir azınlığa ait olmak hiçkimseye zarar getiremez”.8
Dahası, ulusal veya etnik azınlıklara üye kimselerin hakları çok yönlü bir şekilde garanti altına alınmış, kendi
kültürlerini geliştirme, kendi dillerinde konuşma, ulusal oluşumlarla işbirliği yapma, kamu görevlileriyle kendi
dillerinde konuşma, kendi dillerinde eğitim görme ve kendi ulusal veya etnik grubunu ilgilendiren sorunların
çözümlerine yönelik çalışmalara katılma hakkına sahiptir.9
Azınlıkları ilgilendiren konular 273/2001 numaralı anlaşma ile ele alınmış ve azınlıklara mensup kişiler hakkında
belirli düzenlemeler yapılmıştır. Anlaşmada azınlıklar şu şekilde tanımlanmıştır: “Çek Cumhuriyeti sınırları içinde
yaşayan ve etnik köken, dil, kültür ve gelenekleriyle belirli farklar ortaya koyan; yıllar süren bir evrenden sonra
oluşan kimliklerini, dillerini ve kültürlerini geliştirmeye çalışan ve ulusal azınlık oldukları için toplumdan bunu
korumak için ortak çaba talep eden topluluklara azınlık denir ”.10
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Belaruslu, Bulgar, Hırvat, Alman, Yunan, Macar, Leh, Romen, Rus, Ruten, Ukraynalı, Sırp, Slovak ve Vieatnamlı
olmak üzere mevcut durumda 14 azınlık grubu yasal olarak Çek Cumhuriyeti kayıtlarına geçmiştir.

http://www.mvcr.cz/mvcren/article/documents-on-the-ight-against-extremism.aspx

8 a.g.e.
9 a.g.e.
10 Act No. 273/2001 Coll., Ulusal azınlıklar ve üyelerinin hakları hakkında, Bazı yasalardaki değişiklikler & Temel terimlerin
tanımlamaları. Aktif 17. 6. 2015 bknz: < http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-273>.
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Azınlıklar resmi statüye sahip olabilmek için çeşitli karakteristik özelliklere sahip olmak zorundadırlar (örneğin,
Çek toplumuyla alakalı olmaları, Çek Cumhuriyeti’yle tarihsel bağlara sahip olmaları vs. ).11
Irkçılık ile ilgili temel yasal düzenleme (40/2009 Coll.) numaralı ceza kanunudur, suç sayılan saldırıları ve
temelinde ırkçılık olan suçları ele alır. Bu suçlar şu şekilde ele alınmaktadır 352 Belirli bir kişi veya gruba karşı
şiddet , § 355 Bir ulusa, ırka etnik veya diğer türlü gruplara yapılan aşağılama, 356 Belirli kişi veya grupların hak ve
özgürlüklerinin kısıtlanması için yapılan kışkırtma, 400 Soykırım, 401 İnsanlık suçu , 402 Belirli grup veya kişilere
ırk ayrımı veya ayrımcılık, 403 İnsan hak ve özgürlüklerini kısıtlayacak kuruluşların kurulması, desteklenmesi ve
tanıtımının yapılması, 404 İnsan hak ve özgürlüklerinin kısıtlanmasını amaçlayan hareketlere sempati duyulması,
413 İşkence.12

ile:///C:/Users/Student/AppData/Local/Temp/Temp1_extremismus_1998-1.zip/report.html

11 Karşılaştırınız. TOMÁŠKOVÁ, Azınlık ve sığınmacılar sorununun yasal çerçevesi. In ŠIŠKOVÁ, Tatjana (ed.). Çek
Cumhuriyeti’nde azınlıklar ve sığınmacılar. 1st ed. Prag: Portál, 2001. pp. 31–38.
12 Irkçılık ve yabancı düşmanlığı yasak düzenlemesi için bkz. Ulusal Genç Nüfus Bilgi Merkezi. [online]. 25. 3. 2014. Aktif 14.
6. 2015 bknz: <http://www.icm.cz/xenofobie-a-rasismus-legislativa>.
13 Nefret Suçları. Çek Polis Müdürlüğü. [online]. © 2015. Aktif 14. 6. 2015 bknz: <http://www.policie.cz/clanek/trestne-ciny-znenavisti.aspx>.
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Cinayet, aşırı iziksel zarar, kişisel özgürlüklerin kısıtlanması, gasp, yetki sahiplerinin yetkileri sayesinde
yaptıkları kriminal zarar veya tecavüz daha ağır cezalara çarptırılmakta ve daha yüksek suç derecesinde sayılması
anlaşmanın şu maddesi neticesinde ortaya çıkmaktadır “mağdurun veya etkilenen kesimin gerçek veya sanılan
ırkı, etnisitesi, milliyeti, politik görüşü veya dini veya mağdur ve etkilenen kesimin zannedilen hiçbir gruba dahil
olmaması sebebiyle”. Saldırganın herhangi bir nefretten veya mağdurun karakteristik özelliklerinden dolayı işlediği
suçlar “nefret suçu” kapsamında yargılanır.13

(200/1990 Coll.) numaralı Saldırganlık anlaşması da önem arz etmekte, 49 Barışçıl varoluşa saldırı, haif ırkçı ve
ayrılıkçı saldırılar bu yasa kapsamında yargılanmaktadır. Bu bölümde Saldırganlık anlaşması şu şekilde işlemektedir:
“Sıralı sebeplerden azınlık bir milliyete veya etnik kökene aidiyet, ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi görüş veya aktivite,
Mülkiyet, akrabalık, sağlık, evlilik veya ailevi sebeplerden ticari sendika veya kuruluşlara üyelik”.14 sebeplerinden
işlenen suçlar bu yasa dahilinde yargılanır.
Ayrımcılıkla Mücadele Anlaşması, belirli saldırganlıklara karşı eşit muamele ve eşit korumayı yasal
olarak uygulamaya almakta (198/2000 Coll.) ayrıca ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelde de önem arz
etmektedir. Bu anlaşma Avrupa Komitesinin Temel hak ve özgürlükler bölümü ve Çek Cumhuriyeti’nin uluslar
arası anlaşmalarının kanunlara aktarımını, genellikle iş hayatında eşit muameleyi ve ayrımcılıkla mücadeleyi, eğitim
hakkını, ürün ve servislere, sağlık hizmetlerine vs. erişimde birebir aktarımı sağlamaktadır. Ayrımcılıkla mücadele
anlaşmasını şu sebeplerden dolayı meydana gelen durumları ayrımcılık kategorisine almaktadır: “ırk, etnik köken,
milliyet, cinsiyet, yaş, engellilik, din ve görüşler.”15 Dahası, anlaşma doğrudan ve dolaylı ayrımcılığı ayırmakta, kabul
edilebilir ayırımları belirlemekte ve ayrımcılığa karşı yasal korumanın anlamını ortaya koymaktadır. Anlaşma ayrıca
Ombudsman anlaşmasının ve diğer anlaşmaların düzeltilmiş halini içermektedir.16
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadeleyle alakalı bazı yasalar, örneğin:
Act No. 81/1996 Coll., Periyodik yayınlarda ve kamuoyunda;
Act No. 21/1971 Coll., birleştirilmiş sosyo-ekonomik bilgilendirme sistemi, düzeltilmiş hali; Act No. 84/1990
Coll., toplantı hakkı hakkında, düzeltilmiş hali;
Act No. 85/1990 Coll., dilekçe hakkı hakkında;
Act No. 83/1990 Coll., dernekleşme özgürlüğü hakkında, düzeltilmiş hali;
Act No. 424/1991 Coll., siyasi partiler ve politik akımlar hakkında, düzeltilmiş hali; Act No. 455/1991 Coll., iş
hayatı hakkında, düzeltilmiş hali;
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Act No. 256/1992 Coll., bilgi sistemlerindeki kişisel verilerin korunması hakkında; Act No. 634/1992 Coll.,
tüketici hakları hakkında, düzeltilmiş hali, vs.

14 Çek Ulusal Konseyi Saldırı Anlaşması, regulasyon no. 200/1990 Sb., § 49 Barışçıl varoluşa saldırı. Aktif 14. 6. 2015 bknz:
<http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-200>.
Irkçılığın yasalarda cezalandırılma biçimi için. Epravo.cz. [online]. 6. 11. 2002. Aktif 14. 6. 2015 bknz: <http://www.epravo.cz/
top/clanky/postih-rasismu-v-trestnim-a-prestupkovem-zakone-19572.html>.
15 Eşit muamele ve ırkçılığa karşı yasal koruma anlaşması ve bazı anlaşmaların düzenlenmesi (Ayrımcılık karşıtı anlaşma),
regulasyon no. 198/2009 Coll., § 2 Temel Terimler. Aktif 16. 6. 2015 bknz: <www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-198>.
16 Jaroslav Jakubka. Yeni ırkçılık karşıtı anlaşma ve hukuktaki aplikasyonları . Maaş durumları. [online]. 14. 8. 2009. Aktif 16.
6. 2015 bknz: <http://www.mzdovapraxe.cz/archiv/dokument/doc-d5585v7714-novy-antidiskriminacni-zakon-a-jeho-aplikacev-pracovnepravnich/>.
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3.

Çek Cumhuriyeti’nde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı Problemi ile Alakalı Sivil Toplum
Kuruluşları

Çek Cumhuriyeti’nde ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele eden sivil toplum kuruluşları öncelikle
ırkçılık ve yabancı düşmanlığının önlenmesi, eğitim, izleme, bilgilendirme, kültürel aktiviteler, yardım ve
mağdurlara olay sonrası hizmet gibi hizmetler sunmaktadır.
Hnutí občansḱ solidarity a tolerance (HOST) (Sivil dayanışma ve tolerans hareketi) ırkçılık ile mücadele
kapsamında kurulan ilk sivil toplum kuruluşudur. Neo-Nazilerin 1993 yılındaki saldırılarına önlem olarak
kuurlmuştur. HOST aşırı sağın hareketlerini ve ırkçılık kaynaklı şiddet olaylarını izlemek için kurulmuştur. Ayrıca
Çek Cumhuriyeti’ndeki azınlıkların yaşam koşullarını iyileştirmek ve ırkçılık karşıtı duruşun yaygınlaşması için
mücadele etmektedir.17 Birçok sivil toplum kuruluşu HOST’un aktivitelerini takip etmektedir.

Tolerance a občanská společnost (Tolerans ve Sivil Toplum) organizasyonu uzun yıllardır aşırı sağın
aktivitelerini takip ve analiz etmektedir. Kuruluşun arşivi diğer sivil toplum kuruluşları tarafından ırkçılık karşıtı
kampanyalar ve eğitim programları oluşturmak için kullanılmaktadır. Tolerans ve Sivil Toplum ortaya çıkan
durumları incelemekte, toplumu Neo-nazi retoriği hakkında bilgilendirmekte ve resmi otoritelerin aşırı sağla
mücadelede kullandıkları metodları belgelendirmektedir. Organizasyon ayrıca öğrencilerin ve öğretmenlerin
eğitimine katkıda bulunmaktadır.18

Çek sivil toplum kuruluşu Člověk v tísni (Yardıma Muhtaç İnsanlar) insan haklarını koruma ve tanıtımında
görev almakta, çeşitli eğitsellerle toplumda ırkçılık hakkında farkındalık uyanmasına çabalamaktadır.

Organizasyonun bir projesi olan Okullardaki Dünya19, 2001 yılından beri devam etmektedir. Bir görselişitsel farkındalık projesi olan proje okullara belgesel ilmleri ve öğrencilere öğrenimlerinde yardımcı olacak
yardımlar sağlamakta ve dünyanın mevcut problemleri (insan hakları, eğitimin global gelişimi, sosyal sorunlar,
medya eğitimi vs.) ve yakın tarih eğitimi vermektedir.
17 Merkezi Avrupa’da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve ayrımcılıkla mücadele. Mültecilere yardım Organizasyonu. Aktif 21. 6.
2015 bknz: <http://docs.opu.cz/Brozura_extremismus_inal_CZE_web.pdf>.
18 Irkçılık karşıtı gruplar. CzechKid. [online]. 11. 1. 2010. Aktif 21: 6. 2015 bknz:<www.czechkid.cz/si1470.html>.
19 https://www.jsns.cz/
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http://czechkid.eu/si1470.html

http://www.clovekvtisni.cz/en/human-rights

Varianty20 mahallendeki naziye nazik davran adında bir proje başlatarak çok kültürlülüğün prensiplerini
anlatan bir başka eğitim programıdır.

Varianty programını kurma gereği azınlıklar ve toplum arasındaki ilişkileri geliştirme isteğinden ortaya
çıkmıştır. Varianty halihazırda kültürler arası eğitim, global eğitimi geliştirme, göç ve kapsayıcı eğitim alanlarında
rol almaktadır.21
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Varianty öğrenciler ve öğretmenler için eğitici programlar ve testler üretmekte ve öğretmenlerin profesyonel
gelişimlerine seminerler vasıtası ile katkıda bulunmaktadır. Öğretmenlere ekstra eğitimler vermekte, tecrübe
paylaşımı ve pratik bilgilerin tartışılması gibi okullarda gereken bilgileri sağlamaktadır. 22

Yardıma Muhtaç İnsanlar yıl boyunca diğer ortaklarıyla beraber Çek Cumhuriyeti’nde ırkçılık, yabancı
düşmanlığı, İslamofobi, anti-semitizm ve ayrımcılık hakkında bilgi toplamakta Avrupa Birliği Temel Haklar
Ajansının yıllık düzenli çıkardığı Yıllık Ulusal Rapor ve Özel Çalışma raporlarına ulaştırmaktadır.23
Çek Helsinki Komitesi24 ırkçılık ve yabancı düşmanlığını izlemekte rol almaktadır.

Komite her yıl Çek Cumhuriyeti’nde insan haklarının durumu adında sosyal hayatın çeşitli bölümlerinde
insan haklarına saygıyı belirleyen bir rapor yayınlamaktadır. Ayrıca ırkçılık ve ayrımcılıkla mücadele konusunda
yayınlanan manifestoları da takip etmektedir.
20 http://www.varianty.cz/
21 Video kampanyası aktiftir. 21. 6. 2015 bakınız: <http://varianty.cz/videa/8-be-kind-to-your-local-nazi>.
22 Varianty için bakınız. Varianty. [online]. Aktif 21. 6. 2015 bknz: <http://www.varianty.cz/o-variantach>.
23 Bakınız RAXEN. Člověk v tísni.[online]. Aktif 21. 6. 2015 bknz: <http://www.clovekvtisni.cz/cs/socialni-prace/
highlight/27>.
24 http://www.helcom.cz/cs/en/ (ingilizce)
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Komite önemli politik ve sosyal hayat konularında görüşlerini açıklamalar, açık mektuplar ve çağrılarla
dile getirmektedir. Komite tahammülsüzlük hakkında çeşitli farkındalık projeleri yürütmüştür. Siyah ve Beyaz
olarak bakma- ırkçılık sana ve çevrendekilere zarar verir adında Romen vatandaşlara karşı toplumda yer bulan
önyargıya karşı yapılan bu çalışma yapılan çalışmalara bir örnektir.25

http://www.helcom.cz/cs/en/o-nas/

Dernek dergi, gazete ve Romenler hakkında çeşitli yayınlar yapmakta, Romenlerin eğitsel ve kültürel
etkinliklerini desteklemekte ve son olarak Romea.cz29 isimli haber sitesini işletmektedir.

25 Yıllık Rapor 2009. Çek Helsinki Komitesi, pp.. 7–8. Yayındadır 21. 6. 2015 bknz: <http://www.helcom.cz/dokumenty/
vyrocni-zpravy/CHV_VZ_2009_CZ.pdf>.
26 http://www.romea.cz/sdruzeniromea/
27 Hakkımızda. Romea. [online]. Aktif 21. 6. 2015 bknz: <www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&vie
w=section&id=4&Itemid=95&lang=cs>.
28 Daha fazlası için : Romen toplumunun imajının düzeltilmesi ile ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının azaltılması. Romea.
[online]. Aktif 21. 6. 2015 bknz: <http://www.romea.cz/sdruzeniromea/index.php?option=com_content&view=article&id=206%
3Asnieni-diskriminace-a-rasismu-napravou-medialniho-zobrazovani-rom&catid=31%3Amedialni&Itemid=205&lang=cs>.
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Romea26 Çek Cumhuriyeti içindeki Romen toplulukların medyadaki imajını değiştirmek için 2002 yılından bu
yana etkin olan bir organizasyondur. Toplum içinde toleransı ve saygıyı artırmayı amaçlamaktadır. Genç Romen
ve Çek kişileri bir araya getirerek birbirlerinin varoluşlarına yardım edecek kitleler oluşturmayı kendilerine
misyon olarak adamışlardır.27 Romea Çek medyasında Romen topluluklarla ilgili haberleri sistematik olarak
izlemekte ve Romen topluluklar hakkındaki efsane ve yanlış anlaşılmaları düzeltmeye çalışmaktadır.28

Slovo 2130 çeşitli destek aktiviteleri düzenleyen ve Romenler ile Çek halkının entegre olması için çalışan bir
başka organizasyondur.
Çek toplumunda yabancıların entegrasyonu için yardım yapan organizasyonlar:

Sdružení pro integraci a migraci (Göç ve entegrasyon derneği)31,

Centrum pro integraci cizinců (Yabancılar için entegrasyon merkezi)32,

META – společnost pro příležitosti mladých migrantů (META – Genç mülteciler için fırsatlar derneği)33,

Organizace pro pomoc uprchlíkům (Mülteciler için Yardım Organizasyonu)34 ve Organizace na podporu
integrace menšin (Azınlıkların entegrasyonunu destekleme organizasyonu)35. Bu organizasyonlar çeşitli gruplar
için eğitim ve bilgilendirme aktiviteleri düzenlemektedir.
Okul ortamında, riskli davranışların
önceden önlenmesi adına, taciz,
zorbalık, tehlikeli cinsel davranışlarla
alakalı; öğrenciler arasında ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı ile ilgili problemler
yaşanmaması için çeşitli programlar
uygulanmaktadır.

Multikulturní centrum Praha

Çek Cumhuriyetinde risk durumunu
azaltılmak ve erken önlem almak için
önemli sayıda organizasyonlar görev
yapmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:
Do světa36, Elio37, Jules a Jim38, PrevCentrum39, Portimo40.

(Prag çok-kültürlülük merkezi)41,
AFS – Mezikulturní programy (AFS
– Kültürler arası programı)42 ve INEX
–
Sdružení dobrovolných aktivit (INEX
– Gönüllü aktiviteler derneği)43 beraberce İçimizdeki klişe projesini44 hayata geçirmiş, böylece mesleki okullarda ve üniversitelerde interaktif öğrenme metodu ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadeleye katkı sağlamaya çalışmıştır.
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Proje kapsamında kurslar, seminerler ve atölyeler kurulmuş ve birkaç kamp düzenlenmiştir.

29 http://www.romea.cz/en/(İngilizce)
30 http://www.slovo21.cz/
31 http://www.migrace.com/en/(İngilizce)
32 http://www.cicpraha.org/
33 http://www.cicpraha.org/
34 http://www.opu.cz/
35 http://www.opim.cz/index.php?page=proil
36 http://www.dosveta.org/
37 http://elio.cz/
38 http://www.julesajim.cz/
39 http://www.prevcentrum.cz/
40 http://www.portimo.cz/
41 http://www.mkc.cz/cz/uvod.html
42 http://www.afs.cz/
43 http://www.inexsda.cz/
44 http://stereotypek.mkc.cz/o-projektu-32/
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Çek öğrencilerinin gözünde Müslümanlar 45 adında bir Araştırma ve eğitim projesi Insaan – Českoarabské centrum kulturního dialogu (Insaan
– Çek-Arap Kültürel Diyalog Merkezi)46 tarafından yürütülmektedir. Proje Çek Cumhuriyeti’ndeki öğrenciler ve
öğretmenler için gerçek manada İslam hakkında bilgilendirme yapılmasını amaçlamaktadır.

Ayrıca kuruluş okullara interaktif programlar ve
medya okur yazarlığı gibi programlar önererek Çek
Cumhuriyeti’nde yaşayan müslümanlara empati yapabilmelerinin önünü açmaya çalışmaktadır.

Öğrenciler için olduğu kadar öğretmenler, sosyal çalışanlar ve polis memurları içinde seminerler düzenlenmektedir.

Nefret suçu mağdurlarına legal yardım sağlayan In
Iustitia – pomoc obětem násilí z nenávisti (In Iustitia
– Nefret Suçu Mağdurlarına Yardım)47, devlet tarafından
desteklenmektedir.

http://en.in-ius.cz/

45 http://muslimove.cz/
46 http://www.insaan.cz/index.php/cs/
47 http://www.in-ius.cz/
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Nefret suçuna karşı toplumun farkındalık seviyesini artırmayı ve profesyoneller ve politik çevreler tarafından tartışmaya alınmasını sağlamak için çalışır. Ayrıca Irkçılık ve Neo-Nazizm tehlikesinden toplulukları korumak için mücadele verir.

CzechKid48 bir e-eğitim projesidir ve çok-kültürlü okul öğretmenlerine eğitim desteği vermektedir. Proje Charles Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, bazı sivil toplum kuruluşları ve akademiden bazı uzmanlarla beraber hazırlanmıştır.
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4.

Çek Cumhuriyeti’nde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığıyla Mücadele Eden Bazı Kamu
Kuruluşları

Kamu kuruluşları ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadelede çeşitli fonksiyonları yerine getirirler. Bunlara
örnek olarak yasal aktiviteler, yasalar hakkındaki şikayetleri gözetlemek, ırkçılıkla mücadele kahramanları ile işbirliği,
azınlıkların entegrasyonu, eğitim ve farkındalık oluşturma verilebilir.

İç İşleri Bakanlığı her sene düzenli olarak aşırılıklar ile ilgili dokümanlar yayınlamaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde
Aşırılık Problemi, Aşırılıkla mücadele politikası ve Aşırılıkla mücadele politkasının değerlendirmesi49 örnek olarak
verilebilir. Bu dökümanlar aşırılıkla mücadelede izlenecek yol haritasını içermektedir.
2015 yılı Aşırılıkla Mücadele Politikası bir önceki yılın politikasını takip etmekte ve şu beş kısımdan oluşmaktadır:

1) Demogoji ile Mücadele (Bilgi ve PR ile alakalı kanun hükmü; Nefretin olmadığı bir internet; Aşırılık karşıtı
kampanyalar)
48 http://www.czechkid.cz/index.html
49 http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti- extremismu.aspx
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2) Totaliterlere karşı bilginin kullanımı (Öğrencilerin ve öğretmenlerin eğitimi ).

3) Aşırılık Karşıtı Platform (Koruma Bölgeleri; İlçe ve Kasabalar).

4) Uzmanlık ve Muaiyet (Polis eğitimi; Çek Polis sisteminde önlemler; Yargı mensupları ve devlet görevlilerinin
eğitimi; Aşırı uçtaki kişilerin sisteme sızmalarını engelleme)

5) Şiddete karşı etkili ve adaletli uygulamalar (Aşırıcıların eylemlerinde güvenlik önlemlerinin alınması; Nefret
suçu mağdurları)

Kişisel alanlar İç işleri bakanlığı, Eğitim bakanlığı, Gençlik ve Spor bakanlığı, Ticaret ve Endüstri bakanlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Çek Emniyet Müdürlüğü ve Çek Cumhuriyeti hükümeti tarafından yapılan ilgili düzenlemeler
gereğince koruma altındadır.50

İç işleri bakanlığına bağlı Güvenlik Politikaları Departmanı her üç ayda bir Çek Cumhuriyeti’nde Aşırılık
konusunda rapor yayınlamaktadır. 51 Bu raporlar aşırı sağ ve sol ile alakalı bilgi sağlamakta ve aşırılık kaynaklı
suçların istatistiki verilerini sunmaktadır.

Yapacağı aktiviteler Hükümet tarafından belirlenen bazı danışman kuruluşlarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile
ilgili çalışmalar yürütmektedir.52 Bunların arasında İnsan Hakları Hükümet Konseyi ve Romen Topluluklar Hükümet
Konseyi de bulunmaktadır. Bu konseyde bakanlık, devlet kurumları, profesyonel sivil toplum kuruluşları temsilcileri
bulunmaktadır.

İnsan Hakları Hükümet Konseyi Çek Cumhuriyeti’ndeki insan hakları ve temel özgürlüklerle ilgili yerine
getirilmesi gereken düzenlemeleri izlemektedir. Konsey özel komiteler ve çalışma grupları kurmakta, ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı ile Yabancı Hakları Komitesi ve Irkçılık Karşıtlığı Komitesi vasıtası ile mücadele etmektedir.
Konsey bir insan hakları delegesi tarafından yönetilmekte ve sivil toplum kuruluşları, insan hakları uzmanları, halk
otoriterileri ve Romen Toplulukları Entegrasyonu Komitesi ile beraber çalışmaktadır.53

İnsan hakları delegesi Çek Cumhuriyeti belediyelerince sosyal entegrasyon için yardımcı olmakta ve Sosyalleşme
Ajansını yürütmektedir. Delegenin amacı yerel toplulukları bir araya getirerek beraber çalışmalarını sağlamak,

Böylece sosyalleşmeyi sağlamaktır.54 Ajans şu anda nefret suçları ile mücadele kapsamında Nefretsiz bir
Kültür projesini yürütmekte55, ve bu çalışmayla toplumdaki tansiyonu düşürmeyi, gençlerin radikalleşmesini
engellemeyi, tartışmalar için gerekli argümanları üretmeyi, yanlış bilgilendirmenin önüne geçmeyi, şiddet problemi
için olası çözümler üretmeyi ve şiddet mağdurlarının medya karşısına geçerek farkındalık oluşturmasını sağlamayı
amaçlamaktadır. 56

Romen Toplulukları Hükümet Konseyi sistematik olarak Romen topluluklarının topluma entegre olabilmeleri
için çalışmalarını yürütmektedir. Konsey Çek Cumhuriyeti’nin kabul ettiği uluslar arası anlaşmaların, Hükümetin
yasamalarının ortaya koyduğu yasal değişikliklerin yerine getirilmesinin takibini yapmaktadır. Romen toplulukları
ilgilendiren bilgileri, temel dökümanları ve hükümet politikalarının oluşmasında yardımcı olabilecek verileri

50 2015 Aşırılıkla Mücadele Politikası. İç işleri Bakanlığı, Güvenlik Politikaları Departmanı. Prag 2015
51 http://www.mvcr.cz/clanek/ctvrtletni-zpravy-o-extremismu-odboru-bezpecnostni-politiky-mv.aspx
52 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/
53http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska-prava-15656/, http://
www.vlada.cz/cz/ppov/rlp/rlp-uvod-17537/
54 http://www.vlada.cz/cz/ppov/zmocnenec-vlady-pro-lidska-prava/socialni-zaclenovani/agentura-pro-socialnizaclenovani-40435/
55 http://www.hatefree.cz/
56 http://www.socialni-zaclenovani.cz/kampan-proti-rasismu-a-nasili-z-nenavisti
57 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/rnm/historie-a-soucasnost-rady-15074/
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Ulusal azınlıklar ve bu gruplara ait kişilerin sorunları için Ulusal Azınlıklar Hükümet Konseyi görev yapmaktadır.
Konseyin 14 tanesi azınlıklardan olmak üzere devlet kurumlarından ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden olmak
üzere 30 üyesi bulunmaktadır.57

toplamakta, değerlendirmekte ve taslaklar halinde sunmaktadır.58 Romen Toplulukları Hükümet Konseyi’nin bir
komitesi Romenlerin on yılı 2005-2015 adlı bir çalışmayı üstlenmiş ve bu süreyi incelemeye almıştır. Bu çalışmayla
yoksulluk, sosyal dışlanma ve ayrımcılık konularında uluslar arası kuruluşların sorumluluk üstlenmesi için gerekli
adımların atılması amaçlanmaktadır. 59

ww.ochrance.cz/en/discrimination/

Ombudsmanlar ırkçılık kaynaklı ayrımcılıklarda koruma görevine katkıda bulunmakta ve “insanları otoritelerin
ve diğer enstitülerin davranışlarına karşı korumada rol almaktadır.
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Devlet görevlilerinin davranışları yasal değilse, demokratik ilkelere ve yönetim prensiplerine uygun düşmüyorsa
veya otoriteler insiyatif almıyorlarsa sorunla bizzat ilgilenmektedirler. Ayrıca insanların özgürlüklerinin kısıtlandığı ve
haklarına saygı duyulmasını beklediği yerlere sistematik olarak koruma amaçlı ziyaretlerde bulunurlar. Ombudsman
ayrıca eşit muamele ve ayrımcılığa karşı korunmada tanıtım yapma hakkına sahiptir.60

Ombudsman eşit muamele ve ayrımcılığa karşı korunmada tüzel kişi sıfatını taşımaktadır. Ombudsman eşit
muamale hakkının korunması için mağdurlara metodolojik yardım sağlamakla, yasal değerlendirme yapmakla,
delil toplanmasına yardım sağlamakla, ayrımcılık yapılan alanda araştırma yapmakla ve Avrupa Birliğinin ilgili
kuruluşlarıyla otoritelerin gerekli cezayı verip vermedikleri hakkında bilgi sağlamakla yükümlüdür.61

58 http://www.vlada.cz/cz/pracovni-a-poradni-organy-vlady/zalezitosti-romske-komunity/uvod-5779/
59 http://www.romadecade.org/, http://www.vlada.cz/cz/ppov/zalezitosti-romske-komunity/vybory/dekada-romske-inkluze/
vybor-pro-dekadu-romske-inkluze-75237/
60 http://www.ochrance.cz/en/home/ (İngilizce)
61 http://www.ochrance.cz/en/discrimination/assistance-to-victims-of-discrimination/ (İngilizce)

92

Eğitim, Bilim, Kültür, İnsan Hakları ve Çek Cumhuriyeti Parlementosu Senato Dilekçe Komisyonları ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı ile mücadelede görev almaktadırlar.

5. Çek Cumhuriyeti’nde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ile ilgili İstatistikler
Çek İstatistik Enstitüsü ve İç İşleri Bakanlığının Şubat 2014’te yayınladığı verilere göre Çek Cumhuriyeti nüfusu 10 512 400 olarak gerçekleşmiş, uzun süreli Çek Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet eden yabancıların oranı %5’in altında kalmıştır. O tarihte Çek Cumhuriyeti’nde yaşayanların %95.93’ünü Çek vatandaşları, %2.18’ini oturma iznine sahip yabancılar, %1.85’ini geçici olarak ülkede bulunan yabancılar, %0.02’sini sığınma arayanlar ve %0.02’sini yeni vatandaşlığa geçen kişiler oluşturmuştur. Çek Cumhuriyeti vatandaşlığına
en çok kabul edilen kişiler Ukraynalılar, Ruslar ve Vietnamlılar olarak belirlenmiştir. 2013 yılında vatandaşlığa kabul edilen kişi sayısı 2 253 olmuştur.
Elde edilen verilere göre, en yoğun sığınmacılar %1.03 ile Ukrayna’dan, %0.78 ile Solovakya’dan, %0.52 ile
Vietnam’dan, %0.30 ile Rusya’dan, %0.18 ile Polonya’dan, %0.16 ile Almanya’dan, %0.08 ile Bulgaristan’dan
ve %0.06 ile Amerika Birleşik Devletleri’nden gelmektedir. Bunları sayılarına göre Moldova, Romanya, Çin,
Moğolistan, İngiltere, Belarus, Avusturya, İtalya, Fransa ve Hollanda izlemektedir.62

62 MAHDALOVÁ, Kateřina. Burada kimler evinde? Veri gazeteciliği. [online]. 3. 1. 2015. Aktif 7. 7. 2015 bknz: <http://www.
datovazurnalistika.cz/kdo-je-v-ceske-republice-doma/>.
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5.1. Çek Cumhuriyeti toplumunun etnik ve dini yapısı

Etnik yapı ile alakalı Çek Cumhuriyeti’nde Çek İstatistik Kurumunun Toplumun Etnik Yapısı adlı belgede
şu ifadelere yer verilmektedir: “Toplumun %64.3’lük kısmını Çek milliyeti, %5’lik kısmını Moravya milliyeti
ve %1.4’ünü Solvakya milliyetine tabi kişiler oluşturmaktadır. Diğer gruplar %1 barajını aşmamaktadır.”Bu
veri 2011 yılında yapılan ve en güncel olan yayından alınmıştır. Az sayıda Çek Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler ile alakalı, Çek İstatistik Kurumu şu yazıyı paylaşmıştır: “2001 yılına göre 2011 yılında kişi sayısı neredeyse %25 oranında düşüş göstermiş, buna sebep olan etkeninde 2011 yılında kişilerin cevap vermekten kaçınmaları öngörülmüştür. (2011 de %25.3, 2001 de %1.7) Moravyalı kişilerin ve hem Moravyalı hem Çek olduğunu ifade eden kişilerin sayısında üçte bir oranında bir artış gözlemlenmiştir.”63
2001 yılında 11 746 kişi Romen olduklarını ifade ederken, bu rakam 2011 yılında 5 135 olarak gerçekleşmiştir. Kısaca sayı yarı yarıya düşmüştür. Ancak, Çek ve Romen milliyetinde bir yükseliş görülmüş ve on yıl
öncesine göre 7000 kişi fazladan bu doğrultuda beyanda bulunmuştur. Profesyoneller bu verilerin daha yüksek
olması yönünde görüş bildirmişlerdir.64 Bu kişilerin sayısının 250 000- 300 000 olduğu tahmin edilmektedir.

Çek İstatistik Oisi ayrıca Çek toplumun inanç yapısında incelemektedir. 2011 yılındaki çalışmaya göre kişilerin %20.8’i kendilerini “dini bütün” olarak, %34.5’i “hiçbir dine inanmayan” olarak ifade ederken, %44.7’lik
kısım soruya cevap vermemiştir. Çek toplumu böylece dünya genelinde en seküler toplumlardan biri kabul edilmektedir. Yine farklı bir çalışmaya göre, Çek toplumunda dini bütün kişilerin sayısının azalmasına rağmen dini
inkar etme görüşü yaygınlık kazanmamıştır. Toplum daha çok kilisenin organize ettiği dini hayata itimat etmemekte veya isteksiz davranmaktadır. Çek Cumhuriyeti’nde din konusu oldukça özel bir konum arz etmektedir.65

Yapılan son araştırmada katılımcıların %10.9’luk kısmı Katolik olduğunu (1 082 463) belirtmişlerdir. İkinci en yüksek grup Protestanlar (51 858) olarak ortaya çıkmıştır. Bunu Çek Hussite (39 229) ve ortodoks(20
533) gruplar takip etmektedir.
Jedi Şövalyeleri (15 070) beşinci sırada yer almaktadır. Bunları diğer Hristiyan kiliseleri takip etmiştir. Son
olarak 3 358 kişi Müslüman olduğunu 1 474 kişi Yahudi olduklarını belirtmişlerdir. Appeared in ifth place.66

Ancak, Yahudi toplulukları Federasyonu bu sayıyı 15 000- 20 000 arasında tahmin etmektedir.67 Aynı şekilde Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan Müslümanlarında 20 000 – 30 000 arasında oldukları tahmin edilmektedir.68
5.2. Çek Toplumunun Etnik gruplarla ilişkisi

Çek toplumunun Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan etnik gruplarla olan ilişkisini incelemek için Toplum Fikirleri
Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan yıllık raporlara bakabiliriz. En güncel araştırma Şubat 2015 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
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Bu anket Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan on yedi farklı etnik grubun görüşlerini içermektedir. Katılımcılar
görüşlerini beş dereceli bir “beğenmek” ve “beğenmemek” kriterinden seçmiş ve, 1 “oldukça beğeniyorum” 2 “çok
beğeniyorum” 3 “kararsız” 4” beğenmiyorum” 5 “ hiç beğenmiyorum” anlamına gelmektedir.

63 Toplumun etnik yapısı. Çek İstatistik Kurumu. [online] 30. 6. 2014. Aktif 7. 7. 2015 bknz: <https://www.czso.cz/
documents/10180/20551765/170223-14.pdf/d0d27736-ef15-4f4f-bf26-e7cb3770e187?version=1.0>.
64 A.g.e.
65 A.g.e.
66 Tab. 614c Nüfusun yaşa, dine, inanışa ve cinssiyete göre ayrımı. Nüfus ve Ev sayımı 2011. Çek İstatistik Kurumu. [online]
26. 3. 2011. Aktif 8. 7. 2015 bknz: <https://www.czso.cz/csu/sldb>.
67 İstatistikler. Çek Cumhuriyeti Yahudi Cemaatleri Federasyonu. [online] © 2010. Aktif 8. 7. 2015 bknz: <http://www.fzo.
cz/o-nas/statistika/>.
68 POPOVOVÁ, Klára. Çek Cumhuriyeti’ndeki Müslümanlar. Öğrencilerin gözünden Müslümanlar: Araştırma ve eğitim
Projesi [online] © 2015. Aktif 8. 7. 2015 bknz: <http://muslimove.cz/muslimove-v-ceske-republice/>.
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Anket sonucuna göre katılımcıların %88 ile (oldukça beğeniyorum ve çok beğeniyorum)(%1 hiç beğenmiyorum)
en çok beğenilen millet Çekler, onlardan sonra %84 ile Slovaklar (%2 hiç beğenmiyorum) olmuştur. Polonyalılar
%54-%12, Yunanlar %37-%15, Almanlar %38-%25, Yahudiler %31-%17, Macarlar %30-%18, Bulgarlar %21-%21,
Vietnamlılar %26-%31, Sırplar %19-%29 ve Çinliler %17-%34 oranında sırasıyla beğeniyorum-beğenmiyorum
şeklinde değerlendirilmiş, ayrıca Çinliler bu ankette en çok kararsız kalınan millet olmuşlardır.
Hiç beğenilmeyen milletler sıralamasında en yüksek oran sıralanacak milletlerde çıkmış ve şu şekilde
sonuçlanmıştır: Ruslar %19-%40, Ukraynalılar %15-%46, Romanyalılar %10-%47, Arnavutlar %6-%53 ve Araplar
%5-%70. Ancak sayısal bakımdan en çok beğenilmeyen Arnavutlar olarak belirlenmiştir. Anketin en kötü sonucu
Romenler( Çingeneler) hakkında çıkmış ve %51’i hiç beğenmiyorum olmak üzere %82 oranında beğenmiyorum yanıtı
verilmiş, yalnızca %4 oranında bir beğeniyorum yanıtı alınmıştır.69
Ayrıca anket, insanların yaşlandıkça Almanlara, Yunanlara ve Araplara karşı tavır aldıklarını ortaya koymuştur.

Ancak şu da göz önüne alınmalıdır ki artan eğitim seviyesi ile birlikte Almanlara, Yunanlara ve Çinlilere karşı
tutumlar yumuşamaktadır.

Üniversite mezunları arasında Almanları ve Vietnamlıları beğenmeyenlerin oranı düşük olmakla beraber Çinlileri
ve Arapları beğenenlerin oranı da yüksektir. Düşük eğitim seviyesine sahip insanlar Yahudileri daha az beğenmektedir.

Moravya bölgesinde Slovaklar, Polonyalılar, Ruslar, Ukraynalılar ve Bulgarlar daha çok sevilirken, Bohemya
bölgesinde Vietnamlılar daha çok kabul görmektedir. Yaşam standartlarına göre bakıldığında, seviye arttıkça Almanlara,
Yahudilere ve Araplara karşı alınan tutum yumuşamakta ve kabullenme oranı artmaktadır. Politik olarak sağ veya sol
görüş farketmeksizin Ruslar beğenilmemekte fakat Almanlar ve Yahudilerin durumu gelişme göstermektedir.70
5.3. Çek toplumunun yabancılara karşı tavırları

Çek sınırları içinde uzun süreden beri yaşayan yabancıların ne tür bir izlenim bıraktığı sorulduğunda negatif yanıtlar
pozitif yanıtlara üstünlük sağlamıştır. Katılımcılar %66 oranında yabancıların suç oranını ve %65 oranında işsizlik
oranını artırdığını belirtmişlerdir. %57’lik bir kesim uzun süreden beri Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan yabancıların
belirli bir sağlık riski oluşturduklarını belirtirken, bu görüşe katılmayanların oranı %15 seviyesinde kalmıştır.
Yabancıların Çek toplumun yaşama şekline bir tehdit oluşturduğunu düşünenlerin oranı %42 olarak gerçekleşmiştir.
Bu duruma katılmayanlar %23 seviyesinde kalmışlardır. Diğer taraftan Çek Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan
yabancıların topluma yaptıkları pozitif katkılar hakkında ikileme düşülmüştür. Katılımcıların çoğunluğu (%42)
yabancıların Çek kültürünü zenginleştirdiği görüşüne karşı çıkarken bu görüşü destekleyenlerin oranı %22 olmuş,
toplumun yaşlanma problemine bir çözüm olabileceğine insanların oranı %23, inanmayanların oranı %39, ekonomiye
katkı sağladıklarını düşünenler %16 seviyesinde kalırken, ekonomiye zarar verdiklerini düşünenlerin oranı %46 olarak
hesaplanmıştır

Raporun sonuç bölümünde şu özetlenmiştir: “Yabancılar hakkında yaşama standartları, siyasi oryantasyon ve
kısıtlı da olsa yaş konusunda ikir ayrılıklarının ortaya çıktığı aşikardır. Yüksek yaşama standartlarına sahip olanlar,
sağ siyasi görüşlüler ve uzun süreli ikamet eden kişilerin arkadaşları yabancılara karşı daha pozitif tutumlara

69 Çek toplumunun Çek Cumhuriyeti’nde yaşayan etnik gruplara karşı tavırları – Şubat 2015. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Our
Society 2. – 9. 2. 2015, 1069 katılımcılar 15+ yaş grubudur, kişisel mülakat. Aktif 30. 6. 2015 bknz: <http://cvvm.soc.cas.cz/
media/com_form2content/documents/c1/a7352/f3/ov150306.pdf>.
70 a.g.e.
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Toplum Fikirleri Araştırma Merkezi düzenli olarak Çek toplumunun yabancılara olan tutumunu değerlendirme
çalışmaları yapmaktadır. Bu tür çalışmaların biri Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara Çek
Cumhuriyeti’nde yaşayan yabancıların Çek adetlerini benimsemelerinin gerekip gerekmediği sorulmuştur.
Katılımcıların %70’i yabancıların benimseyebildikleri kadarını benimsemeleri gerektiği, %27’si bazı kısımları
kesinlikle benimsemeleri gerektiği ve %2’si yabancıların tamamen Çek kültürüne göre yaşamaları gerektiği görüşünü
belirtmişlerdir.

sahiptirler. Ayrıca 15-29 yaş grubuna dahi kişiler yabancılara karşı daha hoşgörülüdürler. Bu yaş grubuna dahil
kişiler yabancıların Çek kültürünü geliştirdiğini, ekonomiye katkı sağladıklarını, suç oranlarıyla alakaları olmadığını
ve yaşam şekillerine bir tehdit oluşturmadığı görüşüne sahiptirler. Diğer taraftan, düşük yaşam standartlarına sahip
kişiler, sol görüşlüler ve yabancılardan hiç tanıdığı olmayanlar yabancılar hakkında daha negatif görüşlere sahip
olmaya eğilimlidirler.”71
5.4. Çek Cumhuriyeti’nde Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığının Durumu

Avrupa Birliğinde ırkçılık ve ayrımcılık sorunu Avrupa Irkçılıkla Mücadele Organizyonu ENAR72 tarafından
izlenmektedir. Kuruluş düzenli olarak konunun Avrupa Birliğindeki durumu hakkında gölge raporlar yayınlamaktadır.

Her sene ulusal yazarlardan bir takım oluşturulmakta, sivil toplum kuruluşlarının bakış açısıyla ırkçılık ve
ayrımcılık konusuyla ilgili ulusal gölge raporlar oluşturmakta, ve ENAR bu raporlardan topladığı bilgilerle
AB’deki ırkçılık ve ayrımcılık konusu hakkında bir gölge rapor hazırlamaktadır.

Aşağıda ENAR’ın Çek Cumhuriyeti’ndeki ırkçılık ve ayrımcılık konusunda yayınladığı son iki rapordan
bahsedilmiştir. Birincisi Çek Cumhuriyeti’nde Mart 2011-Mart 2012 dönemini açıklayan Irkçılık ve ilgili ayrımcı pratiklerin Çek Cumhuriyeti’ndeki durumu gölge raporudur. İkincisi Mart 2012-Mart 2013 dönemini inceleyen Irkçılık ve ilgili ayrımcı pratiklerin Çek Cumhuriyeti iş hayatındaki durumu ile alakalı gölge rapordur.

Birinci raporun “özet” kısmına şu not düşülmüştür: ırkçılık ve ayrımcılığın bir diğer formu olan İslamofobi
detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Şu açıklama yapılmıştır: “Birçok Avrupa Birliği üyesinin aksine Çek Cumhuriyeti Müslüman azınlıklarla alakalı ciddi problemler yaşamamaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden biri diğer
ülkelere göre Çek Cumhuriyeti’nin sayıca daha az Müslüman nüfusa sahip olması ve ülkede yaşayan Müslümanların genellikle yüksek eğitim gerektiren yüksek pozisyonlarda çalışıyor olmalarındandır. Ancak, görünmeyen yabancı düşmanlığı ve İslamofobi ne yazık ki yüksek seviyededir. İslam hakkında oldukça kısıtlı bilgi bulunmakta, medyada yayınlanan haberler ya yanlış yönlendirilmekte ya da yeteri derecede bilgilendirme
yapmamaktadır.”73

Ayrıca raporun özet kısmı altı önemli problemden bahsetmektedir. Birinci problem Çek toplumu ile Romen
toplulukları arasında yaşanabilecek olası bir gerilimin varlığını koruduğudur. Bu durum yüksek işsizliğin olduğu ve çok sayıda Romen vatandaşın yaşadığı bölgelerde belirginlik göstermektedir. Aşırı sağ gruplar bu bölgelerde protestolar düzenlemiştir. Birkaç olayda polis göstericilere şiddet olaylarının tırmanmasını önlemek adına müdahale etmek zorunda kalmıştır.

İkinci tehlikeli durum Romenlerin ve Çeklerin birbirlerine karşı düzenledikleri birkaç şiddet içeren saldırı sonucu ortaya çıkmıştır. Rapor yalan raporların bu saldırılara sebebiyet verdiğini ve bölgelerde yabancı düşmanlığının arttığının gözlemlendiğini belirtmektedir.
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Durum medyanın acemice yaptığı haberler sonucu daha kötü bir hale gelmiş, ve bölgelerde çeşitli söylentiler baş göstermiştir.
Bir başka konu ise Romen çocuklarının okullarda diğer çocuklardan farklı olarak eksik ders programına tabi
tutulmaları sebebiyle ilerleyen dönemlerde eğitimlerini ve çalışma hayatlarını olumsuz yönde etkilenecek olmalarıdır. Rapor Çek eğitim sisteminde acilen sistematik reformlar yapılması gerektiğini vurgulamakta ve Romen
71 Çek toplumunun yabancılara karşı tutumu – Şubat 2015. CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., Toplumumuz 2. – 9. 2. 2015, 1069
katılımcı, 15+ yaş grubu, kişisel mülakat. Aktif 8. 7. 2015 bknz: <http://cvvm.soc.cas.cz/media/com_form2content/documents/
c1/a7350/f3/ov150303b.pdf>.
72 Organizasyonun Websitesinde şöyle denilmektedir: “ENAR Avrupa topluluğunda ırkçılık karşıtı savunma yapan tek kuruluş
olmakla birlikte ırksal eşitliği sağlamak için Avrupa’nın çeşitli kurumlarıyla beraber çalışmaktadır. Organizasyon tabandan
gelen aktivistler tarafından 1998 yılında kurulmuş ve Avrupa’da eşitliği sağlamak için bütün AB ülkelerine yasal düzenlemeleri
hazırlayıp önermektedir.Bu tarihten itibaren ENAR birçok başarıya imza atmıştır.” Aktif 5. 7. 2015 bknz: <http://www.enar-eu.
org/About-us>.
73 JANKŮ, L., KNOB, M., KRAJŇANSKÝ, V. Çek Cumhuriyetinde Irkçılık ve Ayrımcılık: ENAR gölge raporu 2011–2012.
İnsan hakları ve Demokratikleşme Merkezi. Aktif 3. 7. 2015 bknz: <http://www.romea.cz/dokumenty/SR_CR-2012.pdf>.
İngilizce versiyon burada bulunabilir bknz: <http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
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toplumunun ayrıştırılmasının toplumdaki bu problemleri çocukluk çağına indirerek bu topluluğun problemlerini daha da derinleştirdiğini belirtmektedir. Kısım kısım yapılacak reformlar yerine topluca bir reform paketi
önerilmekte ve Romen çocuklarının öğrenim sürecine tamamen dahil edilmeleri önerilmektedir. Ayrıca Romen
ebeveynlerin eğitimin önemi hakkında ikna edilmeleri için çaba sarf edilmesi gerektiğini de vurgulamaktadır
Bir başka uyarı ise Romen toplumunun aldığı düşük eğitimin bu topluluğun işsizlik oranını artırdığına ve
vasıfsız pozisyonlarda istihdam edilmelerine sebebiyet verdiği konusunda yapılmıştır. Ayrıca işverenlerin işçi
alımları sırasında Romenlerden kimseleri işe almakta isteksiz olduklarını da belirtmişlerdir. Rapor bunlara ek
olarak iş hayatında ayrımcılık mağdurlarına yapılacak yardımlarda iyileştirmelere gidilmesi önerisinde bulunmaktadır.

Beşinci kısım istenmeyen “gettolaşma” probleminden, Romenlerin şehir kenarlarında gecekondulaşma
ile birlikte yüksek işsizliğe ve suç oranlarına sahip bölgeler oluşturduklarından bahsetmektedir. Rapor Çek
Cumhuriyeti’nin efektif bir konutlaştırma startejisi izlemesi gerektiğini ve şehir dışındaki otel sahipleri için
koruma sağlanmasını önermektedir. Son olarak göçmenlerin sağlık hizmetlerine ulaşımında iyileştirmeler yapılması önerilmektedir.74

74 JANKŮ, L., KNOB, M., KRAJŇANSKÝ, V, Çek Cumhuriyeti’nde ırkçılık ve ayrımcılık: ENAR gölge rapor
2–2012, sayfa 2.
75 a.g.e, sayfa 3.
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“Giriş” kısmında yapılan karşılaştırma ile geçen yıla göre önemli bir değişikliğin yaşanmadığını, Romenlerin hala saldırı ve tenkite en yatkın azınlık olarak pozisyonlarını koruduklarını bilmekteyiz. Saldırıya açık diğer gruplar ise Arnavutlar, Romanyalılar, Ukraynalılar, ve Müslümanlar bulunmaktadır. Rapor Müslümanlara
yapılan ırkçılık ve ayrımcılıklarla özellikle ilgileneceğini şöyle ifade etmektedir: “Çek Cumhuriyeti’nde örtülü bir İslamofobi bulunmakta, Müslümanlara toplumun geneli ve medya tarafından önyargı ile yaklaşılmaktadır. Fakat Romenlerin durumu ile karşılaştırıldığında islamofobi daha küçük çaplı bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır.”75

Beşinci bölümde “Özel Konu – İslamofobi” raporu Müslümanların Çek Cumhuriyeti’ndeki statüleri ,
Müslümanlara karşı yapılan ırkçılık ve ayrımcılık ile ilgili bilgilendirme yapılmakta, bu durumların sebep ve sonuçları incelenmektedir.

Takip eden bölüm iş hayatında, eğitimde, sağlık hizmetlerinde, ürün ve servislere erişimde, siyasi katılımda, medyada ve adalet sisteminde ırkçılık ve ayrımcılığı ele almaktadır. Rapor öneriler ile son bulmaktadır.

Irkçılık ve ilgili ayrımcı pratiklerin Çek Cumhuriyeti iş hayatındaki durumu adlı rapor Mart 2012 ile
Mart 2013 dönemini kapsamakta, Çek Cumhuriyeti’ni yabancılara iş hakkı konusundaki kısıtlamaları, Romen
topluluklarının işsizliği problemi ve ayrımcılık mağdurlarını korumaya elverişli olmayan yasal düzenlemeler
hakkında eleştirmektedir.

Raporda başta yabancılar ve Romenler olmak üzere çeşitli gruplar üzerinde durulmakta ve onların durumu
hakkında değerlendirmeler yapılmaktadır. İki grupta iş hayatında ayrımcılık ile karşı karşıya gelmekte, işe alımlarda neredeyse kişilerin soyadlarına bakılarak elemeler yapılmaktadır. Rapora göre en çok görülen ayrımcılık
bu kişilere düşük ücret verilmesi, terilerde kendilerine şans verilmemesi, kötü çalışma koşulları, zarar verici
ve yasal olmayan işten çıkarılmalardır.

Rapor Çek Cumhuriyeti’nde veri toplama mekanizmasının geliştirilmesini, dezavantajlı gruplara daha çok
iş imkanı sağlanması için çalışmalar yapılmasını, yabancılara karşı kısıtlayıcı işe alım politikasından vazgeçilmesini, ayrımcılık karşıtı yasal düzenlemelerden vazgeçilmesini ve ayrımcılığın daha ayrıntılı denetlenmesi için ombudsmanlara daha çok yetki verilmesini önererek son bulmaktadır.76

6. Sonuç
Çek Cumhuriyeti etnisite noktasından bakıldığında oldukça homojen bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkede yaşayan yabancıların genel nüfusa oranı %5’i geçmemektedir. Fakat bu duruma rağmen- belki bundan dolayı- toplumun büyük kesimi yabancılara karşı negatif bir tutum içindedir. Geleneksel olarak ırkçılık ve ayrımcılığa hedef olan
grup Romen topluluklardır.
Çek Cumhuriyeti sürekli olarak AB ve çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından bu durumu düzeltmek için gerekli
önlemleri almadığı için eleştirilmektedir. Romenlere karşı duyulan hisler şuan için büyük sayılardaki Müslüman göç
dalgası sebebiyle ikinci planda kalmış, Müslüman karşıtı gruplar daha çok ön plana çıkmaya başlamışlardır.
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Yabancılara karşı takınılan tavırlar güncel göç dalgasından oldukça etkilenmiştir. Çek toplumunda konuyla alakalı olarak tansiyon gittikçe yükselmektedir. Analizler durum devam ettiği için göç krizinin olası etkileriyle ilgilenmek
yerine durumun akışı ile ilgilenmektedir. Bu sebepten önümüzdeki günlerde Çek toplumunda sığınmacılar ve onlara
karşı alınan tutumlar konusunda ciddi problemlerle karşı karşıya kalınabilir.
Korkuyu yaymak isteyen bazı medya kuruluşları oluşan bu atmosfere halihazırda yalan haberler yaparak katkıda
bulunmaktadır. Geçtiğimiz aylarda, mültecilere karşı birkaç protesto gösterisi düzenlenmiştir. Bu protestolar bazı siyasi çevrelerce oy toplamak için kullanılmaktadır. Toplum giderek kutuplaşmakta konu hakkındaki tartışmalara gittikçe büyümektedir. Kurum olarak Çek toplumunun genelinde oluşan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili ikirlerden oldukça endişe duymaktayız.

76 ČIŽINSKÝ, P., DUBOVÁ, A., HURRLE, J. Çek Cumhuriyeti iş hayatında ırkçılık ve ilgili pratikler: ENAR gölge rapor
2012–2013. Prag Çok-Kültürlülük Merkezi. Aktif 6. 7. 2015 bknz: <http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/czech_republic.pdf>.
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IRKÇILIĞI EN FAZLA TETİKLEYENLER
5 ÜLKE ANKET SONUÇLARI

Which events do you think trigger
racism and xenophobia more? Please
put them in order, starting from the
number 1 to 14.

Turkey

Spain

RESULTS
RANKING

RESULTS
RANKING

Mean
The racist and xenophobic
broadcasting/publishing of the mass
media
Insufficiency of knowledge on religion and

Mean

Bulgaria

RESULTS
RANKING

RESULTS
RANKING

Mean

Mean

Çek Repuplic

RESULTS

Mean

1.

3649

8.

1581

9.

8,67

5

1119,00

1

2.

3645

3.

1838

3.

10,33

8

1038,00

6

3.

3631

7.

1595

6.

9,45

3

1185,00

4

4.

3273

9.

1566

5.

9,66

2

1232,00

5

5.

3263

2.

1855

1.

10,68

1

1248,00

2

The insufficiency of articles of laws and
regulations on racism and xenophobia

6.

3135

5.

1615

10.

7,80

7

1073,00

12

Racist and xenophobic incidents from
other countries

7.

3009

6.

1605

8.

8,69

6

1083,00

8

Non-development on the culture of living
together

8.

2965

13.

1156

7.

8,91

9

975,00

3

The against-cheering behaviors at sports
activities

9.

2840

4.

1649

11.

7,23

10

968,00

13

10.

2690

1.

1982

14.

6,63

14

597,00

14

11.

2675

12.

1290

13.

6,82

12

910,00

10

12.

2549

11.

1347

2.

10,38

11

942,00

7

13.

2519

10.

1496

4.

10,24

4

1177

9

14.

2441

14.

950

12.

7,13

13

854

11

education
The speeches of the politicians on racism
and xenophobia
Offences/Assaults to religious and
praying institutions (church, mosque,
synagogue etc.)
The disperse of radical religious attitudes

Globalization
Discrimination at police and other official
institutions
Verbal assault in public places
Offences/Assaults at social facilities
(wedding saloons, beaches, etc.)
Not establishing relationships with
neighbors
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Germany

ve medyada
yapılanırkçı
ırkçıyayınlar
yayınlar
BasınBasın
ve medyada
yapılan
Dini bilgi alanının ve eğitiminin yetersizliği
Dini bilgi
alanının
ve eğitiminin
yetersizliği
Siyasilerin
yaptıkları
ırkçı ve yabancı
düşmanlığı üzerine konuşmalar
(kilise,
cami, sinagog
ve benzeri
yapılar) yapılan saldırılar
Siyasilerin yaptıkları ırkçı ve yabancı
düşmanlığı
üzerine
konuşmalar
Radikal dini tutumların yaygınlaşması
Dini kurumlara
ve ibadethanelere (kilise, cami, sinagog ve benzeri yapılar) yapılan saldırılar
Yasalarda bulunan ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili maddelerin yetersizliği
Radikal
dini
tutumların
yaygınlaşması
Ülkesi dışında meydana
gelen ırkçı ve yabancı düşmanlığı ile ilgili
Birlikte
yaşama
kültürünün
geliştirilememesi
Yasalarda bulunan ırkçı ve yabancı
düşmanlığı ile ilgili maddelerin yetersizliği
Sportif faaliyetlerde aleyhte yapılan tezahüratlar
Ülkesi
dışında
meydana
gelen
ırkçı
ve yabancı düşmanlığı ile ilgili olaylar
Küreselleşme
Polis
ve
diğer
resmi
kurumlarda
ayırımcılık
Birlikte yaşama kültürünün geliştirilememesi
Umuma
ait yerlerde
sözle sarkıntılık
Sportif
faaliyetlerde
aleyhte
yapılan tezahüratlar
Sosyal tesislere (düğün salonları, plajlar vb) yapılan saldırılar
Küreselleşme
Komşuluk ilişkilerinin kurulmaması
Polis ve diğer resmi kurumlarda ayırımcılık
Umuma ait yerlerde sözle sarkıntılık
Sosyal tesislere (düğün salonları, plajlar vb) yapılan saldırılar
Komşuluk ilişkilerinin kurulmaması
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TÖYEV

İÇİNDEKİLER
GİRİŞ
1. AYETLER VE ORTAK DEĞERLER

1.1. Doğrudan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili ayetler.

1.2. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebeplerle ile ilgili ayetler.
1.2.1. Irkı ile övünme ve üstünlük duygusu, bencillik.

1.2.2. Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün eksikliği.
1.2.3. Empati eksikliği.

1.2.4. İşsizlik ve ekonomik zorluklar.
1.2.5. Hoşgörü ve tevazu eksikliği.

1.2.6. Tanışma ve birlikte yaşama kültürünün eksikliği
1.2.7. Eşitlik ve kardeşlik anlayışında eksiklik.
1.2.8. Dil, din ve renk farklılıkları.

1.2.9. Kıskançlık duygularının bastırılamaması
1.2.10.Adalet ve haksızlık duygusu.

1.3. Ortak paydaları öne çıkaran ayetler
1.3.1. Allah’a inanmak
1.3.2. Ahirete inanmak

1.3.3. Peygamberlere inanmak
1.4. Ahlaki ilkelerin kötü eylemleri önleyen gücüne değinen ayetler
1.4.1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü

1.4.2. İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
1.4.3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
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2. DEĞERLENDİRME
3. KAYNAKÇA

1 http://core-wax.com/
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GİRİŞ
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, yüksek ve
yararlı nitelik anlamlarını ifade etmektedir. (Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük. Irkçılık. 2005)
Değer; toplumun yargılarına ya da kişisel görüşe göre güzel, iyi, doğru olan, erişilmek istenen, savunulan
şeydir. (Büyük Larousse. Irkçılık, 1986)
Değer; olup biteni yargılamada, doğru ya da yanlışı görebilmede kullandığımız temel ölçüttür. Bir değerin
doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayan şey ise bilgi/delil zemininde inşa edilmesi, iç tutarlılığa/mantığa sahip
olması, ıslahı hedelemesi ve faydalı bir eyleme kaynaklık etmesidir. Bu geniş zemin dolayısıyla değerler,
evrensellik niteliği kazanırlar. (Şaban Ali DÜZGÜN. Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni, DİB Yayınları,
Ankara 2015, s. 13.)
İnsanı insan yapan ve toplumları ayakta tutan değerleri iki grupta ele alabiliriz:
Yüksek ilâhî değerler, İnsanın ürettiği değerler.
Yüksek ilâhî değerler, insanın olduğu her yerde etkin olan genel-geçer bir nitelik taşır ve evrenseldir. İnsan
kaynaklı değerlerin, sadece bir kısmı evrensel nitelik taşımaktadır. Sosyal hayatın sürekli değişen, gelişen ve
yenilenen kendine özgü bir dinamizmi vardır. Bu süreç içerisinde, daha çok evrensel nitelikli değerler kalıcı
olabilmektedir. Ancak, insanların, her alanda evrenseli yakalayabilmesi kolay değildir. Toplum, sosyal bir varlık
olan insanı etkilemekte ve egemen olan değer yargıları çerçevesinde şekillendirmektedir.
Evrensel değerlerin oluşumunda dinlerin önemli katkıları olmuştur. Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ve buna
bağlı şiddet konusunda bu değerler etkili olmuştur. Ancak ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile buna bağlı şiddet
bugüne kadar engellenememiştir. Bugün itibariyle ırkçılığın geldiği noktada maalesef mobing, şiddet ve öldürme
olayları ivme kazanmıştır.
Mabetlere saldırılar, tehditler ve tahrikler, ırkçı gösteriler, içerisinde insan olan evleri yakma, kundaklama
haberleri medyada yerini almaktadır. Bütün bunlar ırkçılığa karşı yeni önlemlerin alınması gerektiğini
göstermektedir. Bu durumda yeni değerlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu açıdan bakıldığında bu proje sorunun
çözümüne yönelik bir öneri sunma çabasıdır. Gayemiz eleştirel yönü ile değil öneri sunma, değerleri öne çıkarma
yoluyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yapılan çalışmalara ve bu bağlamda Avrupa ortak barışına katkı
sağlamayı hedeliyoruz.

İnsanın ve insanlığın barış içinde yaşaması için mutluluk havuzuna bir damla da bizden dileğiyle.

103

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Ayetlerin çıkartılmasında öncelik ırkçılıkla doğrudan ilişkili ayetlere verilmiş daha sonra ırkçılığı doğuran
sebeplerle ilgili ayetler çıkartılmış ve ortak değerler kaleme alınmıştır. Bunlarla ilgili müfessirlerin ve diğer
âlimlerin/uzmanların görüşleri yorumlar başlığı altında değerlendirilmiştir.

1. AYETLER ve ORTAK DEĞERLER

İslam, en temelde Tevhid’i yani Allah’ın birliğine imanı esas alan bir dindir. Bu yönüyle İslam, Hz.
Âdem’den itibaren gelen tüm peygamberlerin insanlığa sunduğu tek dinin ortak adıdır. Kur’an, bütün peygamberlerin insanları Tevhide davet ettiğini belirtir. İslam, vahiy eksenli din geleneğinin son halkasıdır. Hiç kuşkusuz Tevhid, İslam’ın özünü oluşturur. Ancak, Kur’an, Tevhid’in yanında öldükten sonra dirilmeye, peygamberlik kurumuna ve Hz. Muhammed’in son peygamber olduğuna inanılmasını da ister.

İslam dininin Kur’an’da var olan iman, ibadet ve ahlak alanındaki temel ilkeleri, Hz. Muhammed’in örnekliği ile aklın kullanılarak vahyin anlaşılması sayesinde, Hz. Muhammed’in sağlığında ortaya konmuştur.

Hz. Muhammed (s.a.v) Müslümanı tanımlarken onun bazı niteliklerine işaret eder. Buna göre Müslüman,
elinden ve dilinden insanların güvende olan, komşusu açken tok yatmayan, kendisi için istediğini herkes için
isteyen, güzel söz söylemenin ve gülümsemenin sadaka olduğunu bilen, insanlara merhamet eden ve saygı duyan kimsedir.

İslam, mesajı ve hükümleri itibariyle tüm zamanlara ve bütün insanlığa yöneliktir. İslam; denge, orta yol,
adalet, ölçü ve benzeri temel dinamikleri olan bir dindir. Aşırılıklara ve yetersizliklere yer vermez.
İslam’ın temel kaynağı Kur’an’dır. Kur’an, kıyamete kadar tahrif edilemeyecek bir kitaptır. Dünyadaki tüm
Kur’an nüshaları aynıdır.

İslam; uyumlu, tutkun ve dayanışma içinde hareket eden bir toplum oluşturur. İnanç bağıyla bir araya gelen ve ırk, renk, ülke ve sınıf ayrımı yapmayan bu toplumun temel dinamikleri; kardeşlik, yardımlaşma, eşitlik, adalet, hakkı ve sabrı tavsiye etme, iyiliği yayma, kötülüğe karşı mücadele etmedir.
İslam, kimsenin zorla Müslüman yapılmasını kabul etmez dinde zorlama yoktur esasını kabul eder. Kalpleri fethederek yayılmayı esas alır. Hükümleri yaşanılacak kolaylıktadır. Gücün yetirilemeyeceği zorluklar emredilmez.

İslam; Eşitlik ve adalet esasına dayanır. Dili, ırkı, mazisi ne olursa olsun kelime-i şehadet getirip buna uygun yaşayan herkesi Müslüman sayar.

İslam, üstünlük ölçüsü olarak ancak takvayı kabul eder. Bu sebeple ırkçılık ve yabancı düşmanlığını reddeder. Bu durum, Kur’an’da bulunan ayetlerde açık açık ifade edilmiştir.
Buna göre;

1.1. Kur’an-ı Kerimde doğrudan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili âyetler:

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, insanlık tarihi kadar eskidir. Irkçılığın özü “bizden olmayanı aşağı
görmek”tir. Kendisinden başkasını öteki olarak değerlendirmek ve onu küçümsemektir. Bu durum Kur’an’da
birçok ayette yasaklanmıştır.
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Kur’an-ı Kerim:

“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır”. (Hucurât sûresi 49/13)
Değerler:

1. Bir insanın nasıl yaratıldığı ve insanlığın nasıl yaratıldığının farkındalığı.

2. Bütün insanların bir baba ile bir anneden geldiğini kabul ederek birbirlerine üstünlük sağlamazlar.3. Tanrı nazarında üstünlük, ırk yoluyla değil, iyi davranış ve erdemledir.
4. Takvaya ulaşmak en yüksek değerdir, çünkü takva yoluyla insanlar ayrım yapmazlar.

5. Irklar arasındaki ayrımın tartışmalara ve üstünlük iddialarına yönelik olmadığı anlamına gelen aşiretler
ve kabileler aracılığıyla birbirlerini tanıma.
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2. Aralarında birbirlerini ayıplamamak.

3. Aralarında birbirlerini kötü lakaplarla çağırmamak.
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6. Irkçı olmadan kendi ırkına bağlı olma ve ırkını sevme; ırkçı olmadan kendi ırkına bağlı ve ona hayran
olmak.
7. Aynı ırktan birisi tarafından yapılan kötülükler karşısında sessiz kalmama.
8. Aynı ırktan biri tarafından yürütülmesine rağmen zulme katılmama.
Yorumlar;
İslâm dini, insanlar arası ilişkilerde yapay üstünlük ölçülerini ortadan kaldırmış; tek üstünlük ölçüsünün
ilim ve takva olduğunu bildirmiştir. Yaratılış itibariyle bütün insanlar, aynı haklara sahiptirler. İstisnasız olarak hiçbir ayrımı yapmadan her insan, yaratılışı itibariyle saygındır. Aynı ana-babadan, yani Hazret-i Âdem ile
Hazret-i Havva’dan meydana geldiler. Bu bakımdan bir ırkın diğerine üstünlük taslamaya hakkı yoktur.
Hz. Muhammed (s.a.v);
“Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık için savaşan bizden değildir. Irkçılık üzere ölen de bizden
(Müslümanlardan) değildir.” (Müslim, İmâre 53, 57, hadis no: 1850)
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:
“Allah indinde en şereliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine
bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.”
buyurdular. (Cem’u’l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)
Rasûlullah (s.a.s.)’a soruldu: “Kişinin soyunu, sülâlesini (kavmini, ulusunu) sevmesi asabiyet (kavmiyetçilik, ırkçılık) sayılır mı?” Hz. Peygamber şöyle cevap verdi:
“Hayır. Lâkin kişinin kavmine zulümde yardımcı olması ırkçılıktır..” (Ahmed bin Hanbel, 4/107, 160;
İbn Mâce, Fiten 7, hadis no: 3949)
Kur’an-ı Kerim:
“Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’tan korkun ki esirgenesiniz”. (Hucurât sûresi 49/10)
Değerler;
1. Din ve inanç kardeşliği.
2. İnsanlar arasında barış yapmak yüksek bir fazilettir.
3. İnsanlar arasında kötülüğe yol açmamak ve fesat çıkarmamak.
Yorumlar;
Toplumun temel yasalarından biri de toplumsal ilişkilerde sevgi ve saygının egemen kılınmasıdır. Birbirlerini seven bireylerin yaşadığı toplum mutlu bir şekilde yaşamını sürdürür. Birlik ve kaynaşma böylece temin
edilmiş olur.
Kur’an-ı Kerim:
“Ey müminler! Bir topluluk diğer bir topluluğu alaya almasın. Belki de onlar, kendilerinden daha
iyidirler. Kadınlar da kadınları alaya almasınlar. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kendi kendinizi ayıplamayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fâsıklık ne kötü bir isimdir!
Kim de tevbe etmezse işte onlar zalimlerdir”. (Hucurât sûresi 49/11)
“Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden
her kişinin vay haline!
“O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.” (Hümeze Suresi 104/1-3)
Değerler;
1. Başka bir toplumu alaya almamak.

4. İnsanları arkadan çekiştirmemek.

5. Servetin ölümsüzlük satın alabileceğine inanmamak.
6. Paranın ölümsüzlük getireceğine inanmamak.

7. Zenginlik, bazı insanlara kendi bencil çıkarları için değil, iyi amaçlar yolunda kullanılması için Allah’ın
bahşettiği bir nimettir.
Yorumlar;

İslâm dinine göre tüm insanlar eşittir. İnsanların birbirlerini sevmeleri dinin emridir. Başkalarını hor görme ve küçük düşürme yasaklanmış bir davranıştır.

Alaya almak; karşısındaki insanı küçük düşürmek üzere yapılan hareket ve sözle yapılan davranışlardır. Her
insanın kendisine göre bir şahsiyeti ve vakarı vardır. Şahsiyetine bir halel gelecek olursa derhal itiraz eder. Alaya almak, alay etmek İslam dinince yasaklanmıştır. Çünkü alay etme, küçük görme insanın psikolojik yapısı
itibariyle hoşuna gitmeyen davranışlardır.
Ayrıca, diğer insanları karalama ya da onlarla alay etme ve bu tür davranışlar yoluyla para veya zenginlik
kazandırma, insanları ebedi veya ölümsüz yapmaz. Zenginlik iyi amaçlar için kullanılmalı ve zenginler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her şeyi yapmalıdır. Bu tamamen yoksullara para verme şeklinde olması gerekmiyor; belki de en iyi yol onlara kendilerinin ihtiyaçlarını temin edebilecek şekilde desteklenmeleri ve iş
yapabilme imkânlarının kazandırılması gibi iyi yollar bulmaktır
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Müslüman elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kişidir.. Mümin ise, insanların canları ve
malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.” buyurdular. (Nesaî, İman,
8)
“İslam’ın Kur’an-ı Kerim’in yol göstericiliği ile kurmuş olduğu üstün insan topluluğunun yüce bir edebi
vardır. O toplumda herkesin dokunulmaz bir haysiyeti vardır. Bu haysiyet o toplumun haysiyetidir. Herhangi
bir bireyi ayıplamak bizzat insanın kendisini ayıplaması gibidir. Çünkü toplumun tümü birdir, bir bütündür ve
haysiyeti birdir.” (F.Kur’an. Hucurat suresi 11.ayet tefsiri. Seyyid KUTUP)
Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi’ye kızmış ve haddi aşarak ‘’siyah kadının oğlu’’ diye hakaret etmişti. Bilal
onu Hz. Muhammed (s.a.v)’e şikâyet etti.
Hazret-i Peygamber (a.s.m.) bunun üzerine Ebu Zer’i yanına çağırdı ve sordu:
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- ‘’Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende hala cahiliyet kokusu var.
Bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde, beyaz veya siyah derililerden daha hayırlı değilsin.’’(Ahmed
ibn Hanbel, el- Müsned, Mısır 1313, V, 158.)

Ebû Zer o kadar üzüldü ki, Bilal’in evine gitti ve başını kapısına koydu “Şüphesiz, Bilal başıma basarakl
beni bağışlamaz ve evine ondan sonra girmezse evini terk etmeyeceğim.” Bilal’in kendisini bağışladığı ve yüzüne basmayı reddettiği söylense de, Ebul Dharr Bilal yüzüne basana ve evine girene kadar oradan ayrılmadı.
Kur’an-ı Kerim:

“O’nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.” Rum suresi 30/22
Değerler:

1. Dillerin farklılığı ve çeşitliliği, Allah’ın varlığının delil veya işaretleri (ayât) olarak değerlendirilir.
2. Renk farklılığı ve çeşitliliği, Allah’ın varlığının delili olarak düşünülür.
3. Renk ve dil farklılıklarının kontrol edilemeyeceğinin farkında olmak.
Yorumlar;

Sınırları çok yakın olan ülkelerde dahi Allah farklı diller, farklı davranışlar, hatta her bir millete özgü davranış tarzları, konuşma üslupları, konuşma lehçeleri yaratmıştır. Yüce Allah’ın farklı renkleri, farklı dilleri, fark106

lı farklı ırklar ve milletleri yaratması O’nun çeşitlilik sanatının bir tecellisidir. Allah bu çeşitliliği dünyada bir
güzellik ve süs olması için yarattığı aşikârdır.

“Şayet bu farklılıklar bulunmasa ve insanlar tek tip olarak yaratılmış olsaydı dünyanın böyle beşerî ilişkilere sahne olması mümkün olmaz, düzenin yerini kaos alırdı. Bunu daha iyi tasavvur edebilmek için, meselâ,
aynı kıyafeti giymiş ikiz iki kişiyi ayırt etmenin zorlukları ve böyle bir durumda üzerlerinde farklı kıyafet bulunmasının sağladığı kolaylık göz önüne getirilebilir.” (Kur’an Yolu Tefsiri, Rum sûresi 22. Ayet tefsiri. Diyanet İşleri Başkanlığı)
Kur’an-ı Kerim:

“Ey insanlar! Sizi bir tek neisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler
ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz
Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir. (Nisa suresi 4/1)
Değerler;

1. Soy itibariyle başlangıçta bir tek neisten yaratıldığını bilmek.
2. Tüm insanların bir ana ve babadan geldiğini kabul etmek.
3. Akrabalık haklarına saygılı olmak.
Yorumlar;

Ebu’l-Hasan Harakanî de şöyle diyor:

“Her kim bu kapıya gelirse, ekmeğini veriniz ve inancını sormayınız. Zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan herkes Ebu’l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye layıktır.” (Harakâni, Harakâni Dern. Yayın.
S.19. Kars )
Kur’an-ı Kerim:

“İşte bu yüzdendir ki İsrailoğulları’na şöyle yazmıştık: Kim, bir cana veya yeryüzünde bozgunculuk
çıkarmaya karşılık olmaksızın (haksız yere) bir cana kıyarsa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Her
kim bir canı kurtarırsa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Peygamberlerimiz onlara apaçık deliller getirdiler; ama bundan sonra da onlardan çoğu yine yeryüzünde aşırı gitmektedirler. (Maide suresi 5/32)
Değerler;

1. Kötü bir davranışa dahi iyilikle mukabele etmek.

2. Birisinden iyilik görünce ona daha iyisi ile mukabele etmek.
3. Bir cana kıymakla tüm insanlığa kıymış olmak.

4. Bir canı kurtarmak tüm insanlığı kurtarmış olmak.
6. Toplumda aşırı gitmekten uzak durmak.
7. Kötü örnek oluşturmamak.

8. Kötü örnekle olup başkalarını da cesaretlendirmemek.
Yorumlar;

İnsan yaratılışı gereği sosyal bir varlıktır. Bu durum beraberinde sosyal hayatı getirmektedir. İnsanların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzensiz olması, toplumu da olumsuz yönde etkiler. Kur’an bir arada yaşayan insanların, iyilik, güzellik ve doğrulukta yarış halinde olmalarını ister. Tüm insanların, insan olarak doğuştan sahip oldukları bir takım hakları vardır. Bu haklar ertelenemez ve devredilemez haklardır. Rengi, dili, dini, ırkı
ne olursa olsun her insan yalnızca insan olduğu için bu haklara sahiptir. Günümüzde bu haklara insan hakları
diyoruz. İnsan haklarının en başında da yaşama hakkı gelmektedir. Yaşama hakkı en temel insan hakkıdır. Yaşama hakkının çiğnenmesi her toplumda ve ülkede suçtur. Öyle veya böyle bir cezayı gerektirmektedir. İnsan
evrenin en üstün, en değerli varlığıdır.
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5. Toplumda bozgunculuk yapmamak,

“Haksız yere birini öldüren katil, genellikle yaşama hakkı tanımamış, kanların haramlığına, neislerin masumluğuna saldırmış, adam öldürmeye yol açmış, başkalarına da cesaret vermiş olur.” (Hak Dini Kur’an Dili.
Maide suresi 32. Ayet tefsiri. Elmalılı Hamdi Yazır)
Kur’an-ı Kerim:

“Sur’a ülendiği zaman aralarında artık ne soy çekişmesi vardır, ne de birbirlerini soruşturacaklardır.” (Mü’minun suresi; 23/101)
Değerler;

1. İnsanlar arasında soy çekişmesi yapmamak.

2. İnsanların kendi aralarında birbirlerini soruşturmamak
3. Kendi aralarında övünmeden kaçınmak.

4. Her insan sadece kendisinden sorumludur.

Sûr’a ülendiği zaman, kıyametin koptuğu zaman kimse birbiri ile ne soyu, ne ırkını konuşacaklardır. O gün
ancak Allah rızasına uygun yapılan güzel işler kişiye fayda sağlayacaktır. Burada kişiye ne ırkı ne soyu yardımcı olacaktır.
Kur’an-ı Kerim:

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn Suresi 95/4)

“Andolsun, biz insanoğlunu şereli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi 17/70)
Değerler;

1. Her insan güzel yaratılmıştır.

2. Her insana yaratılışta şekli veren Yaratandır.

3. Her insana karada ve denizde imkanlar verilmiştir.
4. Her insan diğer yaratıklardan üstündür.
Yorumlar;

Peygamberimiz ashabı ile otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz ayağa kalkar. Arkadaşları da kalkar
ve sormadan edemezler.
- Ya Rasulallah. Bu cenaze Müslüman cenazesi değildi. (diğer bir rivayette Yahudi cenazesi idi)
- Rasulüllah şöyle cevap verdi;
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- O da bir insan değil mi? (Buhari Cenaiz.651, Müslim. Cenaiz 24)

Değerlendirme insan olarak yapılmaktadır. Yunus’un “Yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü” ifadesinde olduğu gibi.
Kur’an-ı Kerim:

Sizi topraktan yaratması, O’nun (varlığının) delillerindendir. Sonra siz, (her tarafa) yayılan insanlar oluverdiniz. (Rum suresi 30/20)
Değerler;

1. İlk başta insanın, ırk, renk, inanç ve dilinden bağımsız olarak topraktan yaratıldığını bilmek.
2. İnsanın dünyaya yayılmadan önce topraktan yaratıldığını bilmek.
Yorumlar;

“Yaratan sayesinde yaratıkları seviyoruz” Yunus Emre

Evrendeki her şeyi bir ölçü ve programla yaratan Allah, insanı da bir ölçüye göre yaratmıştır. İnsanın ne şekilde oluştuğunu o bilmektedir. İnsanın yaşam serüveninin hangi yasalar çerçevesinde daha iyi ve güzele gide-
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bileceğini o bilmektedir. Çünkü herşeyi o yaratmıştır. Yarattığı şeylerle ilgili her yasayı da bilmekte ve yasaları kendi belirlemektedir. İnsan, hayatını Allah’ın programladığı yasalar çerçevesinde sürdürmektedir. Düşünecek bir topluluk için insan yaratılışında hikmetler, delâletler vardır. İnsanlığın nasıl yüksek bir ahlâk ve sevimli bir medeniyete hazır ve ne kadar mutlu bir hayat ve nimete aday olarak yaratıldığını ve bu hayat için, sevgi
ve esirgeme hisleriyle nasıl bir sosyal düzen takib etmek gerektiğini gösterir.
Yunus Emre’nin dediği gibi yaratılanı yaratandan dolayı sevmek gerekir.
1.2. Kur’an-ı Kerim’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebeplerle ile ilgili ayetler:
Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran önemli sebepleri maddeler halinde aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;
1.2.1. Kişinin övünme ve üstünlük duygusu, bencillik.
İslam kişinin ırkından dolayı üstünlük taslamasını ve ırkı ile övünmesini uygun görmemiş ve bunun insanlar arasındaki barışı bozacak sebeplerden biri olarak kabul etmiştir. Çünkü her insan en güzel şekilde yaratılmıştır. Bu sebeple hiçbir ırkın bir başka ırka karşı övünme ve büyüklük taslama gibi bir bahanesi olamaz.
Kur’an bunu birçok ayet ile yasaklamıştır.
Kur’an-ı Kerim;
“Onlar: Andolsun, eğer Medine’ye dönersek, üstün olan, zayıf olanı oradan mutlaka çıkaracaktır,
diyorlardı. Halbuki asıl üstünlük, ancak Allah’ın, Peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar
bunu bilmezler”. (Münâikûn sûresi ayet 63/8)
“Derken bütün melekler topluca saygı ile eğildiler. Yalnız İblis eğilmedi. O büyüklük tasladı ve
kâirlerden oldu.” (Sâd Suresi 38/73,74)
“Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme! Çünkü
Allah övünen ve kuruntu edenlerin hiçbirini sevmez” (Lokman Suresi 31/18)
“Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen yeri asla yaramazsın, boyca da dağlara asla erişemezsin.”
“Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin katında sevimsiz şeylerdir.” (İsra suresi 17/37-38)
Değerler;
1. Güçlü iken zayıf olana tahakküm etmemek.
2. Mal zenginliği ile değil ancak Allah’a karşı yapılan amel ile üstün olmak.
3. Hayatı ve sosyal dayanışmayı ırkın üstünlüğüyle değil, inancın üstünlüğüyle korumak.
4. Verilenle şımaran değil verene şükreden olmak.
5. Ateş, topraktan daha güçlüdür diyerek şeytan gibi büyüklük taslamamak.
6. Irkının yaptığı ile değil kendi yaptığıyla övünmek.
7. Irkından dolayı insanları küçümsememek.
8. Irkından dolayı insanlardan yüz çevirmemek.
9. Irkından dolayı yeryüzünde böbürlenerek dolaşmamak.
10. Körü körüne inanmamak.
11. Kötü niyetli kişilerin etkisine girmemek.
12. Irkı ile övünenlerden olmamak.
Yorumlar;
Burada Müslümanın yaşam tarzı ile ilgili davranışları tanımlanmıştır. Dini ilkeler prensipler yer almıştır.
Gelecekle ilgili bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Bir şeye körü körüne inanılmamalıdır.
Hz.Muhammed (s.a.v) buyurdular:
“Irkçılık duygusuyla öfkelenen, ırkçılık uğruna savaşırken yahut ırkçılık dâvâsı güderken körü körüne açılmış bir bayrak altında ölen kimsenin ölümü câhiliyye ölümüdür.” (Müslim, İmâre 57; Nesâî, Tahrim
27; İbn Mâce, Fiten 7)
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1.2.2. Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün eksikliği.
Irkçı düşünceye sahip kişilerin özelliklerinden biri de paylaşma duygularının zayıf olmasıdır. Herhangi bir
sebeple yabancı birinin kendi alanına girmesi halinde onu rakip olarak görüp varolanı ondan kaçırmaya çalışır.
Paylaşmak istemez ve yabancıya karşı yavaş yavaş ırkçı davranışlara başlar. Halbuki paylaşma hem kendisine
hem karşısındakine yeni değerler katacaktır. Örneğin bilgi paylaşıldıkça yeni bilgilere doğru yelken açar. Sevinçler paylaşıldıkça artar, hüzünler paylaşıldıkça azalır.
Kur’an-ı Kerim:
“Ey Muhammed! Sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki: Hayır olarak verdiğiniz nafaka,
ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak daha ne yaparsanız herhalde Allah onu bilir. (Bakara Suresi 2/215)
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Sonra anaya, babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, akraba olan komşulara, yakın komşulara, yanında bulunan arkadaşa, yolda kalanlara,
sahip olduğunuz kölelere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez. (Nisa Suresi 4/36)
Değerler;
1. Paylaşmaktan korkmamak, paylaşarak erdemli olmak.
2. Bunlardan dolayı kibirlenen ve övünenlerden olmamak.
3. Anne babadan başlayarak yakınlar, yetimler, öksüzler, yoksullar, yolda kalmışlar, dilenenler, kölelerle
paylaşarak muttaki olmak.
Yorumlar;
“Aslında maddi paylaşımın en önemli amacı ve işlevi, muhtaçların maddi hayatlarını rahatlatma yoluyla bireyler ve zümreler arasında bir duygu paylaşımı da geliştirmek ve sonuçta birlikte yaşama iradesini güçlendirmektir.” (Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı. s.19. .. Mustafa ÇAĞRICI, DİB Yayınları 2015 Ankara)
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:
“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi. Birr, 35) buyurmakta ve insanlara saygı
göstermenin ne kadar önemli olduğuna işaret edilmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:
“ Veren el, alan elden üstündür.” (Buhari, Zekât, 18.)
Yakınlar, yolda kalmışlar, yetimler ile bir şeyler paylaşmak insanı zayılatmaz. Aksine hem maddi yönden
hem de manen daha da güçlendirir
Küresel dünya vatandaşlığının tartışıldığı günümüzde diğer dinlere mensup insanlarla sürekli irtibat halinde olmak kaçınılmazdır. Bugün insanlar birbirleriyle teknolojinin getirdiği imkanlar sayesinde günlük kıtalar
arası görüşmeler ve seyahatler yapma imkanına kavuşmuş ve işleri gereği değişik toplumlarla karşı karşıya
gelmeye başlamıştır. Bu ise farklı toplumlarla tanışma kültürünü beraberinde getirmiştir.
İrfan ehlinin birlikte yaşamadaki temel dinamiği, Müslümanlarla olduğu gibi diğer din mensuplarıyla ilişkilerinin de Allah rızası için olmasıdır. Çünkü yaratılanı yaratanından ötürü sevmek bunu gerekli kılar. Yunus’ça
ifadesiyle;
Elif okuduk ötürü, Pazar eyledik götürü
Yaratılanı severiz, Yaradan’ından ötürü.
İrfan ehlinin bu bakış açısı, halkın inançları, statüleri, renkleri ve dilleri ne olursa olsun bütün insanlarla iyi
ilişki kurarak güzel davranışlarla onları etkilemenin mümkün olduğunu göstermektedir.” (H. Kamil YILMAZ.
Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama Ahlakı. s.19. DİB Yayınları 2015 Ankara)
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:
‘Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet etmede ve birbirlerine şefkat göstermede tek bir
beden gibidir. O bedenin bir organı acı çektiği zaman, bedenin diğer organları da uykusuz kalıp acı çeker-
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ler .” (Müslim, Birr, 66, Buhari edeb. 27)

1.2.3. Empati eksikliği. (Ya ben zenci doğsaydım veya ya ben sarı doğsaydım !)

Irkçı düşünceyi doğuran sebeplerden biri de insanda empatinin olmamasıdır. Anlayış göstermek, kalp ve
beyin ile tanımak, bağışlama için gerekli ilk adımlardır. Empatik tutum, aynı zamanda, farklılıkları birer tehdit
unsuru olmaktan çıkarır; daha barışçıl, sağlıklı bir iletişim ortamına zemin hazırlar.
Kur’an-ı Kerim:

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl suresi 16/90)
“Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi, ana-babanıza da iyi davranmanızı kesin bir şekilde emretti. Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa, kendilerine “of!” bile deme; onları azarlama; ikisine de güzel söz söyle.” (İsra Suresi 17/23)

“Onları esirgeyerek alçakgönüllülükle üzerlerine kanat ger ve: “Rabbim! Küçüklüğümde onlar beni
nasıl yetiştirmişlerse, şimdi de sen onlara (öyle) rahmet et!” diyerek dua et.” (İsra Suresi 17/24)
Değerler;

1. Herkese adil olmak,

2. İyilik yapmak,yardımda bulunmak

3. Azgınlıktan kaçınmak, çirkin işler yapmamak.

4. Öfkesini yenmek, affedici olmak, kusurları bağışlamak.

5. Başkasının inancına saygılı olmak. Yaşlılara mütevazi olup onlarla birlikte olmak.
6. Fakire, yetime ve yaşlılara karşı korumacı olmak.
Yorumlar;

Empatinin varlığı kişiyi ırkçı düşünceden uzaklaştırır, empatinin yokluğunda da kişinin ırkçılığa doğru gidişi hızlanır. Empatinin en açık bir şekilde ifade bulduğu hadislerden birkaçı aşağıda yer almaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular;
“Sizden biriniz, kendisi için arzu ettiğini kardeşi için de arzu etmedikçe iman etmiş olmaz.” (Buhari iman 7)
“Komşusu aç iken, tok yatan kimse bizden değildir.” (Hâkim, II, 15)

“Hiçbir insan, ne maddi ne de manevi açıdan mükemmel değildir. Dolayısıyla hiç kimsenin hiç kimseden
üstünlüğü yoktur. Kadın, erkek; özürlü, sağlıklı; zengin, yoksul; genç, yaşlı; kimsesiz ve sığınabileceği bir
yere, kişiye sahip olan herkes hak ve özgürlükler noktasında eşittir. Bizce eksik ve kusurlu olan insanlara kibir, bencillik ve hoşgörüsüzlükle yaklaşmak; onlarla alay etmek, onları hakir görmek; renginden, dininden, ırkından ve cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmak her şeyden önce “kul hakkı”nın ihlali demek olup, çağdaş hukukta “insan hakları ihlali” olarak ifade edilmektedir. İnsan hakları ihlali bugün, uluslar arası gündemin
başında yer alan önemli hukuksal ve toplumsal problemlerden biridir.” (Muhammet Altun Ank.Üni.Sosyal Bil.
Enst. Yük.Lis.Tez.Ankara 2006)
“Resûlüllah (a.s.) buyurdular ki:

“Bir adam yolda giderken çok susamıştı. Bir kuyu buldu. Ona inip, su içti, sonra çıktı. Bir de ne görsün!
Dilini çıkarmış soluyan, susuzluktan ıslak toprağı yalayan bir köpek. Adam, kendi kendine gerçekten bana
gelen susuzluğun aynısı bu köpeğe de gelmiş deyip kuyuya indi ve mestini suyla doldurdu. Mesti ağzıyla tutup kuyudan çıktı, köpeği suladı. Allah onun bu iyiliğini kabul etti ve onu bağışladı.”
Orada bulunan ashap;

-Ey Allah’ın Resulü! Hayvanlara olan davranışlarımızdan dolayı bizim için sevap var mıdır?” dediler. Peygamber (s.a.v) de;

-“Her karaciğeri yaş olan hayvanda bizim için sevap vardır.” Buyurdu. (Müslim Cihad, 44, İbn Mace, edep. 8)
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“Kardeşinin başına gelen (kötü) bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni (o şeyle)
imtihan eder.” (Tirmizi, Sıfatü’l-kıyame, 54)

Değerler;

1. Başta anne baba olmak üzere empati yaparak yaşlılara karşı iyi davranmak.
2. Yaşlılara karşı saygılı olmak ve onlara güzel sözle nazik davranmak.
3. Yaşlılara karşı alçakgönüllü olmak ve onları kollayıp gözetlemek.
1.2. 4. İşsizlik ve ekonomik zorluklar.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte küçülen dünyamızda işyerlerinde birden fazla millete mensup kişiler birlikte çalışmakta ve üretime katılmaktadırlar. Aralarında mutlaka sıkıntı ve rahatsızlıkların olması muhtemeldir.
Burada kişiyi endişeye sürükleyen sebeplerin başında işsiz kalırım, sıkıntıya düşerim, yeni bir iş bulamazsam
rahatsız olurum gibi düşüncelerdir. Muhakkak ki, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar ister istemez insanların yaşam
kalitesini düşürmekte ve böylece kişileri maddi ve psikolojik yönden sıkıntıya sokmaktadır. İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar geçici olup değerler ise bakidir.
Kur’an-ı Kerim:

“Akrabaya, yoksula ve yolda kalmışa hakkını ver. Bununla beraber malını saçıp savurma.(İsra Suresi 17/26 )

“Bayramda kesilen kurbanların etlerinden yeyin; yoksulu, fakiri de doyurun “ (el-Hacc suresi, 22/28).

“Rüştüne erişinceye kadar, yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. (İsra Suresi,17/34)
Değerler;

1. Fakirlikten korkup yanlış şeyler yapmamak.

2. Fakirlikten korkup insanlara eziyet etmemek.
3. Cimrilik yapmamak

4. İhtiyaç sahiplerine yardım etmek
5. Verdiği sözde durmak
Yorumlar;

Bu ayette ekonomik sıkıntılar karşısında olumsuz tavır takınmanın şeytanın teşviklerinden olduğu belirtilerek fakirlikten korkup yanlış işler yapılmamasını emretmektedir.
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Allah’ım, yoksulluk itnesinin şerrinden, küfür ve yoksulluktan sana sığınırım” (Nesaî, Sehv, 90,
İstiâze, 16, 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 36, 39,)
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1.2.5. Hoşgörü ve tevazu eksikliği.

Toplumlarda farklı inanç ve dine mensup insanların bulunması kaçınılmazdır. Bu toplum hayatında bizim
elimizde olmayan fıtrî bir sonuçtur. Çünkü doğarken nerede doğacağımıza bir karar veremeyiz. Doğduğumuz
toplumun ister istemez birer bireyi oluveririz Bu bağlamda, toplumların birarada yaşamalarını sağlayan ana
kaynaklardan biri de hoşgörü ve tevazudur.

Hoşgörünün ve tevazunun olmadığı takdirde kişinin kibir ve kendini beğenme, üstünlük taslama gibi benzeri olumsuz davranışlara sapması ve dolayısıyla ırkçı yaklaşımlar, yabancı düşmanlığı ve şiddete yönelimler
kaçınılmaz olacaktır.
Kur’an-ı Kerim:

“Kairlerden bir kısmını faydalandırdığımız şeylerde sakın kgözün kalmasın. Onlara karnşı mahzun
olma ve mu’minlere (şefkat) kanadını indir.” (Hicr Suresi 15/88)
“Rahmân’ın (has) kulları onlardır ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında (incitmeksizin) “Selam!” derler (geçerler)” (Furkan Sûresi 25/63)
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Değerler;

1. Arkadaşa, yolda kalanlara karşı tevazulu olmak. Kibirli olmamak.
2. Kendini övenlerden olmamak.

3. Hoşgörülü olmak, hoşgörülü davranmak.

4. Tevazu sahibi olmak, kıskançlıktan uzak durmak.
Yorumlar;

Hoşgörü ve tevazunun olmadığında yerine ikame edilen kibir kişinin kendisini bir başkasından üstün görmesidir. Bir başkasını diğer anlamıyla aşağı görmektir. Toprak tevazu sembolüdür. Dağ gibi başını dik tutmaz.
Herkes üstüne basar geçer. Müslüman tahammülde de toprak gibi olmalı ve insanların sıkıntılarına katlanmalıdır. Mevlana Celaleddin Rûmî’nin dediği gibi “tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol”maya çalışılmalıdır.
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

Kalbinde zerre miktar kibir bulunan kimse asla cennete girmeyecektir!” (Müslim, İman 147; Ebu Davud,
Edeb 29, Tirmizi, Birr 61)

“Sadaka vermek maldan hiçbir şey eksiltmez. Allah İnsanları affeden kulunun mutlaka izzet ve onurunu artırır. Allah için tevazu göstereni Allah muhakkak yükseltir.” (Müslim, Birr, 69 ) Kendisi ile konuşan birinin korkudan titrediğini gören Hz. Peygamber (sa.v.)ona şöyle demişti:
-“Sakin ol! Ben bir kral değilim, kurutulmuş et yiyen bir kadının oğluyum.”(İbn. Mace, Sünen Et’ıme 30)

“Hoşgörü farklı olana farklı bakmamaktır. Onu ötekileştirmemektir. Hoşgörü Mevlana’da olduğu gibi insanları bir bütün olarak görmektir. İnsanı bütün yaratılmışların en şerelisi olarak bilip her dilden, her dinden,
her renkten insanı kucaklamak, onları hataları dolayısıyla dışlamamak, onları sevmektir. Onların kalplerini kırmamak, incitmemektir. Önemli olan onları kardeşlik ve barış unu ile sevgide yoğurmaktır.” (Süleyman Aslan.
Onların Vasıları. s.167)
Mevlana diyor ki,

“Mağrur olma, şükredici, alçak gönüllü ol. Yani şeytan gibi kendini görme.” (Mesnevi I./3362)
1.2.6. Tanışma ve birlikte yaşama kültürünün eksikliği.

İslam’ın en önemli ilkelerinden biri de mütekabiliyet ilkesidir. Yani karşılıklılık ilkesidir. Sosyal barış ve
birlikte yaşamanın ana kaynaklarından da birisidir. İnsanlar tek başlarına ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün
görünmemektedir. Bu sebeple insanlar topluluklar oluşturmayı ve birbiriyle yardımlaşmayı sağlayacak bir fıtratta yaratılmıştır.
“Allah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlar (köle, cariye, hizmetçi ve benzerlerine) iyi davranın; Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez.” (Nisa suresi 4/36)
“Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra Suresi 17/36)
Değerler:

1. Ana babaya iyi davranmak
2. Akrabalara iyi davranmak

3. Yetimlere, yoksullara iyi davranmak

4. İster yakın, ister uzak komşulara iyi davranmak,
5. Komşuya karşı sorumlu olmak.
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Kur’an-ı Kerim;

6. Arkadaşlara iyi davranmak.
7. Yolculara iyi davranmak.

8. Emri altında çalışanlara (çalışan, hizmetli ve benzerlerine) iyi davranmak.
9. Kendini beğenenlerden ve böbürlenenlerden olmamak.
10. Kesin olmayan haberden, bilgiden uzak durmak.
Yorumlar:

Türkçemizde “bir arada yaşama” ya da “birlikte yaşama” şeklinde kullandığımız kavram, (İspanyolca “convivencia”, İngilizce “coexistence”) tabii olarak sadece farklı dinler arasındaki ilişkiler yanında farklı etnik unsurları ve bir dinin kendi içindeki farklı anlayışlar mezhep ve meşrepler arasındaki ilişkileri de kapsar. (İslam
Kültüründe Hoşgörü, Bir Arada Yaşama Tecrübemizin Esasları. (Mehmet ÖZDEMİR. DİB Yayınları Ankara 2015)
Bugün dünyamızda bilim ve teknoloji alanında son derece hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Ulaşımda ve kitle iletişim araçlarında çok büyük imkanlar ve kolaylıklar sağlamıştır. Bunlar toplumun hizmetine sunuldukça
iş veya diğer sebeplerle şehirden şehire, ülkeden ülkeye seyahatler hızla artmaya başlamıştır. Dünya artık gittikçe küçülmeye ve kıtalar arası seyahatlerle toplumların birbirleri ile olan tanışmaları ve diğer birliktelikleri artmıştır.
Bu sebeple dünyanın sınır kavramını unuttuğu günümüzde farklı din, dil, ırk, renk ülke, kültür, inanç ve
mezheplere sahip insanlar görülmemiş derecede birlikte yaşamaya başlamışlardır. Küresel ölçekte ekonomik,
siyasi, dini ve kültürel etkileşimler yaşanmaya ve bununla birlikte de “ötekini tanıma” yani “öteki” problemlerini de beraberinde getirmiştir.

Hiç şüphesiz İslam, farklılıkların bir arada barış ve huzur içinde yaşamalarına dair ahlak ve hukuk ilkelerini belirlemiş ve “öteki” anlayışı, farklılıkların bir kimlik olarak muhafaza edilip yaşatılmasını öngörmüştür.

Hz. Peygamber (s.a.v) zamanından günümüze İslam toplumları, Müslüman olmayan toplumlarla ilişkilerinde her zaman belli ölçüleri gözetmiştir. Bu ölçüleri belirleyen bizzat Kur’an ve Hz. Peygamberin (sa.v.) sünnetidir. Kerim Kitabımızda dini kabul noktasında insanlara baskı yapılmasını yasaklayan ayetler bulunması,
(Bakara, 2/256. 10/99, Kehf, 18/29), başka din ve inanç mensuplarına anlayış gösterilmesini gerekli kılmaktadır. Allah Resulü (sa.v.) döneminde Hristiyanlarla ilk ilişkiler, Müslümanların Habeşistan’a hicretiyle; Yahudilerle ilk ilişkiler ise bizzat Hz. Peygamberin (s.a.v) Medine’ye hicretiyle başlamıştır. Medine İslam toplumunda üç ilahi dinin mensupları arasında örnek ilişkiler kurulmuş, anlaşmalar imzalanmış, birlikte yaşama hukuku geliştirilmiş ve bu hukuk Medine Vesikası ile yazılı hale getirilmiştir.” (Hz. Peygamber ve Birlikte Yaşama
Ahlakı. Mehmet GÖRMEZ. DİB Yayınları 2015 Ankara)
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Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Yanı başında komşusu aç iken tok yaşayan mü’min, olgun bir mümin değildir.” Buyurdular. (et-Tergip
ve’t-Terhip 3/358)
“Yapacağı fenalıklardan komşusu güven içinde olmayan kimse cennete giremez” buyurdular.(Müslim,
İman 73)
“Allah Teâlâ’ya göre arkadaşların hayırlısı, arkadaşına faydalı olandır. Yine Allah Teâlâ’ya göre komşuların hayırlısı, komşusuna faydalı olandır.” (Tirmizî, Birr 28.)

“Cebrâil bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak
sandım.” (Buhârî, Edeb 28; Müslim, Birr 140–141. Tirmizî, Birr 28)

“Hadislerde komşuluk kavramının din ayırımı yapılmaksızın mutlak olarak kullanılmasını dikkate alan
âlimler, gayri müslim komşuların da komşuluk haklarının bulunduğu görüşünde birleşmişlerdir. (Acrûnî, I,
328.)
Kur’an-ı Kerim;

“Sadakalarınızı, kendilerini Allah yoluna adamış olan fakirlere veriniz. Onlar yeryüzünde gezip do-
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laşmaya güç yetiremezler. Utangaç olduklarından dolayı, bilmeyenler, onları zengin sanırlar. Oysa sen
onları yüzlerinden tanırsın. Yüzsüzlük yapıp kimseden birşey de isteyemezler. Ne türden bir iyilik yaparsanız, şüphe yok ki, Allah onu bilir.” (Bakara suresi 2/273)
Değerler;

1. Toplumsal birliktelik için etraftaki yoksullara yardımcı olmak.
2. Kibirsiz ve övünçsüz bir yaşama kültürüne sahip olmak.
3. Davranışlarında edep örneği gösterenlerden olmak.
Yorumlar;

Dikkat edildiği zaman hallerinde görülecek yoksulluk alâmetlerinden bilirsin. İnsanlardan birşey isteyemezler, hele hele ısrarla ve bıktırırcasına hiç isteyemezler, dilencilik edemezler. Olsa olsa pek zor durumda kaldıkları zaman, dolaylı yollardan hallerini anlatmaya çalışırlar.
Hz.Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Allah yarattıklarına daima yumuşak davranır ve yumuşak davranılmasını sever.” (Ebu Davud. Edeb. 10)
“İnsanlara teşekkür etmeyen, Allah’a da şükretmez.” (Tirmizi. Birr, 35

“Güzel söz sadakadır.” (Buhari edeb, 34)

“Kim bir iyilik yaptığında seviniyor, bir kötülük yaptığında da üzülüyorsa, o mümindir.” (Ahmet İbn
Hanbel, Müsned IV, 399.)

“Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kimsedir. İnsanlarla iletişim kuramayan ve kendisiyle ilişki kurulamayan kimsede hayır yoktur.” (İbn Hanbel, II, 400)
1.2.7. Eşitlik ve kardeşlik anlayışında eksiklik. (yoksul, işçi vb. ile aynı safta olmayı istememe)

İslamda kardeşlik kavramı birlikte yaşamanın en önemli temellerinden birini ifade eder. Kur’an-ı Kerim bu
kavramı sık sık kullanarak bunun ortak bir insanlık değeri olduğunu vurgulamıştır. İslam dini gönülleri sevgi
ile birleştiren kardeşlik duygusuyla insanlar arasında eşitliği getirmiştir. Her türlü ayırımı ortadan kaldırmıştır.
Kur’an-ı Kerim:

“Biz insanı en güzel biçimde yarattık.” (Tîn Suresi 95/4.)

“Andolsun, biz insanoğlunu şereli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (İsrâ suresi 17/70)
Değerler;

1. Her insan güzel yaratılmıştır.

2. Her insana yaratılışta şekli veren Yaratandır.

3. Her insana karada ve denizde imkanlar verilmiştir.
Yorumlar;

Peygamber Efendimiz de Veda hutbesinde “insanların yaratılıştan eşit oldukları” şeklindeki İslam dininin
evrensel ilkesini;
”Ey insanlar! Şunu iyi biliniz ki Rabbiniz birdir. Atanız birdir. Hepiniz Adem’in çocuklarısınız, Adem de
topraktandır. Arap’ın başka ırka, başka ırkın Arap’a, beyaz ırkın siyah ırka, siyah ırkın beyaz ırka –takva
dışında- bir üstünlüğü yoktur” diyerek dile getirmiştir.

Peygamberimiz ashabı ile otururken bir cenaze geçer. Peygamberimiz ayağa kalkar. Arkadaşları da kalkar
ve sorumadan edemezler.
-Ya Rasulallah. Bu cenaze Müslüman cenazesi değildi. (diğer bir rivayette Yahudi cenazesi idi)
-Rasulüllah şöyle cevap verdi;

- O da bir insan değil mi? O da bir can taşımıyor mu? (Buhari Cenaiz, 651)
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4. Her insan diğer yaratıklardan üstündür.

Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) Medine-i Münevvere’ye hicret ettiğinde, bütün
gayr-i Müslimlerle bir sözleşme imzalamıştır. Peygamberimiz bu sözleşme ile farklı dinler ve kültürlerin bir
arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmelerinin ahlâkî ve hukukî temellerini atmıştır.
1.2.8. Dil, din ve renk farklılıkları.

Dillerin ve renklerin farklı oluşu, huy ve ahlâkların çeşit çeşit olması, kabiliyet ve yeteneklerin değişik değişik olması çekişme ve ayrılığı gerektiren bir ayrılık değildir. Aksine, tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve
bütün ihtiyaçları gidermek için yardımlaşmayı gerektiren bir unsurdur.
Kur’an-ı Kerim:

“O’nun delillerinden biri de, gökleri ve yeri yaratması, lisanlarınızın ve renklerinizin değişik olmasıdır. Şüphesiz bunda bilenler için (alınacak) dersler vardır.” Rum suresi 30/22

“Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında
muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.”(En’am Suresi 6/2)
Değerler:

1. Dil farklılığını Allah’ın varlığının delili olarak bilmek.

2. Renk farklılığını Allah’ın varlığının delili olarak bilmek.

3. Renk ve dil farklarının kontrol edilemeyeceğinin farkında olmak
Yorumlar:

Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Ey insanlar! Şuna dikkat ediniz ki sizin Rabbiniz birdir, babanız birdir. Arab’ın arap olmayana, Arap
olmayanın Arab’a, beyazın siyaha, siyahın beyaza, Allah korkusu dışında hiçbir üstünlüğü yoktur.” (Ahmet b. Hanbel. Müsned V. 411)
Bir defasında Ebu Zer el-Gifari, Bilal-i Habeşi’ye “Kara kadının oğlu!” diye hakaret eder. Bunu duyan Hz.
Peygamber öfkelenir ve Ebu Zer’e ;
“Ey Ebu Zer! Onu sen anasından dolayı mı ayıplıyorsun? Demek ki sen , içinde hala cahiliyet ahlâkı
kalmış bir kimse imişsin!” diye azarlar. Ebu Zer yanağını yere koyarak;

“Bilal ayağıyla basmadıkça yanağımı yerden kaldırmayacağım!” diye özrünü beyan eder. (Buhari İman 22,)
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“Allah indinde en şereliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine
bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.”
(Cem’u’l-Fevâid, 1/510, hadis no: 3632)
Kur’an-ı Kerim;

“O, yaratan, var eden, şekil veren Allah’tır. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar
O’nun şânını yüceltmektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir. (Haşr Suresi 59/24)
Değerler;

1. İnsanları farklı farklı yaratan Allah’ın olduğunu bilmek.

2. İnsanları yaratırken şekli verenin Allah olduğunu bilmek.
Yorumlar;

İnsanın yaratılışındaki şekli şemaili kendi elinde değildir. Ona şekil veren ve yaratan Allah’tır (c.c.) Bu yüzden karşımızdaki insanın renginin, yüzünün şeklinin, boyunun yaratıcısı Allah’tır. Bu yüzden bu özelliklerle
üstünlük gösterişine girmek hem sosyal ve hem de dinler açısından mümkün değildir. Üstünlük bu aşamadan
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sonra davranışlardaki güzel ve kötü yelpazesindedir. İnsan ırklarındaki zengin çeşitlilik, Allah’ın insanı bir
anda yoktan var ettiği gerçeğini destekler.
1.2.9. Kıskançlık duygularının bastırılamaması.

Kıskançlık duyguları insanda varolan fıtrî bir özelliktir. Allah tarafından bazı duyguların yaratılışta verildiği gibi kıskançlıkta insanın doğuştan gelen bir duygusudur. Çocukluğumuzdan itibaren bu duyguyu günlük
hayatta sıkça yaşarız. Önemli olan kıskançlıklarımızı aşırıya kaçmadan doğru bir şekilde kullanabilmemizdir.
Kıskançlığı olumsuz şekilde kullanılması Kur’an’da yasaklanmıştır.
Kuran- Kerim:

“Ehl-i kitaptan birçoğu arzu etmektedir ki, sizi imanınızdan sonra çevirip kâir etsinler: Hak kendilerine iyice belirdikten sonra bile sırf nefsaniyetlerinden ve kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna
rağmen siz şimdi af ile, hoşgörüyle davranın tâ Allah emrini verinceye kadar. Şüphe yok ki Allah her
şeye kâdirdir.” (Bakara suresi 2/109)
“Yoksa onlar, Allah’ın lütuf ve kereminden insanlara verdiği nimetleri kıskanıyorlar mı? Şüphesiz
biz, İbrahim ailesine de kitap ve hikmeti vermiştik. Hem de onlara büyük bir mülk ve saltanat ihsan ettik.” (Nisa suresi 4/54)
Değerler;

1. Kıskançlık insanlar arasında anlaşmazlıkları körükler. Taşkınlık ve ihtirasta anlaşmazlıkları doğurur.
2. Af ve hoşgörü kıskançlığı köreltir.

3. İnsandaki neisler kıskançlığa hazırdır. Onu tahrik etmemek uygundur.
Yorumlar;

Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Hasetten (Kıskançlıktan) sakının! Çünkü ateşin odunu yediği gibi, haset de iyi amelleri yer bitirir.”
(Ebû Davud, Edeb, 44))
Kur’an-ı Kerim;

‘Onlar, bollukta da, darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlar (daki hakların)dan bağışlama ile (vaz)geçenlerdir. Allah, iyilik yapanları sever.’ (Al-i İmran Suresi, 134)
Değerler;

1. İyi insan olmak için öfkesini yenen olmak.

2. İyi insan olmak için bağışlama meziyetine sahip olmak.

Dinin getirdiği sevgi, şefkat, merhamet, tevazu, yardımlaşma, kanaatkarlık gibi ahlaki erdemlere tamamen
zıt bir ahlak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz bu ahlak tarihin her döneminde var olmuştur. Sadece bu gibi siyasi vahşetlerde değil, günlük hayatta karşımıza çıkan çeşitli şiddet örneklerinde de faşist ideolojinin rolü vardır.
Birbirlerini basit bir anlaşmazlık sonucunda döven, bıçaklayan veya kurşunlayan insanlar, şiddeti kahramanlık
gibi gören ve gösteren bir kültürün ürünüdürler.
Bu hastalığın en temel kaynağı ise, söz konusu insanların dinsiz olmalarıdır. Belki kendilerine sorulsa dindar olduklarını iddia edeceklerdir. Ama dinin insana kazandırdığı manevi güzelliklerden ve asil ahlaktan tamamen habersizdirler. Dolayısıyla hastalığın çözümü de, insanların Kuran ahlakını gerçek anlamıyla öğrenmeleri, kavramaları ve yaşamalarında yatmaktadır.
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3. Sorumluluğunu bilerek hem bollukta hem de darlıkta insanlara yardımcı olmak.

1.2.10. Adalet ve haksızlık duygusu.

Adalet ve haksızlık duygusu da insanda ırkçılık ve yabancı düşmanlığını körükleyen etkenlerden sayılmıştır. Bir guruba karşı yapılan haksızlıklar ister istemez karşı tarafa nefreti doğuracak ve dolayısıyla da ırkçılığa
doğru meyli artıracaktır.
Kuran-ı Kerim:

“Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor. (Nahl suresi 16/90)

“Yetimlere mallarını verin. Temizi pis olanla (helali haramla) değişmeyin. Onların mallarını kendi
mallarınıza katıp yemeyin. Çünkü bu, büyük bir günahtır.” (Nisa Suresi 4/2)
Değerler:

1. Adaletli olmak.
2. İyilik yapmak.

3. Çirkin işlerden ve azgınlıktan uzak durmak.
4. Helal ve haramı birbiriyle karıştırmamak.

5. Savunmasız özelliğinden faydalanarak yetimlerin mallarını yememek.
6. Aç gözlü ve kötü niyetli olmamak.

7. Başkaları adına kendisini zenginleştirmemek
Yorumlar;

Herkes hak ve özgürlükler noktasında eşittir. Bizce eksik ve kusurlu olan insanlara kibir, bencillik ve hoşgörüsüzlükle yaklaşmak; onlarla alay etmek, onları hakir görmek; renginden, dininden, ırkından ve cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa tabi tutmak her şeyden önce “kul hakkı”nın ihlali demek olup, çağdaş hukukta “insan
hakları ihlali” olarak ifade edilmektedir. İnsan hakları ihlali bugün, uluslar arası gündemin başında yer alan
önemli hukuksal ve toplumsal problemlerden biridir.”
1.3. Ortak paydaları öne çıkaran ayetler

Avrupa’da yaşayan üç dine mensup insanlar incelendiğinde, Allah’ın varlığına, ahiretin varlığına ve peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine inandıkları görülmektedir. Bu üç husus Kur’an-ı Kerimde birçok
yerde ifade edilmektedir.
1.Allah’a inanmak
2.Ahirete inanmak

3.Peygamberlere inanmak
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1.3.1. Allah’a inanmak.
Kur’an-ı Kerim:

“Allah’a iman edip O’na sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf (deryası) içine daldıracak ve onları kendine doğru (giden) bir yola götürecektir. (Nisa Suresi 4/175)
“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.” (Şuara sûresi, 26/179
Değerler;

1. En güzel dost olarak Allah’ı tanımak

İslam’da mutlak tek tanrı inancı esastır: tek bir tanrı, Allah, vardır ve Hz. Muhammed (sav) Allah’ın peygamberidir.

Ruh ölümsüzdür ve Tanrı tarafından yargılanarak ödül veya ceza alır. Cennet bir tür bahçedir ve salihler
orada daimi kalacaktır. Kâirler ise cehenneme gidecektir.
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Allah inancı İslam’ın şartlarından biridir. Kelimeyi Şehadette de bunu görmekteyiz.
1.3.2. Ahirete inanmak

Üç dinin vazettiği hususlardan birisi de ahiret inancıdır. Hem Kur’an-ı Kerim, hem Tevrat ve hem de İncil
bu hususta ahiret inancının varlığı ile birlikte gereğini ortaya koymuşlardır.
Kur’an-ı Kerim:

“Mahşer vaktinde sizi toplayacağı gün, işte o zarar günüdür. (Ancak) kim Allah’a inanır ve yararlı iş
yaparsa, Allah onun kötülüklerini örter, onu (ve benzerlerini), içinde ebedî kalacakları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur.” (Tegâbun suresi 64/9)
Değerler;

1. Mahşer gününde zararlı olanlardan olmamak.

2. Yararlı işler yaparak ahirette mutlu olanlardan olmak.
1.3.3. Peygamberlere inanmak

Üç dinin vazettiği hususlardan birbaşka hususta Peygamberlere imandır. Hem Kur’an-ı Kerim, hem Tevrat
ve hem de İncil bu hususta Peygamberlere imanın gereği ile ilgili ayetler vazetmiştir.
Kur’an-ı Kerim:

“Peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri
Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler.

“Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayırım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık! Dönüş sanadır” dediler.” (Bakara Suresi 2/285)

“(Yerine göre) müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın! Allah izzet ve hikmet sahibidir.” (Nisa suresi 4/165)
Değerler;

1. Peygamberler arasında ayırım yapmamak.

2. Doğru yola ulaşmada Peygamberlere inanmak.

3. Müjdeleyici ve sakındırıcı olarak Peygamberlere inanmak.
Peygamberler Allah’ın emir ve yasaklarını insanlara duyurmak için Allah tarafından gönderilen seçilmiş
kişilerdir. Biz bunları Allah’ın elçileri olarak adlandırmaktayız. Hz.Adem ile başlayan Peygamberlik müessesesi Hz. Peygamber Muhammed (sa.v.)’e kadar devam etmiştir. Ayetlerde de zaten bu husus belirtilmektedir.
Son Peygamber Hz. Muhammed’dir ve Peygamberlik müessesesi O’nunla beraber sona ermiştir. Müslümanlar
Hz.Muhammed (s.a.v) inanmakla birlikte Kur’an’da belirtilen diğer bütün Peygamberlere de inanmaktadırlar.
İslamın şartlarından birisi de KELİME-İ ŞAHADET’tir. “Şahadet ederim ki, Allah’tan başka hiçbir ilah
yoktur, ve yine şahadet ederim ki Muhammed, onun kulu ve elçisidir.”
1.4. Ahlaki ilkelerin kötü eylemleri önleyen gücüne değinen ayetler

İnsanlarda varoluştan gelen bazı ahlaki özellikler ve dînî ve sosyal yapıyla birlikte oluşan ahlaki ilkeler
kötü davranışları bertaraf ettiği bir vakıadır. Bunları üç grupta incelememiz mümkündür.
1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü

2. İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
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Yorumlar;

1.4.1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü

İnsanların toplumsal yaşamda, bir aradaki hayatlarında çeşitli kurallar getirilmiştir. Hem dini ve hem sosyal
olarak oluşmuş kurallara uyulması toplumsal hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunlara uyulduğu takdirde toplum düzeni sağlanır, aksinde ise toplum düzeni bozulur. Peygamberimizin “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” ifadesi sosyal hayatta ahlaki ilkelerin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.
Kur’an-ı Kerim;

“Ölçtüğünüzde ölçmeyi tam yapın, doğru terazi ile tartın. Bu daha hayırlı, sonuç bakımından daha
güzeldir.”

Hakkında kesin bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz ve kalp, bunların hepsi ondan sorumludur.” (İsra Suresi 17/36, 37)
Değerler;

1. Amellerle denenmekte olduğunu anlamak.

2. Yaptıklarımızla diğerlerinden üstün olmak.
3. Ticaretinde ölçüsünde ahlaklı olmak.

4. Kesin olmayan bilgi ile hareket etmemek. Körü körüne inanmamak.
Yorumlar;

Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular:

“Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse komşusunu rahatsız etmesin. Allah’a ve âhiret gününe
iman eden kimse misairine ikram etsin. Allah’a ve âhiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin
veya sussun!” (Buhârî, Nikâh 80, Edeb 31, 85, Rikak 23)

“Mümin kendisiyle dostluk kurulabilen kimsedir. İnsanlarla iletişim kuramayan ve kendisiyle ilişki kurulamayan kimsede hayır yoktur.” (İbn Hanbel, II, 400)

“Müslüman’ın Müslüman’a malı, ırzı ve kanı haramdır (dokunulmazdır). Müslüman kardreşini küçük
görmesi, kişiye kötülük olarak yeter.” (Ebu Davud, Edeb, 35)

“Allah merhametli ve yumuşak davranır. Her işte de yumuşak davranan merhametli kimseleri sever.”
(İbn Mace, edep, 9 Hadis no: 3689, II,1216)

Bizler yaptıklarımızla Allah tarafından imtihan edilmekteyiz. Yaptığımız her iyi amel bizleri diğerlerinden
üstün kılmaktadır. Yaptığımız kötü ameller de diğerlerinden alta bırakmaktadır. Bu yüzden;
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“Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir, kim de zerre ağırlığınca
bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.” (Zilzal suresi 99/7,8) ayetleri bizlerin en küçük hareketlerinden dahi sorumlu olduğumuzu ifade etmektedir.
Bu yüzden doğru ve yanlış davranışlar Kur’an’da ayrı ayrı beyan edilmiştir. Örnekleme yapacak olursak;

Sövmek dinimizde yasaklanmış bir davranıştır ve insanlar arasında söylenmesi kötü görülmüştür. Müslümanın karşısındaki insan kusur işlemiş olsa dahi ona hemen öfkelenerek sövmesi men edilmiştir. Onu gerektiğinde uyarmalı ve gerektiğinde kusurunu bir erdemlik olarak affetmelidir. Hem insanlara karşı olan küfür ve
hem inançlara karşı yapılan küfür dinimizde yasaklanmıştır. Bizler bir başkasının inancına küfredersek o da bizim inancımıza küfredebilir. Bu nedenle Müslüman hiçbir zaman hiçbir şekilde ne insana ne inanca küfretmez.
Mevlânâ iki kişinin kavga ettiğini bir birbirlerine küfrettiklerini görür. Birisi diğerine;

“Bunu bana mı diyorsun? Eğer bana bir dersen, benden bin işitirsin” diyordu. Mevlana bu sözleri işitince,
onlara doğru ilerler ve;
“Hayır, hayır söyleme, buraya gel ve ne diyeceğin varsa bana de. Eğer bin söz söylesen, benden birini bile
işitmezsin.”der. Bunun üzerine kavga edenler, dost olurlar. (Mevlan C.Rûmî. .E.Yeniterzi s. 24-25)
Hz. Muhammed (s.a.v) buyurdular;
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Müslümana sövmek fâsıklık, onunla savaşmak küfürdür.” (Buhârî, İman 36, Edeb 44)

“Hiç kimse, bir başkasına fâsık veya kâir demesin. Şayet itham altında bırakılan kişide bu sıfatlar yoksa, o söz onu söyleyene döner.” (Buhârî, Edeb 44)

“Edebsizlik ve çirkin söz girdiği şeyi çirkinleştirir. Hayâ ise girdiği şeyi güzelleştirir.” (Tirmizî, Birr 47,
(1975 Kütüb-i Sitte İ.Canan 4185).

Ancak, Başkalarının inançları bizce ne kadar yanlış ve batıl da olsa onlara sövmek, onları hakir görmek hiçbir haklı gerekçeye dayanmaz.
1.4.2.İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması

İnsan yaratılırken en güzel şekilde yaratılmıştır. Bunu Kur’an açık açık ifade etmektedir. Bu yüzden insan
şerelidir ve eşrei mahlûkattandır. İslam’da her insanın canı, malı, kanı, onur ve haysiyeti muhteremdir, mukaddestir, dokunulmazdır. Kur’an insanın canına, malına, onuruna ve haysiyetine halel getirecek her şeyi yasaklamış ve insanı bir nevi korumaya almıştır.
Kur’an-ı Kerim:

4. Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

5 .Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına attık.

6. Fakat iman edip sâlih amel işleyenler için eksilmeyen devamlı bir ecir vardır. (Tîn suresi 95/4,5,6)
6. Şüphesiz insan, Rabbine karşı pek nankördür.
7. Şüphesiz buna kendisi de şahittir,

8. Ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

9. Kabirlerde bulunanların diriltilip dışarı atıldığını düşünmez mi?
10. Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

11. Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyla haberdardır. (Adiyat suresi.100/6-11)
Değerler;

1. Varlığının şereli olduğunu bilmek.

2. Amellerine göre devamlı sevap aldığını bilmek.
Yorumlar;

Bir gün Ebu Zer, Bilal-i Habeşi’ye kızmış ve haddi aşarak ‘’siyah kadının oğlu’’ diye hakaret etmişti. Bilal onu Rasul-ü Ekrem’e şikayet etti.
‘’Onu anasının zenci olmasıyla mı ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende hala cahiliyet kokusu var.
Bak, sen takva ile daha üstün olmadığın takdirde, beyaz veya siyah derililerden daha hayırlı değilsin.’’(Ahmed
ibn Hanbel, el- Müsned, Mısır 1313, V, 158.)

Her insanın canı, kanı, malı, onur ve haysiyeti muhteremdir, mukaddestir, dokunulmazdır. Bizlere bu yüce
değerleri öğreten âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.v) Mekke’den Medine-i Münevvere’ye
hicret ettiğinde, bütün gayr-i Müslimlerle bir sözleşme imzalamış ve böylece farklı dinler ve kültürlerin bir arada barış ve huzur içerisinde yaşayabilmelerinin ahlâkî ve hukukî temellerini de atmıştır. Bizim hem insan olmaktan hem de İslam’a inanmaktan kaynaklanan kardeşliğimizin bir hukuku ve ahlaki değerleri vardır. İnsan
olmaktan kaynaklanan kardeşliğimiz gereği hangi dinden, hangi ırktan, hangi renkten, hangi ülkeden olursa olsun her insan saygındır. Bu sebeple insana insan olarak davranmak zorundayız. İnsanın insana haksızlık yapması veya ona zulmetmesi ve ona haksızlık yapması asla düşünülemez.
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Hz. Muhammed (s.a.v) Ebu Zerr’i yanına çağırtarak şöyle dedi:

1.4.3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri

İnsanın insan olarak aileden başlayarak topluma ve tüm dünyaya karşı sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar Kur’an’a açık açık ifade edilmiştir. Örneğin doğru şeylerin yapılmasını, iyi şeylerde örnek olunmasını istemek ve bunları diğer insanlara tavsiye etmek, Ailesine karşı olan görevlerinin bilincinde olmak, yönettiği toplumun korunmasını gelişmesinden sorumlu olduğunu bilmek gibi kişilere sorumlulukları hatırlatılmış ve
bunların yapılması halinde de mükâfatlandırılacağı bildirilmiştir.
Kur’an-ı Kerim;

“Asra yemin ederim ki insan gerçekten ziyan içindedir. Bundan ancak iman edip iyi ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. (Asr suresi 103/1-3)
“Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme; çünkü kulak, göz ve kalb, bunların hepsi ondan
sorumludur.”(İsra suresi, 17/36)
Değerler;

1. İyi işler yapmak. İnsanlara doğruyu, hakkı tavsiye etmek.
3. Olaylar karşısında kişilere sabrı tavsiye etmek.
3. Bilgisiz hareket etmemek.
Kur’an-ı Kerim;

“İyilikle kötülük bir olmaz, Sen (kötülüğü) en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sanki candan bir dost olur.” (Fussilet suresi 41/34)

“Onlar, işledikleri kötülükten, birbirini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Andolsun yaptıkları ne kötüdür!” (Maide Suresi 5/79)
“Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.” (Tekasür suresi 102/1,2)

Değerler:

1. İyilik ve kötülüğün aynı olmadığını anlamak.

2. Kötüyü engellemede en güzel metodu bulmak.

. İyiliği emretmek, kötülükten de birbirini uzaklaştırıp vazgeçirmek.

4. Övünerek oyalanmamak, zamanı, zenginlik düşünmekten ziyade yaratıcı şeyler üretmek için kullanmak.
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Yorumlar:

İyiliği emretmek, kötülükten ise vazgeçirmek her mü’minin görevleri arasındadır. Lokman (a.s.) evladına seslenerek; “Yavrum, namazı devamlı kıl, iyiliği emredip, kötülükten sakındır. Diğerlerini kemale erdirmek, onları iyi yola getirmek için, toplumu doğruluğa götürmek için başına gelene de sabret.” (Lokman sûresi, 31/17) Peygamber Efendimiz kötülüklerden vazgeçirme ile ilgili şöyle buyuruyor; “Kim bir kötülük görürse eliyle düzeltsin, eliyle gücü yetmezse diliyle düzeltsin, ona da gücü yetmezse kalbiyle buğzetsin.” (Müslim, İman 78)
“Canımı gücü ve kudretiyle elinde tutan Allah’a yemin ederim ki, ya iyilikleri emreder ve kötülüklerden
nehyedersiniz, ya da Allah kendi katından yakın zamanda üzerinize bir azap gönderir. Sonra Allah’a yalvarıp dua edersiniz fakat duanız kabul edilmez” (Tirmizi, Fiten 9 )

Aklını kullanabilen herkes iyiyi kötüden kötüyü de iyiden ayırabilir. Bunu yapabilmek bir meziyettir. Kötüyü ve kötülükleri engellemek ise daha büyük bir meziyettir.
Kur’an-ı Kerim;

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, son derece çirkin bir iştir ve çok kötü bir yoldur.”

“Haklı bir sebep olmadıkça, Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın.” (İsra Suresi 17/32, 33)
Değerler;

1. Çirkin işlerden uzak durmak. İnsanlara zulmetmemek.
2. Haksız yere taşkınlık etmemek.
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Yorumlar;

İnsanın hayatı bitmeyen ahlaki bir mücadeledir. Eğer insan gereken çabayı gösterirse Allah bu mücadelede
onunla beraberdir. İnsan Allah’ın halifesi olma özelliğiyle hür seçimle donatılmış ve önemli bir görev üstlenmiştir. Kur’an, yeryüzünde ahlâka ve adalete dayalı bir sosyal düzen kurma görevini emanet olarak isimlendirmiştir.

Hz. Muhammed de, insanlar arası ilişkilerde her zaman hak ve adaleti gözetmiştir. Ne başkasının hakkını
yemiş, ne de kendi hakkının yenilmesine izin vermiştir. Ölümüne yakın günlerde mescitte yaptığı şu konuşma
onun hakkı gözetme konusunda ne kadar duyarlı olduğunu göstermektedir. Adaletli davranma, bireyleri kaynaştıracak ve birbirlerine saygı duymalarını sağlayacak önemli bir toplumsal yasadır. Adalet mülkün temelidir, zulüm ise toplumu yok eder ve bitirir. Adalet, masumların zarar görmemesini sağlayacak ahlâki bir ilkedir. Adil ve ahlâki temellere dayanan yaşanabilir bir toplumsal düzen kurmak, Kur’an’ın en önemli amaçlarından biridir.

2. DEĞERLENDİRME

Her insanda birlikte yaşama arzusu bulunmaktadır. Doğumla başlayan birliktelik hayatın sonuna kadar devam etmektedir. Bu insanda yaratılıştan gelen bir özelliktir. Birlikte yaşama önce anne-baba, aile, akraba, komşular, mahalle, şehir, ülke ve sonuçta imkânlara göre tüm dünya ile devam eder. Bu yüzden hem dini kutsallarda hem de insani kurallarda birlikte yaşamanın çerçeveleri, genel kuralları farklılıkları ile birlikte belirlenmiştir. Burada önemli olan farklılıkları bir arada tutabilme ve kaynaştırma maharetinin gösterilmesidir.

Bizim buradaki amacımız birlikte yaşama arzusu bulunan insanların bu arzularını gerçekleştirmede engel
teşkil eden ırkçılık ve yabancı düşmanlığının azaltılabilmesi için dini kutsallarda yer alan değerleri ortaya çıkarıp barışı ve birlikte yaşama arzularını artırmaktır, güçlendirmektir.

Birlikte yaşamanın ana unsurları dini kutsallarda tek tek sayılmıştır. Aileden başlayarak halka halka çevreye yayılan davranışlar ve değerler zinciri, bizleri birlikte mutlu ve barış içinde yaşamaya eriştirecek önemli
hasletler ve dayanaklardır. Burada sayılanların ırk, dil, din vb. farklılıklarını ayırmadan hepsine iyi davranmanın gerekliliğini görüyoruz. Sonuçta başkalarını beğenmeyip kendini beğenen ve yaptıkları ile böbürlenenlerin
Allah tarafından sevilmediğini görmekteyiz.

Birlikte yaşama ile ilgili olarak İslam sağlam ahlaki değerler oluşturmuştur. Barış, müsamaha ve uzlaşma kültürü oluşturmuştur. Ancak bugünkü İslam dünyasına bakıldığında bu kültürden taban tabana zıt ayrışma, bölünme, kitlesel çatışmalar, şiddet ve terör olayları görülmektedir. Bunların dinin asli kaynaklarını doğru
okuyamamak, doğru anlayamamak, basiret, hikmet ve irfan yoksunluğu ile dar görüşlülükten kaynaklandığıdır. Bunların neden ve niçin yaptıklarını, amaçlarını şu an için bilemiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki, bu olaylar İslam kaynakları ve kültürüyle kesinlikle bağdaşmamaktadır. Kur’an ve Peygamber (s.a.v)’in uygulamaları ile uzaktan yakından bir alakası yoktur.

Projemiz kapsamında yer alan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı üzerine yapılan anket çalışmalarının sonuçları dikkate alındığında Avrupa’da varolan ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı Kur’an, Tevrat ve İncil’de yer
alan ayetlerin çıkartılması ve bunlardan ortak değerlerin derlenmesinin ne kadar elzem olduğu aşikârdır. Burada şunu da ifade etmeliyiz ki anket sonuçlarına göre; birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi, ırkçılığın önlenmesinde atılacak önemli aşamalardan biridir. Birlikte yaşama kültüründe hala farklılıkları kabullenmede sıkıntı çekmekteyiz.

Gayrimüslim toplumlarındaki “farklılıklarla birlikte yaşama zaiyeti” Müslümanlara karşı İslamofobi kaynaklı nefret ve ayrımcılık politikaları ile camilere yönelik saldırı girişimleriyle gün yüzüne çıkarken, maalesef
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Allah Resulü (s.a.v.) döneminde Hristiyanlarla ilk ilişkiler, Müslümanların Habeşistan’a hicretiyle; Yahudilerle ilk ilişkiler ise bizzat Hz. Peygamberin (s.a.v) Medine’ye hicretiyle başlamıştır. Medine İslam toplumunda üç ilahi dinin mensupları arasında örnek ilişkiler kurulmuş, anlaşmalar imzalanmış, birlikte yaşama hukuku geliştirilmiş ve bu hukuk Medine Vesikası ile yazılı hale getirilmiştir.

İslam toplumlarında da mezhepçilik, ırkçılık, ideolojik ayrımcılık sebebiyle iç çatışmalar yaşanmakta, masum
insanlar katledilmektedir. Bununla birlikte şehirlerin tarihi ve kültürel dokusu da yok edilmektedir. Ülkemize,
gönül coğrafyamıza ve insanlığa barış, huzur, adalet ve fazilet aşılamanın yolu, birlikte yaşama kültürünü, hukukunu ve ahlakını yeniden yaşanır hale getirmektir.

Her bir insan bir tanedir. Her insan düşünceleri, duyguları, yetenekleri ile birbirinden farklıdır. Dili, ırkı,
rengi, cinsiyeti ve milliyeti ne olursa olsun her insanın değeri, kıymeti, insanlık özü aynıdır. Onurlu ve saygındır. Canı, haysiyeti, malı dokunulmazdır. Her insan şereli bir varlık olup haysiyetine yakışır bir şekilde yaşamayı hak etmektedir.

Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri Projesi çerçevesinde 5 Ülkede (Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, Bulgaristan) yapılan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili anketlerin sonunda aşağıdaki hususlar dikkat çekicidir.
1. Irkçılığın AB ülkelerinde gittikçe yükselmekte olduğu görülmektedir.

2. Irkçılığın politikacılar tarafından kullanıldığı kanaati güçlü bir şekilde vurgulanmaktadır.

3. Karşılıklı grupların dini motileri kullanmalarının ırkçılık için bir sebep oluşturduğu yönünde küçümsenemeyecek derecede yüksek bir oran oluşmuştur.
4. Dini öğretilerin bilinmemesinin ırkçılığı tetiklediği de önemli bir tercih olarak dikkat çekmektedir.

5. Irkçılığın eğitim seviyesinin düşüklüğü ve ekonomik sebeplerle paralellik gösterdiği algısının güçlü bir
şekilde yaygınlaştığı görülmektedir.
6. Irkçılığın sosyal hayatı ve uluslararası ilişkileri etkilediği gözlemlenmektedir.

7. Irkçılık konusunda yasaların yeniden düzenlenmesinin, acil bir gereksinim olduğuna işaret edilmektedir.
8. Birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi, ırkçılığın önlenmesinde atılacak önemli aşamalardan biridir.

9. Irkçılığı tetikleyen eylemler bağlamında dini sembollere ve değerlere yönelik saldırıların ön sırada yer
aldığı dikkat çekmektedir.

10. Siyasilerin ırkçı söylemleri ve bunların basında yer almaları ırkçılığı tetikleyen eylemlerde yüksek
oranda dikkati çektiği görülmektedir.
11. Avrupa birliği ülkelerinde dini değerlere yönelik saldırıların yüksek oranlara çıktığı görülmektedir.

12. Medyada çıkan ırkçılıkla ilgili haberler ve görüntüler maalesef ırkçı düşünceye sahip kişiler ve ırkçılığa meyilli olanlar arasında daha çok ırkçılığı tetikleyici olarak algılandığı görülmektedir. Anketler de görüleceği üzere medya ırkçılığı en fazla tetikleyenler arasında birinci sırada gelmektedir.
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Buradan dini faktörlerin etkilerinin ve insanların bu faktörlere verdikleri değerin ne kadar yüksek oranda
olduğu anlaşılmaktadır.

Türkiye’de değer yargılarına bakıldığında Müslümanlar için Kur’an-ı Kerimde ırkçılığı yasaklayan ayetler
ile Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) ırkçılıkla ilgili sözleri çok büyük önem taşımaktadır.

SONUÇ

İnsanların ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi bir nefret suçuna maruz kalması utanç verici bir olaydır. Hem
bireyi hem de toplumları derinden yaralayan insanlık dışı bu tür eylemlerle mücadele etmek oldukça önemlidir.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele etmek bir insanlık vazifesidir. Nefret suçları ateşine, sevgi bağları
ve ortak değerleri ile müdahale etmek, bu nefret yangını ile mücadelede önemli yollardan birisidir.

“Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü” diyerek yetmiş iki millete aynı gözle bakan Yunus Emre ve
“Gel, gel, her kim olursan ol gel, müşrik, mecusi olsan veya puta tapsan da gel! Bizim dergahımız ümitsizlik
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dergahı değildir. Tevbeni yüz defa bozmuş olsan da gel” diyen Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin insana bakış
açısı ile bakan Kars’ın manevi mimarlarından Ebu’l-Hasan Harakanî’nin:

“Her kim bu kapıya gelirse, ekmeğini veriniz ve inancını sormayınız. Zira Ulu Allah’ın katında ruh taşımaya layık olan herkes Ebu’l-Hasan’ın sofrasında ekmek yemeye layıktır.” (Harakâni s.19) ifadelerinde de olduğu gibi insana “Biz insanları en güzel şekilde yarattık” hükmü ile bütün yaratılmışların en şerelisi olduğunu bilerek sevgi penceresinden bakmanın bir zaruret haline geldiği görülmektedir.
Muhakkak ki ırkçılık farklı renkleri ve farklı milliyetleri inkar eder. Ama unutulmamalıdır ki, renkler ve
milliyetler inkar edilse de vardır. Farklı renkler hayata renk katar diyoruz ama ırkçı düşünceye sahip kişiler bu
renk cümbüşünden haz almaktan çok uzaktırlar. Onların bu renk cümbüşünden haz almaları için ırkçılıkla daha
fazla mücadele edilmesi ve mücadele de daha yeni yollar bulunması gerekecektir. Maalesef ülkelerin hangi sebeple olursa olsun bazı siyasi uygulamaları sebebiyle insanları negatif etkileyerek ırkçı söylemlere meyillerini
artırdığı, bazı kişilerde inançsızlığın getirdiği boşluk ile başka insanlara sorumsuzca davranışların sergilendiği
günümüzde konuya daha çok zaman ve imkan ayırılmasının elzem olduğu görülmektedir.
Kısaca ırkçılık, hiç bir yönden savunulamayacak durumda olup, insan şeref ve haysiyetine kasteden, insan
onurunu zedeleyici, yok edici, toplumları birbirinden ayıran bölücü ve parçalayıcı; medeni milletlerin kabul
edemeyeceği bozuk bir felsefeden ibarettir. İnsanı, insan olarak kabul etmek, insanlığın bir gereğidir.
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GİRİŞ

Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, yüksek
ve yararlı nitelik anlamlarını ifade etmektedir. (TDK 2005)
Değer; toplumun yargılarına ya da kişisel görüşe göre güzel, iyi, doğru olan, erişilmek istenen,
savunulan şeydir. (Büyük Larousse 1986)

Değer; olup biteni yargılamada, doğru ya da yanlışı görebilmede kullandığımız temel ölçüttür. Bir
değerin doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayan şey ise bilgi/delil zemininde inşa edilmesi, iç tutarlılığa/
mantığa sahip olması, ıslahı hedelemesi ve faydalı bir eyleme kaynaklık etmesidir. Bu geniş zemin
dolayısıyla değerler, evrensellik niteliği kazanırlar. (Şaban Ali DÜZGÜN. Hz. Peygamber ve İnsan
Yetiştirme Düzeni, DİB Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)

“Türkiye Örgün ve Yaygın Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan “IRKÇILIK VE YABANCI
DÜŞMANLIĞI” Ortak Değerler İncil’deki ayetlerin her birine geniş yorumlar yapılması gerekir. Bunun
da ilerideki zamanda yapılmasını ümidi içinde, genel görüşümü birkaç cümle ile özetlemeye çalışacağım.
Bu dosyayı hazırlayanlara, ayetleri seçenlere ve bu önemli projede çalışanlara tebriklerimi ve
şükranlarımı sunarım.
Tarihte ve zaman içinde görüldüğü gibi, başlangıçtan beri insan dinden ve inançtan uzak kalamadı. O
halde insan, adaleti ve özgürlüğü yaşamak için vardır.

İnsanoğlu, varlığı ile beraber hep kendini sorgulamış, kendi yurdunu ve geleceğini aramıştır. Ben
özgür müyüm? Yoksa esir miyim?

Tabiat kanununa göre insanlar özgürdürler ama insanı esir düşüren ise savaşlardır. Kötülükleri yaratan
insandır merhamet eden ise yaratıcıdır. Başka bir değişle adaletsizlik (günah) insanları esir durumuna
getirmektedir (Yuhanna İncili 8,34).
Hıristiyanlıkta ilk asırlarda sınıfsal etnik kimliklerden pek konuşulmuyor. İncil ve Aziz Pavlus da ırk
ayrımı yoktur. Esir veya özgür değil, bir bütün olarak insana bakılmaktadır (Galatyalılara, 3,1-29)
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Günümüz dünyası insanlığın doğuştan var olan ve tüm insanların ortak yaşamını teşkil eden manevi
değerlerden çok uzaklaştığı ve böylece artık birbirlerini tahammül etmekte zorlandığı bir alan haline
gelmiştir.” (Patrik Vekili Monsenyör François YAKAN)
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1. AYETLER ve ORTAK DEĞERLER
1.1. İNCİL’de doğrudan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili âyetler:

Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, insanlık tarihi kadar eskidir. Irkçılığın özü “bizden olmayanı aşağı
görmek”tir. Kendisinden başkasını öteki olarak değerlendirmek ve onu küçümsemektir. Bu durum İncil’de
birçok ayette yasaklanmıştır.
Yeni Antlaşma

Pavlus’tan Coloseliler’e Mektup, Bölüm 3/5-14

“5.Bu nedenle iç varlığınızın dünyasal yönlerini - cinsel ahlaksızlığı, pisliği, tutkuları, kötü arzuları
ve putperestlik anlamına gelen açgözlülüğü - öldürün.
6. Bunlardan dolayı Tanrı’nın gazabı söz dinlemeyenlerin üzerine geliyor.

7. Geçmişte böyle insanların arasında yaşadığınız zaman siz de bu yollarda yürüdünüz.

8. Ama şimdi öfke, kızgınlık, kötü niyet dahil, hepsini üzerinizden sıyırıp atın. Ağzınızdan hiçbir sövgü ya da edepsiz söz çıkmasın.

9.10. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden
çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek üzere Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılışı giyindiniz.
11. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.

12. Böylece, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin.

13. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
14. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.”
Değerler;

1. İhtirastan, kötü arzulardan kaçınmak.

2. Yalandan, barbarlıktan ve ırk ayırımından uzak durmak.

3. Birbirlerine karşı affedici, merhametli ve alçak gönüllü olmak.
4. Birbirlerine sevgi ile bağlanmak.
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Yeni Antlaşma

Galatyalılar, Bölüm 3/7-9, 28-29

“7. Öyleyse şunu bilinki , İbrahim’in gerçek oğulları iman edenlerdir.

8. Ve kitap Allah’ın milletleri imanla salih sayacağını önceden görerek İbrahim’e: “Bütün milletler
sende mübarek sayılacaktır” diye önceden müjdeledi.
9. Şöyle ki, imandan olanlar iman eden İbrahim ile beraber mübarek sayılırlar.“

“28-Ne Yahudi ne de Yunanlı vardır, ne kul ne de azatlı vardır, ne de erkek ve dişi vardır, çünkü Mesih İsa’da siz hepiniz birsiniz.
29- Ve eğer siz Mesih’in iseniz o halde İbrahim’in zürriyeti, vade göre mirasçılarsınız.”
Değerler:

1. Soy kütüğünde İbrahim’de buluşmak.

2. Bütün milletlerin İbrahim’de buluşarak mübarek olduğuna inanmak.
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3. Irk ayırımdan uzak durup Mesih İsa’da bir olmak.
4. İbrahim’in zürriyetinden olmak.
Yorumlar:

Hıristiyanlıkta ilk asırlarda sınıfsal etnik kimliklerden pek konuşulmuyor. İncil ve Aziz Pavlus da ırk ayrımı yoktur. Esir veya özgür değil, bir bütün olarak insana bakılmaktadır (Galatyalılar, 3/1-29)
Eski Antlaşma;

Yaratılış (Genesisler). Bölüm 3/20

“Âdem karısına Havva adını verdi. Çünkü o bütün insanların anasıydı.”
Yeni Antlaşma

Elçilerin İşleri (Acts) 17/26

“Ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı.
Eski Antlaşma

Sayılar (Numbers) 16/22
“Musa’yla Harun yüzüstü yere kapanarak, “Ey Tanrı, bütün insan ruhlarının Tanrısı!” dediler, “Bir
kişi günah işledi diye bütün topluluğa mı öfkeleneceksin?”
Yeni Antlaşma
İbraniler 12/9

“Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O halde ruhlar Babasına bağımlı olup yaşamamız çok daha önemli değil mi?
Yeni Antlaşma

Efesliler 3/14,15

“Bunun için, yerde ve gökte her ailenin adını kendisinden aldığı Baba’nın önünde diz çökerim.“
Değerler;

1. Bütün ırkların aynı atadan geldiğinin farkında olmak.
2. Aynı atadan gelenlere saygılı olmak.
Yorumlar;

Eğitim boşluğu ve kişisel değerler daha acı bir önyargı duvarının örülmesine neden olabilir. Daha büyük
sosyal haklara sahip olanlar daha az hakka sahip olanları hor görebilir veya küçümseyebilir.
Yoksul insanlar ise genellikle eğitimli ve zengin olanları büyük bir kin hatta nefret ile kıskanırlar.
Bu tutum bazı ulusları sınıf mücadelesi ve ırk ayrımını bitirmeye teşvik etmiştir.
Yeni Antlaşma;

Galatyalılar 3/27-28

“27- Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi.

28. Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa’da
birsiniz.”
Yeni Antlaşma

Efesliler 2/14-16
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Uygulamada, özlemleri, düşünme ve hareket biçimleriyle kendi ırkımız, millet veya kabilemizin arka planını bilir ve onaylarız ve yeni alışkanlık ve yöntemler getirenlere kuşkuyla ve ihtiyatlı yaklaşırız.

“Çünkü Mesih’in kendisi barışıklığımızdır. Kutsal Yasa’yı, buyrukları ve kurallarıyla birlikte etkisiz
kılarak iki topluluğu birleştirdi, kendi bedeninde aradaki engel duvarını, yani düşmanlığı yıktı. Amacı,
bu iki topluluktan kendisinde yeni bir insan yaratarak esenliği sağlamak, düşmanlığı çarmıhta öldürmek ve çarmıh aracılığıyla bir bedende iki topluluğu Tanrı’yla barıştırmaktı.”
Yeni Antlaşma

Elçilerin İşleri 10/34-35

“O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: “Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.”
Yeni Antlaşma

Romalılar 2/11

“Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.”
Değerler;

1. İnsanlar arasında din ayırımı yapmamak.

2. İnsanlar arasında cinsiyet ayırımı yapmamak.

3. İnsanlar arasında düşmanlık yapmamak varsa kaldırmak.
Yorumlar;

Bizi her gün etkileyen en büyük trajediler önyargı, güvensizlik, nefret ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan çatışmalardır.
İnanç ilerleme doğurur.

Her birimiz kendi çevremizde daire çizmeyi öğrenmişizdir. Bu daire içine genellikle kendimiz için istediğimiz hak ve ayrıcalıkları koyarız ki diğerleri bunları işgal edemesin veya bize ait olanı daire dışına atamasın.
Ayrıca, aileye ait bu daire yakın akrabaları ve arkadaşları, kabile veya klanı, millet ve folkloru de içerir.
1.2. İncil’de ırkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebeplerle ile ilgili ayetler:
Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebepler;

1.2.1. Kişinin övünme ve üstünlük duygusu, bencillik. (ırkı ile övünme ve üstünlük taslama)

Yeni antlaşma

Elçilerin İşleri 10/25-28

“25. Eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı.
26. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, “Kalk, ben de insanım” dedi.
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27.Petrus Kornelyus’la konuşa konuşa içeri girdiğinde birçok insanın toplanmış olduğunu gördü.

28. Onlara şöyle dedi: «Bir Yahudi’nin başka ulustan biriyle ilişki kurmasının, onu ziyaret etmesinin töremize aykırı olduğunu bilirsiniz. Oysa Tanrı bana, hiç kimseye murdar ya da kirli dememem gerektiğini göstermiştir.”
Yeni antlaşma

Elçilerin İşleri 10/34-35

“O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: “Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.”
Değerler;

1. Hiçbir kimseyi ırkından dolayı kınamamak.

2. Hiçbir kimseye istemediği sözlerle hitap etmemek.
3. İnsanlar arasında ayırım yapmamak.

4. İnsanları ırkına bakmadan kabullenmek.
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1.2.2. Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün eksikliği.

Irkçı düşünceye sahip kişilerin özelliklerinden biri de paylaşma duygularının zayıf olmasıdır. Herhangi bir
sebeple yabancı birinin kendi alanına girmesi halinde onu rakip olarak görüp varolanı ondan kaçırmaya çalışır.
Paylaşmak istemez ve yabancıya karşı yavaş yavaş ırkçı davranışlara başlar. Halbuki paylaşma hem kendisine
hem karşısındakine yeni değerler katacaktır. Örneğin bilgi paylaşıldıkça yeni bilgilere doğru yelken açar. Sevinçler paylaşıldıkça artar, hüzünler paylaşıldıkça azalır.
Yeni Antlaşma

Matta 25/ 34-40

“34. O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!
35. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni
içeri aldınız.
36. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’

“37. O vakit doğru kişiler O’na şu karşılığı verecekler: `Ya Rab, biz seni ne zaman aç görüp doyurduk, ya da susamış görüp içecek verdik?
38. Seni ne zaman yabancı gördük de içeri aldık, ya da çıplak görüp giydirdik?
39. Seni ne zaman hasta ya da zindanda görüp yanına geldik?

40. Kral da onlara şöyle cevap verecek: `Size doğrusunu söyleyeyim, bu en basit kardeşlerimden biri
için yaptığınızı, benim için yapmış oldunuz.”
Değerler;

1. Açları doyurmak.

2. Çıplak olanları giyindirmek.

3. Hastaları ziyaret etmek, onları arayıp kollamak.

1.2.3. Empati Eksikliği (Ya ben zenci doğsaydım veya ya ben sarı doğsaydım !)

Irkçı düşünceyi doğuran sebeplerden biri de insanda empatinin olmamasıdır. Anlayış göstermek, kalp ve
beyin ile tanımak, bağışlama için gerekli ilk adımlardır. Kalp ve beyin ile tanımak, aslında başka bir anlatımla,
muhatabın kalbiyle hissetmek ve beyniyle düşünmektir. Ancak bu durumda bir tanıma söz konusu olabilir ki
bu da empatinin ta kendisidir. Yine “anlayış göstermek” de empati ile ortaya çıkabilecek bir tavırdır.
Empatik tutum, aynı zamanda, farklılıkları birer tehdit unsuru olmaktan çıkarır; daha barışçıl, sağlıklı bir
iletişim ortamına zemin hazırlar.
Yeni antlaşma

“25. Eve giren Petrus’u karşıladı, tapınırcasına ayaklarına kapandı.
26. Petrus ise onu ayağa kaldırarak, «Kalk, ben de insanım» dedi.
Değerler:

1. İnsan onurunu yükseltmek.

2. Karşısındakine empati yaparak davranışta bulunmak.
Yeni Antlaşma
Matta 7/12

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.”
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Elçilerin İşleri 10/25-26

Değerler;

1. İnsanlara karşı iyi davranmak.

2. Davranışlarımızda empati yapmak.
1.2. 4. İşsizlik ve ekonomik zorluklar.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte küçülen dünyamızda işyerlerinde birden fazla millete mensup kişiler birlikte çalışmakta ve üretime katılmaktadırlar. Aralarında mutlaka sıkıntı ve rahatsızlıkların olması muhtemeldir. Örneğin, kendi bölgesindeki işini paylaşmak durumunda kalan bir işçi, herhangi bir sebeple ücret farklılığı
söz konusu olduğunda veya işyerinin işçi çıkartmaları gibi durumlarda yabancıya karşı olumsuz tavırlar sergilenmektedir. Bu gibi sıkıntıların artması ile birlikte ırkçı davranışlarda da yavaş yavaş gelişme göstermektedir.
Artık yabancı işçi kendisine göre ekmeğini elinden alan bir düşman oluvermektedir.
Burada kişiyi endişeye sürükleyen sebeplerin başında işsiz kalırım, sıkıntıya düşerim, yeni bir iş bulamazsam rahatsız olurum gibi düşüncelerdir. Muhakkak ki, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar ister istemez insanların
yaşam kalitesini düşürmekte ve böylece kişileri maddi ve psikolojik yönden sıkıntıya sokmaktadır.
İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar geçici olup değerler ise bakidir.
Yeni Antlaşma

Matta 25/34-36

“34. O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!’ diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!
35. Çünkü acıkmıştım, bana yiyecek verdiniz; susamıştım, bana içecek verdiniz; yabancıydım, beni
içeri aldınız.
36. Çıplaktım, beni giydirdiniz; hastaydım, benimle ilgilendiniz; zindandaydım, yanıma geldiniz.’
Değerler;

1. Açları doyurmak.

2. Çıplak olanları giyindirmek.

3. Hastaları ziyaret etmek, onları arayıp kollamak.
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1.2.5. Hoşgörü ve tevazu eksikliği.

Toplumlarda farklı inanç ve dine mensup insanların bulunması kaçınılmazdır. Bu toplum hayatında bizim
elimizde olmayan fıtrî bir sonuçtur. Çünkü doğarken nerede doğacağımıza bir karar veremeyiz. Doğduğumuz
toplumun ister istemez birer bireyi oluveririz. Bu bağlamda, toplumların birarada yaşamalarını sağlayan ana
kaynaklardan biri de hoşgörü ve tevazudur. Hoşgörünün ve tevazunun olmadığı takdirde kişinin kibir ve kendini beğenme, üstünlük taslama gibi benzeri olumsuz davranışlara sapması ve dolayısıyla ırkçı yaklaşımlar, yabancı düşmanlığı ve şiddete yönelimler kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple hoşgörü ve tevazunun hayatın bir bölümünde değil bütününde uygulandığı takdirde değerini bulacaktır. Hayatın belirli alanlarında hoşgörü, belirli
alanlarında da tahammülsüzlüğün geçerli olmasını kabul etmek mümkün değildir.
Yeni Antlaşma

Pavlus’tan KOLOSELİLERE MEKTUP
Coloseliler 3/5-14

“5. İmdi yeryüzündeki azanızı, zinayı, pisliği, ihtirası, kötü arzuyu ve putperestlik olan tamahkarlığı öldürün;
6. Bunlardan dolayı Allah’ın gazabı itaatsizlik oğullarının üzerine geliyor;
7. Bunlarda yaşadığınız zaman, siz de bir vakitler onlarda yürüdünüz.
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8. Fakat şimdi siz de gazabı, hiddeti, fenalığı, iftirayı, ağzınızdan edepsizce sözleri, hepsini bertaraf
edin.

9-10 Eski adamı, işleriyle beraber, üzerinizden atmış ve kendini yaratanın suretine göre bilgi için tazelenen yeni adamı giyinmiş olduğunuzdan, birbirinize yalan söylemeyin,
11-Orada Yunanlı ve Yahudi, sünnetlilik ve sünnetsizlik, barbar, İskit, kul, azatlı yoktur, fakat Mesih her şeydir ve her şeydedir.

12-14. İmdi birbirinize karşı sabrederek, ve eğer birinin başkasına karşı bir şikayeti varsa, Rabbin
size bağışladığı gibi böylece siz de biri o birine bağışlıyarak, Allahın mukaddes ve sevgili seçilmiş olanları gibi, merhamet yüreğini, iyiliği, alçak gönüllülüğü, hilmi, tahammülü, ve bunların hepsinin üzerine,
kemalin bağı olan sevgiyi giyinin.
Değerler;

1. İhtirastan, kötü arzulardan kaçınmak.

2. Yalandan, barbarlıktan ve ırk ayırımından uzak durmak.

3. Birbirlerine karşı affedici, merhametli ve alçak gönüllü olmak.
4. Birbirlerine sevgi ile bağlanmak.
Yeni Antlaşma
Matta 7/1, 2

“1. Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız.”

2. Başkasını nasıl yargılarsanız, siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Hangi ölçekle ölçerseniz, size
de aynı ölçek uygulanacak.”
Yeni Antlaşma
Matta 7/12

“İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. Kutsal Yasa’nın ve peygamberlerin söylediği budur.”
Değerler;

1. İnsanlara önyargılı bakmamak.

2. İnsanlara iyi davranılmasını bilmek.
3. Davranışının karşılığını bulmak.
Yeni Antlaşma

Elçilerin İşleri: 17/26
Değerler;

1. İnsan doğumunun yeri ve zamanının kendi elinde olmadığı bilmek.
2. Bu bilgilerle tüm insanlara hoşgörülü olmak.
1.2.6. Birlikte yaşama kültürünün eksikliği

İnsanlar tek başlarına ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün görünmemektedir. Bu sebeple insanlar topluluklar oluşturmayı ve birbiriyle yardımlaşmayı sağlayacak bir fıtratta yaratılmıştır.
Yeni Antlaşma
Luka 17/1-4

“1. Ve İsa öğrencilerine şöyle dedi. “İnsanı gnaha düşüren tuzakların olması kaçınılmazdır. Ama bu
tuzaklara aracılık eden kişinin vay haline”!
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“Ulusların var olacağı belirli süreleri ve yerleşecekleri bölgelerin sınırlarını önceden saptadı.”

2. Böyle bir kişi bu küçüklerden birini günaha düşüreceğine, boynuna bir değirmen taşı geçirilip denize atılsa, kendisi için daha iyi olur.
3. Yaşantınıza dikkat edin” Kardeşiniz günah işlerse, onu azarlayın; tövbe ederse, bağışlayın.
4. Günde yedi kez size gelip, “Tövbe ediyorum” derse, onu bağışlayın.”
Değerler;

1. Suç işleyen kardeşin de olsa onu uyarmak

2. Ne kadar suç işlerse işlesin tövbesini reddetmemek.
Yeni Antlaşma
Yuhanna 8/34

“İsa Onlara cevap verdi. Doğrusu ve doğrusu size derim: Günah işleyen herkes günahın kölesidir.”
Değerler:

1. Günahtan uzak durmak.
Yorumlar;

Tabiat kanununa göre insanlar özgürdürler ama insanı esir düşüren ise savaşlardır. Kötülükleri yaratan insandır merhamet eden ise yaratıcıdır. Başka bir değişle adaletsizlik (günah) insanları esir durumuna getirmektedir (Yuhanna 8/34).
Eski Antlaşma

Mısırdan Çıkış 20/12-17

“12. Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
13. Adam öldürmeyeceksin.
14. Zina etmeyeceksin.
15. Çalmayacaksın.

16. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.

17. Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”
Değerler;

1. Anne babaya saygı göstermek.
2. Adam öldürmemek

3. Hırsızlık yapmamak

4. Komşuya karşı yalan söylememek
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5. Yalan yere tanıklık yapmamak.

6. Komşunun ailesine malına mülküne göz dikmemek.
Yorumlar;

Halkın temel ahlaki değerlerin harika bir özeti ve sistematik anlatımını içermektedir. Günahsız bir hayat ve
insanlar arasında iyi ilişkiler önermektedir.

Dünyada hiçbir mevzuat bu ahlaki davranışları içeren normlara karşı direnemez. Bu normlar, insanlar arasındaki ilişkileri ilgilendirmektedir ve dünyadaki tüm mevzuat tarafından da kabul edilir.
Bunlar insanlık tarihinde ki ilk bilinen kanunlarıdır.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 3/29

“Sana güvenerek yanında yaşayan komşuna kötülük tasarlama”
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Değerler:

1. Kötülüğü önlemek.

2. İnsanların güvenini istismar etmemek.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 4/24
“Yalan çıkmasın ağzından,

Uzak tut dudaklarını sapık sözlerden.”
Değerler;

1. Dürüst olmak.

2. İkiyüzlülükten ve yalandan kaçınmak.

3. İnsanlara saygılı olup haklarında kötü konuşmamak.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 10/12
“Nefret çekişmeyi azdırır
Sevgi her suçu bağışlar.”
Değeler;

1. Fitneden ve nefretten kaçınmak.
2. Nefrete sevgi ile cevap vermek.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 25/28
“Kendini denetleyemeyen kişi
Yıkılmış sursuz kent gibidir.”
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 26/27

“Başkasının kuyusunu kazan içine kendi düşer.”
Değerler;

1. Öfkesini ve duyguları bastırmak.
2. Ölçülü olmak. .

4. Kin ve kötü düşüncelerden kaçınmak.

5. İhanet ve iğrenç planlardan kaçınmak.
Yeni Antlaşma
Petrus 2/16,17

Özgür insanlar olarak yaşayın; ama özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı’nın
kulları olarak yaşayın.
“

Bütün insanlara saygı gösterin. İmanlı kardeşlerinizi sevin. Tanrı’dan korkun, krala saygı gösterin.”
Değerler;

1.Özgürlüğü sevmek.

2. Özgürlüğü kötüye kullanmamak.

3. Kendinden farklı olanlara saygılı olmak ve onları da sevmek.
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3. Önce düşünmek sonra konuşmak ve hataya düşmemek.

Yeni Antlaşma
Petrus 4/8-10

Her şeyden önce birbirinize olan sevginiz candan olsun. Çünkü sevgi birçok günahı örter.
Söylenmeden, birbirinize karşı konuksever olun.

Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kull
Değerler;

1. Sevgide daim olmak.

2. Bütün insanlara misairperver olmak.
3. Kimseye homurdanmamak.

4. İnancı ne olursa olsun iş arkadaşlarına saygılı olmak.
Eski Antlaşma

Süleymanın Özdeyişleri; 31/25

“ Güç ve onurla kuşanmıştır. Geleceğe güvenle bakar.”
Değerler;

1. Onurlu olmak.

2. Geleceğe güvenle bakmak.
Yeni Antlaşma

Galatyalılara; 5/22,23“ Ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak
huyluluk ve özdenetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur.”
Eski Antlaşma

Süleymanın Özdeyişleri; 11/28

“Zenginliğine güvenen tepetaklak gidecek,

Oysa doğrular dalındaki yaprak gibi gelişecek.”
Eski Antlaşma

Süleymanın Özdeyişleri; 11/30

“Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer.”
Yeni Antlaşma
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İbraniler 10/35

“Onun için cesaretinizi yitirmeyin; bu cesaretin ödülü büyüktür.”
Değerler;

1. Doğru olmak.

2. Doğruluktan vazgeçmemek.

1.2.7. Eşitlik ve kardeşlik anlayışında eksiklik. (yoksul, işçi vb. ile aynı safta olmayı istememe)
Yeni Antlaşma

Aziz Yuhanna 1. Mektubu 3/13-16

“13. Ey kardeşler, eğer dünya sizden nefret ederse, şaşmayın.

14. Biz ölümden hayata geçtiğimizi biliriz. Çünkü kardeşleri seviyoruz. Sevmeyen ölümde kalır.

15. Kardeşinden nefret eden her adam katildir, ve bilirsiniz ki hiçbir katilde, kendisinde duran ebedi hayat yoktur.
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16. Sevgiyi bununla biliyoruz, çünkü o bizim uğrumuza canını verdi. Bizim de kardeşler uğruna canlarımızı vermemiz gerektir.”
Değerler;

1. İnsanları kardeşi gibi bilmek.

2. Kardeşlerden nefret etmek bir adamı katletmek kadar kötü olduğunu bilmek.
3. Kardeşlerini canı pahasına korumak ve sevmek.
Yeni Antlaşma

Pavlus’tan Titusa Mektup 2/11-13

“11. Çünkü Allah’ın inayeti bütün adamlara kurtuluş getirerek izhar olundu.

12-13. Bize öğretiyor ki, fıskı ve dünya arzularını inkar edip büyük Allah’ın ve Kurtarıcımız Mesih
İsa’nın izzetinin mübarek ümidini ve zuhurunu bekleyerek, şimdiki dünyada temkin ve salah ve takva
üzere yaşayalım.
Değerler;

1. Fısk ve diğer dünya arzularından uzak durmak.
2. Dünyada barış ve iyilikte yarışmak.
Yorumlar;

Hıristiyanlık da ise İsa Mesih, insanlar arasında ayırım olmaksızın, sevgi üzerinde bir dayanışma kurmuş
ve bu kardeşliği tüm İncil’de görmek mümkündür. Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır,(Titus 2/11-12).
1.2.8. Dil, din ve renk farklılıkları

Dillerin ve renklerin farklı oluşu, huy ve ahlâkların çeşit çeşit olması, kabiliyet ve yeteneklerin değişik değişik olması çekişme ve ayrılığı gerektiren bir ayrılık değildir. Aksine, tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve
bütün ihtiyaçları gidermek için yardımlaşmayı gerektiren bir unsurdur.

Rengin, ırkın, dilin, vatanın ve bu değerlerden başka diğerlerinin yüce Allah’ın ölçüsünde hesaba katılacak
bir değerleri yoktur. Ortada ancak ve ancak tüm değerlerin kendisi ile belirlendiği ve insanların üstün olup olmadıklarının kendisi ile bilindiği bir tek ölçü Allah katındaki değerdir. Zaten bu farklılıkları var eden yüce Allah hiç bunların düşmanlık veya nefret nedeni yapılmasına rıza gösterir mi? Tam tersine ilahi irade bunları tanışmaya, hayırlı işlerde buluşmaya, yardımlaşma ve işbirliğine, insanlık için ortak yararların gerçekleştirilmesine vesile olmasını istemektedir. Muhakkak ki insanlar bu bilinçe sahip olmaları halinde yeryüzündeki bütün
çatışma ve düşmanlık sebepleri kaybolur, silinir.
Coloseliler 3/9-11

“9-10. Birbirinize yalan söylemeyin. Çünkü eski yaradılışı kötü alışkanlıklarıyla birlikte üzerinizden
çıkarıp attınız, eksiksiz bilgiye erişmek üzere Yaratıcısının benzeyişinde tazelenen yeni yaradılışı giyindiniz.
11. Bu yenilikte Grek ve Yahudi, sünnetli ve sünnetsiz, barbar, İskit, köle ve özgür ayrımı yoktur. Mesih her şeydir ve her şeydedir.
Değerler;

1. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşmak.
2. İnsan olarak ayırım yapmamak.

1.2.9. Kıskançlık duygularının bastırılamaması.

(Göçmen işçilerin dürüst ve nizamlı çalışması sonucu elde edilen başarıdan rahatsız olunması Almanya vb.)
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Yeni Antlaşma

Kıskançlık duyguları insanda varolan fıtrî bir özelliktir. Allah tarafından bazı duyguların yaratılışta verildiği gibi kıskançlıkta insanın doğuştan gelen bir duygusudur. Çocukluğumuzdan itibaren bu duyguyu günlük
hayatta sıkça yaşarız. Önemli olan kıskançlıklarımızı aşırıya kaçmadan doğru bir şekilde kullanabilmemizdir.
1.2.10. Adalet ve haksızlık duygusu

Bir atasözünde şöyle denilmektedir. “Adaletin meyvesi hayat ağacıdır.”
Yeni Antlaşma
Petrus 3/15

“Mesih’i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.”
Yeni Antlaşma

Elçilerin İşleri 26/1,2

“Agripa Pavlus’a, «Kendini savunabilirsin» dedi. Bunun üzerine Pavlus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı: «Kral Agripa! Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı
bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum.”
Yeni Antlaşma
Markos 10/31

“31. Ne var ki, birincilerin birçoğu sonuncu, sonuncuların birçoğu da birinci olacak.”
Eski Antlaşma,

Yeremya 39/18

“18. Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın.
Çünkü bana gevendin, diyor RAB”
Eski Antlaşma

Yeşeyahu 11/4

“4. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecek.”
1.3. Ortak paydaları öne çıkaran ayetler

Avrupa’da yaşayan üç dine mensup insanlar incelendiğinde, Allah’ın varlığına, ahiretin varlığına ve peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine inandıkları görülmektedir.
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1.Allah’a inanmak
2.Ahirete inanmak

3.Peygamberlere inanmak

Bunlarla birlikte Hırıstiyanlık, İslam ve Yahudiliğini ortak değerleri ve öğelerini şu şekilde sıralayabiliriz.

Yüce Tanrı inancı: Din insanın yüce bir Tanrı’ya inanmasıyla başlar; insan kendini Tanrı’dan gelen çağrıya
cevap vermeye zorunlu hisseder. Çok tanrılı ve tek tanrılı dinler arasındaki fark budur.

İbadet ve ayinlerin varlığı: İlahi yakınlık insanın ibadet, tapınma, dua, şükran, ve kurban gibi eylemlerle
Yüce Tanrı’ya ulaşmasını sağlar.
Ahlaki emirlere uyma: Yüce Tanrı inancı insanda Tanrı’nın sözünü takip etme isteği uyandırır.

Ölümden sonra yaşama inanma: Tanrının varlığı insana insanın özel hayatının aşkın olduğunu ve ölüm ötesinde de devam etmesi gerektiğini gösterir.
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Sosyal etki: Çeşitli dinler sadece bireyi değil insanların bir arada bulunmasını da etkiler. Toplumda ortaya
çıkan ahlaki görevler, zamanlama yapılır ve kutsal günler listelenir.

Kültür oluşturma: Dinler zamanla bütün sanat dallarında kültürel ifade oluşturmuşlardır. Halk kültürlerini
şekillendirenin de insan ve etik değerler olduğunu da eklemek gerekir.
1.3.1. Allah’a inanmak.

Hristiyanlık semavî vahye dayalı bir dindir. Allah insanlara vahiylerini onlar daha Kendisini aramaya başlamadan önce göndermiştir. Hristiyanlığın temelinde ilahi arz yer almaktadır.
AZİZ JAMES İNCİLİ
Bölüm 2 Ayet 14,26

“14. Neye yarar, kardeşlerim, birinin inancı olur ancak ona göre amel etmezse? İnanç onu kurtarabilir mi?
“26. Ruhsuz bedenin ölü olması gibi, amelsiz inanç da ölüdür.”
Değerler

1. Amel inançtan daha önemlidir.

2. İnanç ancak iyi ameller ile ispatlanır.

3. İnançla ilgili gereksiz ve çok konuşmaktan sakının.
1.3.2.Ahirete inanmak

Üç dinin vazettiği hususlardan birisi de ahiret inancıdır. Hem Kur’an-ı Kerim, hem Tevrat ve hem de İncil
bu hususta ahiret inancının varlığı ile birlikte gereğini ortaya koymuşlardır.
1.3.3. Peygamberlere inanmak

Üç dinin vazettiği hususlardan birbaşka hususda Peygamberlere imandır. Hem Kur’an-ı Kerim, hem Tevrat
ve hem de İncil bu hususta Peygamberlere imanın gereği ile ilgili ayetler vazetmiştir.
Yeni Antlaşma

Efesliler 2/17-22

”17. O gelip, hem uzakta olan sizlere, hem de yakındakilere esenliği müjdeledi.
18. O’nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh’ta Baba’nın huzuruna çıkabiliriz.

19. Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı’nın ev halkısınız.

20. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa’nın kendisidir.
22. Siz de Ruh aracılığıyla, Tanrı’nın konutu olmak üzere hep birlikte Mesih’te bina ediliyorsunuz.”
Yorumlar;

Tanrı İbrahim, Musa ve diğer peygamberleri seçti.

Söz’ün vücut bulması sırf Tanrı’nın tasarrufudur. İsa müritlerini aramaya başlar. Ve insanın kurtuluşu için
ilahi planı tebliğe başlarlar.
Tanrı, sınıf veya ırk farklılıklarını onaylamalarını ifade etmek için etkilemez.

Böyle carnal tercihleri var. Tanrı, birisini onaylamak veya reddetmek için ırk, renk, uyrukluk, örgün eğitim,
servet veya fakirliğe bakmaz.
1.4. Ahlaki ilkelerin kötü eylemleri önleyen gücüne değinen ayetler

İnsanlarda varoluştan gelen bazı ahlaki özellikler ve dînî ve sosyal yapıyla birlikte oluşan ahlaki ilkeler
kötü davranışları bertaraf ettiği bir vakıadır. Bunları üç grupta incelememiz mümkündür.
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21. Bütün yapı, Rab’be ait kutsal bir tapınak olmak üzere O’nda kenetlenip yükseliyor.

1.Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü

2.İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
3.İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
Yeni Antlaşma
Efesliler 6/1-4

Ey çocuklar, Rab yolunda anne babalarınızın sözünü dinleyin. Çünkü böylesi doğrudur. İyilik bulmak ve yeryüzünde uzun ömürlü olmak için annene babana saygı göster. Vaat içeren ilk buyruk budur.
Ey babalar, çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın. Onları Rab’bin terbiye ve öğüdüyle büyütün.”
Değerler:

1. Anne babaya saygılı olmak, onların sözlerini tutmak.
2. Çocukları Allah’ın öğütleri ile büyütmek.

1.4.1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü

İnsanların toplumsal yaşamda, bir aradaki hayatlarında çeşitli kurallar getirilmiştir. Hem dini ve hem sosyal
olarak oluşmuş kurallara uyulması toplumsal hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunlara uyulduğu takdirde toplum düzeni sağlanır, aksinde ise toplum düzeni bozulur.
1.4.2. İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
İnsan yaratılırken en güzel şekilde yaratılmıştır.
Yeni Antlaşma

Coloseliler 3/12-14

“12. Böylece, Tanrı’nın kutsal ve sevgili seçilmişleri olarak yürekten sevecenliği, iyiliği, alçakgönüllülüğü, sabır ve yumuşaklığı giyinin.

13. Birbirinize hoşgörülü davranın. Eğer birinizin ötekinden bir şikâyeti varsa, Rab’bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.
14. Bunların hepsinin üzerine yetkin birliğin bağı olan sevgiyi giyinin.”
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1.4.3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri

İnsanın insan olarak aileden başlayarak topluma ve tüm dünyaya karşı sorumlulukları vardır. Örneğin doğru şeylerin yapılmasını, iyi şeylerde örnek olunmasını istemek ve bunları diğer insanlara tavsiye etmek, Ailesine karşı olan görevlerinin bilincinde olmak, yönettiği toplumun korunmasını gelişmesinden sorumlu olduğunu bilmek gibi kişilere sorumlulukları hatırlatılmış ve bunların yapılması halinde de mükâfatlandırılacağı bildirilmiştir.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 1/22

“Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz?
Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak?
Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek?
Değerler:

1: Cehaletle hayatını boşa harcamamak.

2. Bilgi ile bilgelik kazanmak.
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3. Bilgiyi hayat dersi olarak anlamak.
4. Bilgi ile akıllıca kararlar almak.
Eski Antlaşma

Süleyman’ın ATASÖZLERİ 3/27

“Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.”
Değerler;

1. Merhametli olmak.

2. İhtiyacı olanı kendinden uzaklaştırmamak, yardımcı olmak.
Eski Antlaşma
Yeşaya 32/17

“Doğruluğun ürünü esenlik,

Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.”
Değerler;

1. Huzur ve güven için doğru olmak, doğrudan ayrılmamak.
2. DEĞERLENDİRME

Ayetler ve Ortak Değerler çalışmasının sonunda Proje Ortakları tarafından yapılan değerlendirmeler aşağıya alınmıştır.
A.M.E.F.E Malaga/İSPANYA

Bizi her gün etkileyen en büyük trajediler önyargı, güvensizlik, nefret ve ırkçılık ve yabancı düşmanlığından kaynaklanan çatışmalardır.

İnanç ilerleme doğurur. Her birimiz kendi çevremizde daire çizmeyi öğrenmişizdir. Bu daire içine genellikle kendimiz için istediğimiz hak ve ayrıcalıkları koyarız ki diğerleri bunları işgal edemesin veya bize ait olanı daire dışına atamasın.
Ayrıca, aileye ait bu daire yakın akrabaları ve arkadaşları, kabile veya klanı, millet ve folkloru de içerir.

Uygulamada, özlemleri, düşünme ve hareket biçimleriyle kendi ırkımız, millet veya kabilemizin arka planını bilir ve onaylarız ve yeni alışkanlık ve yöntemler getirenlere kuşkuyla ve ihtiyatlı yaklaşırız.

Yoksul insanlar ise genellikle eğitimli ve zengin olanları büyük bir kin hatta nefret ile kıskanırlar. Bu tutum
bazı ulusları sınıf mücadelesi ve ırk ayrımını bitirmeye teşvik etmiştir.

Öncelikle, tüm ırkların aynı atadan geldiğini biliyoruz. Irklar arasındaki renk farklılıklarında
Tanrı’nın tasarrufu tam olarak neydi bilmiyoruz. Ama insanlar yüzyıllar boyunca yayıldılar ve farklı
gelenek ve kültürler geliştirdiler.

Tabii ki, yukarıda bahsedilen kavramlar farklı tanımlanabilir. Bu nedenle, ırkçılığın üstesinden
gelmek için ilk adım dairemizi genişletmektir. Genişletmek ve kökenlerini, kültürlerini, yaşam ve düşünce biçimlerini anlamaya çalışan tüm ırk ve milletleri bu daireye almaktır. Bu şekilde anlayışımızı
genişletince, diğer ırk ve insanların umduğumuzdan daha fazla bize benzediğini, özlemlerimiz ve umutlarımızın ortak bir doğaya sahip olduğunu görüp şaşıracağız.
Kendimizi başkalarının yerine koyarak nasıl hareket edeceklerini düşünmemiz gerekir.

Bu nedenle, eğer Tanrı’yı memnun etmek istiyorsak, diğerlerine karşı hiçbir ırk önyargımız olmamalı; aksine onları anlamalı ve isteklerini yerine getirmeye çalışmalıyız.
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Eğitim boşluğu ve kişisel değerler daha acı bir önyargı duvarının örülmesine neden olabilir. Daha büyük
sosyal haklara sahip olanlar daha az hakka sahip olanları hor görebilir veya küçümseyebilir.

Hangi sosyal mevkide olursak olalım, kendimiz dikkatli, adaletli, nazik, şefkat ve merhametli muamele görmek istiyorsak, aynısını diğerlerine de gösterme zorundayız. Diğerleri ne yaparsa yapsın biz
bunu başarabilirsek önyargılı ve kötü amaçlı ırkçılığı hayatlarımızdan çıkarmış oluruz ve Tanrı’yı hoşnut ederiz.
Bir gün ırkçılık ve yabancı düşmanlığı son bulacak mı?

Ciddi ırksal gerginlikleri görmek birçok insanı gerçekten ırkçılığa karşı vermiş olduğumuz mücadelede bir ilerleme kaydettik mi acaba diye düşündürüyor. Bazıları asla başarılı olamayacağımıza inansa
da biz neticede başaracağımıza inanıyoruz.
EDU Centrum. Dobrovice/ÇEK CUMHURİYETİ

Çek Cumhuriyeti Avrupa’da herhangi bir dine veya kiliseye mensup olduğunu belirten insan sayısının düşük olduğu ülkelerden birisidir; bu açıdan Estonya’nın ardından en düşük ikinci yüzdeliğe sahiptir.
1991-2001 yılları arasında inananların sayısı (nüfusun %32.14’ü) düşüş göstermiştir.

2011 nüfus sayımı sırasında, inananların toplam sayısı tekrar 2,175,087’ye (nüfusun % 20,6’sı) düşmüştür.
Çek Cumhuriyeti’ndeki hiçbir bölgede, ‘inananlar’ yerel nüfusun çoğunluğunu oluşturmamaktadır.

Her manevi ilkenin temel bir unsuru “kimseye zarar verme”, “muhtemelen başkalarına gelecek zararı önle”
gibi çoğu kez basit yasaklarla ifade edilir.
Genel ahlaki ilkelerin klasik formu sözde Altın Kuraldır

İnsanlar arasındaki ilişkilerde karşılıklılık en temel Altın Kuraldır.
Marie e. V. Berlin/ALMANYA

Haysiyet ve Barış iki önemli kavram. Bunlar kutsallarda şöyle ifade buluyor:

“Bir kişinin başarısı ve serveti Tanrı’nın elindedir ve O doğrunun üzerine onurunu bahşeder.“ (Sir. 10, 5)
Barış

“Tanrı seni korusun ve kutsasın ve YÜCE TANRI yüzünü senin üzerinde parlatsın ve sana karşı lütufkar
olsun;
YÜCE TANRI sana merhametli olsun ve huzur versin“ ( Mo 6, 24-26)
Arkadaşını kötüleyen kişi arkadaşlığı mahveder.”

“Ben arkadaşıma keil olduğum için utanç hissetmiyorum ve ondan kaçmayacağım”. (Sir. 22, 25)
ASPECT. Plovdiv/BULGARİSTAN
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Biz ahlaki mesajların evrensel bir karakteri olduğunu göstermek için insanı merkeze koymayı denedik ve
şöyle seslendik:
Haydi birbirimizi din ile tanıyalım.

Dinin özü insanın içinde bulunduğu dünyayı, kendi yerini, tutumlarını ve onu hareket ettiren gücü anlama
çabasıdır.
Din; ahlakın gelişimini ve insanın doğuştan gelen gelişim arzusunu uyarır. Bu gelişim hakikat, iyi ve güzellik ve en önemlisi de daha tam ve mükemmel bir yaşam için çalışma gibi bütün yüce beklentileri içerir.
Din; insanın manevi bir özelliğidir.

İnsanların temel ahlaki değerlerinin harika bir özeti ve sistematik bir dışavurumu;
Günahsız bir hayat ve insanlar arasında iyi ilişkiler önerir;

Dünyada hiçbir kanunun karşı çıkamayacağı ahlakı ve davranışı içerir;

İnsanlar arasındaki ilişkileri ile ilgili normlar, dünyadaki tüm kanunlar tarafından kabul edilir;
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İnsan toplumunca bilinen ilk yazılı yasalardır.
Örnekler gösteriyor ki;

Çeşitli dinlerin kutsal yazılarındaki ahlaki öğretilerin evrensel bir karakteri vardır. Bu bu kitaplardaki sonsuz bilgeliktir.
Din birleştirendir; siyasi amaçlar için kullanılmadığında insanları ayırmaz.
Balkan’ların tarihi bu ifadeye örnek gösterilebilir.

İnsanlar kalplerinde dinler ve kutsal kitapların mesajlarını uygularsa, dini farklılıkları ne olursa olsun birlikte yaşamaları mümkündür.
Örnekler bize gösteriyor ki din bize şunları öğretir:
Hoşgörü, anlayış, insanlık, dayanışma.

Dil, din ve renk ne olursa olsun birlikte yaşama kültürü.
Öfke, duygular ve kıskançlıktan kaçın.

Daha zayıf ve yoksul olana yardım et ve onu kolla.

İnsan ilişkilerinde evrensel ve ahlaki ilkelerin gücü ve önemi.

Eğitim ve eğitimli insanın ırkçılık ve yabancı düşmanlığının üstesinden gelmede sahip olduğu önem.
İnsanların güvenini kötüye kullanmama.

Özgürlüğü sev fakat özgürlük-sever biri olma. Barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşamak için.
TOYEV. Ankara/TÜRKİYE

Monsenyör François YAKAN

Türkiye Keldani-Asuri Cemaati Ruhani Lideri Ve Patrik Vekili (İstanbul)

Tarihte ve zaman içinde görüldüğü gibi, başlangıçtan beri insan dinden ve inançtan uzak kalamadı. O halde insan, adaleti ve özgürlüğü yaşamak için vardır.

İnsanoğlu, varlığı ile beraber hep kendini sorgulamış, kendi yurdunu ve geleceğini aramıştır. Ben özgür
müyüm? Yoksa esir miyim?

Tabiat kanununa göre insanlar özgürdürler ama insanı esir düşüren ise savaşlardır. Kötülükleri yaratan insandır merhamet eden ise yaratıcıdır. Başka bir değişle adaletsizlik (günah) insanları esir durumuna getirmektedir (Yuhanna İncili 8,34).

Günümüz dünyası insanlığın doğuştan var olan ve tüm insanların ortak yaşamını teşkil eden manevi değerlerden çok uzaklaştığı ve böylece artık birbirlerini tahammül etmekte zorlandığı bir alan haline gelmiştir.

Semavi dinlerin ise modern dünyanın bu hızlı ilerleyişine ayak uydurup öncülük etmemeyişi ortak değerleri ve ortak yaşamı sekteye uğramaktadır. Bu evrensel değerlerin başında; Tanrının kendi şeklinde yarattığı insanların yaşamlarında eşitlik, adalet ve özgürlüktür.

İnsanoğlu bu üç kavramı hayata geçirmediği ve değerini bilemediği takdirde, ortaya çıkan boşluk, ırkçılık
ve şiddete zemin hazırlar ve dünya barışı tehlikeye girer. Oysa tüm peygamberler insan eşitliğini duyurur ve
beyan ederler. İlahi dinler ise özde ve kökte birdir ve aynıdır. Bu üç semavi dinler temelde aynıdır. Çünkü üç
dine bağlı müminler tek Allah’a iman ederler. Evrensel ahlak ilkeleri olan On Emir, Yahudilik, Hıristyanlık ve
İslamda da aynıdır. O halde insan bir bütün olarak ve kutsallığını ön planda tutarak imanını yaşamalıdır. İnsan,
insan olduğu için saygı görmelidir.
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Hıristiyanlıkta ilk asırlarda sınıfsal etnik kimliklerden pek konuşulmuyor. İncil ve Aziz Pavlus da ırk ayrımı yoktur. Esir veya özgür değil, bir bütün olarak insana bakılmaktadır. (Galatyalılara, 3,1-29)

Hazret-i İbrahim’in mirasçıları olarak, onun herkese açık ve ebedileşen sofrası etrafında toplanmak ve bunu
yaşatmak en güzel birliktelik için kaynak ve ilham olmalıdır. Hıristiyanlık da ise İsa Mesih, insanlar arasında ayırım olmaksızın, sevgi üzerinde bir dayanışma kurmuş ve bu kardeşliği tüm İncil’de görmek mümkündür. Çünkü Tanrı’nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır,(Titus 2,11-12Sonuç olarak, daha
doğrusu bir nevi önerim; Irkçılığı, yabancı düşmanlığı ve şiddeti önlemek için en iyi reçete (ordonence) İlahi
dinlerin ortak değerlerini gösteren ve öğreten bir eğitim sistemini en kısa zamanda yaratmaktır.

3. KAYNAKÇA

AnaBritannica, Ana Yayıncılık ve Sanat Ürünlerini Pazarlama A.Ş. İstanbul 1988

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, İnterpress Basın ve Yayıncılık A.Ş. İstanbul
İncili Şerif, Kitabı Mukaddes Şirketi. İstanbul 1985
Kutsal Kitap, Yeni Yaşam Yayınları İstanbul 2014
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Medya; www.christiananswers.net
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TÖYEV

GİRİŞ
1. AYETLER ve ORTAK DEĞERLER
1.1. Doğrudan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili yer alan ayetler.
1.2. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebeplerle ile ilgili yer alan ayetler
1.2.1. Kişinin ırkı ile övünme ve üstünlük duygusu, bencillik.
1.2.2. Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün eksikliği,
1.2.3. Empati eksikliği. 1.2.4. İşsizlik ve ekonomik zorluklar.
1.2.5. Hoşgörü ve tevazu eksikliği.
1.2.6. Tanışma ve birlikte yaşama kültürünün eksikliği,
1.2.7. Eşitlik ve kardeşlik anlayışında eksiklik.
1.2.8. Dil, din ve renk farklılıkları.
1.2.9. Kıskançlık duygularının bastırılamaması.
1.2.10. Adalet ve haksızlık duygusu.
1.3. Ortak paydaları öne çıkaran ayetler
1.3.1. Allah’a inanmak
1.3.2. Ahirete inanmak
1.3.3. Peygamberlere inanmak
1.4. Ahlaki ilkelerin kötü eylemleri önleyen gücüne değinen ayetler
1.4.1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü
1.4.2. İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
1.4.3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
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GİRİŞ
Değer; bir şeyin önemini belirlemeye yarayan soyut ölçü, bir şeyin değdiği karşılık, kıymet, yüksek ve yararlı
nitelik anlamlarını ifade etmektedir. (TDK 2005)
Değer; toplumun yargılarına ya da kişisel görüşe göre güzel, iyi, doğru olan, erişilmek istenen, savunulan şeydir.
(Büyük Larousse 1986)
Değer; olup biteni yargılamada, doğru ya da yanlışı görebilmede kullandığımız temel ölçüttür. Bir değerin
doğruluğunu ve geçerliliğini sağlayan şey ise bilgi/delil zemininde inşa edilmesi, iç tutarlılığa/mantığa sahip olması,
ıslahı hedelemesi ve faydalı bir eyleme kaynaklık etmesidir. Bu geniş zemin dolayısıyla Values:, evrensellik niteliği
kazanırlar. (Şaban Ali DÜZGÜN. Hz. Peygamber ve İnsan Yetiştirme Düzeni, DİB Yayınları, Ankara 2015, s. 13.)
Tanrı tarafından insanlığa gönderilen tek Tanrılı din olarak bilinen Museviliğin diğer toplumlara bakışını
değerlendirilirken öncelikle kendi toplumuna nasıl baktığını görmeye çalışacağız.
Her inanç sisteminde olduğu gibi dinin mensubu veya bireyi olmak toplum davranışlarına uyum sağlamak
şeklinde olduğu gibi toplumun dışında bulunarak kaidelere uymamak şeklinde de gerçekleşir. Yani bu inanca sahip
bir birey genel kural ve kaidelere uyduğu gibi uymamazlık da gösterebilir. Ancak bu yüzden toplumundan dışlanamaz.
Çıkış kitabında zikredilen ifadeye göre başka dinlerden Museviliğe geçerek toplumun inanç sistemine katılmak
isteyen kişi öncelikle “sünnet” zorunluluğunu yerine getirmelidir. Sünnet İbrahim peygamber ile Tanrı arasındaki
anlaşmanın bir sembolüdür ve geçişin en önemli zorunluluğudur. Bu zorunluluğu yerine getiren kişi artık toplumun
bir parçası haline gelerek sıradan bir birey gibi Pesah (hamursuz bayramında icra edilen) kurbanın etinden yeme
hakkına sahip olmuştur. Şunu da eklemek gerekir ki kurban ibadeti Kudüs’teki tapınakta gerçekleştirilen bir ibadettir
ve tapınağın yıkılması ile sona ermiştir.
Musevi inancına geçmeden aynı yerde bulunan farklı inançlara sahip insanlar için de Tevrat Çıkış 22/20’de
şu ifadeye yer vermektedir: “Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız.”
Benzer bir cümleyi de Levililer 19/33’de görmek mümkündür: “Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya
kötü davranmayın.” Aynı konuda bir başka emir de Sayılar 9/14’de yer alır: “yerli ve yabancı için aynı kuralı
uygulamalısınız.” Konuyla ilgili olarak Tensiye 10/19’da “siz de yabancıları seveceksiniz çünkü siz de Mısır’da
yabancıydınız” emri yer almaktadır.

Sinay çölünde verilen bu kanunlar Tanrı emri ile Yeoşua liderliğinde vaat edilmiş topraklara giren ve burada
yerleşen İsrailoğulları tarafından uygulanmıştır.
Tevrat’ta yer alan “ger” sözcüğü Kutsal Kitap’ta “sığınmacı veya mülteci” olarak kullanılır. Musevi inanç
sistemini kabul ederek ona intisap etmiş olanlar için de “ger tsedek” ifadesine yer verilir. Bunun için de sünnet,
yapılması gereken emirlerin kabulü ve arınma havuzu zorunluluğunu yerine getirmek gerekir.
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Görüldüğü gibi sadece Pesah bayramının zorunlu ibadet şekli olan kurban sunumunda değil genel anlamda
topraklarda yaşayan “yabancı” konumundaki insanlar için bir ayrımcılık yapılmaması emredilmekte aynı zamanda
İbraniler’in Mısır ülkesinde çektiklerine dikkat çekilerek bu konudaki hassasiyet vurgulanmaktadır.
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1. AYETLER VE ORTAK DEĞERLER

1.1. Doğrudan ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile ilgili yer alan ayetler.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, insanlık tarihi kadar eskidir. Irkçılığın özü “bizden olmayanı aşağı
görmek”tir. Kendisinden başkasını öteki olarak değerlendirmek ve onu küçümsemektir. Bu durum Tevrat’ta
birçok ayette yasaklanmıştır. Bu ayetlerden bir kısmı aşağıda yer alacaktır.
Eski Ahit
Çıkış 12/48.
“Yanınızdaki yabancı veya bir konuk Tanrı’nın Pesah bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli sonra yerel halktan biri gibi topluma katılıp bayramı kutlayabilir. Sünnetsiz olan biri bu kurbanın etini yemeyecektir.”
Eski Ahit
Çıkış 12/49
“Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir.”
Değerler
1. Kurallara uymak.
2. Kurallarda yabancı veya yerli için fark etmemek.
Yorumlar;
Bütün dinlerde olduğu gibi Museviliği de tercih ederek bu inanç sistemine geçmek isteyenler olabilir. Başka
dinlerden bu inanca katılmak için girişim yapanlara kuralların bulunduğu kitap olan Şulhan Aruh’a göre (Yore
Dea 268/2) “bu inanç sistemine geçmek için nasıl bir nedeniz var. Bütün dünyada sıkıntı çeken ve zor zamanlar geçiren Museviliğe geçerek neyi amaçlamak istersiniz” şeklinde bir soru sorulur.
Tevrat bu geçişi yapmak isteyenler için Mısır sürgününden çıkışın kutlandığı bayram olan Pesah kurallarında Çıkış 12/48’de şöyle bir ifade kullanmaktadır. “Yanınızdaki yabancı veya bir konuk Tanrı’nın Pesah bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli sonra yerel halktan biri gibi topluma katılıp bayramı kutlayabilir. Sünnetsiz olan biri bu kurbanın etini yemeyecektir.”
Çıkış kitabında zikredilen ifadeye göre başka dinlerden Museviliğe geçerek toplumun inanç sistemine katılmak isteyen kişi öncelikle “sünnet” zorunluluğunu yerine getirmelidir. Sünnet İbrahim peygamber ile Tanrı
arasındaki anlaşmanın bir sembolüdür ve geçişin en önemli zorunluluğudur. Bu zorunluluğu yerine getiren kişi
artık toplumun bir parçası haline gelerek sıradan bir birey gibi Pesah (hamursuz bayramında icra edilen) kurbanın etinden yeme hakkına sahip olmuştur. Şunu da eklemek gerekir ki kurban ibadeti Kudüs’teki tapınakta
gerçekleştirilen bir ibadettir ve tapınağın yıkılması ile sona ermiştir.
Eski Ahit
Çıkış 22/20
“Yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız.”
Değerler
1. Yabancıya haksızlık yapmamak.
2. Yabancıya baskı ve zorlamada bulunmamak.
3. Yabancıya karşı empati yapmak.
Yorumlar;
Musevi inancına geçmeden aynı yerde bulunan farklı inançlara sahip insanlar için bu ifadeye yer verilmektedir.
Benzer bir cümleyi de Levililer 19/33,34’de görmek mümkündür:
Eski Ahit

Levililer 19/33,34:
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33. “Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın.

34. Ona Sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz.”
Eski Ahit

Sayılar 9/14

14. Aranızda yaşayan bir yabancı RAB’bin Fısıh kurbanını kesmek isterse, Fısıh’ın kuralları, ilkeleri uyarınca kesmelidir. Yerli ya da yabancı için aynı kuralı uygulamalısınız.”
Eski Ahit

Tensiye 10/17-19

17. “Çünkü Tanrınız RAB, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi’dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü , heybetli Tanrı’dır.
18. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar..
19. Siz de yabancıları seveceksiniz. Çünkü Mısır’da siz de yabancıydınız.”
Değerler

1. Birlikte yaşamak.

2. Yabancıya kötü davranmamak.

3. Yabancıyı kendimiz kadar sevmek.
4. Empati yapmak.

5. Kurallarda eşit davranmak.
6. Rüşvet almamak.

7. Adaletli olup kimseyi kayırmamak.
1.2. Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebeplerle ile ilgili yer alan ayetler .
Irkçılık ve yabancı düşmanlığını doğuran sebepler;

1.2.1. Üstünlük duygusu, bencillik (ırkı ile övünme ve üstünlük taslama)
1.2.1. Sense of superiority and boasting with race.

“Benimle ters düştüklerinde kölemin ve hizmetçimin hakkını yemişsem Tanrı yargıladığında ne yaparım.
Hesap sorduğunda ne yanıt veririm. Beni ana karnında yaratan onu da yaratmadı mı?”
Eski Ahit

Levililer 19/33,34

33. “Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın.

34. Ona Sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır’da
yabancıydınız.”
Değerler;

1. Yabancıya kötü davranmamak.

2. Kendimizi üstün görmeden yabancıyı da kendimiz kadar sevmek.
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Tevrat’ın henüz ilk satırlarına bakacak olursak tüm insanlık Adem ve Havva’dan meydana gelir. Adem karısı Havva’yı “em kol hay – bütün yaşayanların anası” olarak isimlendirmiştir. On nesil sonra meydana gelen
tufanda bütün beşer silinmiş ancak Nuh ve ailesinden bir kez daha neşet etmiştir. İyov kitabında 31/13-15’de
şu sözleri okumaktayız:

Yorumlar;

Buradan görüldüğü gibi Tanrı’nın bütün yarattıklarına karşı merhametli ve iyi niyetli olmak son derece
önem taşımaktadır. Bu bütün inanç sistemlerine sahip olanlar için geçerlidir.

Tevrat ilk nesillerin yaşam öykülerini oldukça kısa bir şekilde verir. O neslin liderini zikreder ve diğerlerini
geçiştirir. İbrahim dönemine geldiği zaman ise daha detaylı bilgiler vermeye başlar. Burada sadece İbraniler’den
değil diğer toplumlardan da söz eder. Yaratılış kitabında İbrahim’in ilk oğlu İsmail’in ve İshak’ın oğlu Esav’ın
on ikişer oğlu olduğunu yazılıdır. Bunların aynı zamanda kimler olduğunu ve özellikle Esav soyunun nerelerde yaşadığı hakkında bilgi mevcuttur. Bu ifadeler Tevrat’ın o zaman yaşayan toplumlar hakkında bilgi verdiğini öğretmektedir.
Tevrat bazı kişiler için olumlu bazıları için de olumsuz betimlemeler yapar. Sözgelimi İbrahim’in Mısır iravunu ile olan karşılaşmasında iravun olumsuz bir kişilik olarak betimlenir. Ancak zamanın Gerar kralı Avimelek için Tevrat şunları söyler: “Bunu temiz bir vicdanla yaptığını biliyorum. Ben de seni bu yüzden bana karşı günah işlemekten alıkoydum.” Mısır çıkışı zamanında Amalek toplumunun çıkanları arkadan vurması sonucunda Tevrat bu toplumdan olumsuz bir şekilde söz ederken Musa peygamberin kayınpederi olan Yitro’dan
övgüyle söz etmekte hatta ismini haftalık Tevrat parçalarından birine vermektedir.
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1.2.2. Paylaşma ve yardımlaşma kültürünün eksikliği.
Irkçı düşünceye sahip kişilerin özelliklerinden biri de paylaşma duygularının zayıf olmasıdır. Paylaşma ve
yardımlaşma Tevrat’ta tavsiye edilmiş ve örneklerle beyan edilmiştir.
Eski Ahit
Levililer 19/10
10. Bağbozumunda bağınızı tümüyle devşirmeyecek, yere düşen üzümleri toplamayacaksınız. Onları yoksullara ve yabancılara bırakacaksınız.”
Eski Ahit
Levililer 25/35
35. “ Bir kardeşin yoksullaşır, muhtaç duruma düşerse, ona yardım etmelisin. Aranızda kalan bir yabancı ya da konuk gibi yaşayacak.”
Değerler
1. Hasat alırken yabancıyı düşünmek.
2. Yoksula ve yabancıya hasatta hak vermek.
3. Muhtaç duruma düşenlere yardım etmek.
1.2.3. Empati eksikliği. (Ya ben zenci doğsaydım veya ya ben sarı doğsaydım !)
Irkçı düşünceyi doğuran sebeplerden biri de insanda empatinin olmamasıdır. Anlayış göstermek, kalp ve beyin ile tanımak, bağışlama için gerekli ilk adımlardır.
Empatik tutum, aynı zamanda, farklılıkları birer tehdit unsuru olmaktan çıkarır; daha barışçıl, sağlıklı bir
iletişim ortamına zemin hazırlar.
Tevrat’ta empati yapılması ve buna göre davranılması istenmiştir.
Eski Ahit
Levililer 19/33, 34
33. “Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın.
34. Ona Sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü siz de Mısır’da
yabancıydınız.”
Eski Ahit

Levililer 19/16-18
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16 Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin. RAB benim.
17 “Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen
de günah işlemiş olursun.

18 Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin kadar seveceksin.
RAB benim.
Değerler

1. Yabancıya kötü davranmamak.

2. Yabancıyı kendimiz yerine koymak
3. Empati yapmak.

4. Komşusunu üzmemek. Gerektiğinde komşusunu uyarmak.
Yorumlar;

Çıkış 23/9’da yer alan “yabancıya baskı yapmayacaksınız çünkü sizler yabancı olmanın ne olduğunu bilirsiniz zira siz Mısır’da yabancıydınız” cümlesine istinaden İbraniler Mısır ülkesinde hiçbir hakka sahip olmayan kimlik ve kişiliği bile bulunmayan bir toplum durumundadırlar. Bu sıkıntının ne olduğunu en fazla onların
bilmesi gerekir öğretisi bilgeler arasında hakimdir. Talmud Musevi inançlısının insan haklarına, yükselmesine,
ilerlemesine teşvik edici bir rol oynaması ve bu kanunların yaşadığı diyarda etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlaması gerektiğini öğretmektedir.
1.2.4. İşsizlik ve ekonomik zorluklar.

Teknolojinin gelişimi ile birlikte küçülen dünyamızda işyerlerinde birden fazla millete mensup kişiler birlikte çalışmakta ve üretime katılmaktadırlar. Aralarında mutlaka sıkıntı ve rahatsızlıkların olması muhtemeldir. Örneğin, kendi bölgesindeki işini paylaşmak durumunda kalan bir işçi, herhangi bir sebeple ücret farklılığı
söz konusu olduğunda veya işyerinin işçi çıkartmaları gibi durumlarda yabancıya karşı olumsuz tavırlar sergilenmektedir. Bu gibi sıkıntıların artması ile birlikte ırkçı davranışlarda da yavaş yavaş gelişme göstermektedir.
Artık yabancı işçi kendisine göre ekmeğini elinden alan bir düşman oluvermektedir.
Burada kişiyi endişeye sürükleyen sebeplerin başında işsiz kalırım, sıkıntıya düşerim, yeni bir iş bulamazsam rahatsız olurum gibi düşüncelerdir. Muhakkak ki, işsizlik ve ekonomik sıkıntılar ister istemez insanların
yaşam kalitesini düşürmekte ve böylece kişileri maddi ve psikolojik yönden sıkıntıya sokmaktadır.
İşsizlik ve ekonomik sıkıntılar geçici olup Values: ise bakidir.
Eski Ahit

13 “Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın.

14 Sağıra lanet etmeyecek, körün önüne engel koymayacaksın. Tanrın’dan korkacaksın. RAB benim.

15 “Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın.
Değerler

1. Komşunun malına göz dikmemek.
2. Engelli olana iyi davranmak.

3. İşçinin, emeğin karşılığını derhal ödemek.
4. Adalette zengin fakir ayırımı yapmamak.
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Levililer 19/13-15
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1.2.5. Hoşgörü ve tevazu eksikliği.
Toplumlarda farklı inanç ve dine mensup insanların bulunması kaçınılmazdır. Bu toplum hayatında bizim
elimizde olmayan fıtrî bir sonuçtur. Çünkü doğarken nerede doğacağımıza bir karar veremeyiz. Doğduğumuz
toplumun ister istemez birer bireyi oluveriri. Bu bağlamda, toplumların birarada yaşamalarını sağlayan ana kaynaklardan biri de hoşgörü ve tevazudur. Hoşgörünün ve tevazunun olmadığı takdirde kişinin kibir ve kendini
beğenme, üstünlük taslama gibi benzeri olumsuz davranışlara sapması ve dolayısıyla ırkçı yaklaşımlar, yabancı düşmanlığı ve şiddete yönelimler kaçınılmaz olacaktır. Bu sebeple hoşgörü ve tevazunun hayatın bir bölümünde değil bütününde uygulandığı takdirde değerini bulacaktır. Hayatın belirli alanlarında hoşgörü, belirli
alanlarında da tahammülsüzlüğün geçerli olmasını kabul etmek mümkün değildir.
Eski Ahit
Hezekiel, 21/26
“Egemen Rab şöyle diyor: “Sarığı çıkar, tacı kaldır. Artık eskisi gibi olmayacak. Alçakgönüllü yükseltilecek, gururlu alçaltılacak.”
Eski Ahit
Sefanya 2/3
“Ey Rab’bin ilkelerini yerine getirenler, ülkedeki bütün alçakgönüllüler, Rab’be yönelin. Doğruluğu
ve alçakgönüllülüğü amaç edinin. Belki Rab’bin öfke gününde kurtulabilirsiniz. “
Eski Ahit
Mezmurlar 149/4, 18/27, 25/9
“Çünkü RAB halkından hoşlanır, Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler. (149:4)
“Alçakgönüllüleri kurtarır, gururluların başını eğersin. (18:27)
“Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara. (25:9)
Eski Ahit
Süleymanın Özdeyişleri 3/34
“Rab alaycılarla alay eder, ama alçakgönüllülere lütfeder. (3:34)
Değerler
1. Alçakgönüllülükle RAB katında sevimli olmak.
2. Doğruluğu ve alçakgönüllülüğü amaç edinmek.
3. Kibirli ve alaycılardan olmamak.
1.2.6. Tanışma ve birlikte yaşama kültürünün eksikliği,
İnsanlar tek başlarına ihtiyaçlarını karşılamaları mümkün görünmemektedir. Bu sebeple insanlar topluluklar oluşturmayı ve birbiriyle yardımlaşmayı sağlayacak bir fıtratta yaratılmıştır.
Eski Ahit
Levililer 19/13,15-17,18, 33,34
13. “Komşuna haksızlık etmeyecek, onu soymayacaksın. İşçinin alacağını sabaha bırakmayacaksın.
15. Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adaletle yargılayacaksın.
16. Halkının arasında onu bunu çekiştirerek dolaşmayacaksın. Komşunun canına zarar vermeyeceksin.
17. Kardeşine yüreğinde nefret beslemeyeceksin. Komşun günah işlerse onu uyaracaksın. Yoksa sen
de günah işlemiş olursun.
18. Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin gibi seveceksin.
33. Ülkenizde sizinle birlikte yaşayan bir yabancıya kötü davranmayın.
34. Ona Sizden biriymiş gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz.”
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Eski Ahit
Sayılar 9/14:
“Yerli ve yabancı için aynı kuralı uygulamalısınız.”
Eski Ahit
Tensiye 10/19:
“Siz de yabancıları seveceksiniz çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız”
Eski Ahit
Mısırdan Çıkış 20/12-17
On Emir
“12. Annene babana saygı göster. Öyle ki, Tanrın RAB’bin sana vereceği ülkede ömrün uzun olsun.
13. Adam öldürmeyeceksin.
14. Zina etmeyeceksin.
15. Çalmayacaksın.
16. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin.
17. Komşunun evine, karısına, erkeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.”
İnsanların temel manevi değerlerinin mükemmel sekilde sistematik açıklaması ve Özeti şöyledir;
Günahsız bir hayat ve iyi insan ilişkileri;
Maneviyat dolu bu hareket biçimine Dünya’nın hicbir yasası karsi durmaz;
İnsan ilişkilerini konu alan normlar Dünya’nın her yerinde yasalarla kabul edilmiştir.
İnsanlığın bilinen ilk yazılı kanunu.
Değerler
1. Komşusuna haksızlık yapmamak, komşunun malına ve ailesine göz dikmemek.
2. Komşusuna hıyanette bulunmamak, yalan yere tanıklık yapmamak.
3. Adaletle yargılamak.
4. Hatasında komşusunu uyarmak.
5. Yabancıya iyi davranmak.
6. Komşusunu kendisi gibi sevmek.
7. Yaşama kurallarına birlikte uymak.
8. Kimseyi öldürmemek.
9. Kötülüklerden uzak durmak, zina etmemek.
Yorumlar;
Görüldüğü gibi sadece Pesah bayramının zorunlu ibadet şekli olan kurban sunumunda değil genel anlamda topraklarda yaşayan “yabancı” konumundaki insanlar için bir ayrımcılık yapılmaması emredilmekte, aynı
zamanda İbraniler’in Mısır ülkesinde çektiklerine dikkat çekilerek bu konudaki hassasiyet vurgulanmaktadır.
Eski Ahit
Mısırdan Çıkış 4/18
“Musa kayınbabası Yitro’nun yanına döndü. Ona, “İzin ver, Mısır’daki soydaşlarımın yanına döneyim” dedi. Bakayım hala yaşıyorlar mı?
Yitro, “Esenlikle git” diye karşılık verdi.”
Değerler
1. Barışa engel olmamak.
2. Barış, esenlik dilemek.

1.2.7. Eşitlik ve kardeşlek anlayışında eksiklik. (yoksul, işçi vb. ile aynı safta olmayı istememe)
Eski Ahit
Sayılar 9/14:
“Aranızda yaşayan bir yabancı RAB’bin Fısıh kurbanını kesmek isterse, Fısıh’ın kuralları, ilkeleri
uyarınca kesmelidir. Yerli ya da yabancı için aynı kuralı uygulamalısınız.”
Değerler
1. Kurallarda eşit davranmak, eşitliğe uymak.
2. Yargılamada yerli veya yabancı ayırımında bulunmamak.
Tevrat aynı zamanda toplumlar arasında çifte standarda karşıdır. Bununla ilgili emri Levililer 24/22’de
okumaktayız: “Yerli yabancı herkes için tek bir yargınız olacak ben Tanrı’yım.”
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1.2.8. Dil, din ve renk farklılıkları.
Dillerin ve renklerin farklı oluşu, huy ve ahlâkların çeşit çeşit olması, kabiliyet ve yeteneklerin değişik değişik olması çekişme ve ayrılığı gerektiren bir ayrılık değildir. Aksine, tüm yükümlülükleri yerine getirmek ve
bütün ihtiyaçları gidermek için yardımlaşmayı gerektiren bir unsurdur.
Tevrat aynı zamanda toplumlar arasında çifte standarda karşıdır. Bununla ilgili emri Levililer 24/22’de okumaktayız:
Eski Ahit
Levililer 24/22:
“Yerli yabancı herkes için tek bir yargınız olacak ben Tanrı’yım.”
Eski Ahit
Mezmurlar 75/4-7
“Övünenlere, “Övünmeyin artık!” dedim; kötülere, “Kaldırmayın başınızı! Kaldırmayın başınızı! Tepeden konuşmayın!” Çünkü ne doğudan, ne batıdan, ne de çöldeki dağlardan doğar yargı. Yargıç ancak
Allah’tır, birini alçaltır, birini yükseltir. (Mezmurlar, 75:4-7)
Değerler
1. Doğuyla batı ile kibirlenmemek, övünmemek.
2. Doğu için de batı içinde çöl için de dağlar için de sadece Allah’ın yargısında buluşmak.
1.2.9. Kıskançlık duygularının bastırılamaması.
Kıskançlık duyguları insanda varolan fıtrî bir özelliktir. Allah tarafından bazı duyguların yaratılışta verildiği gibi kıskançlıkta insanın doğuştan gelen bir duygusudur. Çocukluğumuzdan itibaren bu duyguyu günlük
hayatta sıkça yaşarız. Önemli olan kıskançlıklarımızı aşırıya kaçmadan doğru bir şekilde kullanabilmemizdir.
Eski Ahit
Eyüp 5/2
“Aptalı üzüntü öldürür, budalayı kıskançlık bitirir.”
Eski Ahit
Süleymanın Özdeyişleri 11/5,6
“5. Dürüst insanın doğruluğu onun yolunu düzler, kötü kişiyse kötülüğü yüzünden yıkılıp düşer.
6. Erdemlinin doğruluğu onu kurtarır, ama haini kendi hırsı ele verir.”
Değerler
1. Kıskanç olmamak.
2. Erdemli olmak, hırsına hakim olmak.
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1.2.10. Adalet ve haksızlık duygusu.
Adalet ve haksızlık duyguları da ırkçılığa götüren iki kavramdır. Yasaların eşit uygulanmadığı ve haksızlıkların bulunduğu ortamlarda ırkçılığın belirmesi mümkün görülmektedir.
Eski Ahit
Levililer 24/22
“Yerli yabancı herkes için tek bir yargınız olacak ben Tanrı’yım.”
Eski Ahit
Mezmurlar 85/10,11
“10. Sevgiyle sadakat buluşacak,
Doğrulukla esenlik öpüşecek.
11. ”Sadakat yerden bitecek, doğruluk gökten bakacak.”
Eski Antlaşma,
Yeremya 39/18
“Seni kesinlikle kurtaracağım, kılıçla öldürülmeyeceksin. Hiç değilse canını kurtarmış olacaksın.
Çünkü bana gevendin, diyor RAB”
Eski Antlaşma
Yeşeyahu 11/4
“Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. Dünyayı ağzının
değneğiyle cezalandıracak, kötüleri soluğuyla öldürecek.”
Eski Ahit
Levililer 19/35-37
“Yargılarken, uzunluk ve sıvı ölçerken, ağırlık tartarken haksızlık yapmayın.
36 Doğru terazi, ağırlık taşı, efa ve hin kullanın. Mısır’dan sizi çıkaran Tanrınız RAB benim. 37 Kurallarımın, ilkelerimin tümüne uyacak ve onları yerine getireceksiniz. RAB benim.”
Eski Ahit
Levililer 19/15
“Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın.
Komşunu adil biçimde yargılayacaksın.”
Eski Ahit
Hezekiel, 45/9
Egemen Rab şöyle diyor: “Yeter artık... Zorbalığı, baskıyı bırakın. Adil ve doğru olanı yapın...”
Eski Ahit
Amos 5/15, 24
“Kötülükten nefret edin, iyiliği sevin. Mahkemede adaleti koruyun...” (5/15)
Bunun yerine adalet su gibi, doğruluk ırmak gibi sürekli aksın. (5:24)
Eski Ahit
Zekeriya 8/16, 17
“Yapmanız gerekenler şunlardır: Birbirinize gerçeği söyleyin, kent kapılarınızda esenliği sağlayan
gerçek adaletle yargılayın, yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın, yalan yere ant içmekten
tiksinin. Çünkü Ben bütün bunlardan nefret ederim.” böyle diyor Rab.”
Eski Ahit
Mısırdan Çıkış 23/1-3, 6-8
“1. Yalan haber taşımayacaksınız. Haksız yere tanıklık ederek kötü kişiye yan çıkmayacaksınız. (23/1)
2. Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız.

3. Duruşmada yoksulu kayırmayacaksınız.
23/6. Duruşmada yoksula karşı adaleti saptırmayacaksınız.
7. Yalandan uzak duracak, suçsuz ve doğru kişiyi öldürmeyeceksiniz. Çünkü Ben kötü kişiyi aklamam.
8. Rüşvet almayacaksınız. Çünkü rüşvet göreni kör eder, haklıyı haksız çıkarır.”
Yabancıya baskı yapmayacaksınız. Yabancılığın ne olduğunu bilirsiniz. Çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız.
Değerler
1. Hiçbir ayırım yapmadan herkes için aynı yasada buluşmak.
2. Tartıda ölçüde haksızlık yapmamak.
3. Doğrulukta buluşmak.
4. Yoksula ayrıcalık yapmamak.
5. Güçlü olanı kayırmamak.
6. Yargılamada adil olmak.
1.3. Ortak paydaları öne çıkaran ayetler
Avrupa’da yaşayan üç dine mensup insanlar incelendiğinde, Allah’ın varlığına, ahiretin varlığına ve peygamberlerin Allah tarafından gönderildiğine inandıkları görülmektedir. Bu üç husus Kur’an-ı Kerimde birçok
yerde ifade edilmektedir.
1.Allah’a inanmak
2.Ahirete inanmak
3.Peygamberlere inanmak
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1.4. Ahlaki ilkelerin kötü eylemleri önleyen gücüne değinen ayetler
İnsanlarda varoluştan gelen bazı ahlaki özellikler ve dînî ve sosyal yapıyla birlikte oluşan ahlaki ilkeler
kötü davranışları bertaraf ettiği bir vakıadır. Bunları üç grupta incelememiz mümkündür.
1.Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü
2.İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
3.İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
1.4.1. Ahlaki ilkelerin insan ilişkilerindeki rolü
İnsanların toplumsal yaşamda, bir aradaki hayatlarında çeşitli kurallar getirilmiştir. Hem dini ve hem sosyal
olarak oluşmuş kurallara uyulması toplumsal hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Bunlara uyulduğu takdirde toplum düzeni sağlanır, aksinde ise toplum düzeni bozulur.
Eski Ahit
Mezmurlar 84/10, 11
“Kötülerin çadırında yaşamaktansa, Tanrım’ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim. Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır. Lütuf ve yücelik sağlar, Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.”
Değerler
1. Kötülerden uzak durmak.
2. Dürüstçe yaşamak.
1.4.2. İnsanın ve insanlık onurunun merkeze alınması
İnsanların yaratılış itibariyle birbirlerinden farklılıkları yoktur.
Eski Ahit
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1.4.3. İnsan ve toplumdaki yükümlülükleri
Eski Antlaşma
Süleymanın Özdeyişleri 1/22
“Ey budalalar, budalalığı ne zamana dek seveceksiniz?
Alaycılar ne zamana dek alay etmekten zevk alacak?
Akılsızlar ne zamana dek bilgiden nefret edecek?
Değerler:
1. Cehaletle hayatını boşa harcamamak.
2. Bilgisizlik insanı yok eder.
3. Bilgi ile bilgelik kazanmak.
Yorumlar;
Sadece öğrenme yoluyla bilgiyi ve bilgeliği edineceksiniz. Bilgi, yaşam derslerini anlamamızı ve neyin iyi
olduğunu ve kötülüğün ne olduğunu ayırt etmemizi öğretir. Akıllı bir insan bilge erkeklerin atasözlerini, öğütlerini ve mesajlarını da anlar. Akıllıca ve doğru kararlar verebilen, yalnızca akıllı adamlardır.
Eski Antlaşma
Süleyman’ın ATASÖZLERİ 3/27
“Elinden geldikçe iyiliğe hakkı olanlardan iyiliği esirgeme.”
Eski Antlaşma
Yeşaya 32/17
159
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Mezmurlar 119/130,144,169
“Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir. (130)
Öğütlerin sonsuza dek doğrudur; bana akıl ver ki, yaşayayım. (144)
Feryadım Sana erişsin, ya Rab, sözün uyarınca akıl ver bana! (169)
Eski Ahit
Süleymanın Özdeyişleri 3/7,4/11,5/1,2,9/8,9,9/12,13
“Kendini bilge biri olarak görme, Rab’den kork, kötülükten uzak dur. (3:7)
Seni bilgelik yolunda eğitir, doğru yollara yöneltirim. (4:11)
Oğlum, bilgeliğime dikkat et, akıllıca sözlerime kulak ver. Böylelikle her zaman sağgörülü olur, dudaklarınla bilgiyi korursun. (5:1-2)
... Bilge kişiyi azarlarsan, seni sever. Bilge kişiyi eğitirsen daha bilge olur, doğru kişiye öğretirsen bilgisini artırır. (9:8-9)
Bilgeysen, bilgeliğinin yararı sanadır, alaycı olursan acısını yalnız sen çekersin. (9:12)
Akılsız kadın yaygaracı ve saftır, hiçbir şey bilmez. (9:13)
Bilge kişi bilgi biriktirir, ahmağın ağzıysa onu yıkıma yaklaştırır. (10:14)
Doğru kişinin işleri yaşam ağacının meyvesine benzer, bilge kişi insanları kazanır. (11:30)
Bilgelerle oturup kalkan bilge olur, akılsızlarla dost olansa zarar görür. (13:20)
Alaycı bilgeliği arasa da bulamaz, akıllı içinse bilgi edinmek kolaydır. (14:6)
Akılsız kişiden uzak dur, çünkü sana öğretecek bir şeyi yok. (14:7)
Değerler
1. Eğitimi doğru kişiden almak, doğru kişiye vermek.
2. Bilgeliğe ve bilgeye önem vermek.
3. Sosyal hayatta dostunu iyi seçmek.
4. Aklı iyi yerde kullanmak.

Değerler;
1. İyiyi yapmak, merhametli olmak.
2. İhtiyacı olanı kendinden uzaklaştırmamak,
3. İnsanlara yardımcı olmak
“Doğruluğun ürünü esenlik,
Sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır.”
Değerler;
1. Huzur ve güvenin kaynağı doğru olmak

2. DEĞERLENDİRME

Türkiye Hahambaşılığı Hahambaşı Genel Sekreteri, (Türk Musevi Cemaati) Yusuf ALTINTAŞ ile
Almanya’dan proje ortağı Marie e.V’den Sophia BICKHARDT’ın değerlendirmeleri aşağıdadır

“Bütün dinlerde olduğu gibi Museviliği de tercih ederek bu inanç sistemine geçmek isteyenler olabilir. Başka dinlerden bu inanca katılmak için girişim yapanlara kuralların bulunduğu kitap olan Şulhan Aruh’a göre
(Yore Dea 268/2) “bu inanç sistemine geçmek için nasıl bir nedeniz var. Bütün dünyada sıkıntı çeken ve zor
zamanlar geçiren Museviliğe geçerek neyi amaçlamak istersiniz” şeklinde bir soru sorulur.

Tevrat bu geçişi yapmak isteyenler için Mısır sürgününden çıkışın kutlandığı bayram olan Pesah kurallarında Çıkış 12/48’de şöyle bir ifade kullanmaktadır. “Yanınızdaki yabancı veya bir konuk Tanrı’nın Pesah bayramını kutlamak isterse önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli sonra yerel halktan biri gibi topluma katılıp bayramı kutlayabilir. Sünnetsiz olan biri bu kurbanın etini yemeyecektir.”

Çıkış kitabında zikredilen ifadeye göre başka dinlerden Museviliğe geçerek toplumun inanç sistemine katılmak isteyen kişi öncelikle “sünnet” zorunluluğunu yerine getirmelidir. Sünnet İbrahim peygamber ile Tanrı
arasındaki anlaşmanın bir sembolüdür ve geçişin en önemli zorunluluğudur. Bu zorunluluğu yerine getiren kişi
artık toplumun bir parçası haline gelerek sıradan bir birey gibi Pesah (hamursuz bayramında icra edilen) kurbanın etinden yeme hakkına sahip olmuştur. Şunu da eklemek gerekir ki kurban ibadeti Kudüs’teki tapınakta
gerçekleştirilen bir ibadettir ve tapınağın yıkılması ile sona ermiştir.
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Yabancılara eziyet eden kişi Tanrı’nın üç yasağını çiğnemiş olur. Daha önce Çıkış 22/20’de belirttiğimiz
“yabancıya haksızlık ve baskı yapmayacaksınız çünkü siz de Mısır’da yabancıydınız” Levililer 25/17 birbirinize haksızlık yapmayacak ve Tanrı’dan korkacaksınız” ve yine Çıkış kitabında “yabancıya baskı yapmayın”
ifadeleri yer almakta bu da Talmud’un Bava Metsia 59/2 faslında ifade edilmektedir.

Çıkış 23/9’da yer alan “yabancıya baskı yapmayacaksınız çünkü sizler yabancı olmanın ne olduğunu bilirsiniz zira siz Mısır’da yabancıydınız” cümlesine istinaden İbraniler Mısır ülkesinde hiçbir hakka sahip olmayan kimlik ve kişiliği bile bulunmayan bir toplum durumundadırlar. Bu sıkıntının ne olduğunu en fazla onların
bilmesi gerekir öğretisi bilgeler arasında hakimdir. Talmud Musevi inançlısının insan haklarına, yükselmesine,
ilerlemesine teşvik edici bir rol oynaması ve bu kanunların yaşadığı diyarda etkin bir şekilde uygulanmasını
sağlaması gerektiğini öğretmektedir.

Tevrat’ta bazen çok sert ifadeler yer alır. Bu ifadeler vaat edilmiş topraklarda yaşayan putperest halk ile alakalıdır. Buradaki putperest halkın tek Tanrı inancına sahip olan İsrailoğulları’nı etkilememesi için bazı sert tedbirlerin alındığı gerçektir. Bu tedbirler vaat edilmiş toprakların dışında yaşayan yabancı veya putperest halklar için söz konusu değildir.
Musevilikteki en temel ilke olan “Şema” kişinin Tanrı’yı bütün kalbi, canı ve varlığı ile sevmesinden söz
eder. Bu ebedi sevgi Musevi inançlısının hayat tarzına da etki etmiş barış anlamına gelen “Şalom” sözcüğü
hem gündelik selamlaşmaya hem de duaların belkemiği olarak kabul edilen “Amida” duasının inal bereketlendirmesine yansımıştır.

Rav Kook “İsrail toplumunun seçilmişlik özelliğinin diğer milletlerden kopma ve onları yok sayma anla160

mına gelmediğini vurgular. Aksine asli görevinin tüm toplumlara sevgi aşılamak ve sevgiyle hareket etmek olduğunu öğretir. “Orot İsrael” adlı kaynakta tüm toplumların bir araya gelerek sevgi, saygı çerçevesinde hareket etmelerinin dünyaya barış, bereket ve esenlik getireceğini ve Musevi inançlısının bu konuda çok önemli
bir sorumluluğu bulunduğunu yazar. Benzer kaynaklar “kutsallığın ancak ahlaki Values:in doğal icraatları ile
inşa edilebileceğini” aktarmaktadır.

Her insan Tanrı’ya ibadet etmek için yaratılmıştır. Talmud Sanhedrin faslında yabancı birinin Tevrat kanunları ve öğretilerini öğrenmesinin onun seviyesini çok yukarılara taşıyacağı yazmaktadır. Tevrat “bu kuralları yerine getiren insan beraber yaşayacaktır” derken bu insanın inancı hakkında bilgi vermemekte insan olmanın önemini ön plana çıkarmaktadır.
Musevi inançlısı için hemcinsini sevmek sadece bu inanca sahip olanı değil her inancın sahibini öncelikle insan olduğu için sevmekten geçer. Bilgeler insan vücudunun bir kısmına nefret olgusunun yerleşmesinin o
insanın henüz salaşmadığının ve ruhunun olgunlaşmadığının göstergesi olduğunu öğretirler. Bu insanın ulvi
sevgiyle bütünleşmesi çok zordur. Sevginin en önemli sentezi bütün insanlığı birlikte kucaklayabilmektir. Adil
olan bir kişi kendinde nefret ve düşmanlığa yer vermez. İçinde ışığın salığını hisseden kişi Tanrısal nuru bünyesinde barındırmaktadır.

“Yahudilik sınırları dışındaki güzelliği görmek sevgiye götüren en güzel yoldur. Bunun aksi insanı karanlığa götürür.”
Yusuf ALTINTAŞ, Türkiye Hahambaşılığı Hahambaşı Genel Sekreteri,

Türk Musevi Cemaati (Kaynak: Yaron ben Naeh derlemeleri, Çeviri: Rav İzak Peres)

“Yahudilik kavramı (a) din, gelenekler, felsefe ve kültürü ve (b) Yahudilerin tamamını kapsar. Yahudi dini
en eski tektanrılı ve İbrâhimi dindir. Ortadoğu’da yapısallaşmış bir din olarak Yahudiliğin kökleri Tunç Çağına kadar gitmektedir.
Yahudiliğin dünya çapında 13,5-15 milyon bağlısı bulunmaktadır. Bunların çoğu ABD ve İsrail’de yaşamaktadır ancak Avrupa’da yaşayan Yahudilerin sayısı da azımsanmayacak kadar çoktur.

1933-1945 yılları arasında hüküm süren Alman Nasyonal Sosyalist terör rejimi sırasında 6 milyon Yahudi katledilmiştir.
Hristiyanlık ve İslam dinlerinde olduğu gibi, Yahudilikte de tek tanrının varlığına inanılır.

Merkezi öneme sahip inanışlardan biri de Tanrıyla insan (kadın/erkek) arasında bir ahit veya bir tür sözleşmenin yapıldığına dair inançtır.

Yahudilik yazılı bir dindir. “Doktrin” çeşitli kitaplarla sonraki nesillere aktarılmıştır.

(A) İbranice İncil veya Hristiyanlıktaki deyimiyle Eski Ahit olarak da bilinen ve Musa’nın Beş Kitabından
oluşan Tevrat,
(B) Tevrattaki tartışma ve yorumları içeren Talmud. Talmud ayrıca sözlü Tevratın ilk ana tefsiri olan Mişna ve Mişnanın açıklama, yorum ve eklerinden oluşan Gemerayı da kapsar.

(C) Yahudilik hukukunu kapsayan Halaka. Halaka, Mişna ve Gemeraya dayanır. Daha önce alınmış olan
ve Yahudilik hukukunu ve hukuku anlamada örnek teşkil eden hükümler gibi din adamlarına (haham veya rabbi) ait kanunlar da Halakaya girmiştir.

Diğer bir çok dinin aksine yahudilikte dogmalar ve düzeltilmiş ilmihaller bulunmamaktadır. Önemli olan “
iyi bir hayat” yasamayı söyleyen Tanrı ile iyi bir ilişkiye sahip olmaktır. Anlatılmak istenen, adaletin, doğrunun, yardımlaşmanın böylece hareketin bir kez temelleri atıldığında, dini ikirlerin doğru kabul edilen inançlarda daha az benimsendiğidir. Bu durum çeşitli değerlendirmeler ve yorumlar için belirli alanlar oluşturmak-
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Tanrı müşiktir; bazen kızar ancak her zaman insanların iyiliğini düşünür. Bunun için insanlar Tanrının kanunlarına uyar ve kendi hayatlarına, ve bir bütün olarak tüm hayata, özel bir anlam katmak için, gündelik yaşamlarındaki tüm işlerinde Tanrıya değer vermek için çaba gösterirler.

ta ve dini problemlere verilen cevaplarda felsei yansımalar görülmektedir. Yahudilikte bu, yani ibadet kültürü
çoğu çevrelerce tartışılmaktadır. Diğer bütün dinlerde olduğu gibi (muhafazakâr, ortodoks ve reformist, hümanist Yahudilik, Hasidizm vb.) farklı eğilimler vardır.

Yahudilikte tarih kavramı da önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Tevrat’ta Tanrı ile olan ilişkiler tarihi
olarak uzun uzun anlatılmaktadır. Hristiyanlığın aksine, yahudilikte misyonerlik yoktur.

Dini seremoniler sinagoglarda yapılır. Erkek veya kadın olsun bir “rabbi” Tarafından ve ilahi söyleyen bir
kantor tarafından yönetilir. En önemli gün Sabbath günüdür. Cuma aksamı baslar, Cumartesi aksamı güneş batımıyla sona erer. Sabbath Barış’a Tanrı ile bir olmaya aileye ve arkadaşlara adanmıstır.

Ayrıca çeşitli Yahudi festivalleri de vardır. En önemli Olanları Pesach (Hamursuz Bayramı), Rosh Hashana (Yeni Yıl Bayram), Yom Kippur (Barış Festivali) ve Hanuka (Işık Festivali)’dir.”
Sophia BICKHARDT – Marie e. V.
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SEMPOZYUM AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Rektör, sayın Dekan, sayın oturum başkanları, sayın misairler, değerli öğrenciler hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Bazen övmek insanı zor duruma sokuyor. Bazen de insan kendisini sorumlu hissediyor. Bu
fakülteye üçüncü gelişim. Benim bu tür programlara
katılmam sağlık yönüyle sakıncalı görülüyor. Ama iş
bu fakülte olunca içine doğmuş, içinde büyümüş iseniz
o zaman durum değişiyor.

Bu tip kurumlara ihtiyaç var. Hatta bu konuya girip bununla ilgili yeni bir program yapılırsa bugün konuşacağımız konu, din eğitimi açısından da ele almak önemli olacaktır. Gerçekten verdiğimiz din öğretimi ve din eğitimi ne kadar uluslararası değerleri
dikkate alarak bilgilendirme, yorumlama veriyor? Bu
çok önemli. Çünkü bugün içinde bulunduğumuz problemlerin epeyce kısmı maalesef dünya genelinde verilen din eğitiminden kaynaklanıyor. Bu bazen, hani
Amerika’ya giderseniz Washington’un etrafını çeviren
o Protestanların tutumunda da bunu görebiliyorsunuz.
Ama pek çok yerde, hele bizim bu bölgemizi düşünürsek İslam adına yapılanları dikkate alırsak ciddi anlamda bir eğitim öğretim sıkıntısının olduğu görülecektir.
Bunu arkadaşlarıma da söyledim.

Bu fakültede hocalık yapmış biri olarak benim zamanımda da şimdi de eksiklerimiz vardır. Bunlardan birisini söyleyeyim. Sayın Dekanımıza sordum kaç profesör
bulunuyor fakültede? 60 kadar profesörün bulunduğunu söyledi. O zaman 20-30 kadar kitabın çıkması lazım burada diye düşünüyorum. Bunu sadece bu fakülte için söylemiyorum. Türkiye’de bulunan tüm fakülteler için söylüyorum. Ben İngiltere’de doktora yaptım. Bir profesör ve üç doçent bulunuyordu benim bölümümde. Her sene mutlaka
bir kitap çıkıyordu. Bazen bu iki kitap oluyordu. Bu eksikliğimize rağmen çok şükür Türkiye’de din eğitimi almış
insanlar bu gün İslam’ı bahane ederek başka insanların canına kıymıyorlar. Türkiye’de böyle bir şey yok. Bu yine de
bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Basın ve yayın kurumlarında yayınlandığı için söylüyorum. Bizim İmam
Hatip Okulu ve İlahiyat Fakültesi modeli, hem Pakistan hem de Afganistan ile bazı Ortadoğu ülkeleri tarafından istenildi. Benim ömrümün epeyce bir kısmını bu konu aldı.

Türkiye Avrupa Birliğine girmek istiyor. Müzakerelerin başlaması gerekiyor. 1960’lardan itibaren biz bu işin içerisindeyiz. Ama bir türlü olmamız gereken yerde de değiliz. 2003’ün başından itibaren kollar sıvandı. Biz bu iş nereye kadar giderse oraya kadar götüreceğiz dendi. Ben üç sene içerisinde 170 noktaya ziyaret etmişim. Bunlar yurt
dışında 170 nokta. Bunların elli altmış tanesi Fransa, Almanya, Hollanda gibi büyük ülkelere, merkezi ülkelere ziyaret gerçekleştirdik. Derdimiz neydi? Derdimiz şuydu: İsterseniz başka referans da söyleyeyim; Bir gün Sayın Başbakan şimdiki Cumhurbaşkanımız ile Hollanda’ya destek ziyareti için gittik. Bizim Büyükelçimizde o günün Hollanda Başbakanı, Bakanı, bizim Başbakanımız ve ben Büyükelçiliğimizde bir odada oturduk. Başka da kimse yoktu. Bakan dedi ki;
- Türkiye’nin bu müzakereler tarihini almasında bir görünürde olan zorluklar var, konuşulan zorluklar var. Bir de
konuşulmayan ama var olan güçlü zorluklar var. Bugün o var olan, güçlü olan konular esasında tartışacağımız konulardır.
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Yani iddia şu: Türkiye Rönesans’ı atladı, yaşamadı. Aydınlanmayı yaşayamadı. Rönesans’ı zaten tabiatı gereği
yaşayamadı. Çünkü o dinle ilgilidir. Türkiye Avrupa’dadır, ama Avrupalı değildir. O zaman Avrupa bir coğrafya mıdır? Yoksa bir değerler dünyası mıdır?
Coğrafya parçası ise o zaman Kıbrıs nasıl Avrupa oldu. Bunları bu değerleri Türklerin benimsemesi mümkün değildir. Arkasından bir başka madde getirirler. 1960’tan beri buradalar ama hiçbir zaman bizim gibi olmadılar. Modern
olmak istiyorlar ama Avrupa kişiliğini öneriyorlar. Ancak Avrupa kişiliği arkasında Hristiyanlık var. Yahudi –Hristiyan geleneği var. Dolayısıyla bu değerler içinde de bir faaliyet başlatıyorum. Çok yüksek düzeyde bir akademik sempozyum düzenleyeceğim. Bu konuda bize yardım edin dendi. Bizim Başbakanımız da;
-“Bu işle uğraşan arkadaşımızdır. İşte burada oturuyor” dedi. O da nezaketen;

- Ben kendisini yakinen tanıyorum ve biliyorum. Ama teklif sizden gelsin Başbakan olarak.” dedi.

Bunlar Avrupa başkentlerinde 7-8 yerde düzenlendi. Bir konferansta eski Fransa Cumhurbaşkanı ve ben konuşmacılardandık. Konuşma sırasında Avrupa Değerleri, Avrupa Değerleri diye söylüyordu. Sizin ortak değerler, ortak
değerler dediğiniz gibi. Ben de dedim ki;

-Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Değerleri, Avrupa Değerleri diyorsunuz. Bana bu değerlerden birkaç tane söyleyebilir misiniz? Dedim. Şaşırdı. Adalet kavramından bahsetti. Adalet temel ahlaki bir terimdir. Birey kendi kendisine karşı adil olmakla başlar. Birey kendi kendisine adil olmak zorundadır. Hz. Âdemin Havva anamızla olan sıkıntılı günlerindeki o meşhur ayeti “ Biz nefsimize uyduk kendimize zulmettik” ifadesi. Çok enteresan “insanın kendisine zulüm etmesi” kavramı. Bu kavram ağırlıklı olarak bizde var. Zulüm demek bir başkasına hakkını vermemektir. İlişkiler bağlamında ele alınmaktadır. Hâlbuki bizde kendimizle ilişki içerisinde bir ben vardır, benden içeri bir
yolum vardır. Yunus Emre’nin dediği benim içimde bir ben var, eğer o beni öldürmemiş isen buradaki konuşmaların hesabını akşam bana sorar. Bak orada hakikati söylemedin der. Ama bugün söyler dinlemezsem, yarın söyler dinlemezsem hastalık olarak o orada kalır. Ondan sonra da benim kişiliğim gündüz başka, akşam başka olur diye anlattım. Ondan sonra pek çok toplantıda karşılaştığımızda Avrupa değerleri diyor beni görünce yani paylaşılan değer
diye değiştiriyor.
Değerler her kültürün debisinde var. Değerlerin uygulamasında Avrupa bugüne kadar bizden iyi idi. Uygulamada şark ile garbı mukayese edersek garp daha başarı olmuştur. Kopenhag kriterleri bu değerlerdir. Biz zaten Avrupa birliğine girmek istiyoruz dediğimiz zaman bize dediler ki şunları şunları yapınız. Tam 4 sene 14 paket çıkardık.
Her 14 paketin içinde 14 madde vardı. Bizim bu değerler konusunda yasalarımız, uygulamalarımız Avrupa Birliği
uygulamalarının gerisinde idi.
Değerler diyoruz. Bunlardan birkaçını sayayım;
1. İnsan onuruna saygı, insan haysiyetine saygı,
2. Hukukun üstünlüğü, hukuk devleti,
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3. Adalet,

4. Hesap sorma, hesap verme. Siz hesap soracaksınız sorumlu olanlardan hesap verecek. Bu bir değerdir. Bu demokrasinin olmazsa olmazıdır.

5.Şeffalık. Kendini gör demektir. Adil olacağız, hak yemeyeceğiz. Şeffalıkta listenin iyi bir yerinde değiliz.
Merkezi Avrupa ülkelerinde bizden daha ilerideler. Çünkü orada hesap sorma ve o hesaba mukabele etme iyice kurumlaşmış, kişiler o eğitimi almış ve hesap sormasını biliyorlar.
Belçika’da, bir çok traik kazasına sebep olduğu için bir köşeyi değiştireceklerdi. Ben orada üniversitede görev
yaptım. Bu konuyu gece gündüz bir buçuk ay tartıştılar. Yani toplum ikna edilmeden bir şey yapılmıyor.

Sosyolojik çoğunluğu görmemiz lazım. Gördük, tanıdık. Peki doğruları nasıl ilerleteceğiz, yanlışları nasıl düzelteceğiz? Bunun da yolu hukuk ve siyasettir.

Bu değerler Demokrasinin dayandığı değerlerdir. O halde ortada bulunan sosyolojik tespiti siyasete uygulamaktır. Bu ise toleransı gerektirmektedir. Tolerans en önemli değerlerdendir. Bunun ne kadarı Avrupa’da var. Bu tama-
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men ayrı bir konudur. Bu değerlerin aslı bir anlamda idealdir. Hiçbir zaman siz adalet konusunda ben öyle bir noktaya geldim ki daha fazla adalete ihtiyacım yok diyemezsiniz. Hala önünüzde yürüyeceğiniz bir mesafe vardır.
Susamışlık konusunda birinci sırada Mısır var. Biz daha gerilerdeyiz. Çünkü bizde iyi kötü demokrasi var.
Türkiye’nin demokrasi konusunda başarısız olmaya hakkı yoktur. Eğer başarısız olursanız bunun kötülüğü bize de
gelecek. Biz hiçbir zaman Arap ülkelerine modeliz demedik. Kullandığım cümle “biz tecrübemiz var, bunu kardeşlerimizle paylaşmaya hazırız” olmuştur. Bu millet yediyüz sekizyüz sene başka milletleri yönetmiş ise daha mütevazı cümleler kullanmak zorundadır.

Hiçbir ülke kalkıp başka bir ülkeye hocalık ediyormuşçasına bir tavır içerisinde olmamalı. Ben bunu batıda ısrarla söyledim.
Avrupa Birliğinde genişlemeden sorumlu komiser bana farklı bir şey söyledi.

- Gel bu Avrupa Birliğini yeniden konuşalım ve Türkiye’ye tarih verelim. Diyelim ki, tekrar eğer şunlar şunlar
yerine getirilirse… Öyleki şunlar şunlar diyen adam 2004’ün sonunda Belçika’da bir heyetle bizimle beraberdi. Başbakanımızda oradaydı. Orda dediler ki;
- Paketler konusunda çok başarılı oldunuz, bence problem bitti dedi. Ben de kendisine bir not ilettim.

“Acaba bunu dışarıda ki 120 çeşit basın var. Bütün dünya basını orada. Acaba nasıl bir karar çıkacak orada söyleyebilir mi? Biraz duraksadı. Çünkü içeride konuşmak kolay. 6 kişi var. Söylerim dedi ve çıktı şöyle söyledi.
- Kopenhag kriterlerine dâhil hiçbir şey kalmadı.

Biz dünyaya kendimizi çok iyi duyurduk. Çok iyi tanıttık ve biz bunları gördük. Çalışıldığı zaman emek verildiği
zaman karşılığı alınabiliyor. Bu bakımdan Avrupa’yı elbette gözümüzde büyütmeyeceğiz. Unutmamak lazım. Hala
asli günaha inanan çok ciddi şeyler unsurlar var. Yani yeniden, tekraren gündeme geldi. Bu ırkçılık vs. ortaya çıkınca
bu asli günahı bir daha mı düşünsek diye ortaya çıkanlar var. Ona asli günah demiyoruz. Çünkü teolojiye uymuyor.

Batıda şu an olup bitenler beni hayrete düşürüyor. Bir talepleri vardır. O talepleri dinleyebilirim. Bir kısmını makul de görebilirim. 9 sene siyasetin içinde kaldım. Siyasetin ne olduğunu biliyorum. Ama görünen bazı manzaralar
varki beni ürkütüyor. Avrupada bu olmamalı, olmamalıydı. Bunlar içerisinde en önde olanı hangisidir biliyor musunuz? Hollanda’ydı. Mesela hangi Türkler daha mutlu? derseniz ben Hollanda’da yaşayan Türkler daha mutlu derim. Ötekine nazaran inşallah onların mutluluğuna da bir zarar gelmez. Orada inşallah onların mutluluğunda azalma olmaz.

1967 de trene bindim. Yanımda İhsan Süreyya SIRMA arkadaşım var. O Paris’te kalacak ben İngiltere’ye geçeceğim. Bavyera eyaletinin başkenti Münih o zaman bizde 61. Vilayet derdik. Biz yani Türk vilayeti olan Münih’e indik. 5-6 saatlik bir süremiz var ve biz tren değiştireceğiz. Baktım herkes Türkçe konuşuyor. Allah’ım Ankara’da mıyız, İstanbul’da mıyız diye düşünüyordum. Birisinin yanında durdum.
- Ne yapalım Hocam bugün iş başı yapmadık, arkadaşlarla burası bizim toplanma yerimiz. Burada toplanıyoruz
ve Sizler gibi gelen gidenden haber soruyoruz dedi.

O zaman iletişim fazla değil, televizyon vs. yok. Beni aldılar bir yere götürdüler. 40 kişi bir yerde kalıyor. Oranın kendilerince bir adı var. Ama çocuklarını götürmemişler. Beni orada gördüklerim çok üzdü. Dilini bilmiyor, dinini bilmiyor, yolunu bilmiyor. Ayrıca Türkiye’de de çok az eğitim almışlar ve getirmişler buraya. 600 sene dünyaya ben varım diyen dedelerin torunları niçin bu hale gelsin diye düşündüm.
Benden başlamak lazım. Eğer 100 kişi beni sevmiyorsa evvela ben ne yaptım ki o 100 kişi beni sevmiyor diye
soru sorup yola çıkmalıyım. Özeleştiri mukaddestir. Yiğit insanlar bunu yaparlar. Korkaklar örtmeye çalışır, kendilerini kandırmaya çalışırlar.
5 sene sonra eşimle birlikte dönüyoruz ve yine Münih’e geldik. Hanıma daha önceki durumu yolda anlattım.
Münih’e indik, sağa bakıyorum export, sola bakıyorum export, yukarı bakıyorum export. Merak ediyorum bu ex-
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- Ne yapıyorsunuz dedim.

portun içinde ne var diye giriyorum. İçeride televizyon var, radyo var, her şey var. Bizim Türkler artık orada müşteri beklemiyor, Türkiye’den biri gelsin de haber sorayım demiyor. Hanıma dedim ki;
-Bu entegrasyon bitmiştir.
İki sene önce Almanya Parlamentosu entegrasyona yaptığım katkıdan dolayı bana ödül verdi. Bu hikâyemi orada anlattım.
O günlerde kalıp şimdi çocukları mühendis olan bir tanesi sesli sesli ağlamaya başladı. Dediki;
-Öyle bir derdimizi anlattınız ki.
Kanaatimce bazı kötü niyetliler şu anda var olan 3 kuşağın geleceği ile ilgili endişeleri olduğu için bu itne fesat
çıkıyor, ortalığı karıştırıyor. Onlar okudular, yazdılar ve şu anda milletvekili olanları var. Bu çok başarılı olanlardan
Ayla Hanım var. Türkiye ile ilgili çok rahat şeyler söylemiyor. Ben onu yıllardır tanıyorum. İşçi çocuğu ama bugün
sorumluluk makamında.
Değerleri aslında biz uluslar arası dememiz daha doğru olur. Ontolojik düzeyde herkes biliyor bu değerlerin ne
olduğunu. Yeniden 4,5 sene yürüttüğümüz bu yola eğitim bakımından girmemiz lazım. Gerçekten dünya artık küçük
bir dünya. Demokrasi bu değerlere dayanmazsa insan onuruna, hukukun üstünlüğü, adalet, şeffalık ve hesap verme, hesap sorma, çoğulculuk ve tolerans hayata geçmezse demokrasi olmaz. Demokrasi olmayan bir yerde de bundan sonra hayır beklenilmez.
Kadın hakları konusunda Avrupa’da çok hassaslar. Tesettür konusu benim zamanımda bitmişti. Ama son yıllarda
başörtüsü konusunda mahkemenin çıkarttığı karar ortada. Bu konu nasıl gündeme geliyor. Birileri kızıyor. Birbirlerine kızmak insan için değil mi? Bu böyle bir şey.
Türkiye’nin özeleştiri yapması lazım. Ülkenin her yanında her köşesinde insan haklarının yaygınlaştırılması lazım. Ayrıca derinleşmesi de lazım. Bu nedenle iki şeyi size söylüyorum. Birisi benim iç dünyamın bunu sindirmesi
lazım, birisi de hukuk ve kurum derinliğine gitmesi lazım. Bugün hala Avrupa’da mesela Almanya’da 4-5 alanda hukuk metni var. Bir müslüman Türk herhangi meseleden dolayı oraya müracaat ettiği zaman orada vazifeli olan memur hiç farkına varmadan memurluğunu yaparken insan onurunu çiğniyor. Çünkü kuruma sinmiş. O ayrımcılık, o
görünmeyen ırkçılık kuruma sinmiş. Biz batıyı da eleştireceğiz. Batının da bizim eleştirimize ihtiyacı var.
Heyecanla konuşuyoruz ama rahatsızlığım dolayısıyla doktorum beni bu halde görse küplere biner. Bu sebeple
Sayın Vakıf Başkanımız öğleye kadar burada kalacağım ama öğleden sonra burada olamayacağım. Bu bakımdan davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkese muhabbetlerimi iletiyorum
Prof. Dr. Mehmet AYDIN
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YAPAY BİR PROBLEM OLARAK DOĞU-BATI KARŞITLIĞI
Prof. Dr. Erdal TOPRAKYARAN

Tübingen University Center of Islamic Theology.

Tübingen/ALMANYA

GİRİŞ

Ancak, bugün hala sürmekte olan ve zaman zaman iili şiddete evrilen bu tartışmaların ekseriyeti yapıcı olmaktan ziyade yıkıcı ve polemik bir dile sahip olduğuna şahit olmaktayız. Bilimsel bir zaviyeden bakıldığında
eşyanın yani fenomenlerin değişken ve akışkan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ne doğu ne batı monolitiktir
(tek ve dar anlamlı, keskin sınırlı). Buna ilaveten imge, sembol ve eşyaya yüklenen anlamların da daima değişken ve akışkan olduğunu biliyoruz. Yapısökümcü (dekonstrüktivist) analizlerden de gördüğümüz üzere bu tartışmalar çerçevesinde kullanılan ‘doğu’ ve ‘batı’ gibi kavramların haddinden fazla genelleyici ve basitleştirici
bir şekilde kurgulandığını görmekteyiz. Aslında doğuda batıyı ve batıda doğuyu bulmak mümkündür. Mesela
Avrupa medeniyetinin sadece Hindistan, Yunan, Roma, Hristiyanlık ve Yahudilik geleneklerinden değil, aynı
zamanda İslam geleneklerinden de beslenmiş olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde İslam medeniyeti de
birçok farklı geleneklerden beslenmiştir. Zira henüz 7. yüzyılda İspanya´dan Çin´e kadar, dini, felsei, iktisadi ve kültürel ikirler ve aynı şekilde eşyalar sürekli dolaşımdaydı ve daha o zamanlar dünya globalleşmişti.1

Tarihsel perspektif bize bir gerçeği daha öğretmektedir ki, bu da aslında medeniyetlerin değil, daima çıkar
gruplarının çatıştığıdır. Maalesef günümüzde de bu tarz milli, dini veya etnik kisveye bürünmüş çıkar çatışmalarını dünyamızın neredeyse her köşesinde görebilmekteyiz.

Birbirleriyle çatışmakta olan gruplar artık ortak bir zeminde ortak değerler üretmekten de uzaklaşıyorlar.
Kutuplaşmanın geregi her bir taraf kendi rasyonelliğini ve kendi realitesini üretiyor ve diğer tarafı yanlış bilgi ve haber (fake news) yaymakla suçluyor. Almanya´da böyle bir tutum için son yıllarda yeni bir kavram geliştirildi: post-faktisch, yani gerçeklik sonrası. Peki, tarih boyunca şahitlik ettiğimiz bu tarz kutuplaşmalar bir
gün tamamen aşılabilir mi? Kısmen de olsa elbette aşılabilir, ancak bunun için insanlar güçlü bir şekilde hem
aklın ve ilmin (tarik-i ilim) hem de kalbin ve aşkın (tarik-i aşk) yoluna dönmeliler. Eğer aklın ve aşkın dengesini bulup yayabilirsek dünyadaki bir çok kriz aşılabilir.

Bu makalemde ben akıldan ziyade aşktan bahsedecegim, zira kanaatimce aşk-akıl ilişkisinde aşk bir nebze
daha ağır basmalıdır. Aşksız akıllı, bütün dünyaya zarar verebilir ama akılsız aşık en fazla kendine zarar verir.
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Tasavvuf´ta evrensel aşkın ve vahdetin önemi

İslam tasavvufu ve irfan geleneği açısından bakıldığında, doğu ve batı sadece birbirini etkilemeyle kalmaz,
ontolojik anlamda da bir birlik teşkil eder. Suiler, ki bunlara ariler veya aşıklar da diyebiliriz, yaratılıştaki kesrette daima vahdeti müşahede ederler. Bu kadim anlayıştan yola çıkarak, tekrar evrensel birliğe, sınır tanımayan aşk ve muhabbete, ilahi güzellik ve hakikate, yani öze dönüşün önemi vurgulanmali.2 Şeyh-i Ekber olarak
da bilinen Muhiddin İbn-i Arabi (ö. 1240) muhabbet ve aşkın önemini vurgulamak için Tercümânü´l-Eşvâk
ismli eserinde şu şiire yer verir:
Kalbim her şekli ihtiva eder oldu:

Ceylanlara otlak, rahiplere manastır,
Putlara tapınak, hacılara Kâbe,

1. Bkz. Peter Frankopan, The Silk Roads. A New History of the World, Bloomsbury 2016.
2. Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için şu esere bakınız: Beşir Ayvazoğlu, Aşk Estetiği, Ankara 1982.
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Tevrat´ın levhaları, Kur´ân´ın sahifeleri.

Dinim sevgi dinidir (dinü´l-hubb), onun kervanı her ne tarafa yönelirse,
Oradaki din dinim ve imanımdır.3

Benzer bir şekilde Mevlana Celaleddin Rumi de (ö. 1273) Mesnevi´nin ikinci kitabinin 1770 inci mısrasında aşk dininin bütün diğer dinlerden farklı olduğunu söylemektedir, zira aşıkların dini ve mezhebi bizzat
Hüda´dir:
Millet-i aşk ez heme dinhâ cüdâst.
Aşıkân-râ millet ü mezheb Hüdâst

Ancak İbn-i Arabi ve Mevlana´nin muhabbet ve aşk dininden bahsetmeleri onların yeni bir din icad ettikleri anlamına gelmez. Onlar daha ziyade İslam dininin özünün ve temelinin sevgi ve aşk olduğunu vurgulamaktadırlar. Dolayısıyla Hz. Peygamberin yolu da sevgi ve aşk yoludur ve kendisi Allah´ın sevgilisi (habibu´llah)
ve aşıkların efendisidir

(Seyyidü´l-aşıkin). İbrahim İbn-i Edhem (ö. 782), Rabiatü´l-Adeviyye (ö. 801), Bayezid-i Bistami (ö. 848
[?]), Zü´n-Nun-ı Mısri (ö. 861), Ebü´l-Hasan Harakani (ö. 1033) gibi erken dönem suileri de, dua ederken
Tanrı´ya „Ey Sevgilim“ diye seslenirlermiş. Hallac-ı Mansur (ö. 922) ilahi sevgilisine kavuşmak icin şehadeti dahi göze almış ve şehid-i aşk olarak tarihe geçmiş. Ebu Hamid Gazali´nin kardeşi Ahmed Gazali (ö. 1126)
ise aşkın Sui ekolünü oluşturan isim olarak kabul edilir. Onun talebesi Ayn-ı Kuzât Hemedani, aşk ve vahdet
konusunda Hallac-ı Mansur misali aşırılıklar gösterince 1131 yılında vahşice idam edilmiştir. Bu aşk ekolünün
diğer bazı temsilcileri arasında Necmeddin-i Kübra (ö. 1221), Muinuddin Çişti (ö. 1236), Hacı Bektaş-ı Veli (ö.
1271 [?]), Lal Şahbaz Kalender (ö. 1275), Yunus Emre (ö. 1320 [?]), Hafız-ı Şirazi (ö. 1390 [?]), Seyyid Nesimi (1417de [?] idam edilmiştir), Hacı Bayram-ı Veli (ö. 1429-30), Eşrefoğlu Rumi (ö. 1469-70), Ömer Ruşeni (ö. 1487), İsmail Maşuki (1528de idam edilmiştir), Vizeli Kaygusuz Alaeddin (ö. 1562-63), Niyazi Mısri (ö. 1694), Şeyh Galib (ö. 1799), Şeref Hanım (ö. 1861), İnayet Han (ö. 1927) gibi isimler sayılabilir. Aşk ve
kalp ehlinden (ehl-i aşk, ehl-i dil) bazıları, resmi dini hiyerarşinin en tepesine kadar yükselebilmişlerdir, mesela Osmanlı şeyhülislamları Zekeriyyazade Yahya Efendi (ö. 1644) ve Bahai Mehmed Efendi (ö. 1654) bunlardan iki örnektir.

Buraya kadar adı geçen aşk ehlinin diğer insanlara anlatmaya çalıştıkları şey, hakiki aşkın, akıldan da, adaletten de, mezhepten de, dinden de daha öncelikli olduğudur. Herşeyin temelinde ve özünde aşk olmalı. Zira
hakiki aşk ilahidir. Bu anlamda Hilmi Ziya Ülken Aşk Ahlâkı isimli kitabında ahlâkın da temelini aklın değil
aşkın oluşturduğunu yazar:

3. Muḥyi´ddîn Ibn Al-`Arabî, The Tarjumân al-Ashwâq. A Collection of Mystical Odes, ed. and transl. by Reynold A.
Nicholson, London 1978, s. 19 ve 67.
4. Abdülbâki Gölpınarlı, Kaygusuz Vize´li Alâeddin, İstanbul 1932, s. 57.
5. Niyâzî Mısrî, Niyâzî Divânı, Istanbul 1963, s. 31.
6. Aynı eser, s. 109.
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Yukarıda adı zikredilen ve cezbeli bir derviş olan Vizeli Kaygusuz Alaeddin ilahi aşkın önemini vurgulamak icin şöyle der: „Aşk-ı Hak konacak başa / Ne mezheb kor, ne din, ne iman.“4 En az onun kadar cezbeli olan Niyazi Mısri ise aşkı bütün peygamberlerin ve Allah dostlarının mürşidi ilan ediyor: „Ey Niyâzî, mürşid istersen bu yolda aşka uy / Enbiyâ vü Evliyâya aşk olubdur reh-nümâ.“5 Niyazi Mısri´nin diğer bir şiiri ise,
İbn-i Arabi´nin yukarıda zikredilen sözlerini tasdiklercesine, kalbi aşkla dolu bir insanın artık bütün yaratılışla,
bütün insanlarla, bütün dinlerle ve kültürlerle güçlü bir şekilde empati kurabileceğini, hatta kendini onlarla özdeştirebilecegini, yani vahdet bilincinde eriyebilecegini gösteriyor: „Geh nebât ü gâhi hayvân gâhi insân olurum / Geh Nasârâ geh Yahûdî gâhi Tersâ geh Mecûs / Gâhi Şîa gâh Sünnî Müselmân olurum.“6

Yalnız ihtiras, yalnız sevgi üzerine kurulmuş bir ahlâk olabilir. Eğer yaptığımız hareketi ondan hiçbir fayda ve hiçbir tatmin beklemeden yapıyorsak; yaptığımız hareketi yalnız içimizden gelen sonsuz bir şevkin kudretiyle icra ediyorsak, bu hareket gerçekten ahlâki olabilir. Büyük ülkücüler (idealistler) aşk ahlâkına ulaşanlardır. 7

SONUÇ

Doğu-batı karşıtlığı son derece yapay bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Fakat bu problemin yapay olması ciddiye alınmaması anlamına gelmez, zira bu problem tarihte olduğu gibi günümüzde de tehlikeli kutuplaşmalara neden olmaktadır. Bu kutuplaşmayı engelleyebilecek en etkili yöntem, bölücü değil birleştirici düşünce geleneklerini yeniden güncellemektir. Mesela İslam tasavvufunun özünü teşkil eden aşk ve vahdet ülküsü dünyaya sunabileceğimiz en güzel armağandır. Hakiki aşka ulaşan bir insan, hem kesrette daima
vahdeti görür, hem de kâinatın ve kâinatta bulunan bütün varlıkların kendisini aynaladığını tecrübe eder. Artık
onun için doğulu batılı kalmaz ve Yunus Emre´nin dediği gibi her yaradılanı Yaradan´dan ötürü sevmeye başlar. Veya Niyazi Mısri´nin ifade ettiği gibi hem şarka hem garba doluverir:
Sûreti terk eyle mânâ bula gör
Ko sıfatı bahr-i zâta dala gör

Ey Niyazi şark u garba dola gör
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Gayre bakma sende iste sende bul 8

7. Hilmi Ziya Ülken, Aşk Ahlâkı, İstanbul 2010, s. 49-50.
8. Niyâzî Mısrî, aynı eser, s. 106.
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GİRİŞ

Mekasidu’ş-şeria’nın tanımı ve kapsamı konusunda bir uzlaşı bulunmamakla birlikte9, tanımların genelinde
maslahatın korunması ve zararların dei esas alınmıştır10. Şatıbi’nin belirttiğine göre mesalih ve mekasıd: Zaruriyyat, tahsiniyat ve mükemmilat olarak üçe ayrılmıştır11. Mekasıtu’ş-şeria düşüncesi istikra yolu ile ulaşılan
bazı tümelleri esas alan bir yaklaşımı ifade eder. Bu yaklaşım insanlığın ortak değerlere sahip olduğu ve bunların fıtri olduğu tezine dayanır12. İbn Abdüsselâm’a göre Allah, insanların fıtratına genel olarak faydayı belirlemeye yarayan bilgileri yerleştirmiştir13. Nitekim buna bağlı olarak da zaruri faydalar konusunda felsefeciler
ile mekasidu’ş-şeriayı savunanların aynı noktada buluştuğu ifade edilmiştir14.
Fıtrat-mekâsıd ilişkisine dikkat çeken İbn Âşûr ise fıtratın Allah’ın yarattıklarında gözettiği düzen olduğuna
işaret ederek bu açıdan İslâm hukukunun genel amacının insan fıtratını koruma ve bozulan yanlarını düzeltme
olduğunu vurgulamıştır15. Konuya bu açıdan bakıldığında tüm insanlığın ortak fıtratına bağlı olarak ortak değerlerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Nitekim İslam’ın insanlığın fıtratına ters düşen herhangi bir hüküm getiremeyeceği ifade edilmiştir16. Bu genel yaklaşım, ilk bakışta olumlu bir çağrışım yapsa da fıtratla ilgili bazı
tartışmalar teorinin uygulanabilirliği konusunda bazı sorunları gündeme getirmektedir. Tabii ki bu temel hakların kaynağı konusunda farklı felsei akımların farklı yaklaşımları bulunmaktadır17.

İnsan tabiatı ile ilgili tartışmalara bakıldığında, insan tabiatında sabit değerlerin olmadığı, insanların tabiatının değerler değil güç ve mücadele üzerine kurulu olduğu ve insanın özünde barışın olduğu şeklinde üç farklı yaklaşımın olduğu görülür18. Mekasid düşüncesi bu üç yaklaşımdan sadece değerlerin insanın iç dünyasında
bulunduğu ve değerlerin insanın maslahatını korumaya yönelik olduğu yaklaşımı ile örtüştüğü görülmektedir.
Doğal olarak bu düşünceye göre insanın özündeki bu değerlerin de mekasıdla uyumlu değerler olduğu düşüncesine dayanır. Bu değerlerin tümü de güzel ve iyi değerler olarak nitelenen değerler olduğu için buradan hareket ile insanın özünün de doğruluk ve iyilik üzere kurulu olduğu söylenebilir. Bu itibarla da mekasıdın amacının insanın özünü korumaya yönelik olduğu söylenebilir.

9. Bkz. Pekcan, Ali, Makasid Düşüncesine Dair Yeni Eserler, İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.5, 2005, s.433-444, s. 434;
Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir İnceleme”,
Kuran ve Tefsir Araştırmalı XV, Kuran ve Sünnet’e Göre Temel İnsan Hakları Tartışmalı İlmi Toplantı, 21-22 Aralık 2013, İstanbul
2014, s. 31.
10. Haçkalı, Abdurrahman, İzzuddin b. Abdisselam’da Maslahat Nazariyesi, (Basılmamış doktora tezi), Ondokuz Mayıs
üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Samsun, 1999, s. 6-9; Yusuf Ahmed Muhammed
el-Bedri, Mekasidu’ş-şeria inde İbn Teymiyye, Daru’n-nefais, Urdün, tarihsiz, s. 43-52; Ziyad Muhammed Ahmeydan, Mekasidu’şşeria el-İslamiyye, Muessetu’r-risale, Beyrut, 2004, 16-24.
11. eş-Şatıbi, el-Muvafakat i Usuli’ş-şeria, I-IV, Daru’l-kutubi’l-ilmiyye, Beyrut, tarihsiz, II, 7; IV, 20.
12. Erdoğan, Mehmet, Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ş-Şerî’a), s; 549;
Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 424.
13. Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
14. Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
15. Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 424.
16. Boynukalın, Ertuğrul, “Makasıdu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 424.
17. Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir
İnceleme”, s. 22-26.
18. Bkz. Suiçmez, Yusuf. “State of nature theories and their relections on education policies.” Procedia-Social and Behavioral
Sciences 1.1 (2009): 1936-1938.
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Ebedî, küllî ve genel olması gereken maslahatların, her zaman için ucunda ahiret olan bir dünya hayatı için
söz konusu olduğu, bunların sırasıyla zorunlu olanlar (zarûriyyât), gerekli olanlar (hâciyyât), yararlı, güzel ve

estetik olanlar (tahsîniyyât) olmak üzere üç kategoriye ayrıldığı belirtilmiştir. Ayrıca her birinin tamamlayıcı unsurları (mükemmilât) olduğu, bunlar arasında bir sıradüzeni bulunduğu, zarûriyyât olarak nitelenenlerin
hepsinin aslını teşkil ettiği, bir sonrakinin, bir öncekinin tamamlayıcısı sayıldığı ifade edilmiştir19. Özellikle
mekasidu’ş-şeria’nın birinci kısımı olan zaruriyat konusu bizim çalışmamızın ana konusunu oluşturmaktadır.

Mekasıdu’ş-şeria amm (genel) ve hass (özel) olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Genel maksatlar Fasi tarafından: “ İslam şeriatının genel amacı yeryüzünün imarı, yaşamın düzeninin korunması ve içinde yaşayanların ıslahı ile sürekliliğinin korunması için adalet ve istikamet gibi, aklın, malın, yeryüzünün ıslahı, hayırlarının ortaya çıkarılması herkesin menfaatinin korunması sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri” şeklinde evrensel hak ve sorumluluğa uygun olarak tanımlanıyor20. Bu tanımda tüm insanlığın ortak değerlerinden
bahsedilirken sadece İslam Şeriatı’ndan bahsedilmesi içerik açısından bir uyumsuzluk gibi gözükse de İslam
kelimesinin burada tüm hak dinlerin ortak adı olarak kullanılmış olması da muhtemeldir.

Mekasidu’ş-şeria düşüncesi Kaffal, Cuveyni ve Gazali ile ilk olarak anılması konunun kelam ve felsefe tartışmaları ile bağlantılı olduğuna delalet etmektedir21. Nitekim zaruri faydalar konusunda felsefeciler ile
mekasidu’ş-şerianın ayni noktada buluştuğu ifade edilmiştir22. Biz bu çalışmamızda tümellerin varlığı, nesnelliği gibi felsei tartışmalara girmeyecek23, konuyu sadece din algısının oluşumunda ortak değerlerin inşası potansiyeli yönüyle ele alacağız.
Gazali sonrası mekasutu’ş-şeria, genel kullanımı itibari dinin yorumunda esas alınan aşağıda zikredeceğimiz beş tümeli ifade eder hale geldi. Bu beş tümel üzerinde tüm dini inançların ittifak ettikleri ifade edilmiştir24. Bu düşünceden hareketle, şeriatların bu beş esasın dışında kalan hususlarının bölgesel ya da kişisel olduğu ileri sürülebilir. Şeriat ve dinlerin tarihsel olduğu iddiaları sık sık gündeme getirilse de konunun bu bağlamda değerlendirildiği konusunda bir tespit yapamadık.

Üzerinde ittifak edildiği belirtilen beş zaruri tümeller şunlardır: 1. Dinin muhafazası, 2. canın muhafazası,
3. neslin muhafazası, 4. aklın muhafazası ve 5. malın muhafazası25. Bu beş esasa bakıldığında, kabul edilen evrensel temel insan haklarında da esas alındıkları görülmektedir. Bu anlayıştan hareketle dinin gayesinin insanlar üzerinde kontrol kurmak değil, maslahatlarının korunması olduğu ifade edilmiştir26.

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

İmam Gazali hocası Cüveyni tarafından zikredilen dört tümele “din” tümelini de ekleyerek zaruriyat-i hamsenin oluşmasını ağlamış, daha sonra ise Tusi ve Subki bunlara Irzın korunmasını ekleyerek bunları altıya çıkarmıştır27. Mekasidu’ş-şeria düşüncesi daha sonra İmam Şatıbi tarafından geliştirilerek müstakil bir konu haline getirilmiştir28. Şatıbi el-Muvâfakât adını verdiği konu ile alakalı eserini, Hanei ve Şaii usullerini sentezleyerek oluşturduğu, diğer usûl kitaplarından ayıran en belirgin özelliğinin ise onun bu konuya kendisinden
öncekilerde hiç olmadık şekilde geniş yer ayırmış olması ve İslâm Hukuk Felsefesini büyük bir başarıyla temellendirip bir ilim haline getirmesi olduğu ifade edilmiştir29. Diğer dini metinler incelendiğinde, tümünde bu
zikredilen altı esasın korunmasına yönelik hükümler içerdikleri görülür. Bu durum doğal olarak, bu altı esasın tüm şeriatların ortak değeri olduğunu doğrulamaktadır. Bence bu altı tümele çevre ve doğanın korunması

19. Erdoğan, Mehmet, Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ş-Şerî’a), s. 548.
20. Allal el-Fasi, Mekasidu’ş-şeria ve Mekarimuha, Daru’l-garbi’l-İslami, Tunus, 1993, s. 45, 46.
21. Yılmaz, Ömer, Makasid Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Kaynakları, (Basılmamış doktora tezi), Marmara üniversitesi
Sosyal Bilimler İlahiyat Anabilim Dalı İslam Hukuku Bilim Dalı, İstanbul, 2010, s. 6.
22. Boynukalın, Ertuğrul, “Mekasidu’ş-şeria”, TDVİA, XXVII, 423.
23. Bu konudaki felsei tartışmalar için bkz. Eyim, Ahmet, Tümeller Sorununun Yeniden Değerlendirilmesi: Çağdaş Bir Bakış
Açısı, (basılmamış doktora tezi), Orta Doğu Teknik üniversitesi Felsefe Bölümü, Ankara, 2012; Çoban F. Didem, Ortaçağ
Düşüncesinde Tümeller Problemi, (Basılmamış master tezi) İstanbul üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Bölümü,
İstanbul, 2011.
24. İbn Aşur, Mekasidu’ş-şeria, I-III, Vezaretu’l-evkaf ve şuunil’l-İslamiyye, Katar, 2004, I, 12.
25. Yılmaz, Ömer, Makasid Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Kaynakları, S. 154.
26. eş-Şatıbi, el-Muvafakat i Usuli’ş-şeria, I-IV, Daru’l-kubi’l-ilmiyye, (Mukaddime) s. 3.
27. Ziyad Muhammed Ahmeydan, Mekasidu’ş-şeria el-İslamiyye , s. 85.
28. Bkz. eş-Şatıbi, el-Muvafakat i Usuli’ş-şeria, II, 7.
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da yedinci tümel olarak eklenmelidir. Bu yedi tümelin de yaşamın kalitesinin korunması için zorunluluk ifade ettikleri açıktır.
Farklı medeniyet havzalarında ortaya çıkmış birçok insan hakları ile ilgili beyanname bulunmaktadır. Bu
beyannamelere bakıldığında bazı ortak yanları ile birlikte çıktıkları medeniyetin tecrübe, beklenti ve korkularını taşıdıkları görülmektedir. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları, BM İnsan Hakları, Afrika ve İslam İnsan Hakları
gibi organizasyonlar, daha çok üye ülkelerin iç hukuklarında ve kendi aralarındaki ilişkilerde etkilidirler. Doğal olarak da bugünkü dünya düzeninde insanlığın ortak hukuku olarak kabul görmüş herhangi bir hukuk organı bulunmamaktadır. Bu yüzden de evrensel bir hukuk organı ve anayasasından bahsedilmesi mümkün değildir. Esas itibari ile belli birlik ve bölgelere ait olan İnsan Hakları Beyannamelerinin ortak değerleri esas alınarak, tüm bu mahkemelerde verilen kararların insanlığın uzlaştığı ortak değerler esas alınarak istinaf edilebilecekleri bir değerler sistemi ve hukuk organına ihtiyaç bulunmaktadır. Çünkü bölge ya da birlikler içinde oluşan
hukuk sistemleri bir yönden ortak hukuku kurarken bir başka yönden de dışarıda kalanlara yönelik bir ayırımcılığı da sağlamaktadır. Bu itibarla da varlığın ortak ruhu ve aklını temsil ettikleri söylenemez.
Burada bu beyannamelerde yer alan bazı hükümleri özellikle mekasidu’ş-şeria’nın zaruriyet kısmını ele
alarak değerlendireceğiz. Bu beyannameler şunlardır:
1)BM Evrensel İnsan Haklan Beyannamesi (1948)
(UN Universal Declaration of Human Rights)

2)Uluslararası Siyasî ve Sivil Haklar Sözleşmesi (International Covenant on Civil and Political Rights)

3)Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi (International Covenant on Sorial, Economic, and Cultural Rights)
4)Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi ve Protokolü (1953)
(European Convention on Human Rights)

5)Latin Amerika İnsan Haklan Sözleşmesi (1969)
(Latin American Convention on Human Rights)
6)Afrika İnsan Haklan Beyannamesi

(African Charter on Human & People’s Rights)

7)Asya İnsan Haklan Beyannamesi (Asian Human Rights Charter)
8)Evrensel İslâmî İnsan Haklan Beyannamesi (1981)
(Universal Islamic Declaration of Human Rights)

9) İslâm’da İnsan Haklan Kahire Beyannamesi (1980)
10) Arap İnsan Haklan Beyannamesi (2004)
(Arab Charter on Human Rights)

11) Tanzimat Fermanı, Islahat Fermam ve Kanun-i Esasî
12) Küresel Ahlâka Doğru Beyannamesi
(Declaration Toward a Global Ethic)30.

29. Erdoğan, Mehmet, Şâtıbî’nin El-Muvâfakât’ını Yeniden Okuma ve Anlama El-Muvâfakât (Fî Usûli’ş-Şerî’a), DİNÎ VE
FELSEFÎ METİNLER YİRMİBİRİNCİ YÜZYILDA YENİDEN OKUMA, ANLAMA VE ALGILAMA SEMPOZYUMU,
Bildiri Kitabı, Sultanbeyli Belediyesi, Kültür Yayın No: 8 , II, 548.
30. Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir
İnceleme”, s. 28, 32, 35.
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(The Cairo Declaration of Human Rights in İslam)

Mekasidu’ş-şeria Düşüncesine Göre Dinin Korunması
İslam ulemasının dinin korunması prensibini yorumlarken, bunu uluslararası hukukta yer alan inanç hürriyetinin korunması olarak yorumlamadıkları görülmektedir. Nitekim Gazzâlî’nin dinin korunması ile ilgili verdiği örneklere bakıldığında bunların genellikle dini çerçevede batıl olarak nitelenen görüşlerin yayılarak toplumun dînî konularda yanlış yönlendirilmesi, dinden uzaklaştırılması noktalarında yoğunlaştığı görülür.
Gazzâlî’nin bakış açısına göre dinin korunması bunların önüne geçmek suretiyle olacaktır. Bunların engellenmesi batıl ikirler yayarak toplumu dinden saptıranların öldürülmelerini gerektirirse bundan da kaçınılmayacaktır. Zira canın korunması bile dinin korunması ilkesi ile karşılaştırıldığında ikinci derecede önemlidir. Bunu
Gazzâlî; dalalete düşüren kairin katlinin vacip olması ve bidate davet eden bidatçının cezalandırılması misallerini vererek örneklendirmiştir31. Yine farklı bir yorumda da imanın ve ibadetin korunması olarak değerlendirilmiştir32. Bu değerlendirmelere bakıldığında, dinin korunmasının farklı inançların korunmasını içermediği
şeklinde yorumların yapılması mümkündür. Dinin muhafazası, Kuran-i Kerim’in diğer kitapları doğruladığı ve
koruduğu, bazı insanların bazı insanlar engellenmemesi durumunda kilise ve havraların yıkılıp gideceği, dinde
zorlama olmadığı, Allah dileseydi herkesi imana zorlayabileceği ayetleri doğrultusunda yorumlanması durumunda, bu zaruri ilke evrensel bir değere dönüşür. Bizce doğru olan yaklaşım budur. Tabii bu konunun detaylarına girmek için din ve şeriat ayırımı konusunun detaylarına girmek lazım. Bu konuya girildiğinde ayrıca şeriatların neshi konusunu de ele almak gerekecektir. Bu çalışmanın kapsamı bu konuların aydınlatılmasına yetmeyeceği düşüncesi ile bu detaylara girmedik.
Bazı tanımlarda din fıtri ve evrensel bir hak olarak görülse de genel olarak İslam dini ve inançları ile sınırlandığı görülmektedir33. Bu itibarla dinin muhafazasının diğer dini inançları da içerecek şekilde yorumlanmasına ihtiyaç vardır. Kuran-i Kerim’e bakıldığında davet ve tebliğ hakkını mahfuz tutmakla beraber diğer dinleri ortadan kaldırılmayı amaçlamadığı, aksine korumayı esas aldığı anlaşılmaktadır.
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Bu konuda Birleşmiş Milletler’in 1948’de yayınladığı İnsan Hakları Bildirgesi’ne bakıldığında, din hürriyetinin tüm dinleri kapsayacak şekilde geniş bir kapsamda ele alındığı görülür. Bildirgenin 18. Maddesi aynen şöyledir: “Herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne hakkı vardır. Bu hak, din veya topluca, açık olarak ya da özel biçimde öğrenim, uygulama, ibadet ve dinsel törenlerle açığa vurma özgürlüğünü içerir.” Bildirgenin farklı maddelerinde de dini özgürlüklere vurgular yapılmıştır. 1953’de yayınlanan Avrupa İnsan Hakları Bildirgesi’nde benzer hüküm yer almış ve ek olarak dini inanç nedeniyle kişinin askerliği ret edebileceği belirtilmiştir34. Madde 14/3’de ise herksin inancına uygun olarak eğitim görme hakkı olduğu vurgulanmıştır. Bu maddeler ile makasidu’ş-şeria içinde zikredilen dinin korunmasının bu kadar geniş kapsamda yorumlanmadığı görülmektedir.
İslam İnsan Hakları Beyannamesine bakıldığında, 12 ve 13 maddelerde din özgürlüğü ile ilgili hükümlere
yer verildiği görülür. Bu hükümler kadının aşağılanmaması ile birlikte herkesin dini inanç ve düşüncesine göre
yaşama hakkını koruma altına almıştır35. Ancak İnanç hürriyeti kapsamında insan hakları bağlamında tartışılan
bir diğer konu da insanların din değiştirme hakkıdır. İrtidat ile ilgili ikhi yorumlara bakıldığında, dinin muhafazası kapsamında din değiştirmenin bir hak olarak görülmediği anlaşılmaktadır. Din değiştirmek bir hak ola-

31.Yılmaz, Ömer, Makasid Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Kaynakları, s. 156; Ziyad Muhammed Ahmeydan, Mekasidu^şşeriati’l-İslamiyye, s. 85-87.
32. Ömer b. Salih b. Ömer, Mekasidu’ş-şeria inde İz b. Abdisselam, Daru’n-nefais, Urdün, 2003, s. 467-476.
33. Bkz. eş-Şatıbi, Muvafakat, IV, 20.
34. Bkz. Madde 10/ 1 ve 2.
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rak görülmemiş olsa da, değiştirilmesi durumunda ceza uygulanıp uygulanmayacağı ve nasıl bir ceza uygulanacağı konusu modern dönemde tartışılmaya açık hale gelmiştir. Özellikle bazı radikal tekirci hareketlerin güç
kazanması, ateizm ve deizm gibi yaygınlaşan akımlar da bu konunun sık sık gündeme gelmesini sağlamaktadır. Doğal olarak dinin korunması düşüncesi, davet ve tebliğ hakkının ötesinde baskıyı meşrulaştıracak şekilde yorumlanması ne insan hakları ne de makasidu’ş-şeria ile bağdaşmamaktadır. Buna rağmen dinin korunması kapsamında dinini terk edenin öldürülmesi36. Kuran’ın cemi de yine bu kapsamda değerlendirilmiştir37.
Canın korunması
Canın korunması da ceza hukuku ile bağlantılı olarak kısas örneği ile açıklanmıştır38. Esas itibari ile canın
korunması ilkesinin kısas ile açıklanması bu maddenin esasına aykırıdır. Evet kısa canın korunmasının yöntemlerinden birisi olabilir ama bu kapsamda sadece kısasın zikredilmesi, bu ilkenin konulma amacının sadece
kısası savunma ya da kısas karşıtlığı ile açıklamak demektir. Hâlbuki gerek Kuran-i Kerim’de gerek ise hadislerde insan hayatının korunması ile ilgili birçok uyarı vardır.
Tüm inançlar ve uluslararası metinlerde de insan hayatının korunması ilkesi bulunmaktadır. Bu konudaki
ayrılık sadece can emniyetinin ortadan kalkabileceği suç ve cezalarla ilgilidir. Tabii ki hayatın korunması ilkesini sadece insan canı ile açıklamaya çalışmak da mekasidu’ş-şerianın ruhuna aykırıdır. İslam inancı ve birçok
farklı inançta da ihtiyaç ve zaruret dışında diğer canlıların da yaşamlarının korunması gerektiği bir ilke olarak
kabul görmüştür.
Aklın Korunması
Aklın korunması da ayni şekilde evrensel değerlerden çok, fıkhi içtihatların muhafazasına uygun olarak yorumlandığı görülmektedir. Buna bağlı olarak da bu ilke altında genel içki ve benzeri uyuşturucuların haramlığı zikredilmiştir39. Halbuki Kuran-i Kerim’de aklın muhafazası bunlarla sınırlanmış değildir. Aklın korunması altında birinci sırada zikredilmesi gereken düşünce ve ikir hürriyeti olmalıydı. Çünkü aklın temel vasfı düşünce ve düşüncenin de meyvesi ikirdir. Düşünce ve ikir hürriyetinin sınırlanması ancak yine düşünce ikrin
korunması ilkesine bağlı olarak düşünülmelidir.
Malın Korunması
Malın korunması konusunda hırsızlık ve cezası zikredilmektedir40. Bu zarurinin kapsamında mülkiyet hakkı, emek ve sömürgeciliğin yasaklanması gibi konular da dahil edilmelidir. Tahir b. Âşûr, konunun toplumsal
yönüne ağırlık vererek malın korunmasından maksatın, milli servetin karşılıksız olarak başka milletlere akıtılmaması ve her bir ferdin malının telef olmaktan korunması olduğunu belirtir41. Bu açıklamanın yeterli olduğu
söylenemez, ekonomi ve gelişen ticaret hukuku dikkate alınarak bu tümelin de daha evrensel bir yoruma kavuşturulması gerekir.
Neslin korunması daha çok zinanın engellenmesi, ailenin korunması ve evliliğin korunarak nüfusun arttırılması olarak değerlendirilmiştir42. Neslin korunması kapsamında soykırımın engellenmesi, kültürel farklılığın korunması şeklinde bugünkü ortak akla uygun olarak yorumlanması gerekmektedir. Nitekim Kuran-i
Kerim’de kültürel farklılığın yaratılışın gayesine uygun olduğu ifade edilmektedir.

35. http://insanidegerler.org/yazi.asp?id=6 Bu beyanname 19 Eylül 1981’de ilan edilmiştir.
36. Ziyad Muhammed Ahmeydan, Mekasidu’ş-şeriati’l-İslamiyye, S. 128, 129; Yusuf Ahmed Muhammed el-Bedri, Mekasidu’şşeria inde İbn Teymiyye, Daru’n-nefais, ürdün, 2000, S.63, 64; http://www.maqalaty.com/3109.html
37. Yılmaz, Ömer, Makasid Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Kaynakları, s. 26.
38. Bkz. Yusuf Ahmed Muhammed el-Bedri, Mekasidu’ş-şeria inde İbn Teymiyye, s. 64.
39. Yusuf Ahmed Muhammed el-Bedri, Mekasidu’ş-şeria inde İbn Teymiyye, s. 65.
40. Yusuf Ahmed Muhammed el-Bedri, Mekasidu’ş-şeria inde İbn Teymiyye, s. 65, 66.
41. Yılmaz, Ömer, Makasid Düşüncesinin Ortaya Çıkışı ve İlk Kaynakları, s. 31.
42. Yusuf Ahmed Muhammed el-Bedri, Mekasidu’ş-şeria inde İbn Teymiyye, s. 65.
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Neslin Korunması

Irzın Korunması

Irzın korunması daha geç dönemde zaruriyat kapsamında zikredilmiştir. Kapsamı içinde hırsızlık suçu da
değerlendirilmiştir43. Bence bu kapsamın içerisine insanlığın ortak onur ve şereini ifade eden adalet ilkesi, her
insanın manevi şahsiyetini koruma ve geliştirme hakkı ve hukuk yolu ile hak arama hürriyeti, kadının temel
hak ve hürriyetlerde cinsiyet ayırımına tabii tutulmaması da katılmalıdır.
Çevre ve Tabiatın Korunması

Çevre ve tabiat insanlığın ortak yaşam alanı olması ve tüm bu haklarla bağlantılı olması sebebiyle genel
koruyucu tümellerin içinde yer almaları gerekir. Bugün insanlığı tehdit eden en büyük sorunlardan birisi de
çevre kirliliği ve buna bağlı olarak doğal dengenin bozulmasıdır. Kuran ve sünnetin taranması durumunda bu
konu ile bağlantılı bir çok ayet ve hadise rastlamak mümkündür. İnsanın gelişim süreci ve sorumlulukları sadece kendi cinsi ile olan ilişkide değil aynı zamanda çevresi ve doğayla olan ilişkisinde de ortaya çıkmaktadır.
Bugün şüphesiz evrensel iddialarda bulunan her inanç ve medeniyetin çevre ve tabiata karşı da koruyucu değerlere sahip olması gerekir. İslam inanç ve kültürü içinde de bu değerlerin inşasına katkı sağlayabilecek güçlü bir potansiyel bulunmaktadır.

SONUÇ

Müslümanlar makasid düşüncesine benzer şekilde medine vesikası, veda hutbesi asrısaadete dönüş gibi alternatiler geliştirmeye çalıştılar. Ancak daha sonraları gelişen zimmi hukuku, Medine vesikasının uygulanabilirliğini zorlaştırmıştır. Yine Veda hutbesi Müslümanlara ve insanlığa hitap edebilecek bazı mesajlar içerse
de uluslararası düzeyde genel kabul görecek nitelikte değildirler. Asrısaadete dönüş düşüncesi de ayni şekilde
insanlık için genel kabul görebilecek bir potansiyele sahip değildir. Bu düşünce ayrıca Müslümanların bugüne kadar ürettiği medeniyet birikimini de inkar gibi bir duruma sürükleyebilir. Ayrıca konunun uzmanları asrısaadetin sınırları ve değerleri daha geç dönemlerde yazılmış olan metinlere dayandığı için realite de başarılması mümkün değildir. Çünkü asrı saadete dönüş için zorunlu olarak çok geç dönemde yazılmış ve dönemlerin sorunlarını taşıyan metinlerle bunu başarmak mümkün değildir. Büyük ölçüde Müslümanlarca kabul gören
on emrin dinlerin ortak değerleri olarak alınması da farklı bir öneridir. Tevrat’a dayanan bu emirler öldürmeme, çalmama gibi genel ahlaki değerleri içerse de evrensel tümeller olarak ele alınması uygun değildir. Çünkü
bu değerlerin bir kısmı tamamen Yahudi inanç ve kültürüne has değerlerdir.
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Bu yüzden bu alternatiler içinde hem dinin doğru anlaşılması hem de insanlık tarihi ve medeniyetinin
olumlu yönde gelişmesine uygun en güçlü yaklaşım, mekasidu’ş-şeria yaklaşımıdır. Bu yaklaşım Müslümanlara özgün özellikler taşımakla birlikte tüm insanlığın da ortak akıl ve vicdanına hitap edebilecek potansiyele
sahip olması sebebiyle, hem Müslümanların hem de insanlığın geleceğinin daha sağlıklı temeller ve tümeller
üzerine inşasına katkı sağlama potansiyeline sahiptir.
Şunu belirtmek gerekir ki, bu beş tümelin savunulabilmesi, tümellerin varlığı ve gerekliliği, tartışmaları ile
de alakalıdır. Biz bu. çalışmamızda, tümellerin gerekliliğini esas aldığımız için konunun felsei tartışmalarına
girmedik. Maslow’un intiyaçlar hiyerarşine bakıldığında, beş zaruri unsuru da içerdikleri görülür44. Bu altı tümelin içerisine daha öncede belirtiğimiz üzere, çevre ve tabiatın da korunmasının katılması gerekir.

Mekasidu’ş-şeria düşüncesi tüm inançlarda bulunmasına rağmen, bunun zaruriyat şeklinde sınılandırılarak
evrensel bir ortak aklı çağrıştırılacak şekilde sınılandırılması Müslüman ilim adamlarının bir başarısı ve insanlık medeniyetinin inşasına katkısı olduğunu söyleyebiliriz. Bu düşüncenin ruhu insanlığın ortak aklına hi-

42 Suiçmez, Yusuf, “Abrogation in Hadith”, JOURNAL OF HADITH STUDIES (HTD), X, 2012, s. 33-56.
43 Ergün, Ergil, “Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu”, TAAD,
Yıl:5, Sayı:19 (October 2014), s. 493.
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tap edebilecek bir güce sahip olmasına rağmen, yapılan yorumların büyük ölçüde tarihsel olduğu anlaşılmaktadır. Sonuçta ilkeler evrensel olsa da uygulamaların birey ve toplumların hissiyat, düşünce ve tecrübelerini
ifade ettiği bilinmektedir.
Bu düşünce esas, alındığında şeriatların farklılaşmasının da aslında tamamen değişen, şartlara, göre bu yedi
esasın korunmasına yönelik olduğu söylenebilir. Her topluluğa resul gönderildiği ayetini de dikkate aldığımızda aslında şeriatların bu tümeller doğrultusunda, toplumların yaşamlarını düzenlediği ve koruduğu sonucu çıkmaktadır. Tabii ki bu durumda, bu yedi esasın iptal anlamında bir neshi de kabul etmeyeceği, neshin bu ana
prensiplere uygun, olarak, tali, konularda, olduğu sonucu, çıkmaktadır. Tabii ki, neshin, iptal, değil de yeni bir
düzenleme, olarak, yorumlanması durumunda, eski düzenlemelerin hukuki değerinin de ayrıca tartışılmasına
ihtiyaç vardır45.

Değerler konusu hayat felsefesi ile de yakından alakalıdır. Çünkü canlılar arasındaki ilişkilerin belirlenmesinde gücün mü yoksa değerlerin mi esas alınması gerektiği konusu tümellerin varlığının veya gerekliğinin kabulüne bağlıdır. Mekasid düşücesi bu itibarla tümellerin en azından düzenleyici göçücünün kabulüne bağlıdır.
Bu yüzden de İslam ülkelerinde bu tümeller ve kavaidler önemli bir yer tutmuştur. Özellikle Hristiyanlık kültürü ve medeniyeti içerisinde gelişen LEGAL MAXİMS düşüncesi mekasid düşüncesi gibi tümellerle benzerlik içerse de, bunlar daha çok İslam düşüncesi içinde de bulunan kavaidlere benzemektedir. İslam düşüncesi içinde de bulunan kavaid düşüncesi, mekasid gibi insanlığın geneline hitap eden özelliğe sahip değildirler.

Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin rahatsız edici boyutta olması sebebiyle İslam İşbirliği Teşkilatı buna yönelik yeni bir İnsan Hakları bildirisi yayınladı. İslam İşbirliği Teşkilatı, BM İnsan haklarını kabul etmekle beraber, bu bildiriyi bir alternatif olarak değil de tamamlayıcı olarak hazırladığı ifade edilmiştir46.

Burada Recep Şentürk hocanın, Müslümanların insan hakları tartışmalarına katkı sağlamaları gerektiği47
sözüne vurgu yapmak gerekir. Hatta bundan da öte tartışmadan öte bu hakların geliştirilmesi ve uygulanması
konusunda daha da fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtmek gerekir. Bunu dış baskıların bir gereği
olarak değil ilahi ve insani bir sorumluluk duygusu ile gerçekleştirmeleri gerekir.

Bu zaruriyatlar daha sonraları faklı insan hakları beyannameleri ile birlikte düşünüldüğünde ortak insani
değerlerin inşa edilerek daha huzurlu ve güvenli bir dünya yaşamının oluşmasına güçlü bir katkı sağlama potansiyeline sahip oldukları anlaşılmaktadır.

44. Maheran Zakaria and Nur Ain Abdul Malek, “Effects of Human Needs Based on the Integration of Needs as Stipulated in
Maqasid Syariah and Maslow’s Hierarchy of Needs on Zakah Distribution Eficiency of Asnaf Assistance Business Program”,
Jurnal Pengurusan 40(2014) 41 – 52, s. 44
45. Konu ile ilgili geniş bilgi için bkz. Suiçmez, Yusuf, “Abrogation in Hadith”, Hadis Tedkikleri Dergisi (HTD), X, 2012, s.
33-56.
46. Ergün, Ergil, “Yeni Bir Uluslararası İnsan Hakları Mekanizması: İİT Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu”, TAAD,
Yıl:5, Sayı:19 (Ekim 2014), s. 493.
47. Şentürk, Recep, “Farklı Dünya Medeniyetlerinde İnsan Hakları: İnsan Hakları Bildirgelerine Dayalı Karşılaştırmalı Bir
İnceleme”, s. 51.
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Dinlerin iki farklı felsei yorumu vardır. Bunlardan birisi değerlerin varlığı ve korunmasının ahlaki zorunluluğu; diğeri ise değerlerin korunmasının ahlaki zorunluluğu olmadığı, değerlerin doğadaki mücadelenin bir
parçası olduğudur. İkinci yoruma göre dinler kişi ya da toplulukların kişisel gayelerine ulaşmak için kullandıkları araçlardır. Kendi zatında değerli değildirler. Birinci yoruma göre ise değerler yaratının evrene koyduğu maddi ve manevi yasalara karşı yaratılanların akli ve vicdani sorumluluğunu ifade eder ve değerler bireylerin dışında bir değere sahiptirler. Sahip oldukları değer yaratıcının varlığından kaynaklanan üstün bir değerdir. Bu inançla Müslümanlar temel insan hak ve hürriyetlerin de esası olan mekasıdu’ş-şerianın zaruriyatlarına
özel bir ihtimam göstermeleri gerekir.

Farklı insan hakları beyannameleri ile mekasid çalışmaları birlikte düşünüldüğünde, bu gayretlerin insanlığın ortak aklı ve ahlakı gelişim sürecine bağlı olarak gelecekte ortak hukuku temsil eden bir Dünya Anayasa’sı
ve Dünya İnsan Hakları Mahkemesi’nin temellerini atma potansiyeline sahip olduklarını söyleyebiliriz.
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GİRİŞ

Bu sunumun teması DİĞER olgusuyla ilgilenmektedir. Bir başka deyişle, konusu DİĞER’i nasıl fark ederiz
ve onu nasıl ilişkilendiririz? üzerinedir. 21’inci yüzyılın başlarındaki göç krizleri düşünüldüğünde, DİĞERİYLE karşılaşmayı nasıl anladığımıza odaklanmanın; DİĞERLERİYLE etkileşim kurmanın ne anlama geldiğini
kavramanın, bu karşılaşmanın meydana geldiği biçimleri, kavramları, sosyal etkileşimleri analiz etmenin zamanı gelmiştir. Özellikle Orta Doğu ve Afrika’dan Avrupa’ya yoğun insan hareketlerinin hızı ve telaşı kapsamındaki bu yeni göç ile uzlaşmak üzere entellektüel araçlarımızı yükseltmenin ve hassaslaştırmanın vakti gelmiştir. Bize sunulan, genelde ölüm, işkence, hapishane ve starvasyondan (aşırı açlık) kaçmak isteyen umutsuz
insanların fotoğraları, resimleri, görüntüleridir. Televizyon ve sosyal medya bu dramayı oldukça duygusal yorumlar ve altyazılarla sunar. Bu zamanda gereken şey, bizlerin göç olgusunu yalnızca anlamamızı değil ayrıca
onunla pozitif biçimde başa çıkmamızı da sağlayan analitik araçlar, yeni kavramlar ve yaklaşımların sağlanmasıdır. Bu sunumda, genel olarak, bunu DİĞERİYLE karşılaşmak olarak adlandıracağız.

Modern dünya, post-modern olarak da ifade edilmektedir, ekonomik bağlantıları, özellikle birbiriyle bağlantılı olan kompleks bir organizma halini aldı. Bizler neyin “normal” olduğuna dair sağ duyulu anlayışımızı
kıvılcımlandıran bir göç (halk göçü) ile,sesli-görsel ve bilgisayar teknolojisinin aracılığındadüşünceler kuracağımız yeni kategoriler oluşturmalıyız. İki dünya savaşı çok yoğun insan hareketleri, savaş ve yıkımdan kalan
mülteciler meydana getirdi ve göçün özellikle dil, etnisite ve dinin ilişkili olduğu, sosyo kültürel sınırlar dahilinde Avrupada gerçekleşmiş olması sebebiyle bu durum sağ duyu penceresinden bakılarak ‘anlaşılabildi’. Ne
var ki, günümüzdeki göç krizinde, özellikle avrupaya olan göç, insan gruplarının çok farklı geçmişe, kültürel
geleneklere, bunun yanısıra dinlere sahip diğer insan gruplarıyla karşılaşmasıyla ilgilenmekteyiz. Bu noktadaki asıl külfet bu karşılaşmanın 20’inci yüzyılın sonlarında medeniyetler çatışması olarak tanımlanan diğer kültürlerle karşılaştırmasının nasıl yapılması gerektiğidir. Buna ilaveten, modern iletişim teknolojisi bu karşılaşmayı öylesine pekiştirirki DİĞERİNİN göçüne yönelik hızlı bir cevap noksan gelebilir. Yalnızca bir gülümseme, ya da red ifadesi belirten yüzün gösterilmesi kai gelmeyecektir; Medeni bir yolla DİĞERİYLE karşılaşmaya teşvik eden gelişmiş bir strateji ve taktikler olmalıdır. Bu modern yabancının, ya da modern DİĞERİ olarak adlandırdığımız şekliyle, hikayesidir.
Sunumumuz ve teması, yabancılar arasında karşılaşma ve sosyal etkileşim hususlarına yaklaşmak üzere
strateji ve taktiklerin düşünüleceği bir platform bulmayı amaçlaması açısından deneysel olarak anlaşılmalıdır.
Uzun yıllardır görmediğimiz bir aile üyesiyle ya da bir okul arkadaşıyla karşılaşmak ile aile üyesi ya da arka-
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20’inci yüzyılın sonundan beri iletişim teknolojisinin devrimsel etkisiyle birleşmiş bulunan bu global çağda, ZAMAN işin özüdür. Jet seyahati herhangi birine herhangi bir zamanda saatler içinde başka bir yerde olma
imkanını sağlar. Belki aynı yolculuk at, menzil arabası ya da deveyle aylar veya haftalarca sürebilir. Ancak,
fotoğralar, görüntüler ve belgesel ilmi pratik olan yani işlemsel problemi çözmez, bununla birlikte sıklıkla
aksi amaç için kullanılır: bilinmeyene, DİĞERİNE ilişkin korku gibi negatif tepki elde etmek üzere duyguların yüceltilmesi. İhtiyaç olan şey insanların masif hareketinin doğasına ilişkin analiz, tarihsel benzeşim ve kıyaslamalı sistematik bir değerlendirme konularında ciddi bir anlayış biçiminin olmasıdır. Basitçe siyah ve beyaz kategorilerinde düşünemeyiz. Bunun yerine Diğeriyle nasıl karşılaşmamız gerektiğine ilişkin daha kapsayıcı bir strateji aramalıyız.

daş harici başka bir yabancı ile karşılaşmak aynı şey değildir. Bu farklılıklar önem arz etmekte ve insan doğasını anlamamıza temel oluşturmaktadır. Bu sunum, konuya ya da tarihsel örneklere ilişkin bir takım sistematik
yansımalar sunmadan önce, o karşılaşmaya bir ön varsayım olarak insanlara dair bir tanıma ihtiyaç duyduğumuzu hatırlatmak ister. Öğelerle ya da eşyalarla değil, insanlarla ilgilendiğimizi kendimize hatırlatmamız gereklidir. Dolayısıyla, kendimize ve başkalarına ilişkin, insanoğlu olarak medeni bir anlayışımızın olması önemlidir.

İyi bilinmektedir ki, kayıtlı tarihten bu yana dışardaki grup, yerli halka ya da topluma ait olmayanlar, barbar
olarak adlandırılmıştır. Eski Yunan ve Roma İmparatorluğu Atina kent devletine ya da İmparatorluğa ait olmayan herkesi, Cermen kabileleri ve Frenklere2 atıfta bulunarak “Barbaroi” şeklinde adlandırmıştır. Barbar denilenler tipik Yunanlı ya da Romalı gibi görünmeyen ancak vahşi sarı saçlara sahip kişilerdi, özellikle barbar kadınların saç telleri Romalı askerler tarafından evlerindeki yakınlarına hatıra olarak gönderilirdi. Barbarların egzotik tipte bir görüntüsü olurdu. Büyülediği kadar korkutucu da gelirdi. Bu temel insan psikolojisidir. DİĞERİ
daima korku yaratır. Korku temelde insani bir özelliktir, pozitif de olabilir şöyle ki herkes dostunun ve düşmanının kim olduğunu hissetmek ister. Ne var ki, korku yanlış yönlendirilebilmekte ve kötü amaçlar için, yerlilerin beyinlerinin yıkanması ve yabancıya ızdırap çektirilmesi gibi kullanılabilmektedir. Dolayısıyla, bir ön varsayım olarak Diğeriyle karşılaşmaya dair strateji ve taktiklerin ele alınması açısından insanoğlunun ne olduğunun net bir ikrini elde etmemiz gerekmektedir. Avrupa Aydınlanma Rousseau’nun bir destekçisi bile, Avrupalı olmayan insanlara atıfta bulunduğunda, medeni olmamayla denk olarak anlaşılan, Soylu Vahşi’den söz ediyordu. Elbette ki oldukça kültürlü bir toplumun, örneğin ucu imha ve ölüm kamplarına dek uzanan ırk ve insan
üstü kavramıyla Almanya, merkez noktasında ne denli bir musibetin meydana getirildiğini hatırlamamız gerekir. Radikal ırk kavramı, muhteşem teknolojik yenilikler ve sosyal örgütlenmenin beraberinde, dışlama kategorisi olarak 20’inci yüzyılın bütününde yıkıcı yolunu terketti. Ancak, Nazi Almanyası biçimindeki ulus-devlet
DİĞERİNE karşı büyük yıkıcı kuvveti gösterdi. Herhangi bir insan grubunu lekelemeden, ırksal bir motiin bir
devleti yönlendirmesi, kontrol edilmez ve ahlaken insani olmamak ve yanlış olmakla suçlanması halinde bunun nelere mal olacağını daima hatırlamak gereklidir.
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Sunumumuz bir nebze daha felseik ve sosyolojiktir. İnsanoğlunun daha iyi bir tanımlamasının eksikliğinden, Aristotle’a ait bilindikrasyonel bir hayvan olarak insan (Anthropos) tanımını benimsiyoruz. İnsan ve hayvan arasındaki belirleyici farklılık tam olarak rasyonalite, farklılıkları bilmeyi bilinçli olarak düşünmesidir. İşte
düşüncemizi Hegel’in klasik eseri Ruhun Fenemolojisi’nde, özellikle öz bilinçlilik bölümündeki DİĞER kavramıyla başlatma nedenimiz de budur. Bu Hegel konsepti Marksizm ve Feminizmde, ayrıca sosyoloji, dünya
tarihi ve psikolojide 3 karşılaştığımız modern bir tarihe sahiptir.
Hegel’den Max Weber ile birlikte bize modern dünyanın klasik tanımı ve analizini sunmuş olan Georg
Simmel’in ruhuyla daha sosyolojik bir analize geçiş yapalım. Sosyal rolde yabancı, turist, misair, göçmen ya
da mülteci olarak Diğeriyle sosyal etkileşimin çeşitli biçimlerini derinlemesine araştıralım. Diğerinin yerli ya
da yerel insanlarda oluşturduğu korku ve nefret ile uzlaşabilmek için diğeriyle yapılan karşılaşmadaki antropolojik değişmezliği bulmak isteyeceğiz. Diğeri nasıl bir sosyal tip üretmektedir? Fakirler, zenginler, suçlular, uyumsuzlar, askerler, sporcular, hayat kadınları, polis ve diktatörler gibi çeşitli sosyal tiplerin ele alınması önem arz eder. Özellikle diğerleriyle etkileşimde sosyal rollerin ve işlevlerin tarafımızca yeniden değerlendirilmesinin zamanı geldi. 4

Esaslı sosyal, ekonomik ve siyasi değişime yönelik çeşitli yanıtlarla başa çıkabilmek üzere tarihi bir boyut
eklemek zorundayız. Değişim, genellikle geleceği düşünen gençlik tarafından alkışlanır. Ancak, aynı durum
daha yaşlı nesiller, yerleşik ve oturmuş yerel nüfus tarafından kaygıyla karşılanır. Bu tepki olağan dışı değildir.
Fakat, 21’inci yüzyılda tecrübe ettiğimiz gibi esaslı değişim zamanlarında insan gruplarının eğilimleri, özellikle yerel nüfusta, geçmişte var olan ekstrem noktalara ya da tepki ve düşünme biçimlerine doğru kayar. İngiliz atasözü: benim evim benim kalemdir ya da yüksek çitler iyi komşular doğurur böylesine bir kavramdır. Bu,
bir insanın toprak ve ev sahibi olduğu ve yabancının, yolcunun yani basitçe Diğerinin bununla uyuşmadığını
varsayar. Anadolu’dan Batı Almanya’ya türk göçünün doruk noktasında olduğu 1950, 1960’lı yıllarda, İsviçre182

li oyun yazarı Max Frisch az ve öz biçimde bunu dile getirmişti “Onlar iş gücü istediler, ama insanlar çıka geldi” Elbette ki üçüncü nesil türk ailelerinin Almanya’da ikamet ettiği döneme gelinceye kadar, resmi politikayla birlikte, yerel nüfus insani bir yüz takınmaya başladı. Bir iş makinesi olarak Diğeri kavramından bir yurttaş manasına gelen Diğeri kavramına doğru geçişe tanık olduk. Yavaşça, bu değişim Alman mucize ekonomisi
sayesinde daha genç nesil içerisinde, misair Türk işçi görüntüsündeki Diğerine doğru daha arkadaşça bir yüz
sergileyen bir tavır şeklinde kök salmıştır.

Modern dünyada Diğerini ele alma konusunda son bir madde tanıtılabilir, ki bu KAYITSIZ KALMA DURUMUDUR. 5 Kentsel yaşamın, ki kısa zamanda dünya nüfusunun yarısını kapsayacaktır, bu olguyla başa
çıkmak zorunda kalacağı iyi bilinmektedir. Başka bir ifadeyle, iyi bilinmektedir ki, Kuzey Avrupa’dan Güney
Avrupa’ya, sonrasında Orda Doğu’ya seyahat edersek, insan grupları arasında şahsi karşılaşmanın genel manada dostça ve açık şekilde olduğunu görürürüz. Tabi ki, Mısır gibi bir ülkede insanlar, bir kişinin şahsi sorunlarının bir diğerini etkileyen kişisel bir mesele olarak görülmesi açısından diğerlerinin dertleri ve adaklarıyla ilgilidirler. Batılı bir bakış açısıyla, bu bir başkasının özel, şahsi alanına bir müdahale olarak kaydedilir. Bir başka deyişle, Kuzey Avrupa ve pek çok batı ülkesi mahremiyet ile umumi konuları birbirinden ayırt eder. Sosyal medya ve modern iletişim teknolojisine rağmen bu anlayış değişmemiştir; meseleyi en basit ifadelerle anlatmak gerekirse, batı toplumlarında insanlar arasındaki etkileşim aile ve belki çok yakın arkadaşları içine alan
ancak diğer insanları hariç tutan kişisellik ile umumi durum arasında ayrılır ki buradan davranış ve iletişimin
bu ana etkileşim katmanlarına göre ayarlandığı anlamı çıkar. Diğerine yönelik olan ilişki, tanınmayan kişi, yabancı veya grup içine ya da sosyal gruba ait olmayan gerekçesiyle, kayıtsızlıktan ibarettir. Kaçınma yerine,
duygu patlamaları ya da negatif mimik ifadesi batı orta sınıf toplumunda daha düşük düzeyli tavır ve ince olmayan davranış olarak görülür. Kullanılan dil, kayıtsızlığı göstermek adına “istiini” bozmamakya da “cam tavanın” izlenmesidir. Bu tarafsız bir dil olup yalnızca çıkarlar mevzu bahistir. Kentsel yaşam, en azından batı ve
uzak doğu şehirlerinde, aile menfaatine olmayan herşeye kayıtsızlığı destekler. Özellikle kentleşme resmileşmiş etkileşim için sosyal koşulları temin eder. Toplu taşımadaki herhangi bir tecrübe, metro olsun ya da uçak
seyahati olsun, yolculuk vakti biter bitmez kayıtsızlığı açığa çıkarır. İşte bu, Max Weber’in plan ve zaman tertipli etkileşime göre resmileşmiş sosyal etkileşimin “demir kafesi” olarak atıfta bulunduğu yaşam tarzı çeşididir. Vakit nakittir ve nakit vakittir ifadeleri kent yaşamını kişisel kayıtsızlık açısından ifade eden bir diğer eşitlemedir. Kentsel çevrede herkes Diğeridir ve mal, hizmet ile ikir alış verişlerinin resmi ifadesi sayısal ifadelerle gösterilir. Borsa, mal ve hizmet değiş tokuş yaşamının göstergesi olan en mühim noktadır. Parasal dünya
meselenin kişisel sorunlar tarafına kayıtsızdır zira o sayısal ölçüyle arz ve talep mantığına dayalı biçimde işlev
gösterir. Eski deyim “paranın kokusu olmaz” paranın soyut ve değişken doğasını telaffuz eden ata sözünün ta
kendisidir: Kişisel değildir ve herhangi bir zamanda el değiştirebilir olduğu gibi ayrıca kişisel bir mükafat olarak da anlaşılmaz. Herkesten traik işaretini takip etmesi beklenir, herkesten kurallara ve düzenlemelere ya da
yazılı olmayan davranış kodlarına göre resmi bir davranış kodu beklenir. Bu tarz bir dünyada kişisellik resmiyete indirgenirken; nezaketin sayısal yönleri resmi görgü kurallarına indirgenir. İki insan grubu arasında güvenli bir mesafeden el sıkışmak batı normudur, buradaki ikir,erkek ve dişi münasebeti şöyle dursun, batı dünyasında yazılı olmayan kurallar ve ritüellerle birlikte, dişinin erkeğe yönelik daha sert ve geleneksel ağa düşürme niteliğindeki belirgin davranışının temel olarak aileden tanıdık şeklinde indirgenmesiyle bir diğer kişiye karşı çok yakın bahse girilmemiş olmasıdır. Modern yaşam kayıtsızlığı kent ortamında yüceltir. Buralar ki
özellikle paranın arz ve talep ile insan gruplarının sosyal etkileşimlerine göre düzenlemede anahtar rol oynadığı yerlerdir. Bu bağlamdaki temel soru modern yaşam tarzında DİĞERİNİN statüsünün ne olduğudur? İroni ve paradoks şöyle gözükür ki, kentsellik ne denli desteklenir, mal ve hizmet değiş tokuşu arz ve talep man183
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Bu sunum, belirtildiği gibi, radikal değişim ve zamanların yaşandığı günümüzde ne anlaşılabilir ve yapılabilir konusuna dair derin düşünce geliştirmesi açısından deneysel olarak anlaşılabilir. Zorluk, kuşkusuz ki, medeni kalışımız, insanın ne olduğuna ilişkin rasyonaliteyi sürdürüşümüzdür. Şüphesiz, Aristotle’ın tanımı genişletilmeli ve inceltilmelidir, ancak DİĞERİYLE karşılaşmada yeterli bir strateji ve taktik bulmak adına zaman işin özüdür.

tığına göre artarsa, Diğeri sosyal etkileşimin o ölçüde standardı olur. Diğeri, standartlaşarak, ‘normal’ bir rol
takınır, kişisel olan başka herşeyi ortadan kaldırır ve Diğerini resmi değiş tokuş işlevine dönüştürür. Kısacası, Bizler Diğerine dönüştürülürsek ne olur? Diğeriyle yapılan karşılaşma, o kayıtsızlık normal davranış haline büründüğünde hepimizi nasıl etkiler! İşte bizlerle bir başkası arasındaki sosyal etkileşimin dinamik hareketini anlamak ve birbiriyle etkileşimin karşılıklı etkisini kavramaya başlamak üzere Hegel’in Diğeri kavramını
özetle inceleme sebebi de bu.
HEGEL’İN DİĞERİ (Anderssein)
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Hegel’e ait Diğeri kavramının derin ve kritik ayrımlaşmasını anlamak için onun Almancasının tam manasını dikkate almak zorundayız. Almanca’daki Olmak kavramı Diğeri kavramına dahil edilmiştir. Olmak, varoluşsal anlamda Hegel’in insanoğlu anlayışının temelini oluşturur. Ancak, Diğerini bilme sürecinde, öncelikle
kendi var oluşumuzla, kendi varlığımızla uzlaşmak zorundayız. Bir başka ifadeyle, Hegel bizlerin yalnızca tekil iziksel bir varlık olarak var olmadığımızı, ancak kendimizi kapsamlı bir biçimde toplum olarak anlamak
için, bir bilinç düzeyine erişmemiz gerektiğini savunur. Aynı şekilde, Almanca terimin çokça telaffuz edildiği görülür. Yani Bewusstsein (Bilinç) basitçe İngilizce’ye aktarmak gerekirse var oluşumun farkında olma hali
denebilir. Ancak, bu benim kendi varoluşumun farkındalığı, bir monolog biçiminde yapılamaz; bu bir diyalog
şeklinde yapılmalıdır; kısacası, benim bilincime, bizim bilincimize bir diğer bilinçle diyalog yoluyla erişilmelidir. Felseik dilde: Bana ve Diğerine, bilinçli olduğumuz, bilinçli olduğum yani var olduğum konusunda
netlik sağlaması açısından benim bilincime diğer bir bilinç vasıtasıyla aracılık edilmesi gerekir. Bu yeni erişilmiş varoluş bilinci, Hegel özbilinçlilik olarak adlandırmaktadır, İngilizce’ye kendi var oluşumun, bir diğerinin varoluşunun bilincinde olmak şeklinde çevrilir. Bütün bunlar önemsiz dil numaraları gibi görünür. Ancak,
daha derin bir düzeyde Hegel, dilin tek temel iletişim aracı olduğunu, bizim insanoğlu olarak kendimizi ifade
etmemizi mümkün kılan, ne olduğumuzu düşündüğümüzü ifade etmeye yaklaşmamızı bile mümkün hale getiren hassas araç yöntemimiz olduğunu anladı. Aristotle’ın mantıksal ya da biyolojik sınılandırması bize biraz
yönelim sağlar ancak biliyoruz ki bu, arayışımızı başlatacağımız temel bir platformdur sadece. Arayış sonsuz
olabilir, fakat bu, meraklılığımızı muhafaza eden bir arayıştır ki bize hayvansal varoluştan tatmin olmadığımız
müddetçe, medeni bir yaşam geliştirmek üzere gereken, insanoğlu olarak dünyaya ilgi duymamızı, kendimize ilgi duymamızı sağlar. Elbette ki, Diğeriyle nasıl karşılaşacağımıza ilişkin arayış hem bir başkasını hem de
kendimizi nasıl tanıyacağımıza dair ince ve aldatıcı bir yol halini alır, vasat bir girişim değildir. Bu anlamda,
Hegel bize şu ana dek oldukça üretken olan hassas bir analiz aracı sağlar. Dünyayı , iyi veya kötü yönde, bizim
cinsimizden dişi olanın, dünya tarihinde kadınların rol ve işlev bilincinin modern gelişimini değiştiren Marksist düşünce gibi yalnızca güçlü dünya tarihi yapıları sunmamıştır. Alman romantizminden beri hem Marksist
hem de Feminist gündem Hegel’in Diğer kavramından ve platformundan yararlanmıştır. 6

Daha net olmak ve Hegel’i hizmetimize sunmak üzere, amacını mutlak sonlandırmaya, yani kişisel kimliğe doğru yönelterek analizini ve bilinç gelişimi anlayışını öz bilinçliliğe nasıl uydurduğunu özellikle anlamak
önem arz eder. Hegel Aristotle’ı, özellikle De Anima (Ruh Üzerinde) eserini iyi bilmektedir. Orada Aristotle
olumsuzlamadan söz eder, yani olumsuzlayabilmek (yadsıma) bize FARKI bilebilme anahtarını verir. Farkı
bilmek yalnızca siyahı beyazdan ayırt etmek değildir, bu diğer oluş durumuna ilişkin bir bilinç düzeyidir. Hegel, usta formülü tanıtır, yadsımanın yadsıması, anlamı şudur ki bizler farkı fark ettiğimiz noktada, kendimizi
yadsıyoruz ve DİĞERİ görüntüsündeki farklılığı fark ederek, KENDİMİZİN FARKINA VARIYORUZ. Böylesi bir sürecin dinamiğini sosyallik açısından eytişimsel, felseik ya da sosyal etkileşim olarak adlandırıyoruz.
Sosyallik kavramı, alman konsepti olan “Vergesellshaftung” (sosyal entegrasyon) kavramını ifade etmesi açısından, ki bu kavram Hegel ve Marx’ta, ayrıca modern sosyolojinin Ibn Khaldun’dan Max Weber’e 7 gelişmesinde mevcuttur, biraz gariptir. Aynı şekilde, Hegel’e başvurmak zorundayız zira sosyallik sürecinde insanların birbiriyle nasıl bağlantılı olduğunu anlamaya yönelik bize manivela kuvveti veren kavramsal bir araç sunmayı arzu ediyoruz. Aristotle’ın insanoğluna yönelik siyasi hayvan olarak “diğeri” tanımlaması bu çağrışımı
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ima eder. Hegel’de büyük bir proje buluruz ki burada bu tip türler, Mensch (İnsan) dünya tarihi çerçevesinde
biçimlendirilmiştir; Ruhun Fenemolojisi (Geist - Ruh) olarak 1806 yılında yayımlanan projelerinde Mensch
tanımını ve ona ilişkin kimliği dünya tarihi bağlamı içerisinde kendisini bir insanoğlu olarak kabul etmesiyle
görüyoruz. Kısacası, Diğeri uzun bir bilinçsel gelişimin ürünü olarak,modern zamanlarda gelişimsel psikoloji olarak nitelendirdiğimiz, soya ait perspektiften ortaya çıkmaktadır.

Fenomenolojinin B Bölümünde meşhur cümleyi görürüz: “Öz bilinç tatminini yalnızca bir diğer öz bilinçten elde eder” 8 Bu demektir ki, eğer ben bir diğerini yadsıyabilirsem (olumsuzlayabilirsem) kendimi yine kendime bir obje haline getiririm, Diğerini yadsımanın farkındalığıyla, kendimi yadsımış olur ve öz bilinç anlayışı elde ederim (varoluşumun ve diğerinin varoluşunun bilincine vararak). Bu, varolduğuma ve diğerinin de
varlığına ilişkin anlayışa eriştiğim Çift Kişiyi oynama sürecidir. Bu objektif kimliğin bilişsel sürecinin ilk evresidir. Hegel bu bütün süreci türlerin süreci olarak algılar, türlerin doğada, Mensch (insan) olarak doğru yeri
bulmak üzere çalışması şeklinde. Şayet Diğeri aynı şeyi yaparsa, benim açımdan kendisinin bilincinde olarak, o halde her ikisi de öz bilinç anlayışına erişmiş olur ve böylelikle kabullenme ve kimlik ihtiyacını tatmin
ederler. Ancak, aynı zamanda, kişisel kimlik anlayışına erişmek, ben ve diğeri, halen birbirine ve insanoğlunun geri kalanına yönelik halen Diğeri olarak kalır. Bu dinamik çift rolleri ve durumları da üstlenir ve her zaman anlaşılmaz. Şizofreni ve bipolar rahatsızlıkla ilgilenme açısından nöroloji alanından gelen bazı bilgilerle,
kendini tanıma sürecinin, rasyonel bir durumda, nasıl çalıştığına ilişkin ip uçları elde edebiliriz. Fakat bu spekülatiftir ve araştırmanın ilerletilmesini gerektirir. Yaşlılara kırıcı olmadan, tıp mesleği bir hastayı senil (bunamış) ya da gayri mümeyyiz olarak deklare ettiğinde, demektir ki, Diğerinin kabulü, aile üyeleri de dahil olmak üzere, artık mümkün değildir, bu şunu ima eder ki bu insan kendisini kabul etme açısından aciz haldedir.
Herhangi tip bir farklılaşım geçersizdir, fark artık fark oluşturmaz, herşey birşeye dönüşmüş ve yalnız genel
hissetme ve hassasiyete indirgenmiş haldedir. Bu nörolojik açıdan açıklanabilir, ancak Diğeriyle nasıl karşılaştığımız konusunda, biz felseik dile atıfta bulunduk.

Hegelin Diğerine ilişkin son bir söz: Kendimizdeki diğerini kabul ettiğimizde, ve Diğerini kendimizi kavramak için olan bir aracı şeklinde tanımladığımızda sosyoloji, sosyallik başlar. Birbirimizi kıyaslamaya başlarız, birbirimizle rekabet ederiz, birbirimizle iş birliği yaparız, birbirimizle çoğalırız, ancak, aynı zamanda nefsini koruma mücadelesi de iş başındadır. Hegel’in yaptığı gibi, sosyallik sürecini tarihi bağlam kontekstine
yerleştirirsek, Diğeriyle karşılaşmaya ilişkin, Diğeriyle bu karşılaşmanın meydana geldiği belirli yüzyıl ve dönemdeki koşullara, ekonomik, sosyal, siyasi gibi dayalı olarak çeşitli biçimler görürüz. Hegel’in zamanında
Fransız Devrimi ve sonrası önemli bir olaydı. Hegel, Fransız Devriminin sonuçlarını değil, aynı zamanda İngiltere ve Almanya’daki Endüstriyel Devrim’in başlangıcını kavramış bir düşünürdü, ve Amerika’nın, sömür185
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Meşhur Bölümler Fenomolojisinde A (Bilinç) ve B (Öz Bilinç) Hegel’in Diğerinin bilincinin kabulü eytişimi vasıtasıyla kendi kimliğine erişmenin bilişsel tanımına ait kaynağı bulmuş oluruz. Kısacası, Diğeri, Diğerinin vasıtalık etmesi ve kendimin diğer parçasını farkına varmam yoluyla kendim olarak ortaya çıkar, aksi
taktirde, ben, biz kendi bilinçlerimizin avantajını kullanamazdık (kendi varoluşumuzun, kendi varlığımız olarak farkındalığına vararak) Bu neredeyse şizofrenik bir olgu olarak görünür, ne var ki ciddi bir tıbbi teşhis söz
konusu değilse değildir. Bizler, Hegel’in ifade ettiği gibi, kendimizin çiftiyiz, demektir ki, Diğerini yalnızca Diğeri olarak değil aynı zamanda Kendimiz olarak kabul edebildiğimizde kendimizi doğru anlama noktasına gelebiliriz. Diğer bir ifadeyle, bizler Diğeri ve Diğeri de biziz, benim. Bu, elbette ki, tuhaf bir dildir, ancak gelişim psikolojisini eytişimsel ilişki açısından ya da sosyal etkileşimde bulunduğumuz modern sosyolojik dilde tanımlamaktadır. Erkek ve kadın yalnızca üremek için birbiriyle ilişki halinde değildir. Birbirlerini
Diğeri olarak ve aynı zamanda bendeki ve bizdeki Diğeri olarak da kabul ederler. Elbette ki, aynı konunun diğer varyasyonları olabilir, ancak tümleyicinin temel psikolojik süreci iş başındadır. Hiç kimse bir ada değildir,
deyimde moto mot söylendiği gibi. İşte bu yüzden kendimizi bağımsız öğeler olarak, herhangi bir diğer vücut ya da ruhla ilişiği olmayan tekil vücutlar olarak sonlandırmak bir ilüzyondur. Karşılıklı ilişki dinamiği daima iş başındadır, ancak, bu sosyal etkileşim özgür irade, zorlanma, baskı görme ya da yaşam ve ölüm mücadelesi temelinde meydana gelebilir.

geleştirilmiş Kuzey’in, fetheden Güney’in dünya tarihi açısından önemini,kısa sürede anladı, gerisinin dünya
tarihi olduğu ortaya çıktı. Hegel’in modern çağ anlayışındaki sosyallik, Diğerinin statüsünü, rolünü ve işlevini tanımlayan emek (iş) kavramıydı. Emek bölünmesinin, tren yolunun, telgrafın, enerjinin, buharın ve kömürün yeni kaynaklarının tanıtılmasının sonuçlarını hissetti.

Diğerini kabul etme bağlamında, Hegel Sahip ve Köle 9 arasındaki ölüm ve yaşam mücadelesinin
meşhur dünya tarihi modelini takdim eder. Marx bu örneği kullanır ve dünya tarihi sürecini Köle açısından tanımlar. Köle Sahibini sahip olarak kabul ettiği vakit, köle varlığının bilincine var ve bir Şey (yasal olarak Köle)
olan statüsüne baş kaldırmaya başlar; Sahip kölenin emeğini sahip olduğu toprağı ayakta tutan şey olarak görür ancak köle toprağı süren ve gerekli emeği sunandır. Tam öğle vakti, Sahip ve Köle öz bilinçleriyle ilgili statülerinin sürdürülemez olduğunu anladıklarında, devrim vakti gelmiştir: ölüm ve yaşam arasındaki mücadele
başlar. Gerçek dünya tarihinde, Amerikan İç Savaşının Hegel’in tam olarak ölüm ve yaşam, kölelik ve özgürlük konuları üzerine nasıl yapıldığını gözlemledik. Bu tarihi paradigma modern tarihe giriş yaptı ve çeşitli ülkelerde ve uluslarda pek çok kez kendini tekrar etti. Bir istisna var ki, sahip ve köle terimlerini kullanmak yerine, yalnızca seçilmişler değil, tüm insanoğlunun itibarı için zulümden kurtulma ya da insan hakları mücadelesi terimlerini kullanıyoruz. Elbette ki Hegel teması ve mevzuları, daha modern bir terminoloji ve dille formüle edilmiş olarak halen bizimle birliktedir, ancak Diğeriyle karşılaşma bizim zamanımızda birden önemli
bir yer teşkil etmiştir. Çağdaş göç krizleri bütünüyle, Diğeriyle karşılaşma olarak anlaşılabilir. Öyle görünüyor ki dünya tarihinden yeniden dersler çıkarmamız gerekmektedir. Medeniyetler çatışması çok uzakta değildir ve kovaladığımız ve bizim kendi içimizde olan şeytanları, Diğeri olarak kabul ederek, Diğerini kendimize
denk olarak kabul eden yeni bir dünya düzeniyle başa çıkmalı ve yönetmeliyiz.
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DİĞERİYLE SOSYAL ETKİLEŞİMİN BİÇİMLERİ ÜZERİNE

21’inci yüzyılın başlarında, iletişim teknolojisindeki devrimsel gelişim düşünüldüğünde, insanlar arasındaki ilişkiler daha huzurlu bir birlikteliğe doğru aşama kaydetmemiş gözükmektedir. Aksine, bazı zamanlarda,
sosyal etkileşim Taş Devrinden öteye de gitmemiştir. Özellikle, Diğerinin yabancı olduğu durumda onunla yapılan karşılaşma ben merkezciliğin atasal biçimlerini almıştır. Herhangi bir zamanda, herhangi bir yere iletişim kurabilmeye ilişkin teknik becerilerimiz açık bir gizem olarak şaşırtıcıdır. Ancak iletişimin özellikle toplu gösteri biçiminde yönetilmesi her haliyle şoke edicidir. Öyle görünüyor ki herkes, bilinmeyene karşı kendisini “emniyette” hissetmek adına duvarlar ve çitler örmektedir. İronik olarak, teknoloji ne denli soistike bir
hal alsa, o denli büyük korkular oluşmaktadır. Ve, iyi bilindiği gibi, insan ilişkilerinde çözümler bulmak açısından korku çok kötü bir kılavuzdur. Sağlıklı bir korku, tedbirli olma ya da dikkatli olma algısında hiç bir sorun yoktur. Ebeveynler bunu çocuklarına evden çıkarken her zaman söylerler. Ancak, aşırı korku bir kişinin
yakın çevresine ya da uzak ailesine ait olmayan herhangi birine yönelik ön yargısının da kaynağıdır. Hadi yeniden Aristotle’ın insan olmaya ilişkin meşhur tanımlamasına geri dönelim: rasyonel bir hayvan. Biz bunu Diğeri konusundaki Hegel kavramını Diğeriyle karşılaşmanın tarihsel biçimlerine uygulayarak ele aldık. Ancak,
biz Aristotle’da bireysel insana dair denk bir tanımlama da görüyoruz yani insan oğlunun aynı zamanda sosyal
hayvan olması. Dikkatli gözleme ve Yunan şehir-devletlerinin çeşitli anayasaları gibi tarihsel kıyaslamaya dayalı olarak, çok takdir edilen projesini, erkekler ile kadınlar, hane halkı ve topluluklar arasındaki etkileşimleri,
siyaseti oluşturan şehirdeki insanoğlunun hayatının bir analizini sunmak üzere ele alarak Politika adlı eserinde tasarlamıştır. Bu olayın yalnızca bir yönüdür, Aristotle’da, Ahlak üzerine olan eserlerinde,keskin gözlemlerini, insanoğlunun olgun bir varlığa evrilmesi için gerekli ahlaki yaşam biçimlerini de buluruz. İnsan birliğinin özünü oluşturan çeşitli arkadaşlık biçimlerinden söz etmektedir. Ancak, modern bir bakış açısıyla, bir takım kaygılar söz konusudur; eski Yunan ve diğer pek çok toplum insanın nasıl doğduğu konusunu özgür ya da
köle, doğanın bir meselesi olarak görmüştür. Köle iş gücü “normal” olarak görüldü ve insanların eşit olarak
doğmadığı düşünüldü. Aristotle doğa ile toplum arasındaki bu açıklığa arkadaşlıklar biçimindeki uygun ilişkilerin köprü vazifesi görebileceğini fark etti. Aynı şekilde, kadınlar, çocuklar ve yabancılar şehrin vatandaşı
olma niteliğini kazanamazlardı. Bu oldukça “doğal” olarak görülürdü zira metinde de ifade edildiği gibi ha186

dise “doğaya göre” idi.

Şu ana dek herhangi bi yerde insanoğlunun doğasını meydana getiren antropoloji temelini ele aldık. Bazı
zamanlarda temel noktaları hatırlamamız önem arz eder zira bizler, sanal gerçeklik biçimindeki, iletişim teknolojisine ve teknik bütünlüğün soistike yapısına rağmen insan doğasının ana prensiplerini ve diğer insanlarla
gereken etkileşimini unutur gibi görünürüz. Bizim “sosyallik” diye adlandırdığımız, insanların diğer insanlarla ilgilenme ve etkileşimde bulunma ihtiyacının orijinal kavramını Almanca’da “Geselligkeit” kelimesinde buluruz. Bunun iki uçlu manası vardır, duruma ve sosyal buluşma koşuluna bağlı olarak sosyal buluşmaya işaret
edebildiği gibi rol-biçimli birliktelik şeklinde bir anlama da gelebilir. Bu, ihtiyaç unsurlarını içerir, Aristotle
sosyal hayvan, ancak aynı zamanda rol yapma, spor branşlarındaki gibi ya da erotik oyunun daha ince biçimleri, cilve, dişi ve erkek arasındaki sosyolojik bir oyun biçimi manasına gelebilir. Yabancı, öte yandan, sosyallik
çerçevesinde özel bir statü, rol ve işlev elde eder. Ona tıpkı ilmlerdeki gibi, kurallara ve normlara göre oynaması gereken bir rol verilir. Sosyallik “oyunu oynamak” için kimin hak sahibi olduğu kimin olmadığına dair
çok dikkatli bir tanımlama yapar. Ancak, herşeyde olduğu gibi, olayın iki tarafı vardır: Bir futbol maçında rakip olarak iki takımımız vardır, düşman olarak değil, ve özel bir mekanımız, bir stadyum vardır ve hem ev sahibi hem de deplasman takımı vardır, ayrıca seyirciler de bulunur. Bu maç sosyalliğin modern biçimini göstermektedir ki bunun içinde yabancılar (misair olan takım) ve yerliler (ev sahibi takım) ile seyirciler arasında yerel taraftarlar ve misair takımı destekleyenler olarak bir bölünme de görürüz. Ayrıca bir de bunlara dahil olan oyunun kurallarını yorumlamakla görevli hakemler vardır. Aslında, biz kendimizi herkesin bir şekilde birbirine yabancı olduğu fakat aynı zamanda bir biçimde çok yakın olduğu modern bir durumun içinde buluveririz. Durumu herkese, oyunculara ve izleyicilere belirgin hale getirmek üzere, hakemler misair hüviyetindeki yabancılar ve ev sahibi hüviyetindeki iç grup arasındaki karşılaşmanın kurallarını uygular. İlginçtir ki
Latinceden alınan “hospitality” (misairperverlik) kelimesi, “hospes”(bakıcı) kelimesine atıfta bulunur, ayrıca hostility (düşmanlık) kavramını alan ve kök terimi “hostis” olan bir kelime de söz konusudur. 10 Elbette ki,
bir futbol maçı izlemiş olan herhangi bir kimse oyunun nasıl dostane bir ortamda başlayabildiğini ve sonrasında öfkenin o düşmanımsı modlarına ya da iziksel saldırıya nasıl dönüşebildiğine tanık olmuştur.
Ders nettir, bir misair olarak, bakıcının yaptığı gibi angajman kuraları takip edilmelidir, aksi halde, misairin rolü hoş
karşılanmayan davetsiz bir misair olarak yorumlanacaktır.
Sosyal etkileşimdeki temel karşılaşma sosyalleşmenin çift doğasında yatar. Bu terim klasik sosyoloji tara187
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İnsanların kendi tipine yakın olanları tercih etme gibi bir eğilimleri vardır: görüntüde, alışkanlıklarda, dilde,
aynı çevreden, bölgeden, şehirden ve ülkeden gelmesi konularında. Birine, ebeveynler, arkadaşlar ya da komşular gibi bağlanmak gibi temel bir ihtiyaç vardır. Bu bağlanma insanın sosyal ve psikolojik hayatının temelidir: bu bağın herhangi bir şekilde kaybedilmesi, çocukluktaki önemli psikolojik bozulmalar bir yana kişinin
sağlıklı kişiliği açısından ciddi etkilere yol açar. İşte bu sebeple bir çocuğun doğumunda yeni bir hayatın oluşması kutlanırken; hayatın kaybedilmesi, ölüm durumunda olabilecek en dikkatli biçimde, en uygun veda tarzı,
ölenin yakın aile bireylerine taziyelerin en uygun biçimde iletilmesi sağlanmalıdır. Bunun ayrıca aile bağlarını tazeleme işlevi de vardır. İşte bu sebepler topluluklar geleneklerini, özel yas tutma biçimlerini takip ederler
ve Avrupa’nın bir çok bölgesinde cenaze töreninden sonra, toplu bir yemekte bir araya gelerek yaşamı yeniden
“kutlarlar”. Bütün bu etkinlikler grup içerisindeki sosyal ve psikolojik bağların, kan ya da evlilik yoluyla birbiriyle bağlı olanlar, pekiştirilmesi amacıyla yapılmaktadır. İç grup, ritueller geliştirir ki bu ritüeller grup ve
grubun birbirine yönelik davranışı ile ahlaki maksimlere yönelik uyulması gereken ölçütler olarak işlev gösterir. Elbetteki, iç gruba ait olmayan herkes Diğeri, yabancı ve dışardaki olarak görülür. Bu noktadaki, Diğeri,
iç grup ve dış grup arasındaki önemli bir markör ya da sınır görevini görür: İçerdeki ve dışardaki. Dolayısıyla, sosyal etkileşim etnik kimlik (iç grup) biçimlerini alır. Buradaki amaç özellikle dini ve milli bayramlar sırasında, herkese, ait oldukları ve kendisi oldukları grubun (uluslar arası düzeyde bile) bir parçası olduklarını hatırlatan özel günlerin yıllık olarak kutlanmasıyla grup içi geleneklerinin pekiştirilmesinin sağlanmasıdır. Diğeri,
tanınmayan kişi, yabancı, turist, hatta misair bile bu rituelin bir parçası değildir. Misair iç gruba davet edilebilir ancak ona sürekli hatırlatılacaktır ki o bir misairdir ve iç grubun tam bir üyesi değildir.

fından, Marx, Simmelden Max Weber’e kullanılmıştır. Kant önceden insanların birbiriyle olan karşılaşmasında sorunlar yaşadığını farketmişti: İnsanlar bir yandan sosyalleşme ya da sosyal bağ kurma arayışı içine girerken, diğer yandan gruplarına ait olmayanlarla sosyalleşmekten korku duyarlar. Yabancı olan kişi, Diğeri kimliğiyle doğmuştur. Kendim ve diğer kendim arasındaki eytişim her zaman mevcuttur, ancak iziksel şiddet ya
da düşmanlık olmaksızın Diğeriyle nasıl etkileşim kurarız? Yine, o sosyal sahnede hiç bir şey doğal değildir,
her yönü önceden tanımlanmıştır.. Sebebi açıktır: güvenlik. İnsanların güvende hissetmeye ilişkin temel bir
ihtiyacı vardır, önce kendi benzerleriyle, ait oldukları iç grupla, sonrasında aileleriyle ve eviyle: bunun dışındaki herşey Diğeridir. Nesiller boyunca, çeşitli gelenekler içerisinde, insan ilişkisi çerçevesinde sosyal etkileşimin nasıl yapılacağına ilişkin anajman ve karşılaşma kurallarının düzenlenmesinin sebebi budur. İstenen
şey huzurdur, ancak, yanlış anlaşılmayı teşvik etmemek üzere, sosyal temeli oluşturan kurallar, düzenlemeler
ve kurumlar gereklidir.

Cairo ya da İstanbul veya Mumbai gibi modern mega şehirlerde belirli topluluklara ait elitlerin etrafı çevrili güvenlik alanlarının ortaya çıkması şaşırtıcı değildir; bu eski “golden ghetto” (altın azınlık mahallesi)’nin
daha gelişmiş bir versiyonudur. Osmanlı toplumunun millet sistemi de aynı amacı güdüyordu: iç grup, sadakatini Sultan ile aynı hizada bulundurduğu müddetçe, her din, etnik azınlık, kendi ilişkilerini, iç gruba ilişkin
yasal meselelerle başa çıkmak suretiyle, düzenleyebilirdi. Osmanlı kural sisteminde, Yeniçerilerin gelişimini
izlediğimizde 11, dışarıdan gelen birinin içeride olan biri haline dönüşebildiğini görürüz. Bu durum, AmerikalıAlman tarihçi Peter Gay’in konumuza ilişkin iyi bilinen eserinde belirttiği gibi kültürel bağlamda Weimar Cumhuriyetinde de geçerliydi.12
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Sosyal etkileşimi algılamanın bir diğer önemli yönü toplumun yaygın durumudur. Başka bir ifadeyle, toplum kendisini çağdaş ya da tarihi bağlamda ne çeşit bir durumun içerisinde bulmaktadır? Bu, Diğeriyle genel
karşılaşma konusuyla uzlaşma açısından önemli bir sorudur. Nispeten homojen toplumlarda, ön yargı ve tahammülsüzlük olgusu genellikle düşük seviyededir zira yabancı olma durumu ya da Diğerine ilişkin referans
noktaları yoktur. Bir toplum daha heterojen bir yapıya doğru genişlediğinde, ön yargı daha yaygınlaşır. Etno
merkezci referans çoğunluk için, Diğerine, yabancıya, misaire, göçmene, mülteciye ve sürgünde olan kişiye
yönelik nitelendirmeleri açısından ilkeye dönüşür. Yunanca köküyle bilinen yabancı korkusu işin özündedir.
Bu korkunun çift doğası vardır, iç grubu ya da onların değer ve davranışlarının üstün yollarının çoğunun pekiştirilmesidir ve aynı zamanda Diğeri hangisinin yerli, yerel olduğuna hangisinin olmadığına ilişkin markör
ya da sınırı oluşturmaktadır. Bu aynı şekilde bir çift kimlik oyunudur. Yabancı yerline kendi etnik kimliğinin
yarısını sunar,işte bu yabancının Diğerinin rolünü oynamak zorunda olmasının sebebidir. Yine, Diğeri yerliye
kendi kimliğini sağlar bu sayede yeri kendi yerelliğini farketmiş olur. Bu tuhaf durum oldukça mantıklı gözükür, zira yerli, kendisini nerde bulduğuna bağlı olarak, bir başka ülkede ya da çevrede, potansiyel olarak daima bir yabancıdır. Kısacası, yerli ve yabancı, yerel ve Diğeri kendilerini sürekli eytişimsel bir sosyallik oyununda bulurlar, zira her biri potansiyel olarak Diğeridir. 13

Hızlı sosyal değişim açısından, hem 20’inci hem de 21’inci yüzyılın başlarında tanık olduğumuz gibi, etno
merkezcilik tehlikesi hiç uzak değil. Diğerine yönelik etnomerkezci yönelim kendisini kaçınma, dışlama, sözlü biçimde reddetme, düşmanlık, ayrımcılık, söylenti ve dedikodu etme şeklinde gösterir. Sosyal releks çitler
ve duvarların örülmesi yönündedir. Bu sebeple, iletişim teknolojisindeki büyük gelişmeye rağmen iç grup için
bazılarının niçin duvarlar inşa ettiği ve emniyeti arttırdığı hiç şaşırtıcı değildir. Belirtmeye lüzum yoktur ki,
sosyal etkileşimin çeşitli biçimleriyle uzlaşmak üzere, özellikle yabancıyla, Diğeriyle karşılaşılması bağlamında, bir kişinin ilk kişilik ve karakter oluşumuna odaklanmamız gereklidir. Genel eğitimine, çocukluktaki ilk
dönemden itibaren, odaklanılmalı ve yabancı bilgisizliği ile korkusu çözülmelidir. Bunun, elbette ki, kreşler,
okullar, üniversiteler ve hükumet gibi resmi kurumlar tarafından ön görülecek çok daha detaylı proje ve programa ihtiyacı vardır; ancak, daha önemlisi evdir 14. Güvende olma hissi, bağlı olma hissi ciddiye alınmalı ve
konuya herkes tarafından dikkatle, empatiyle yaklaşılmalıdır ve belki de bunun için bir kaç nesil gerekmektedir. İnsanların sosyal doğasıyla başa çıkmadaki en zor husus onların alışkanlıklarıdır. Şüphesiz ki, iç gruplar
hayatta kalabilmek adına pratik amaçla yüzyıllar ve nesiller boyunca alışkanlıklar geliştirmişlerdir. Ibn Khal188

dun, iç grubun bağlılığını ve sadakatini bir arada tutan teçhizat ve çimento olan “asabiya” kavramını izah ettiğinde, bunu çok iyi anlamıştır. Bu, elbetteki bir kabile toplumuna dayalıdır ve halen pek çok toplulukla ilişkilidir, ancak, gerçekte, Avrupa’nın zor olan yolu 2015’te öğrenmek durumunda kalması gibi, ya da global olarak
sanal gerçeklikte, modernlik herkesin kapısını çalmaktadır. Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının kentsel alanlarda yaşıyor olması ve geleceğin Cairo gibi küresel mega şehirleri olağan ve “asabiya” halinde görmesi yeterli
değildir. Herkesin birbirini Diğeri olarak karşıladığı kentsel alanlarda, kentsel bir çevre için tasarlanan kurallar ve düzenlemeler, traik işaretleri, yazılı olmayan kurallar, görgü kuralları eksiktir. Diğeriyle, kendisi de dahil olmak üzere karşılaşmak üzere, herkesin öğrenmek zorunda olduğu “yaşa tarzı” çeşidi tam olarak budur. 15
DİĞERİYLE KARŞILAŞMADA YAKINLIK VE UZAKLIK ÜZERİNE

Modern çağın başlarındaki bir zamanda, Fransız Devrimine kadar, bir Alman ata sözü şunu söylerdi, “Şehir
havası özgürleştirir” Elbette ki, bu bir metaforik ifadeydi ve şunu söylemekteydi, eğer şehre gidebilirsen ve
kendini kabul ettirebilirsen, kırsal bölgeye kıyasla sen özgür birisi olursun. Kesindir ki modern Avrupa tarihindeki şehir gelişimi bireyin özgürlüğünün tesis edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. Birey daha henüz doğmamıştı; Fransız Devriminden ve Sanayi Devriminden sonraki kademeli gelişmeleri, Martin Luther’in Reformasyonunu ve Amerikan Kıtalarının açılmasını da unutmazsak, bunlar sosyal etkileşim için alan ve yeni imkanlar
sağladılar. 1900 yılı civarında, Berlin şehri dünyadaki en modern sosyal çevre olma yolundaydı. Yerel profesör ve sosyolog Gerog Simmel Berlin’deki hızlı demograik gelişimin sonuçlarının önemini ve bunun yarattığı yeni sosyal etkileşim biçimlerini kısa sürede anladı. Yakınlık ve uzaklık teması onun düşünme biçiminde ve
ayrıca yeni ortaya çıkan akademik alan olan sosyolojide temel teşkil ediyordu. Kentsel modern yaşam tarzının
getirdiği sosyal yaşamın yeni biçimlerinin önemini kavrayan, Simmel ve Max Weber’di.
Alan ve zaman eksikliğinden Simmel’in eserinden iki ilginç alıntıya konsantre oluyoruz: “Birey sosyallikte sınırlanmıştır ve aynı zamanda kendisini onunla yüzleşirken bulur” 16 Bu durum Diğeriyle karşılaşmaya
dair sosyal paradoksun çekirdeği ve özüdür; sosyalleşmeye ihtiyaç duyarız, ama aynı zamanda Diğeri biçimindeki sosyalleşmeden korkarız. Sosyal yaşam, kısacası, sözlerde bir çelişkidir ve bize sevdiğimiz ancak gitme
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Bu özel tema, küresel dünyanın küresel bir kentsel çevreye doğru yöneldiği düşünüldüğünde, özellikle uygun düşer. Yüzyıl önce, Amerika Birleşik Devletleri’nde ya da Avrupa’da bile insan topluluklarının çoğu köyde, küçük kentlerde yaşarken, nüfusun azınlığı şehirlerde yaşamaktaydı. Batı dünyasındaki demograik gelişim kentselliğe yöneldi ve bununla birlikte yeni bir sosyal etkileşim ile Diğeriyle karşılaşma biçimini benimsedi. Bu noktada, 18 ve 19’uncu yüzyılda dünyanın geniş bölgelerine yayılan Avrupa’nın sömürgeleştirme hareketlerinden bahsetme lüksümüz konumuz açısından bulunmuyor. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu,
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Habsburg’u, Romanovların Rusya’sı gibi pek çok imparatorluğun
tarihi geçmişi dikkate alındığında, Birinci Dünya Savaşı felaketi sonrasında, ulus devlet ve her rengin milliyetçiliği kavramı etnomerkezci bir hava yakalamıştır. Sanayi Devrimi ve kentsel yaşama doğru yönelen gelişmeyle birlikte, örneğin Paris, Londra, New York City, Berlin, insan gruplarına, hatta özellikle Diğerine yönelik yakınlık ve uzaklık anlayışı, istisnai bir hal aldı. Örneğin, İstanbul, Edebiyat dalında 2006’da Nobel Ödülünü kazanan Orhan Pamuk’un bize sunduğu güzel bir portreyle, 1960 yılında bir milyondan daha az bir nüfusa sahipti. Daha eski nesil, Pamuk tarafından büyük şevkatle resmedilen istanbul yaşamının anılarını, yerel
bölgeleri ve insanlarını hatırlar. Ankara bir yana, hatırladığımız kadarıyla, korkunç sis de dahil olmak üzere
1920’lerde ciddi çevresel sorunları olan bir köy, 1980’lerin sonunda halen öyle. Bu arada Ankara, modern yaşam tarzıyla, olgun bir modern şehre dönüştü, halen bazı çepleriyle hayatın geleneksel yollarına da tutunmaktadırç Ancak, diğer herşeyi düşündüğümüzde, Türkiyenin doğu bölgesi büyük ölçüde gelişememiş olmasına
rağmen, modernlik İstanbul’a ve Ankara’ya ve pek çok Türk şehrine kök salmıştır. Modernlik beklemez. Zaman onun tarafındadır. Kısacası, karşılaşmaya yönelik yeni bir sosyolojik model gereklidir ki bu modelde herkes bir noktada Diğeri, bazen kendi memleketinde bile yabancıdır.

zamanı geldiğinde anlamalarını umduğumuz ebeveynlerimizi hatırlatır. Çocuk da sevgi ve nefretin dinamikleri ve çelişkisiyle yüzleşir. Avrupa edebiyatında, Thomas Mann, ya da Virginia Woolf gibi, genç adamın babasına karşı isyanı ve hürmetkâr kızın genç kız olarak kendisini özgürleştirme arayışına girmesi tasvir edilir.
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Dünya çevresinde göç konusunu alan çağdaş bir durumda, Simmel vecizesi oldukça alakalıdır: “Ona (yabancıya) yönelik ilişkide, uzaklık, yakında olan kişinin uzakta olduğu anlamına gelir ve yabancı olan kişinin
hem uzak hem de aslında yakında olduğu manası söz konusudur.” 17 yabancı olmak hoşgeldin işaretiyle yüzleşmek anlamına gelirken aynı zamanda düşmanlık ve reddedilmeyle karşılaşmak manasını taşır. Yabancılar
ile yerliler buluşurlar, ancak, “birbirleriyle” buluştuklarını anlamamış görünürler. İkisi arasındaki eytişimsel
ilişki kendilerine saklıdır ve belki, karşılaşmalarını anlasalar bile, kendilerini kazan kazan durumunda bulduklarını anlamamış görünüyorlardır. Tarihsel olarak yabancı, Arap Yarımadasından Hindistan’a, ileriye Aceh’e,
şimdilerin Endonezya kuzey ucuna seyahat eden Arap gemici gibi tüccar görüntüsüyle görünmüştür. Ticaret ve
ticari girişim yakınlık ve uzaklığı desteklemiştir, tıpkı kentsel yaşamda olduğu gibi. Kentsel yaşamdaki temel
etkileşim ticaret ve iş biçimindeki alış veriştir. Arz ve talep yerli ve yabancılar arasında karşılaşmanın sosyal
biçimlerini dikte eder. Para ekonomisiyle desteklenen yakın ama uzak olmanın kentsel eytişimi ve paradoksu
işte budur. Simmelin 1900 Berlin’inde gözlemlediği bütün kentsel çevrelerde bir gerçeğe dönüşmüştür: para,
1929 meşhur ilminin manzarayı tasvir ettiği gibi metropolislerin tüm sakinlerinin yaşam tarzı ritmini dikte etmektedir. Duygusal yaşam derinleşir, çabuk tepkiler beklenir ve çatışma yükselir. Ekonomik düzenler ortaya
çıkar: mübadele değeri pratik yaşamı dikte eder, kıtlık ve eksiklik yan yana işlev gösterir, emek tarafından maaş
olarak aracılık edilen zevk arzusu, ya da borsa yatırımlarından gelen karlar sermaye saltanatını destekler. Şehir ve kent yaşamı soyutluğu, hesaplamayı, tamlığı, dakikliği destekler. Sınırlar vardır, ancak çıplak gözlerle
görülemezler, zira onlar “cam tavanlar” olarak adlandırılırlar. Transparan olmakla beraber görülemezler. Sosyallik bütünseldir: Umumi reklama karşılık bireysel mahremiyet yoktur. Kentsel yaşam bireyselliği mümkün
kılsa bile, soru şu ki, bunun bedeli nedir? Şehirdeki emek bölünmesi ekstremitesini (uç sınır) gösterir. Ancak,
insanlar orta çağdan kalma o eski şarkıyı izlerler: Kimin ekmeğini yersem, onun türküsünü söylerim

Şehir paranın aracı olarak hareket ettiği, soğuk, hesaplanabilir, empatik olmayan ve kokmaz olduğu
kavgacı oyunlar üretir. Özellikle, kayıtsızlık atmosferi istenmeyen karşılaşmalara yönelik koruma yapması için
bir cam siper hüviyetindedir ve büyüktür, Kayıtsızlık şehirde yaşayan kişinin, sehven de olsa buluşmak, karşılaşmak istemediği herhangi bir kişiye yönelik bir taktiği olup çıkar. Kayıtsızlık atmosferinde herkes yabancılaşır, ya da Diğerine dönüşür. Bu anlamda aynı anda hem yakınlık hem de uzaklık vardır. Bu KAYITSIZ BİR
YAŞAM TARZIDIR zira para, arz ve talep ya da çıplak ihtiyaca bağlı olarak duygusal olmayan, nakdi kıymetin
sayısal ifadesidir. Simmel, Metropolün keskin bir sosyolojik gözlemcisi olarak felseik temayı ve şehrin merkezi mücadelesinin doğa ve kültür arasında olduğunu anladı. Bu, insanlara daima eşlik eden o çelişkiyi ifade
etmek için ölüm ve kalım mücadelesidir, yani, dürtü ve sanat, doğa ve kültür arasındaki çelişki. Göçmen yaşam dürtüsüyle, olmak ve hayatta kalmak ve çocukları için daha iyi bir yaşam adına mücadele etmek üzere güdülenir. Bu 21’inci yüzyılı başlarının getirdiği tecrübedir. Duvarlar ve çitler bile göçmeni engelleyemez. Bu
yaşam ya da ölüm demektir, arasında bir şey yoktur. Şüphesiz ki, para kültürüyle şehir, saf, bu yaşam ile ölüm
mücadelesinden oldukça uzak görünür ancak, aslında göçmenin erişmek istediği şey modern Avrupa tarihinin
başındaki kendi atası gibi, şehir havasıdır. şehir ve para bireysel özgürlük demektir. O bireysel özgürlüğün sınırları vardır ve para ekonomisi tarafından dikte edilir. Durumun ironisi şöyle ki, paranın doğasıyla Diğeriyle
karşılaşma arasında bir analoji vardır: her iki ilişki, para ve karşılaşma kayıtsızlığı yansıtmakta, sayısal değeri
sergilemekte ve karşılaşmanın bedeline bağlı olarak yakınlık ve/veya uzaklık sağlamaktadır. 18
KENDİNİN DİĞERİ OLMASI ÜZERİNE: AYNA GÖRÜNTÜSÜ

Alan ve zaman eksikliğinden ötürü bu sunumu sonlandırmak gerekirse , bir ön sonuca ulaşabiliriz. Yetişkinlerin ebeveynlerini genç insanlar olarak asla bilmeyecek oluşları gerçek yaşamın bir ironisidir. Onlar eski
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aile üyelerinin ya da ebeveynlerin okul arkadaşlarının anlattıığı hikayelere ya da eski fotoğralara itibar ederler. Aynı şekilde, insanlar kendilerini asla diğerlerinin onları gördüğü gibi göremezler. Bir başka ifadeyle, ben
kendimi bir aynada görebilirim, fakat onun yalnızca bana ait olan bir ayna görüntüsü olduğunu, ayna kopyası olduğunu ancak gerçek yüzüm olmadığını bilirim. Bu durum, gerçek olan kendimizi tecrübe etmek üzere
sosyal etkileşim ihtiyacında olduğumuzun belki de bir sebebidir; ancak kendimizi gerçek olarak tecrübe etmek
ve kim olduğumuza dair bir his geliştirmemiz için genellikle yakın çevremizle, ebeveynlerle ya da geniş aileye uzanan güçlü bir bağ gereklidir.

Kısacası, diğerleriyle sosyal etkileşim ve DİĞERİ etkileşimden başka birşey değildir, ve bazı zamanlarda kendimizle yüzleşmedir. Gerçek yaşam kendimizle, çelişkilerimizle, eytişimsel incelikle yüzleşmek ve DİĞERİYLE, KENDİMİZİN diğeriyle karşılaşmak demektir. Modernlik, müzeler, turistler ve yabancılar üretir.
Bizler bununla başa çıkmak zorundayız; aksi takdirde modernlik bizi yadsıyacak ve bizi var olmayan bir varlığa dönüştürecektir. Max Weber’in bilgeliği bize kendimizi “demir kafesin” içinde bulacağımızı söyledi. Bu
onun bu tipte bir modern yaşam tarzı arayışında olduğu anlamına gelmiyordu ancak, kafessiz fakat hayatı yaşamaya değer kılan bir anlama sahip yeni bir yaşam tipi bulmak üzere bu demir kafesin kilidini açacak yeni bir
anahtar bulmak adına efor sarf etmemiz gerektiğini ifade ediyordu. Bu teşebbüsün çok efora ihtiyacı olacak
ve Diğeriyle daha insancıl bir modda karşılaşmak adına bir yol bulmak için çok çalışacaktır zira günün sonunda başa çıktığımız şey yine biziz yani kendimiz.
NOTLAR

1 Cf. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. New York:
Touchstone Book 1998; in conjunction with this work see Henry Kissinger, World Order. New York:
Penguin Books 2015.

2 See Rudolf Stichweh, Der Fremde: Studien zu Soziologie und Sozialgeschichte. Berlin: Suhrkamp 2010.

3 Cf. G.W.F. Hegel, Phaenomenologie des Geistes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1986.

4 Cf. Georg Simmel, On Individuality and Social Forms. Edited and with an Introduction by Donald N.
Levine. Üniversitesi of Chicago Press 1971; complementary volume on Weber, H.H. Gerth and C.Wright
Mills, From Max Weber: Essays in Sociology. London: Routledge 1991.

5 See Stichweh op.cit. , Chapter 11: Fremdheit in der Weltgesellschaft, pp. 162-176; relevant to the theme,
Hartmut Rosa, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Berlin: Suhrkamp 2012.
6 Op.cit. Hegel, pp. 137ff.

7 Op.cit. Simmel, pp. 127ff.
9 Ibid. Hegel, p. 145f. : “Selbststaendigkeit und Unselbststaendigkeit des Selbstbewusstsein; Herrschaft
und Knechtschaft.”
10 Ibid. Stichweh, p. 75f.: “Die Semantik des Fremden in der Genese der europaeischen Welt.”

11 See the outstanding study by Suraiya Faroqhi, Artisans of Empire: Crafts and Craftspeople under the
Ottomans. London: Tauris 2009; and her work, The Ottoman Empire and the World around it. London:
Tauris 2004; relevant Halil Inalcik, TÜRKİYE and Europe in History. Istanbul: EREN Press 2006;
complementary Ilber Ortayli, Ottoman Studies. Istanbul Bilgi Üniversitesi Press, 2nd edition, 2007;
and Ahmet Davutoglu, Civilizational Transformation and the Muslim World. Kuala Lumpur: Mahir
Publications 1994.

12 Cf. Peter Gay, Weimar Culture: The Outsider as Insider. New York: Torchbook 1996; and his summary
of the modern world, Modernism: The Lure of Heresy from Baudelaire to Beckett and Beyond. London:
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8 Ibid. Hegel, p. 144.

Vintage Books 2007.

13 Still a relevant classic, see Gordon W. Allport, The Nature of Prejudice. New York: Anchor Book 1958;
Cf. chapter 3: “Formation of the In-groups”, p. 28 ff.
14 Ibid., Allport, p. 372 ff. see Chapter 25: “The Prejudiced Personality”.

15 Cf. Ibn Khaldun, The Muqaddimah: An Introduction to History. Translated from the Arabic by Franz
Rosenthal. Princeton Üniversitesi Press, Bollingen Series, 1970; relevant Allen James Fromherz, Ibn
Khaldun: Life and Times. Edinburgh Üniversitesi Press 2010; and Jaraslav Pelikan, The Excellent
Empire: The Fall of Rome and the Triumph of the Church. Yale Üniversitesi Press 1985.
16 Op.cit. Simmel, p. 17.
17 Ibid. Simmel, p. 403.

18 Ibid. Simmel: two essays relevant, “The Metropolis and Mental Life” (1903), p. 324 ff., and “The
Conlict in Modern Culture” (1918), p. 375 ff.
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ALMANYA’DAKİ CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILARIN SIKLIĞI VE
TOPLUMSAL BAĞLAMI. SAĞ KANAT POPÜLİZMİ CAMİ KARŞITI
SALDIRILARI ETKİLİYOR MU?
Ulrich PAFFRATH

Araştırma görevlisi, Ditib-Academisi

Köln/ALMANYA

GİRİŞ

Tehditkar mektuplar, gamalı haç graitileri ve kundaklama saldırıları. Camiler sürekli olarak (çoğunlukla
ırkçılıkla beslenen) saldırgan eylemlerin hedei olmaya devam edecektir. 2014 ile 2016 yılları arasında
Almanya’da camilere toplam 251 saldırı düzenlenmiştir. Bu saldırılarda önemli ölçüde karanlık igürlerin
olduğu sanılmaktadır.48

Yabancı düşmanlığı / İslamofobi sorununun bir parçası olan bu saldırıların birtakım sonuçları vardır ve
hedef kişilere; yani bu durumda İslami inançları olan kişilere mesajlar içermektedir. Bunlar sadece kötü espriler
ya da şakalar değil, daha ziyade bir toplumun barışına zarar veren ve bir arada yaşama hakkını ve demokrasinin
temel toplumsal değerlerini tehdit eden bir olgunun bir parçasıdır. Cami saldırıları “Siz buraya ait değilsiniz,
toplumumuzun bir parçası değilsiniz, sizi ve dininizi yabancı bir tehlike olarak görüyoruz” gibi mesajlar
içermektedir. Bunun sonucu olarak da camilerdeki cemaat ayrımcılığa uğramış ve reddedilmiş hissetmektedir.
En yaygın şekli Almanya’da doğmuş olsunlar ya da olmasınlar, yabancı olarak görülen azınlık gruplarına karşı
yapılan düşmanlıktır. Burada yabancı Türk işçisinin önceki düşman imajının yerini Müslüman imajı almıştır.

Cami saldırılarıyla “Diğerleri” ne karşı “Biz” ikilemini gözlemleyebilmekteyiz. Bu ikilem, Almanya’daki
entegrasyon, göç, İslam ve daha bir çok farklı konudaki söylemlerde kendini bulmaktadır. (Almanya’da sağ
kanat popülizmi ve düşmanlık olmadan İslam ile ilgili söylemlerde bulduğunuzu belirtmek önemlidir) Farklı
sağ kanat grupları ve partileri, sağ kanat popülist konularla bu söylemleri etkilemeye ve bundan kar elde etmeye
çalışmaktadır. Görüldüğü üzere, cami saldırıları farklı bağlamlarda ve farklı analitik seviyelerde düşünülmelidir.
Makro seviyede bir “ötekileştirme” olgumuz var, sağ kanat popülist gösteri ve partileri mezo seviyesinde, cami
saldırıları ise mikro seviyede. Dolayısıyla, bu olguyu sosyal bağlamları olmadan analiz etmek mümkün değildir.

Özellikle sağ kanat popülist söylemler ile cami saldırıları arasında olası bir korelasyon olup olmadığı
incelenmiştir.
Bu makalenin içeriği aşağıda açıklanmıştır:

İlk olarak, Almanya’da İslam’a ve Müslümanlara odaklanan sağ kanat popülizmine bazı örnekler
veriyoruz. Böylece Dresden’deki Pegida Hareketi’nin (Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar)
gösterilerini (Ekim 2014- Ocak 2015), Köln’deki HoGeSa’nın ( seleilere karşı holiganlar ) gösterileri ve
saldırılarını, mesela Hamburg’daki PKK/YPG sempatizanlarının ve seleilerin arasındaki taşkınlıkları (ikisi de
Ekim 2014) ve 2015 Mayıs’ında başlayan sözde “Mülteci Tartışması”nı çok kısaca açıklıyoruz.

48. Paffrath, Ulrich (2016): Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland. Darstellung erfasster Übergriffe
2014-2015. Köln: Ditib ZSU GmbH
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Bu makale, cami saldırılarına ilişkin etkileyici faktörleri ve ilgili bazı nedenleri eksiksiz olduğunu garanti
etmeden ele almaktadır. Bu karmaşık bir olgudur, bu nedenle burada yalnızca bazı faktörlere ve mekanizmalara
odaklanılmıştır.

İkinci olarak, sonuçlara mikro düzeyde odaklanıyoruz, Almanya’daki cami saldırıları olgusunu tanımlıyor
ve 2014 ile 2016 yılları arasındaki verileri sunuyoruz.

Son olarak, sağ kanat popülizm, söylemleri ve cami saldırıları arasındaki korelasyonun göstergelerini
bulmaya çalışıyoruz.
1. Pegida, AfD, HoGeSa ve “Mülteci Sorunu” nun örneklerini kullanan sağ kanat popülizm

Sağ kanat popülizm nedir? Bu olgu; saldırgan, agresif-otoriter ve anti-demokratik tutumlar silsilesi ile
karakterizedir. Sağ kanat popülizm ile sağ kanat aşırıcılığın arasındaki fark şiddeti kabul ediş şekilleridir, ancak
sağ kanat popülizmde şiddetin giderek artan bir şekilde kabul edildiğini görmekteyiz. 49

Sağ kanat popülizmin tipik iki boyutu vardır. “the big nobs” ve “ we down here” hikayesi ve “Diğerleri” ne
karşı “Biz” hikayesi.50 Bu anlatılar “ötekileştirme” olgusunun daha önceki analizinin önemini desteklemektedir.

Sağ kanat popülizm, tanımlanmış dönüşüm süreçlerini ve sonuçlarını, yeniden millileştirme, AB karşıtlığı
ve anti-politik-Elitler propagandaları ile yayıp, Müslümanlara ve diğer azınlık gruplarına karşı düşman
imajları oluşturarak kolay cevaplar vermeye çalışmaktadır. Bunu ise muhafazakâr değerlere dönüş iddiasıyla
birleştirerek yapmaktadır.

Müslümanlara ve İslam’a karşı İslam korkusu (islamofobi) algısı, sağ kanat popülizm üzerine de
çalışılabilir, ekonomik gücün düşük, suç oranlarının ise yüksek olduğu yerlerdeki Müslümanların bulunduğu
bölgelerde kendini göstermektedir. Ancak bunun doğru olmadığı istatistiksel olarak kanıtlanmıştır. Bu gerçek,
İslam ve Müslümanlarla ilgili aşağıda listelenen önyargılar için kanıtlanmıştır:
İslam bir din değil, (siyasi) bir ideolojidir; Müslümanların doğurganlıkları daha yüksektir ve Müslümanlar
yüksek doğum oranlarıyla batı toplumlarına (“İslamlaştırma”) sızmaya çalışmaktadır; Müslümanların eğitim
düzeyi düşüktür; Müslümanlar sağlık ve refah sistemini kötüye kullanmaya çalışmaktadır; Müslümanlar
kendilerini farklı kültür ve dinlerinden dolayı batı toplumlarına dahil etmek istemezler; Müslümanlar gerçek
(anti-batı ve anti-hıristiyan) amaçlarını gizlemek için uğraşmaktadırlar (takıyye suçu); İslam, demokrasi ve
özgürlük gibi batı düşüncelerine uymaz; Şeriyat (İslam hukuku) acımasız bir ceza sistemidir (elleri kesmek
gibi) ve Müslüman erkekleri şiddete başvurmaktadırlar.51
İslamofobik kampanyalarında bu yaygın önyargıları kullanarak kazanç elde etmeye çalışan farklı sağ kanat
popülist gruplar ve partiler vardır.
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İlk olarak, Nisan 2013’te kurulan “ Almanya için Alternatif (AfD)” adlı partiden bahsedebiliriz.52 Gelişim
geçmişi 1990’lara kadar uzanıyor. 53

Bebnowski, AfD içindeki üç ideolojik bileşeni tanımlar. Muhafazakârlık,piyasa liberalizmi ve halkçılık.
Bu üç bileşen, konuları geniş bir yelpazede ele alır. Parti, sözde “Euro Krizi” ve Şansölye Angela Merkel’in
siyasi çözümlerini kendi lehine kullanarak Almanya’da başarılı oldu. AfD kendisini Angela Merkel’in CDU /
CSU tarafından alternatifsiz olarak iddia edilen “Euro Krizi”-Politiklerine karşı bir alternatif olarak kurmuştur.

49. Zick, Andreas / Küpper, Beate / Krause, Daniel (2016): Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme Einstellungen
in Deutschland 2016. Bonn: J.H.W. Dietz Verlag. pages 121-122
50. Zick et al. 2016. page 114
51. Foroutan, Naika (2012): Muslimbilder in Deutschland. Wahrnehmungen und Ausgrenzungen in der Integrationsdebatte. Bonn:
Friedrich-Ebert-Stiftung. pages 23 ff.; Shooman, Yasemin (2014): >>…weil ihre Kultur so ist<< Narrative des antimuslimischen
Rassismus. Bielefeld: transcript Verlag. page 54 ff.; Attia Iman (2014): Antimuslimische Argumentationsweisen, in: Attia, Iman /
Häusler, Alexander / Shooman, Yasemin (2014): Antimuslimischer Rassismus am rechten Rand. Münster: Unrast Verlag. page 14-29
52. Decker, Frank (2015): Veränderung der Parteienlandschaft durch das Aufkommen der AfD – ein dauerhaftes Phänomen?, in: Zick,
Andreas / Küpper, Beate (2015): Wut. Verachtung. Abwertung. Rechtspopulismus in Deutschland. Bonn: J.H.W. Dietz. Page 110
53. Bebnowski, David (2015): Die Alternative für Deutschland. Aufstieg und gesellschaftliche Repräsentanz einer rechten
populistischen Partei. Wiesbaden: VS Verlag. page 30
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Bu dönemde, Bernd Lucke ve Hans-Olaf Henkel gibi tanınmış ekonomistler partiye önderlik etmiştir. Sağ kanat
partiler için tipik olduğu üzere, bu parti içinde de birçok güç mücadelesi yaşanmıştır. En önemli mücadele,
İslam karşıtı ve göç karşıtı konular gibi sağ kanat popülist konuları temsil eden Bernd Lucke ve Frauke Petry
arasında geçmiştir. Petry bu mücadeleyi kazanmış ve AfD, (popülist) ekonomist odaktan uzaklaşıp, özellikle
de islamofobik kışkırtmalarla uğraşan sağ kanat populist bir odak haline gelmiştir. Bu yolun önderleri ise
Frauke Petry, Björn Höcke, Alexander Gauland ve Beatrix von Storch’tir.54 Partinin benlik telakkisi CDU/
CSU’ya alternatif muhafazakâr bir parti şeklinde olsa da, siyasi elitlere (“eski partiler” olarak adlandırılır),
muhalilere ve azınlık gruplarına (özellikle Müslümanlara) karşı kışkırtmalar içeren sağ kanat popülist strateji
açıkça görülmektedir.

AfD, muhafazakâr değerleri kabul eden insanlar için cazip bir partidir. AfD, geleneksel olarak CDU / CSU
tarafından temsil edilen bu değerlerin, Angela Merkel’in politikası tarafından tehlikeye atıldığını iddia etmektedir.
Bu yüzden AfD seçmenleri arasında hayal kırıklığına uğramış bir çok CDU/CSU seçmeni görebilirsiniz. Buna
ek olarak, seçmen olmayan grupların önemli bir bölümü AfD tarafından seferber edilebilir. Bu parti, sağ kanat
popülist tutumları kabul eden insanlar için de caziptir. Siyaset bilimciler Eylül 2017’deki federal seçimlerde
AfD’nin oy oranının %10-15’e çıkacağını tahmin etmektedir. Hiç şüphesiz, AfD siyasi gündem üzerinde önemli
bir etkiye sahiptir ve sağ kanat popülist konuları siyasi söylemlere başarıyla yerleştirmektedir. AfD ve Pegida
özellikle İslam karşıtlığı ve göç karşıtlığı ile ilgili konularda ideolojik olarak örtüşmektedir.

Pegida “Batı’nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar” anlamına gelmektedir. Özellikle yabancı
düşmanlığı ve islamofobi olmak üzere sağ kanat tutumlarının hakim olduğu bu gösteri hareketi ilk gösterilerine
Ekim 2014’te başlamıştır. Bu gösteriler 12 Ocak 2015 tarihinde Dresden’de yaklaşık 25.000 katılımcı ile
zirveye ulaşmıştır. Pegida’nın Dresden’de (Saksonya) yerel bir fenomen gibi gözükmesi ise ilginçtir.

Pegida’nın katılımcıları, çok dindar olmayan orta yaşlı erkeklerdir. Eğitimli ve iş sahibi insanlardır.55
Pegida gösterileri içinde “İslamlaşma” (ve diğerleri) gibi komplo teorilerinden tutun göç ve Angela Merkel
karşıtı iddialara kadar geniş bir yelpazede konular yer almaktadır. Başlıkta olduğu gibi “İslamlaşma” ve
İslam karşıtı konular ve iddialar Pegida’nın temelini oluşturan unsurlardır. Kışkırtmalar İslam’ın kanserle eşit
tutulduğu düşmanca pankartlara kadar yansımış durumdadır.

Geçtiğimiz yılda Pegida hareketi güç kaybetmiştir. Ancak farklı araştırmalarda gözlemlediğimiz üzere
konuları ve tutumları gitmiş değildir.56 Pegida Katılımcılarının büyük çoğunluğu, bu ideolojik örtüşmeyi
vurgulayan AfD partisine oy verecektir.57

Ayrıca Köln’deki HoGeSa gösterileriyle de bir örtüşme gözlemlemekteyiz. HoGeSa “Seleilere karşı
Holiganlar” ın kısaltmasıdır. Bu, Facebook gibi sosyal medya platformlarında birbirlerini harekete geçiren
farklı Futbol Holigan gruplarının ve sağ kanat radikallerin zayıf bir koalisyonudur. 26 Ekim 2014’te yaklaşık

54. Bednowski 2015. pages 19-25
55. Geiges, Lars / Marg, Stine / Walter, Franz (2015): Pegida. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft. Bonn: Bundeszentrale
für politische Bildung. Pages 63-64
56. Zick et al. 2016; Bertelsmann Stiftung (Religionsmonitor) 2015
57. Zick et al. 2016. Page 146
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Lutz Bachmann, Pegida kurucularından biri, bir olayın Pegida’nın kuruluşu için çok önemli olduğunu
söylemiştir. Mesela, Ekim 2014’de Hamburg’daki PKK/YPG sempatizanları ve seleiler arasındaki taşkınlıkların
onun ve diğer kurucular için bir tür şok olduğunu ifade etmektedir. Bu taşkınlıklar ülke çapında dikkat çekmiş
ve nüfusun büyük çoğunluğunda çok üzücü tepkiler yaşanmasına sebep olmuştur. Bu sağ kanat populist bir
olay olmamasına rağmen, ülke çapında olumsuz tepkilere sebep olduğu için bu olaydan bahsetmek önemlidir.
Dahası, bu olaylar Pegida Hareketi’nin kuruluş mitidir.

4000 bin kişilik bir HoGeSa grubu Köln’de gösteri yapmıştır. Birçok taşkınlık yaşanmış ve göstericiler İslam
ve göç karşıtı ve diğer yabancı düşmanlığı güden iddialarda bulunmuştur.

Son “olay” Mayıs 2015’te ortaya çıkan sözde “mülteci tartışması” dır. Bu söylem aslında sağ kanat
popülist konulardan, AfD, Pegida ve bu konular üzerinde büyük etkisi olduğu görülen diğer gruplardan
etkilenmiştir. Sağ kanat popülistler mülteci göçünün toplumda tetiklediği korkuyu kendi çıkarları için
ustalıkla kullanmıştır.”Mülteci tartışması” nda, islamofobik ajitasyonların yanı sıra, yabancı düşmanlığı içeren
ajitasyonlar da görülmektedir. Örneğin; sağ kanat popülistler mültecilerin çoğunun neden genç Müslüman
insanlar olduğunu sorulmakta ve bunun Avrupa toplumlarının “İslamlaştırılması” nın bir göstergesi olduğu
iddia edilmektedir.

Bütün bu sağ kanat popülistler, yabancı düşmanı ve islamofobik ifadelerin ve tutumların sınırlarını
toplumun merkezine doğru kaydırmaya çalışmaktadırlar. Böylece kendilerinin, muhafazakârlığın ve
değerlerinin tek gerçek temsilcileri olduklarını iddia etmektedirler. Bu strateji, toplumun merkezindeki yabancı
düşmanlığı ve islamofobik ifadelerle ilgili anlaşmalarda gördüğümüz üzere bazı sonuçlara sahiptir.58 Zick de
yabancı düşmanlığı ve islamofobi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ifade etmiştir.59 Ancak, bu tutumlar
tek başına bir anlam ifade etmez. Toplum içinde yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı güden bir iklimin
varlığı, bazı insanları düşmanca eylemlere teşvik edebilir. Burada, 921 saldırıyla 2016 yılında doruğa ulaşan
mülteci barınaklarına yapılan saldırılardan bahsedebiliriz.60 Polis ise daha önce bu olayların birçoğunun failini
bilmiyordu.

Görüldüğü gibi, sağ kanat popülist söylemler sadece yabancı düşmanlığı üzerine değildir, çoğunlukla
islamofobik konular içermektedir. Bu nedenle tezimizde mezo seviyedeki islamafobik söylemlerin
Müslümanlara ve/veya camiler gibi İslam’ın sembollerine karşı mikro seviyede nefret suçlarına sebep olduğu
sonucuna varmaktayız.
2. Sağ kanat siyasetin etkileri – 2014-2016’da Almanya’daki cami saldırıları

Sağ kanat popülist söylemler cami saldırıları oranını etkilemektedir. Tabii ki, bu bizim tezimiz ve bu
sebeple her şeyden önce genel bir değerlendirme yapmak önemlidir.
Ditib (Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği) Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Oisi 2013 yılından beri cami
saldırıları ile ilgili veri toplamaktadır.
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Peki cami saldırıları tanımımız nedir?

Bir cami binasına, cami kompleksinde yer alan her mescide ve/veya binaya karşı gerçekleştirilen her
olay ve saldırıyı cami saldırısı olarak düşünüyoruz. İslamın sembolü olan bir camiye karşı yapılan bir hareketi
cami saldırısı olarak algılamak önemlidir. Cezai olarak, suçla ilgili sayılsın ya da sayılmasın bu hareketlerin
kundaklama saldırılarından tehditkar mektuplara kadar her türlü formunu cami saldırısı olarak kabul ediyoruz.
Örneğin; karikatürlerle Hz. Muhammed’in (s.a.v) resmedildiği tehditkar bir mektubun cezalandırılmasına gerek
görülmeyebilir. Yine de, bu durum cemaati (büyük ölçüde onur kırıcı olarak) etkilemektedir, bu yüzden bu tür
olayları da bu gruba dahil ediyoruz. Sunulan veri derlemesi, kendi topladığımız veriler ile Federal Kriminal
Polis Oisi verilerini birleştiriyor. Peki sonuçlar nasıldır?

58. Zick et al. 2016. Pages 44-45
59. Zick et al. 2016. Page 163
60. http://www.tagesschau.de/inland/bka-luechtlingsunterkuenfte-statistik-101.html
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2014-2016 yılları arasında Almanya’da 268 cami saldırısı kaydettik.
=
Saldırının/olayın türü
hakaret / tehdit / provokasyon

2015

Sonuçlar

33

47

2016

suistimal / soygun/ kriminal hasar

34

38

38

110

şiddet/ şiddet içeren saldırılar

6

14

9

29

1

1

96

268

bilinmiyor

Genel sonuç

2014

73

99

48

128

Kaynak: Ditib Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Oisi, Şubat 2017’de güncellendi

Görüldüğü üzere, saldırıların çoğu provokasyon, tehdit veya hakaret şeklindedir. Bunlar, tehdit
mektuplarından cami önlerine domuz başı koymaya veya gamalı haç graitilerine kadar uzanmaktadır. Bu tür
olaylar 2014’ten bu yana sürekli olarak artmaktadır.

Gamalı haç graitisi 09.07.2015 Welzheim

Bir tehdit mektubu 20.06.2014, Köln
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Örnekleri

Kaynak: Ditib Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Oisi, Şubat 2017’de güncellendi

Kundaklama saldırıları “şiddet saldırıları/şiddet içeren saldırılar” kategorisine yön vermektedir. Şiddet
kullanan 29 saldırının 17’si doğrudan kundaklama saldırısıdır.
Kundaklama saldırısı örneği:
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Kundaklama saldırısı 14.12.2015, Stuttgart-Feuerbach

2015’ten beri cami saldırılarının oranı yüksek seviyede devam etmektedir (2015: 99/2016: 96). Eğer
topladığımız cami saldırıları (cezalandırılamaz eylemleri de topladığımızı hatırlayın) ile birlikte suçlara
(cezalandırılabilir eylemler) odaklanırsak açıkça bir artış olduğu aşikardır. Federal Kriminal Polis Oisi’nden
resmi veriler de bu bilgiyi onaylamaktadır.
Ois 2016’da camilere karşı işlenen 91 suç (2014: 60/2014: 75) kaydetmiştir ve 2015’e kıyasla yüzde 30
artış olmuştur.61 2014 yılından bu yana cami saldırılarının düzenli bir şekilde arttığını söyleyemeyiz ancak cami
karşıtı diğer eylemleri içeren suçlarda bir artış vardır. Bu suçlar 2016’da zirveye ulaşmıştır.

61. http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/anstieg-um-30-prozent-deutlich-mehr-angriffe-auf-moscheen-indeutschland-25202520
http://www.zeit.de/news/2017-02/10/deutschland-bericht-neuer-hoechststand-bei-angriffen-auf-moscheen-in-2016-10164603
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Camilere karşı işlenen suçların gerekçeleri nelerdir? Kesinlikle net bir şekilde belirlenmiş olan gerekçeleri
sınılandırdığımızı belirtmek isteriz. Bu camilere karşı işlenen suçların aydınlatılamayan gerekçelerinin oranının
yüksekliğini açıklamaktadır.
Suçun gerekçesi

2014

2015

2016

result

Yabancı düşmanlığı güden/sağ kanat
aşırıcılık

26

38

37

101

islamofobik

18

13

20

51

1

1

2

1

8

35

11

55

9

10

19

1

3

8

1

3

12

21

Aşırı tutuculuk (Seleiler)
Hiçbir islamofobik gerekçe olmaksızın

7

Açıklığa kavuşmayan

9

PKK çatışması
Politik güdümlü (yabancı altyapı)

4

Politik güdümlü (sol kanat aşırıcılık)

2

Politik güdümlü (diğer)

7

2

73

99

Genel sonuç

96

268

Kaynak: Ditib Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Oisi, Şubat 2017’de güncellendi

Saldırıların yarısından fazlası, yabancı düşmanlığından veya islamofobiden beslenmektedir.
Federal eyaletler tarafından sıralanan cami saldırılarının “sıcak noktaları”: Kuzey Ren-Vestfalya (88 olay
2014-2016), Aşağı Saksonya (37 olay 2014-2016), Baden-Württemberg (27 olay 2014-2016) ve Bavyera (24
olay 2014-2016).

Baden-Württemberg

Bavyera

2014
3
10

2015

2016

result

9

5

24

17

Berlin

5

3

Hamburg

6

5

Brandenburg

2

4

3

Aşağı Saksonya

8

9

6

3

3

3

2

Kuzey Ren-Vestfalya
Rhineland-Palatinate
Saarland

25

Saksonya

3

Schleswig-Holstein

3

Saksonya-Anhalt
Türingiya

Genel Sonuç

38

15

25

88

20

7

2

96

Kaynak: Ditib Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Oisi, Şubat 2017’de güncellendi
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4

2

1
99

10

2

10

1
73

7

4

2

27

11

Hessen

Mecklenburg-Hither Pomerania

5

7

37

12
5

17

2

11
3
268
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Federal Eyalet

Saksonya’daki olayların oranına göz atmak ilginç olabilir. Toplamda, 2014’ten 2016’ya kadar 17 olay
yaşanmıştır, ancak gelişimi ilginçtir. 2014’te 3 olay, 2015’te 4 olay ve 2016’da ise 10 olay gerçekleşmiştir.
Cami saldırıları 2016 yılında giderek daha çok artmaktadır. Bu, sağ kanat popülist söylemler ve olayların, (bu
durumda Pegida özellikle) insanları İslam’ın sembollerine (camiler gibi) veya insanlara saldırmak için harekete
geçirdiği tezimizin altını çizmektedir.
Sağ kanat popülist söylemlerin ve olayların cami saldırıları üzerindeki etkisine yönelik daha fazla işaretler
bulabilir miyiz?

3. Almanya’daki sağ kanat popülist söylemler / olaylar ve cami saldırılarının
karşılaştırılması 2014-2015

Bu kıyaslamayı 2014 ve 2015 yılları çin yaptık. 2016 yılının karşılartırması henüz bitmedi bu yüzden 2014
ve 2015’e yoğunlaşıyoruz.
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Tezimiz için ilgili graiklere sahibiz. İlk olarak 2014-2015 yılları arasında aylara göre sıralanmış olan cami
saldırılarına abir göz atalım.

Quelle: DITIB-Antirassismus-und Antidiskriminlerungsstelle, Stand Marz 2016 62

Ekim 2014 (14 saldırı) ve Ocak 2015 (18 saldırı) aylarında cami saldırılarında bir toplanma gözlemliyoruz.62

Şimdi bu dönemde sağ kanat popülist olaylara bir göz atalım. İlk olarak, 10 Ekim 2014’te PKK / YPG
sempatizanları ile Seleiler arasında takınlıklar yaşandı. Bunun Pegida hareketinin kuruluş efsanesi olduğunu
belirttik. Böylece, Pegida Ekim 2014’te gösterilere balşadı ve Ocak 2015’te bu gösteriler zirveye ulaştı. İkincisi,
özellikle 26 Ekim 2014’te Köln’de HoGeSa’nın gösterilerine ve taşkınlıklarına şahit olduk. Ocak 2015’te
cami saldırılarının mutlak zirvesiye ulaştığını gözlemledik. Bu 12 Ocak 2015’te yaklaşık 25.000 katılımcıyla

62 Ne yazık ki bu graik yalnızca Almanca dilinde mevcuttur.
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gerçekleşen Pegida gösterilerinin zirveye ulaştığı zamanla aynı zamana denk gelmektedir. Listelenen olaylar
ile cami saldırılarının zirvesi arasındaki bu bağlantılar bir tesadüf olabilir. Ancak, bizim görüşümüze göre, sağ
kanat popülist olayların cami saldırılarına etkisini göstermektedir. Başka bir deyişle: nefret söylemi er ya da
geç nefret suçlarına yol açar.

Bizim varsayımımızı destekleyen başka bir gösterge daha vardır. Bu, Mayıs 2015’te başlayan “mülteci
tartışması” ile ilgilidir. “Süddeutsche Zeitung” gazetesi, Pegida’nın facebook sayfasındaki “traiği” analiz eden
bir araştırma yapmıştır. Pegida facebook ağı içindeki “mülteci tartışması” üzerine açılan başlıklarda, yabancı
düşmanı ve islamofobik ifadeler ve konular ağır basmaktaydı. Gazeteciler yorumların oranını, paylaşımların
oranını ve yorumcuların oranını analiz ettiler.

Kaynak:http://www.sueddeutsche.de/politik/ein-jahr-pegida-pegida-auf-facebook-hetze-imsekundentakt-1.2806271
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2015 yılı için aşağıdaki graiği yayınladılar:

Yaptığımız şey aradaki benzerliği analiz etmek için cami saldırıları oranını bu graiğin üzerine koymaktır.

Kaynak: Kendi sınılandırmamız

Kırmızı graik 2015 yılında gerçekleşen cami saldırılarını gösteren eğridir. İki istisna dışında (Nisan ve
Ekim), Pegida’nın facebook traiği (sağ kanat popülist çevrimiçi söylemleri temsil ediyor) ile cami saldırıları
arasında benzer bir eğri gözlemliyoruz.
Sunulan karşılaştırmaların sonuçlarını, tutum ve söylemlerin seviyesi ile eylemlerin seviyesi (özellikle camilere karşı nefret suçları) arasındaki bağlantının göstergeleri olarak yorumladık.
Veri durumu, bir korelasyon veya nedensel bir bağlantı iddia etmek çok zayıftır. Ancak sonuçlar dikkate
değerdir. Sonuçlarımızı kanıtlamak için daha fazla araştırma yapmak önemlidir.
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4. SONUÇ

Sağ kanat popülist söylemler ve gösteriler, ayrımcı bir hareket olarak cami saldırılarını etkiliyor. Bu tez bizim
araştırmalarımızın bir sonucudur. Cami saldırıları ve sağ kanat popülizmi; grup anlayışı olgusu, grup kimliği yorumlanış şekli (ötekileştirme) ve sosyal ve teknik dönüşüm süreçleri ile birlikte ele alabiliriz. Bu analitik makro seviyede ve bu küresel bir fenomendir. Gerçekten de, toplumlardaki ve değerlerindeki temel değişmelere tepki olarak pek
çok ülkede popülist hareketlerin güçlendiğini gözlemliyoruz.
Ötekileştirme, oluşturulan gruplar arasındaki “kültürel” veya “etnik” eşitsizlik (ırkçı) algılarıyla birleştirilirse küresel dönüşümler bağlamında bir sorun olur.
Bazen sağ kanat popülizmin ve islamofobinin sürekli arttığı izlenimi elde ederiz. Bununla birlikte, bu, bilimsel
araştırmalar tarafından net bir şekilde onaylanmamıştır.63 Durum daha karmaşıktır. Örneğin, sağ kanat aşırılık yanlıları daha da radikalleşti ve halk arasında daha yüksek sesle var (Pegida gösterileri örneğindeki gibi) olacaklardır.
Bu, bizim sağ kanat popülizmin arttığına yönelik izlenimimizi açıklamaktadır.
Buna ek olarak, sağ kanat aktivistlerin izin verilen tutum ve konulardaki sınırları değiştirmeye çalıştıkları bir stratejiyi gözlemliyoruz; bu nedenle, hoşgörüsüz içerikler giderek söylemleri engelliyor.
Dahası, hala ihmal edilen önemli bir olgu ise toplumun içinde komplo teorilerinin gelişmesidir. Bunu, sağ kanat
63 Compare among others Zick et al. 2016
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popülizm, aşırıcılık ve islamofobi için harekete geçiren bir tür sistem olarak yorumlayabiliriz. İnternet yoluyla küreselleşen iletişim dünyasında bu olgu gerçekten artmış gibi görünüyor.
Etkileyen bütün bu faktörleri (diğerlerinin yanı sıra) bazı insanları nefret suçuna teşvik eder. Camilere yönelik
saldırılar bunun yalnızca bir örneğidir.
Bununla birlikte, islamofobi, sağ kanat halkçılık ve cami saldırıları kitlesel bir fenomen değildir.
Belki de iyimser bir açıdan yaklaşabiliriz: dönüşüm süreçlerinden kaynaklanan bu fenomen geçicidir, ve birkaç
yıl içinde kendi kendine çözüme kavuşacaktır. Fakat, bu çok iyimser bir bakış açısıdır. Yine de dikkatli olmalıyız.
Almanya’daki insanların çoğunluğu özgür ve demokratik değerleri paylaşmaktadır. Sağ kanat popülizm ve islamofobi azınlık tutumlarıdır, ancak toplum için bir tehlike oluşturmaktadır. Bütün toplum, toplumun tüm üyelerinin
eşit olarak katılımını garanti altına almalıdır. Azınlık karşıtı tutumları ve ayrımcılık hareketlerini biz toplum için bir
engel olarak tanımlıyoruz.
Diğerlerinin yanı sıra, demokratik söylemlerde eşitlik, saygı ve adalet değerlerini güçlendirerek bu sorunla yüzleşmeliyiz. Bu, sadece bir stratejilerden biridir ve aynı şekilde, sağ kanat popülizm ve islamofobi gibi olguları açıklamak için birçok bilimsel (ve bazen farklı) yaklaşımlar gözlemlemekteyiz. Dolayısıyla, bu fenomenin yalnızca bir
parçasını sunmuş olduk.

Abels, Heinz (2004): Einführung in die Soziologie. Band 2: Die Individuen in der Gesellschaft. Wiesbaden: VS
Verlag
Attia, Iman / Häusler, Alexander / Shooman, Yasemin (2014): Antimuslimischer Rassismus am rechten Rand.
Münster: Unrast Verlag
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Geiges, Lars / Marg, Stine / Walter, Franz (2015): Pegida. Die schmutzige Seite der Zivilgesellschaft. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung
Goffman, Erwing (2010): Stigma: Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. Berlin: Suhrkamp
Verlag
Han, Petrus (2010): Soziologie der Migration. Stuttgart: UTB Verlag
Paffrath, Ulrich (2016): Moscheeübergriffe als Teil von Diskriminierung in Deutschland. Darstellung erfasster
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transcript Verlag
Zick, Andreas / Küpper, Beate / Krause, Daniel (2016): Gespaltene Mitte – Feindselige Zustände. Rechtsextreme
Einstellungen in Deutschland. Bonn : J.H.W. Dietz Verlag
Zick, Andreas / Küpper, Beate (2015): Wut. Verachtung. Abwertung. Rechtspopulismus in Deutschland. Bonn:
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Online resources:
http://www.express.de/news/politik-und-wirtschaft/anstieg-um-30-prozent-deutlich-mehr-angriffe-aufmoscheen-in-deutschland-25202520, lastly recognized on 02.03.2017
http://www.tagesschau.de/inland/bka-luechtlingsunterkuenfte-statistik-101.html, lastly recognized on 02.03.2017
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KAYNAKÇA

KÜLTÜRLERARASI EĞİTİM BAĞLAMINDA DİNLERARASI ÖĞRENME:
ULUSLARARASI BİR ERASMUSPLUS PROJESİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Prof. Dr. Cemal TOSUN

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi.
Ankara/TÜRKİYE

GİRİŞ

Dünya, farklı din ve kültürden insanların eskisinden çok daha fazla birbirleri ile karşılaştıkları ve birlikte
yaşadıkları bir ortam halinde gelmiştir. Bu durum karşılaşılan ve birlikte yaşanılan insanları tanıma ihtiyacını
ortaya çıkarmıştır. 64 Çözüm genellikle farklı kültürlere sahip insanların birbirleri hakkında ya da mümkünse
tercihen birlikte öğrenme faaliyeti gerçekleştirebilecekleri ortamlar oluşturmak ve böylece farklı kültür ve
dinlere mensup insanları tanıştırmak olarak düşünülmektedir.65 Barış kültürünü geliştirebilmek, farklı olana
hoşgörülü olma bilincini oluşturabilmek gibi amaçlarla çeşitli ulusal ve uluslararası projeler düzenlenmektedir.
2014 yılında başlayan, üç ülkeden iki okulun ve iki fakültenin ortak katıldığı “Din Eğitimi ve Kültürlerarası
Öğrenme” adlı Erasmus plus projesi de bunlardan biridir.

Proje kapsamında 4 eğitim kurumundan öğretmen ve akademisyenlerin katıldığı 7 toplantı düzenlenmiştir.
Bu toplantılarda, ev sahibi ülkenin din eğitimi ve kültürlerarası din eğitimi bağlamındaki bilgi ve tecrübeleri,
yapılan çalıştaylar ve gerçekleştirilen gezilerle paylaşılmış ve müzakere edilmiştir. Okullar arasında kültürlerarası
öğrenme ortamını destekleyecek karşılıklı öğrenci grupları değişimi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.

Bu tebliğ, din eğitimi ve kültürlerarası öğrenme adlı proje kapsamında yaşanan kültürel karşılaşma
tecrübelerini, bir din eğitimi bilimcisi gözüyle değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje kapsamında yaşanan tecrübeler, kültürlerarası karşılaşmalarda sadece insanları bir araya
getirecek bir ortamın oluşturulmasının değil, bu karşılaşma sürecinin doğru yönetilmesinin de önemini
ortaya çıkarmıştır. Ayrıca reel-politiğin eğitsel gelişmeleri domine ettiğini gösteren bazı tecrübeler, kültürel
karşılaşmalarda karşılıklı iyi niyet ve samimiyetin gerekliliğini göstermesi bakımından önemlidir. Yine kültürel
karşılaşma ortamlarını etkileyen farklı etmenlerin olabileceği de gözlenmiştir. Bu gözlemlerin farklı kültürel
karşılaşmalarda belli ilkelerin geliştirilmesinde ve sürecin yönetilmesinde faydalı olacağı düşünülmektedir.
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“DİN EĞİTİMİ VE KÜLTÜRLER ARASI ÖĞRENME PROJESİ”

Projenin adı, amacı, katılımcıları, projenin reel-politik gerekçeleri ve gerçekleştirme süreci hakkında
verilecek bilgiler, yaşanan tecrübelerin anlamlandırılmasını kolaylaştıracaktır.
Proje ve Amacı

01.09.2014 tarihinde başlayan projenin, 31.08.2017 tarihinde tamamlanması planlanmaktadır.

Projenin amacı, okulu ve üniversiteyi, diğer bir ifadeyle uygulayıcıları ve teorisyenleri bir araya getirerek,
son yıllarda üzerinde önemle durulan din ve eğitim konusunda tecrübe ve bilgi paylaşımını sağlamaktır.
Hedef, üç yıllık paylaşım ve çalışmaların sonucunda din eğitimi ve kültürler arası eğitim konusunda teoriye
ve uygulamaya yönelik bir veya iki eser ortaya koymaktır. Bu eserlerden akademik boyutta olanının, Almanca
ve Türkçe iki dilde yayımlanması planlanmaktadır. Ancak inansal durum, eserin tek dilde ve sadece Almanca
yayımlanmasını mümkün kılmıştır.
64. Bkz. Mualla Selçuk, “Birlikte Yaşamaya Kur’ani Bir Yaklaşım: Tearuf”, Kültürel Çeşitlilik ve Din içinde (ed. Remziye Yılmaz)
Sinemis Yayınları, Ankara, 2005, ss. 229-242.
65. Bkz. Nurullah Altaş, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
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Projenin Katılımcıları ve Reel-Politik Gerekçeleri
Proje ortakları hakkında bilgi vermek, onları tanımaya yardımcı olacağı gibi, projenin reel-politik
gerekçelerine dair aydınlanmaya da hizmet edecektir.
Proje Almanya, Liechtenstein ve Türkiye’den ortakların katılımı ile gerçekleştirilmektedir. Proje sahibi
kurum, merkezi Liechtenstein’da bulunan ve Protestan bir Rahip tarafından yönetilen “Europäisches Institut
für interkulturelle und interreligiöse Forschung/Avrupa Kültürlerarası ve Dinlerarası Araştırma Enstitüsü”dür.
Katılımcı iki okuldan biri, Liechtenstein-Eschen’de bulunan Oberschule Eschen. Okul, Gymnasium ve
Realschule’den sonra en alt düzeyde, temel orta eğitim veren bir ortaöğretim kurumudur. Daha çok meslek
öncesi hazırlık eğitimine ağırlık verilen dört yıllık bir eğitimin sonunda, okulun mezunları, meslek eğitimine
ya da daha ileri bir ortaöğretim kurumuna devam edebilmektedirler.
Okulda 36 öğretmen ve 160 öğrenci (2016) bulunmaktadır. 10’dan fazla milliyete mensup öğrencilerin
üçte biri Lichtenstein vatandaşı değildir. Yine öğrencilerin üçte birini Müslüman öğrenciler oluşturmaktadır.
Diğer dinlere mensup öğrenciler de bulunmaktadır. Bu zengin milliyet, kültür ve din farklılıkları sebebiyle,
okulda hoşgörü ve birlikte yaşama eğitimine ayrı bir önem verilmektedir. Bu eğitim aynı zamanda bir kişilik
geliştirme eğitimi olarak planlanıp uygulanmaktadır.

Katılımcı okullardan bir diğeri, Almanya-Karlsruhe’den, Schillerschule Karlsruhe’dir. Bu okul, ilkokul
ve ortaokuldan/Werkrealschule oluşmaktadır. 2016-2017 öğretim yılında, 150’si ilkokulda olmak üzere 320
öğrencisi bulunmaktadır. 60 farklı ülkeden, dolayısıyla kültürden gelen bu öğrenciler içinde, Hıristiyan
olmayan öğrenci oranı oldukça yüksektir. Farklı pek çok dine mensup öğrencilerin yanında, ilkokul
öğrencilerinin %34’ü Müslümandır. İlkokulda 6 yıldır İslam Din Dersi verilmektedir. Okul müdürü, İslam Din
Dersi verilmesinin, Müslüman öğrencilerin kendilerini toplumun ve okulun bir parçası olarak hissetmelerinde
önemli bir katkısı olduğunu düşünmektedir. Bu ders sayesinde Müslüman öğrencilerin, okulda dinleriyle kabul
gördüklerini hissettiklerini belirtmektedir. Bu okulda da hoşgörü, saygı, kaba kuvvet kullanmama eğitimi ve
bunları kişilik haline getirme ön planda tutulmaktadır. Bu amaçla, devamlılık kazanmış birçok eğitsel etkinlik
düzenlenmektedir. “Ortak dil olarak müzik”, “Dünya seyahati” (farklı kültürlerden farklı etkinlikleri okulda
sergileme), “vatanımın renkleri”, “dinlerin bayramları takvimi” gibi etkinlik ve projeler bunlardan bazılarıdır.
Fakülte seviyesindeki katılımcılardan biri; Almanya/Karlsruhe Üniversitesi Pedagoji Yüksek Okulu İslam
Teolojisi ve Din Eğitimi Enstitüsü’dür. Bu enstitü yeni kurulmasına rağmen, Baden-Württemberg Eyaleti
okullarındaki İslam Din Dersinin deneme modelinin hazırlanmasında ve yürütülmesinde, mevcut Müslüman
diğer branş öğretmenlerinden gönüllülerin, hizmet-içi eğitim ile İslam Din Dersi vermek üzere eğitilmesinde,
nihayetinde deneme modelinden esas modele geçilmesinde, ders programlarının hazırlanmasında etkin bir role
sahiptir. Bu enstitüde İslam Din Dersi, model uygulaması ile birlikte oluşma ve olgunlaşma sürecini yaşamış,
dersin esas statüsüne kavuşmasına paralel olarak kuruluşunu tamamlamıştır. Yine de kadro ve eğitim olarak
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Okulda, din eğitimi ve kültürler arası öğrenme bağlamında tüm öğrencilerin zorunlu olarak katıldığı,
“Din ve Kültür” dersi okutulmaktadır. Antropolojik yaklaşımlı bir karaktere sahip bu derste, bilgi vermek
amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerin, tüm dinler hakkında ve bu arada da birbirlerinin dinleri hakkında
bilgilenmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanında, isteğe bağlı mezhebi/doktriner din dersi de sunulmaktadır.
Dersin haricinde de kültürler arası etkileşim ve kaynaşma için çeşitli sosyal-eğitsel faaliyetler düzenlenmektedir.
Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir: İnsan hakları, özgürlük ve demokrasi bilinci kazandırmak amaçlı
düzenlenen Holacost Anma günü (27 Ocak); öğrencilerin yemek, müzik, oyun vb. paylaştıkları “kültürler arası
öğle arası” etkinlikleri; Weinacht öncesi gelenek olmuş okul dışında sosyal karşılaşmaları amaçlayan “okul
merhametini gösteriyor” adlı etkinlik projeleri; büyük öğrencilerin küçüklere rehberlik ettiği “iyi arkadaş”
projeleri ve “tiyatro” etkinlikleri. (Okul Müdürü Bayan Carolin Meier’in verdiği bilgiler)

çok başlangıçta olduklarını belirtmek gerekir. Şu anda İslam Din Dersi öğretmenlerini yetiştiren enstitülerden
biridir BW Eyaletindedir.
Programın Türkiye ortağı ise Ankara Üniversitesi’dir. İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi olarak ben, Prof.
Dr. Cemal Tosun üniversite Rektörlüğü adına muhatap ve yürütücü görevini üstlendim. Benimle birlikte birçok
arkadaşım Projeye katıldı ve katkıda bulundu. Fakültemizde gerçekleştirilen buluşma sürecinde yaptığımız
çalıştaylarla ülkemiz din eğitimini ve Fakültemizdeki eğitim-öğretimi tanıtıp müzakere etme imkanı bulduk.
Bu arada din eğitimi ve kültürlerarası eğitim bağlamında tecrübelerimizi, ürettiklerimizi, ikirlerimizi ve
eğitim-öğretim sürecinde gerçekleştirdiklerimizi paylaştık. Proje sonunda yayımlanmak üzere olan kitaba dört
arkadaşımızla, dört makale ile katkıda bulunduk.
Proje ortaklarının dini çoğulluk ile ilgili durumlarına baktığımızda, onların, proje konusu olan din eğitimi
ve kültürlerarası öğrenme konusunda gerçek durumlarla ve ihtiyaçlarla karşı karşıya olduklarını görmekteyiz.
Avrupa Konseyinin, Avrupa Birliğinin ve dolayısıyla başta Almanya olmak üzere üye ülkelerin, din ve kültür
eğitiminde çoğulculuk politikalarını hedelediğini, ürettiğini ve desteklediğini biliyoruz. Bunun yanında
projenin konu ve amaç itibarıyla reel-politik temellere dayandığını da tespit ediyoruz. Bu hususta Türkiye tarafı
farklı bir özellik taşımaktadır. Türkiye’de ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde bu tür bir dini ve kültürel
çeşitlilik bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Almanya ve Liechtestein’da okullarda ve toplumsal hayatta yer
alan kültürel ve dini çeşitliliğin içinde Türk Müslümanların çokluğu, Türkiye’nin din eğitimi tecrübesine
ihtiyaç oluşturmaktadır. Fakültemizin gerek genel teolojik birikiminin, gerekse din eğitimi alanındaki bilimsel
birikiminin, Avrupa’nın din eğitimi ve kültürler arası öğrenme konusundaki arayış ve çabalarına katkı sunacak
durumda olduğu görülmektedir.
Projenin İşleyişi
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Proje kapsamında yapılan faaliyetler hakkında şunlar söylenebilir. Projenin amaçlarına ulaşmak için
transnasyonal buluşmalar ve toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu buluşmalar katılımcıları itibarıyla iki şekildedir.
Yedi kez tekrarlanan birinci tür buluşmalara akademisyenler, okul idarecileri ve öğretmenler katılırken; ikinci
tür buluşmalar, okullar arasında öğrenci değişimi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Öğrenci değişimine öğretmenler
ve bir araştırmacı refakat etmiştir.
Bunun yanında Karlsruhe’de sadece akademisyenlerin katıldıkları bir toplantı daha düzenlenmiştir.
Genel katılımlı toplantıların üçü Almanya’da, ikisi Liechtenstein’da, biri Avusturya’da, biri de Türkiye’de
gerçekleştirilmiştir. Esasen Avusturya’dan bir proje ortağı bulunmamaktadır. Ancak Müslümanların yasal
kurumsallaşması ve İslam din dersleri konusundaki ileri konumu sebebiyle, bu ülkedeki tecrübeleri de almak
üzere, Avusturya’daki İslam ve İslam Eğitimiyle ilgili kurumlarla paylaşımda bulunmak amacıyla Viyana’da
da bir toplantı yapılmıştır. Tecrübe zenginleştirme çerçevesinde Liechtenstein/Balzers’de yapılan buluşmalarda
Zürich Protestan İlahiyat Fakültesi de ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sırasında, Zürich Kantonundaki okullarda
zorunlu olarak okutulan “Din ve Kültür dersi”; fakültenin “Din ve Kültür dersi” ile din eğitimi ve kültürler arası
eğitim bağlamındaki bakış açısı ve çalışmaları hakkında bilgi edinilmiştir. Burada dikkati çeken husus; Zürich
Kantonunda 2004’ten sonra düşünülen genel Din ve Kültür dersinin, isteğe bağlı mezhebi din dersi yerine
konulmuş olması ve derse kiliseler dâhil hiçbir kişi ve kuruluşun dava edecek düzeyde itiraz etmemiş olmasıdır.
Transnasyonal Buluşmalar
Transnational buluşmalar ikişer-üçer günlük periyotlarda, oturumlar, geziler ve ziyaretler formatında
gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda genelde katılımcı ülkelerin özelde ise okulların ve fakültelerin din eğitimi ve
kültürlerarası eğitim konusundaki tecrübeleri, problemleri ve çözüm önerileri paylaşılıp tartışılmıştır. Konu ile
ilgili ihtiyaç duyulan akademik çalışma alanları tespit edilmiş, akademisyen katılımcıların ve uygun görülen
diğer bazı akademisyenlerin bu konularda makale yazmaları sağlanmıştır. Makale konuları, yapılan çalıştaylarla
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önce özetleri üzerinden, daha sonra da metinleri üzerinden paylaşılmış, müzakere edilmiş ve kitaplaştırılacak
hale getirilmiştir.
Öğrenci Değişimi Etkinlikleri
Proje kapsamında katılımcı iki okul, öğretmenlerinin refakat ettiği öğrenci değişim etkinliği
gerçekleştirmiştir. Önce Karlruhe Schillerschule öğrencileri, Liechtenstein Oberschule Eschen’i (Ekim 2015
sonu) ziyaret etmişler, Aralık 2015 de ise- karşı ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaretler baştan sona video kayda
alınıp üzerinde çalışılarak kısa ilm haline getirilmiş, sunulmuş ve Youtube vasıtasıyla yayımlanmıştır. Bu ilm
üzerine yapılan çalıştayda, yeterli veri toplanamadığı, öğrencilerin din ve kültür eğitimi bağlamında ne tür
öğrenmeler gerçekleştirdiklerinin tespit edilemediği ileri sürülerek, tarafsız bir mekânda üçüncü bir buluşma
tertip edilmiştir (Lindau Temmuz 2016 başı). Bu buluşmada daha planlı çalışılarak proje amacına yönelik
sonuçların tespiti amaçlanmıştır.
Öğrenci değişiminde her iki grupta da 14’er kişi yer almıştır. Grupların %50’si göçmen kökenlidir. Farklı
etnik ve dini aidiyetleri vardır. Evde konuştukları dil açısından bakıldığında, Alman, Türk, Arap, Polonyalı,
İngiliz, Somali, İspanyol, Hırvat, Rus ve Arnavut kökenli öğrenciler tespit edilebilmektedir. Dini açıdan ise;
%53, 6’sı Hıristiyan, % 39,3’ü Müslüman, % 3, 6’sı ise diğer din mensubudurlar. Ama öğrencilerin hemen
hemen tamamı Almanya ve/veya Liechtenstein doğumlu ve bu ülkelerin vatandaşıdır.
Kültürlerarası Karşılaşmalar ve Tespitler
Öğrenci değişim etkinlikleri üzerinde yapılan değerlendirmelerde ve proje sürecinde yaşanan kültürel
karşılaşmalarda özellikle dikkati çeken iki husus bulunmaktadır:
Kültürlerarası Karşılaşmalarda Öne Çıkan Farklı Etkenler

Sonuç olarak, kısa süreli öğrenci buluşmalarında, ortaokul düzeyi gençlerde, etnik, dini ve kültürel
farklılıklardan önce, okulların, ülkelerin, şehirlerin kısacası sahip olunanların ve olunmayanların karşılaştırması
yapılmaktadır. Öğrencilerin birbirlerinin din ve kültürel farklılıklarını, karşılaştırma konusu yapmamasının
nedenlerinden biri, zaten aynı sınılarda yer almaları dolayısıyla sahip oldukları uzun süreli yaşam tecrübesi
olabilir. Farklı din ve kültürlerin bir arada barış içinde yaşamalarında formel eğitimden ziyade informel hayatın
daha etkili olabileceği de düşünülebilir. Nitekim Hatay ilinde konuyla ilgili yaptırdığım bir yüksek lisans
tezinde de; birlikte yaşamada, okul din dersinden etki ve beklentinin az olduğu, genelde aile ve komşuluk
ilişkilerini etkili olduğu tespit edilmiştir. 66 Yaş farklılaştığında ya da daha uzun süreli karşılaşmalarda, nelerin
öne çıkacağı, dini ve kültürel farklılıkların bu karşılaşma sürecinde rol oynayıp oynamayacağı ile ilgili tespitler
yapmak ise yeni araştırmalarla mümkündür.
66. Ayşe Yorulmaz, “Birlikte Yaşamanın Kültürlerarası/Dinlerarası İlişkiler ve Eğitim Açısından Doğurguları: Hatay Örneği”, Ankara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2010.
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Öğrenci değişim etkinlikleri sırasında, öğrencilerin farklı bir kültürle karşılaşmalarında ilk tepki, merakla
birbirlerini tanımak şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sırada menşein, dinin ve mezhebin herhangi bir rol oynadığı
görülmemiştir. Çok benzer ilgileri olan gençlerin bir gençlik dili ile kaynaştıkları dikkatleri çekmektedir.
Ama kısa süre içinde gençlerin geldikleri ve sahip oldukları çevreleri karşılaştırdıkları görülmüştür. Örneğin,
Liechtenstein gelir düzeyi daha yüksek, ama daha taşra iken; Karlsruhe gelir düzeyi düşük ama daha şehirli
olarak algılanmıştır. Öğrencilerin, iş imkânları yönünden hangi ülkenin daha iyi gelecek sunduğu vb. gibi
konuları tartıştıkları gözlemlenmiştir. Bu karşılaşmalarda, ebeveynlerinin geldikleri ülke farklılıklarının da
gündeme gelmediği tespit edilmiştir. Öğrencilerin hepsi, kendilerini doğdukları şehirli saymakta ve Almanca
konuşmaktadırlar. Dini bir karşılaşmanın özel olarak planlanmadığı bu karşılaşma sürecinde, din ve mezheplerin
de herhangi bir şekilde gündeme gelmediği, karşılaşma sürecinde rol oynamadığı görülmüştür. Müslümanların
domuz eti yememesi zaten bilinmektedir ve bu karşılaşmalara etki etmemiştir. Bir kız öğrencinin başörtülü
olması da gündeme etki etmemiş, bu durumlar normal karşılanmıştır.

Din Eğitimi ve Kültürler Arası Öğrenmede Politikanın Etkisi
Burada son olarak belirtmek istediğim bir husus da şudur: Din eğitiminde kültürler arası boyut ve kültürler
arası ilişkilerde belirleyici iki faktör politika ve reel-politiği belirleyen sosyal gerçekliktir. İhtiyaç belirleme
açısından sosyal gerçeklik etkili olsa da politik tutumlar ve gelişmeler bunun üzerinde baskı kurabilmektedir.
Proje sürecinde bunun bir örneği yaşanmıştır. Örneğin Merkel-Erdoğan gerginliğinin vatandaşlar üzerindeki
etkileri, kültürler arası öğrenme amaçlı bir projenin dahi olumsuz etkilenmesine yol açabilmiştir. Türkiye’de
gerçekleştirilmesi planlanan ikinci buluşma, yaşanan bu politik gerginlik nedeniyle, terör saldırılarından
duyulan korku ile de birleştirilerek iptal edilmiştir. Bazı proje ortakları, katılımcılarının korku ve endişe
sebebiyle Türkiye’ye seyahat emek istemediklerini belirtmişlerdir. Bunun üzerine buluşma Türkiye’den tek
kişilik katılım ile Liechtenstein’da yapılmıştır.
Özet olarak şu söylenebilir: Reel sosyal yaşam durumları, kültürler arası öğrenmeyi ve bu bağlamada bir
din eğitimini ihtiyaç olarak ortaya çıkarmakta ve ülkeleri bu konuda politika geliştirmeye zorlamaktadır. Ancak,
genel politik ilişkiler bu süreç içerisinde çok daha baskın bir etki gösterebilmektedir.

KAYNAKLAR
Altaş, Nurullah, Çokkültürlülük ve Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara, 2003.
Selçuk, Mualla, “Birlikte Yaşamaya Kur’ani bir yaklaşım Tearuf”, Kültürel Çeşitlilik ve Din içinde (ed.
Remziye Yılmaz), Sinemis Yayınları, Ankara, 2005, ss. 229-242.
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GİRİŞ

Günümüz dünyasında çeşitli ırklardan, milletlerden, dinlerden ve renklerden insanların bir arada yaşadığı veya
yaşamak zorunda olduğu aşikârdır. Bununla birlikte ırkçılık ve yabancı düşmanlığı gibi olumsuz davranışlar da bu
birlikteliğe müdahil olmaktadır. Bu türden olumsuzlukların temelinde, “öteki”nin faklı algılanış biçimlerinin ve
“ben” ile “o” veya “biz” ile “onlar” arasındaki ayrımların ve ayrımcılıkların yattığı söylenebilir. Dolayısıyla, bu tür
olumsuzlukları tetikleyen en önemli unsurlardan birinin din veya dini kimliklerle ilgili yanlış ve eksik anlamaların
veya ön yargıların olduğunu, dolayısıyla kimi zaman insanlar arasındaki çatışmaların din üzerinden yürütüldüğünü söylemek mümkün hale gelmektedir.Bu noktada insanların aynı ev, mahalle, köy, ilçe, şehir ve ülkede veya kısaca aynı dünyada barışçıl bir şekilde yaşamalarını sağlamak için birbirlerini anlamalarına veya anlamaya gayret göstermelerine ihtiyaç duyulduğu aşikârdır. Din, çok boyutlu/yönlü bir varlık olan insanın önemli bir boyutunu/yönünü
oluşturduğuna göre dindarın dini inancını anlamak ve bunun sonucunda ona saygı ve hoşgörüyle yaklaşmak da, barışçıl toplumlar inşa etmek adına önemli bir görev haline gelmektedir.67 Bu amaçlar doğrultusunda hareket eden ve
Ninian Smart’ın ötekini/dindarı (herhangi bir dine inanan) anlama görevini kendisine yüklediği Din Fenomenolojisi, inceleme konusu öteki/dindar olan ve onu anlamayı gaye edinen bir disiplin niteliğine sahiptir.68 Bu noktada öncelikle Din Fenomenolojisinin genel özelliklerine temas etmek yerinde olacaktır.
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Din Fenomenolojisinin Genel Özellikleri

Din Fenomenolojisi, araştırmacının/fenomenoloğun ön yargılarını paranteze alarak ve inananın bakış açısına
odaklanarak veya empati yöntemini kullanarak, inananın dini pratik ve tecrübesini anlamayı amaçladığı ve bu doğrultuda hareket ettiği bir disiplini ifade eder.69Alman ilozof Edmund Husserl’in (1859- 1938) Felsei Fenomenoloji
geleneğine dayandırılan Din Fenomenolojisinin özel bir disiplin anlamında kurucusu, Hollandalı bilim adamı Chantepie de la Saussaye (1848-1920) kabul edilir.70 Son dönemlerde Din Fenomenolojisi, Dinler Tarihinden bağımsız
ve özgün bir disiplin olarak anlaşılmakta ve dinde ortaya çıkan tüm fenomenleri sistematik ve karşılaştırmalı bir şekilde kategorize eden, onları “anlamaya” ve “yorumlamaya” çalışan bir disiplin olarak algılanmaktadır.71 Ancak Din
Fenomenolojisinin temel özelliklerini ortaya koymak oldukça zordur. Çünkü ortaya çıkışından günümüze din fenomenoloğu kadar Din Fenomenolojisi anlayışı olduğu genel kanaati din bilimcilerince kabul edilir. Ancak Din Feno-

67. Şevket Özcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Basılmamış Doktora Tezi), Ankara,
2016, s. I.
68. Bkz. Ninian Smart,“Religious Studies and the Comparative Perspective”, The Forum Journal of Geneva Theological College in United
Kingdom, 2 (1), 1986, s. 7.
69. Özcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 367-368.
70. Bkz. James L. Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, Key Figures, Formative Inluences And Subsequent Debates, London,
New York: T&T Clark International, 2006, s. 105; Mustafa Ünal, Din Fenomenolojisi (Tarihçe, Yöntem ve Uygulama), Kayseri: Geçit Yay.,
1999, s. 6; Ayrıca Din Fenomenolojisinin bir disiplin, yöntem veya yaklaşım olup olmadığıyla ilgili tartışmalar mevcuttur. Bkz.Özcan,
Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 72- 78.
71. Mustafa Alıcı, “Kutsal’a Giden Yol: Dinler Tarihi’nde Metodolojik Bir Yaklaşım veya Bir Bilim Olarak Din Fenomenolojisi”,
Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, Samsun, 2005, C. 5, S. 3, s. 74.
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menolojisinin din bilimcilerinin üzerinde büyük ölçüde ittifak ettiği epoche ve empati yöntemlerini kullanmak gibi
bazı özelliklerinin mevcut olduğu söylenebilir.

Din fenomenoloğu dini fenomenlerin anlamını ortaya çıkarmayı temel görevi olarak kabul ederken, dini inançların dayandırıldığı referans noktalarını dikkate almaz ve dini hükümlerin nesnel gerçekliğe sahip olup olmadığıyla ilgilenmez, çünkü bunlar Din Felsefesinin veya Teolojinin görev alanına girer.72 Dolayısıyla ötekini/dindarı daha
iyi anlamak amacıyla Din Fenomenolojisinde kullanılan başlıca yöntemlerden epoche (paranteze alma) ve empati ön plana çıkar.

Fenomenlerin anlamına erişebilmek için kişinin bütün ön yargılarını, ikirlerini ve inançlarını paranteze almasını ifade etmek için Husserl’in kullandığı epoche kavramı, askıya almak (suspension) veya paranteze almak (bracketing) anlamlarını ifade edecek şekilde Grekçe “ben geri duruyorum” anlamındaki epecho iilinden türetilmiştir.73 Bu
doğrultuda epoche, “fenomenlerin kendi adına konuşmalarına izin vermek için fenomenlerle ilgili bütün ön yargıları askıya/paranteze almak”74 şeklinde tarif edilebilir.

Bu metodu benimseyen din fenomenoloğu önceki ikirlerini, düşüncelerini, kanaatlerini ve inançlarını askıya/
paranteze alarak dini fenomenlerin konuşmalarına izin vermelidir. Örneğin o, İsa Mesih’in Tanrı’nın hakiki ve
tamamlanmış vahyi olduğuna inanan bir Hıristiyan ise, sahip olduğu ön yargısını askıya/paranteze almalı ve dini
fenomenleri Hıristiyan ön yargıların süzgecinden geçirmeden kendi adlarına konuşmalarına izin vermelidir.75 Bu
doğrultuda epoche yöntemini kullanan din fenomenoloğundan, örneğin Müslüman kadınların kullandıkları başörtüsünü
değerlendirirken, bu uygulamanın dini hükmüyle yani din tarafından gerçekten emredilip emredilmediğiyle ilgili
ön yargılarını paranteze alarak, “başörtüsü kullanan Müslüman” için bu emrin veya uygulamanın ne anlam ifade
ettiğine odaklanması ve başörtüsü konusunu, inanan (Müslüman) açısından değerlendirmesi beklenir. Aynı şekilde
(Hz.) Muhammed’e gelen vahiy veya Buda’nın yaşadığı aydınlanma gibi dini tecrübelerin gerçekliği de paranteze
alınması gereken bir konudur. Bu durumu Hollandalı din bilimcisi William Brede Kristensen (1867- 1953), “İnanan
daima haklıdır.”76 sözüyle özetler. Din araştırmalarında bu yöntemi kullanmak; peşin hükümlerden kurtularak, bir
taraftan inananın, dini inanç ve pratiklerinin bidat, batıl ve hurafe olarak nitelendirilmesini, diğer taraftan dinsiz,
zındık veya kâir gibi olumsuz sıfatlara maruz kalmasını engellemeye yöneliktir. Çünkü bunu başarabilmenin,
ötekini/dindarı tam anlamıyla veya öncekinden daha iyi anlamayı sağlayarak, insanların bir arada yaşama kültürünü
geliştireceği, dolayısıyla barışçıl ve hoşgörülü toplumların teşekkülüne yardımcı olacağı düşünülür.

Dindarın dini inanç ve pratikleri sadece şekilden ibaret olmadığı için bu yönteme duyulan ihtiyaç açıktır. Bu
nedenle din araştırmalarında empati yöntemini kullanmamaya yönelik çeşitli eleştirilerin yöneltildiği görülür.
Örneğin bu bağlamda Kanadalı din bilimcisi Wilfred Cantwell Smith (1916- 2000) bu yöntemi kullanmayan
araştırmacıları, bir akvaryumun üzerinde dolaşan, akvaryumun içindeki balıkla ilgili doğru ve tam gözlemlerde
bulunan (konuyla ilgili çok fazla bilgi sağlayan) ama ona akvaryum balığı olmanın nasıl bir şey olduğunu hiç

72. Ursula King, “Din İncelemesinde Tarihsel ve Fenomenolojik Yaklaşımlar”, Dinler Tarihi İncelemelerinde Çağdaş Yaklaşımlar (1945’ten
Günümüze), Yayına Hazırlayan ve Çev. Fuat Aydın, Ankara: Eskiyeni Yay., 2013, s. 27.
73. Bkz. Alıcı, “Kutsala Giden Yol”, s.77; Thomas Ryba, “Phenomenology of Religion”, The Blackwell Companion to the Study of Religion,
Ed. Robert E. Segal, UK: Blackwell Publishing, 2006, s. 103; Douglas Allen, “Din Fenomenolojisi”, Çev. Mehmet Katar, AÜİFD, C. XXXV,
s. 442; Cox, A Guide to the Phenomenology of Religion, s. 31.
74. Mariasusai Dhavamony, Phenomenology of Religion, Gregorian University Press: Rome- 1973, s. 17.
75. Cox, Kutsalı İfade Etmek: Din Fenomenolojisine Giriş, Çev. Fuat Aydın, İstanbul: İz Yay., 2004, s. 50.
76. William Brede Kristensen, The Meaning of Religion: Lectures in the Phenomenology of Religion, Trans. John B. Jarman, Netherlands:
The Hague, 1960, s. 14.
77. Ünal, Din Fenomenolojisi, s. 78.
78. Dhawamony, Phenomenology of Religion, s. 18- 19.
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Din Fenomenolojisinde ötekini/dindarı anlamak veya dini fenomenlerin anlamına ulaşmak için kullanılan ikinci
yöntem empatidir.Bu bağlamda duygudaşlık olarak da ifade edilen empati, dindarın dini tecrübesini tam anlamıyla
anlayabilmek için araştırmacının,kendini onun yerine koymak suretiyle, onun duygularını ve içyüzünü anlaması
olarak tanımlanır.77 Çünkü Din Fenomenolojisine göredini bir fenomeni anlamanın, inananın dini tecrübelerine,
düşüncelerine, duygularına, ikirlerine vb. yönelik empatiyle mümkün olacağı ifade edilir.78

sormayan sineklere benzetir. Bu doğrultuda o, “Bir din hakkındaki hiçbir ifade, o dine inananlar tarafından kabul
edilebilir olmadan geçerli değildir.” ilkesini ortaya koyarak, empati yönteminin vazgeçilmezliğine işaret eder.79

İnanan için, dini inanç ve pratiklerin ifade ettiği anlamı ortaya koymaya yönelik olan empati yöntemi, ötekinin
anlam dünyasını anlamaya katkı sağlar. Bu yöntem sayesinde örneğin bir Müslüman için namazın, bir Hindu için
yoganın, bir Hıristiyan için Evharistiya ayininin veya bir Yahudi için Fısıh yemeğinin ne anlam ifade ettiği tam
anlamıyla veya en azından öncekinden daha fazla kavranabilir. Aynı şekilde bir Müslümanı öteki olarak kabul eden
bir araştırmacı için bu yöntem, inanan için haccın bir tür seyahat olmadığını görmesini ve onun için daha derin
anlamlar taşıdığının farkına varmasını sağlayabilir. Bu şekilde dini inanç ve pratiklerinden dolayı ötekileştirilen
inananlara yönelik, hem bireysel hem de toplumsal anlamda daha müsamahakâr bir tavır geliştirilebilir.

Genel anlamda Din Fenomenolojisinde, ön yargılardan kurtularak ve empatik tarzda, dindarı/ötekini tam
anlamıyla anlama, genel bir ilke olarak temayüz eder. Din Fenomenolojisi anlayışlarındaki temel farklılıkların
da dindarı/ötekini daha iyi anlama amacıyla ortaya çıktığı ifade edilebilir. Bu doğrultuda Din Fenomenolojisinin
genel özelliklerine atfen, “Her şey dindarı/ötekini daha iyi anlamak için!” sloganı kullanılabilir. Bu noktada Ninian
Smart’ın ötekini anlamak ve bu şekilde barışçıl bir dünyanın teşekkülüne hizmet etmek amacıyla ortaya koyduğu
Din Fenomenolojisi anlayışı ele alınacaktır.
Ninian Smart’a Göre Din Fenomenolojisi

20. yüzyılın ikinci yarısının en önemli ve etkili din bilimcilerinden birisi olarak kabul edilen Ninian Smart (19272001), California (Santa Barbara) ve Lancaster Üniversitelerinde akademisyenlik yapmış ve çeşitli üniversitelerde
Dini Araştırmalar bölümlerinin kurulmasına öncülük etmiştir. Dinler Tarihi, Din Fenomenolojisi ve Din Felsefesi
en önemli çalışma alanlarıdır. En önemli eserleri arasında, “The Religious Experience of Mankind (1969)”, “The
Phenomenon of Religion (1973)”, “The Dimensions of the Sacred (1996)”, “The World’s Religions (1998)” adlı
çalışmaları sayılabilir. 80 Ayrıca onun Din Fenomenolojisi 1970’lerden itibaren İngiltere okullarında dinler arası din
eğitiminin yaygınlaşmasında oldukça etkili olmuştur.81
Smart, ötekini/dindarı daha iyi anlayabilmek için öncelikle onların mensubu oldukları dinleri tanımanın zorunluluk
arz ettiğini düşünür. Dinin oldukça zengin ve karmaşık bir fenomen olduğunu belirten Smart, bu doğrultuda dinin
hem içsel hem de dışsal yönlerden incelenmesi gerektiğine işaret eder. Bu görevin, inananlara ait dini tecrübeleri
her türlü ön yargıdan uzak empatik bir anlayışla tasvir ederek başarılabileceğini düşünen Smart, bunun da hassas
ve sanatkârane bir yöntemi gerektirdiğini belirtir. Bu yöntemi en uygun şekliyle Din Fenomenolojisinin ortaya
koyabileceğini düşünür.82

Genel anlamda Din Fenomenolojisini “dinle/dindarla ilgili değer yargısız (value-free) tasvirler yapma
teşebbüsü”83 olarak tanımlayan Smart’ın, bu bağlamda ötekini anlamaya yönelik olarak kullandığı temel yöntemlere
ve bunların ötekini anlamaya yönelik katkılarına temas edilecektir.
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Metodolojik Agnostisizm Yöntemi

Smart’ın Din Fenomenolojisi’nin en belirgin özelliğinin “agnostik tavır” olduğu söylenebilir. Çünkü din
araştırmalarına ateistik veya teolojik/metaiziksel bir tavırla başlanmasına karşı çıkan Smart, bu çalışmalarda
agnostik bir tutumun benimsenmesini teklif ederek, bu tavrı “metodolojik agnostisizm” olarak isimlendirir ve
bununla fenomenolojik çalışmalarda metodolojik tarafsızlığa duyulan ihtiyacı vurgular.84
79. Wilfred Cantwell Smith, “The Comparative Study of Religion”, Inaugural Lectures, Monreal: McGill University, 1950, s.42.
Bkz. Ursula King, “Smart, Ninian”, The Encyclopedia of Religion, Lindsay Jones (Editor in Chief), Second Edition, USA: Macmillan
Reference, c. XII, 2005, s. 8442- 8445; Özcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 87- 88.
81. Recep Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, DEM Yay., İstanbul- 2004, s. 78; Smart’ınfenomenolojik anlayışının İngiltere
okullarındaki din eğitimine yönelik etkileri hakkında kapsamlı bilgi için bkz. Vahdeddin Şimşek, İngiltere’de Devlet Okullarında Okutulan
Din Eğitimi (Re) Dersi ile Türkiye’de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının
Karşılaştırılması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2014.
82. Smart, “Din ve İnsan Tecrübesi”, Çev. Ali İhsan Yitik, Dokuz Eylül İlahiyat Fakültesi Dergisi, İzmir,1992, S.7, s.424; The Religious
Experience of Mankind, New York: Charles Scribner’s Sons, 1969, s. 11- 12.
83. Smart, The Science of Religion & the Sociology of Knowledge: Some Metodological Questions, New Jersey: Princeton University Press,
1973,s. 21.
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Smart, Husserl’in ortaya attığı ve ondan istifade eden fenomenologların da epoche olarak bahsettiği kavramı,
metodolojik agnostisizm kavramı bağlamında ortaya koymuştur. O, bu kavramı, “Biz tanrıların varlığını ne
inkâr ne de kabul ederiz.”85 diyerek açıklamıştır. Bu nedenle din bilimcisi sürekli bir şeyleri kanıtlama peşinde
olmamalı, daima agnostik olmalıdır. Smart’ın ortaya koyduğu agnostik yaklaşım,“Bütün dini fenomeler batılı ve
Hıristiyan ölçütler açısından değerlendirilmelidir.” ve “Dini fenomenleri araştırmaya seküler ve ateistik açıdan
başlamalıyız.”anlayışlarını uzlaştırarak geliştirmeye yöneliktir.86

Smart, metodolojik agnostisizmi uygulamayı başarmak ve dinin fenomenolojik nesnesinin doğasını tam
anlamıyla ortaya koyabilmek için fenomenolojik anlamda “gerçek” ve ontolojik anlamda “var olan” kavramlarını
kullanır. Örneğin bu ayrım bağlamında Tanrı var olsun veya olmasın Hıristiyanlar için bir gerçektir. Burada kullanılan
metodolojik agnostisizm, tasvir edilen herhangi bir inanç sistemindeki varlık veya odak hakkındaki agnostisizmdir.
Dolayısıyla “gerçek olanın”, “var olup olmaması” paranteze alınması gereken bir konudur.87 Bu yöntemin kişilerin
inanç hürriyetlerine imkân sağlayarak, çeşitli şekillerde ötekileştirilmesini engelleyici bir özelliğe sahip olduğu
söylenebilir. Çünkü bu yöntemde kişinin inandığı şeyin veya uyguladığı pratiğin gerçekliği paranteze alınarak,
tartışma konusu yapılmaktan çıkarılır. Örneğin bir Hindu için İneğin ve bir Müslüman için Hacerü’l Esvedtaşının
kutsallığı veya bir Hıristiyan için Evharistiya ayininde kullanılan ekmek ve şarabın İsa’nın eti ve kanına dönüşüp
dönüşmediği paranteze alınarak, inanan gerçeklik tartışmalarından uzak bir şekilde “olduğu hal üzere” anlaşılmaya
çalışılır. Nitekim Din Fenomenolojisinde bu yaklaşım “Şeylerin (Fenomenlerin) Kendisine Yönelmek” şeklinde
slogan haline gelmiştir.
Bilgili Empati Yöntemi

Smart, Din Fenomenolojisi’nde kullanılan empati yöntemine atfen, bu kavram yerine “bilgili empati” kavramını
kullanmayı tercih eder. Bu yöntemi, fenomenoloğun diğer dini kültür dünyasının hatta kendi kültüründeki farklı
dünyaların içerisine girme teşebbüsünün duygusal yönü olarak nitelendirir. Bu bağlamda sempatinin epoche
yöntemini içermezken, “bilgili empati”nin güçlü bir şekilde epoche yöntemine yer verdiğini belirtir. 88

Bir inanç sistemini daha iyi veya tam bir şekilde anlamak için inananın değerlerine, hislerine ve bakış açılarına
iştirak etmenin zorunluluk olduğunu belirten Smart, bunu sağlayabilmek için bilgiye, empatiye ve hayal gücüne
ihtiyaç olduğunu düşünür. Bu durumun eğitim sistemlerinde ihmal edildiğini düşünen Smart, bilgi ve hayal gücünü
içeren bilgili empati aracılığıyla bir erkeğin kız olmanın neye benzediği veya kısa bir kişinin uzun olmanın nasıl bir
şey olduğuyla ilgili belli bir anlamaya ulaşabileceğini ifade eder. 89

Günümüzün turizm çağı olduğunu belirten Smart, farklı yerlere yapılacak seyahatler sonucunda diğer dini
kültürlerin yerinde müşahede edileceğini ve bu durumun da “bilgili empati”ye teşvik edeceğini düşünür. Bu
bağlamda romanlar ve ilmler gibi yazılı ve görsel materyallerin de bu amaca hizmet edeceğini ifade eder.90

“Bilgili empati” yöntemini, Kızılderililerin “Bir kişiyi onun ayakkabısıyla/çarığıyla bir mil yürümeden asla
yargılama.” sözüyle özetleyen Smart, inananın inanç dünyasına nüfuz edebilmek için empati kadar kişinin zihinsel

84. Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, s. 158.
85. Smart, The Phenomenon of Religion, London: The Macmillan Press Ltd., 1978, s. 53.
86. Özcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 285.
87. Smart, The Science of Religion& the Sociology of Knowledge, s. 54.
88. Smart, The Phenomenon of Religion,s. 74- 75.
89. Smart, Buddhism and Christianity: Rivals and Allies, London: The Macmillan Press, Ltd., 1993, s. 4.
90. Smart, The World’s Religions, USA: Cambridge University Press, 2002,s. 590- 591.
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Modern dünyanın çoğulcu yapısının “bilgili empati” yöntemini uygulamak için önemli bir fırsat olduğunu
düşünen Smart, her nerede yaşanırsa yaşansın Budistler, Hindular, Yahudiler ve Müslümanlar gibi pek çok din
müntesibiyle arkadaşlık edilebileceğini dile getirir. Bu nedenle din müntesiplerine tapınak, sinagog veya cami gibi
dini mekânlarda eşlik etmenin insanın hayal gücünü geliştireceğini ve “bilgili empati”ye yönlendireceğini düşünür.
Örneğin; Afrika’ya yaptığı seyahatlerinde dilini bilmediği kimi zamanda ne söylediğini anlamadığı yerel kişilerle
arkadaşlık etmenin onların dinini ve dini tavırlarını anlamak adına kendisine pek çok şey kazandırdığını ifade eder.

arkaplanını inşa eden yapıları anlamanın da önemli olduğunu ileri sürer. Örneğin; “Sri Lanka’da Buda heykeline
çiçek koyan bir Budist’i anlamak için ne yapmalıyız? sorusunu soran Smart, onu anlamak için onun dünya anlayışını
ve bu anlayışı şekillendiren karmaşık yapıların anlaşılması gerektiğini ifade eder.91
Smart’ın bilgili empati yöntemiyle, ötekini kısmen veya tamamen tanıma imkânına veya en azından tanıma
niyetine sahip olunabileceği söylenebilir. Nitekim bir beyazın, zencinin his ve tavırlarına veya herhangi bir din
müntesibi için dini inanç ve pratiklerin ifade ettiği anlama yönelik empatik tavrın, ırkı veya dini ne olursa olsun
insanlar arası ilişkilerde hoşgörü iklimine katkı sağlayacağı yadsınamaz bir durumdur.

Bilgili empati yöntemini uygulayabilmek için çeşitli öneriler sunan Smart, yine de insanların kendi ön yargıları ve
kültürel özellikleri tarafından renklendirilmiş gözlüklerle dünyaya baktıkları için bilgili empati yöntemini uygulama
da çeşitli sorunların ortaya çıktığına işaret eder. Bu problemler için anlamlı epoche yöntemini kullanmayı teklif eder.
Anlamlı Epoche Yöntemi

Din araştırmalarında bir taraftan “değer yargısız”, diğer taraftan “empatik” yaklaşımın önemine işaret eden Smart,
kimi zaman bu iki yaklaşım arasında gerilimlerin açığa çıktığını belirtir. Dolayısıyla o, ortaya çıkan gerilimlerin
üstesinden gelmek amacıyla “anlamlı epoche” adını verdiği yöntemi kullanır.

Smart’a göre “anlamlı epoche” gereğince fenomenolog, inananın hislerini, tavırlarını ve diğer ikir ve kanaatlerini
sürekli akılda tutacak şekilde fenomeni tasvir etmeye çalışır. Yani fenomenolog kendi hislerine teslim olmadan
söz konusu fenomenin neye benzediğini anlamaya çalışır. Böylelikle fenomenoğun aynı zamanda inananın neye
benzediğini onun gibi hissederek anlaması mümkün olabilir.92
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Smart hem bilgili empati hem de anlamlı epoche yöntemi doğrultusunda, Müslümanların namaz anlayışını şu
şekilde tasvir eder: “Aşkınla bir iletişim şekli olan ibadetin en iyi örneği İslam’dadır. Dini yaşamlarının özünde
ibadetin yer aldığı Müslümanlar bir seccadenin üzerinde namaz kılarlar. Onların Mekke’ye yönelerek eğilmeleri
oldukça fazla şey ifade eder. Genel olarak seccadelerde kuş ve çiçek resimlerinin tasvir edilmesiyle bir bahçe
tasavvur edilir. Bu bahçe Âdem ve Havva’nın yaşadığı cenneti temsil eder. Bu durum bir şiirde “Sen Tanrı’ya bu
bahçede daha yakınsın, Yeryüzündeki herhangi bir yerden.” şeklinde dile getirilir. Dolayısıyla bu seccade ibadet
eden için sembolik bir manevi alanı ifade eder. Bu seccade cadde, açık alan veya işyeri zemini gibi profan (din
dışı) mekân ile kutsal mekân arasındaki sınırı çizer. Bir Müslüman Allah ile iletişime geçebilmek için uygun bir
hale gelmek maksadıyla suyla yıkanır (abdest) ve belli bir kutsallığı elde eder. Bir Müslüman boynunu eğerek
(rükû) ve alnını yere koyarak (secde) bedensel bir eylemle Allah’ın büyüklüğü ve üstünlüğü karşısındaki acziyetini
ve alçakgönüllülüğünü ortaya koyar. Mekke’ye yönelerek rükû yapan Müslüman Allah ile yeryüzü arasında
iletişimi sağlayan en kutsal yer olarak kabul edilen kutsal taşa (Kâbe) hem düşünce hem de yön olarak yönelir. Bir
Müslüman için Mekke, evrenin merkezidir ve kutsallık ile gücün en fazla mevcut olduğu yerdir. Allah ilk önce (Hz.)
Muhammed’e Mekke şehrinde vahyettiği için burası yeryüzüyle Allah arasındaki iletişimin en dinamik haline ev
sahipliği yapmıştır.”93

Smith’in “Bir din hakkındaki hiçbir ifade, o dine inananlar tarafından kabul edilebilir olmadan geçerli değildir.”
ilkesi bağlamında, Smart’ın namazla ilgili yaptığı bu tasvirin Müslümanlarca kabul edilebilir olduğu söylenebilir
ve bu tasvirin ön yargılardan uzak ve empatik tarzda inananın/ötekinin dini inanç ve pratiklerini anlamaya yönelik
önemli bir örnek olduğu ileri sürülebilir. Ayrıca Smart, ötekini/dindarı daha iyi anlayabilmek için bazı yönlendirici
metot, kural ve tavsiyelere şu şekilde işaret eder:
Bir inancı öğrenmenin en güzel yolu o inancı uygulayanlar arasında yaşamaktır. İnananın aktivitelerine
antropologların uyguladığı şekilde “katılımcı gözlemci” olarak iştirak etmek için iman zorunluluğu yoktur. Örneğin

91. Smart, Methods and Disciplines in the Study of Religion”, Concept and Empathy: Essays in the Study of Religion, Ed. Donald Wiebe,
New York: New York University Press,1986, s. 211-212.
92. Smart, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 295.
93. Bkz. Smart, Worldviews: Crosscultural Explorations of Human Beliefs, New York: Charles Scribner’s Sons, 1983, s.135; Özcan, Ninian Smart ve Din Fenomenolojisi, s. 161.
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Katolikler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Evharistiya ayinine katılmalıdır. Bu ayinde çeşitli arkadaşlıklar
kurulup dininin kuralları hakkında bilgi edinilebilir.
Müslüman veya Budist bir toplumda katılımcı gözlemci olmanın kendisi için zor veya imkânsız olduğunu
düşünenler kendi toplumlarındaki farklı dine mensup kişilerle iletişim kurarak onların dini hakkında bilgi edinebilir.
Bu anlamda modern dünyada önemli imkânlar vardır. Bu durumda uçakla yapılacak seyahat yerine arkadaşlıklar
sayesinde kültürel seyahat yapma fırsatına ulaşılabilir.
Ötekini/dindarı anlamayı başarabilmek için yöneltilen soruların onun dini veya kültürel sistemin yapısına
uygun olmasına özen gösterilmelidir. Örneğin inançlarında Tanrı’ya yer vermedikleri için bir Budist veya Caynist’e
Tanrı’yla ilgili soru sormak uygun değildir.
Dinin insan yaşamında olduğundan daha fazla önemli olduğu düşünülmemelidir. İnanılan din derin doktrinlere
sahip olmasına rağmen insanların gündelik ilgilerinin de olduğu unutulmamalıdır. Nitekim pek az kişi bir aziz veya
evliyadır.
Dini anlamak için dini sanatla da ilgilenmek gerekir.
Dinler hakkında tarih kitaplarından, ansiklopedilerden ve otobiyograilerden bilgi edinmek kullanışlı bir yoldur.
Ancak araştırmacı din hakkında yazılanların objektif olup olmadığı ve kitap yazarının alanında yetkin biri olup
olmadığı noktasında dikkatli davranmalıdır.
Dinlerin organik ve kendi aralarında çeşitli bağlantılar bulunan boyutlara sahip olduğu her zaman akılda tutulması
gereken altın bir kuraldır.
Empati yöntemini engelleyen tavırlardan sakınmak gerekir.94
Smart, din araştırmalarında kullandığı yöntemlerle insanlar arasında en azından din referanslı ötekileştirmeyi
engellemeyi amaçlar. Çünkü o, bir anlamda her insanın kendi içinde bir evren veya bir dünya olduğunu düşünür. Bu
nedenle, her insanın özel olduğu için saygıyı hak ettiğini ve inancın her insanın ebedi yüceliğini görmeye yardımcı
olduğunu ifade eder.95 Smart, bu saygının gereği olarak da dini inanç ve pratiklerin yasal olarak da özgürlüğünden
yanadır. Örneğin o, Müslüman kadınların başörtüsünü resmi kurumlarda kullanmalarının serbest olması
gerektiğini ve bu şekilde pek çok uygulamanın yasal sınırlar içerisinde çözülerek, insanlar arasındaki çatışmaların
engellenebileceğini düşünür.96

Farklı dil, din ve kültürden insanların birlikte yaşadığı küresel dünyada, insanlar arasındaki çatışmaları, ırkçılık
ve yabancı düşmanlığı gibi konularında içerisinde yer aldığı çeşitli olumsuzlukları engellemek amacıyla çeşitli
çözüm yollarına ihtiyaç duyulduğu aşikârdır.
Bu doğrultuda ötekini/dindarı tam anlamıyla veya öncekinden daha iyi anlamayı hedeleyen Din Fenomenolojisi,
ön yargısız ve empatik bir tavırla dindarı olduğu gibi kabul ederek, onun ırk, cinsiyet, dil, kültür ve din gibi bütün
yönlerine saygı göstermeyi telkin etmektedir. Dolayısıyla dindarı fenomenolojik tarzda anlama teşebbüsünün, insana
yönelik olumsuz davranışları engellemede önemli bir vazife gördüğü ve görebileceği ifade edilebilir.
20. yüzyılın önemli din bilimcilerinden olan Ninian Smart da, ötekini anlamak ve barışçıl toplumların teşekkülüne
hizmet etmek amacıyla Din Fenomenolojisini kullanmış, güncellemiş ve kendine has yöntemlerle söz konusu amaca
hizmet etmeye çalışmıştır. Onun kullandığı ve kullanmayı teklif ettiği yöntemler, ötekini anlamada ve ona saygı
gösterme de değer yargısızlığın ve empatikliğin önemine yönelik farkındalığı artırmıştır. Bu doğrultuda onun Din
Fenomenolojisi, eğitim sistemlerinin temel özelliğinin empatiklik olması gerektiğine işaret ederek, bu tarzdaki
sistemlerin teşekkülüne hareket noktası kazandırmıştır.
94. Smart, Backround to the Long Search,London: British Broadcasting Corporation, 1977, s. 14.
95. Smart, Worldviews, s. 128. Bu bağlamda Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam gibi dinlerin çeşitli emir, yasak ve uygulamalar yoluyla
insanın aklını, malını, canını, namusunu ve dinini koruma altına alarak onun yüceliğine ve değerine işaret ettiği söylenebilir. Konuyla
ilgili karşılaştırmalı bir inceleme için bkz. Özcan, Dinlerin İnsana Verdiği Değer (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam Örneği), İlahiyat
Yayınları: Ankara, 2017.
96. Smart, Worldviews, s. 119- 120.
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GİRİŞ

Çoğulcu Toplumlarda Din Eğitimi Yaklaşımları
Din eğitimi faaliyetlerinin genel itibariyle din merkezli olan ve din merkezli olmayan olmak üzere iki kategoride yürütüldüğü görülmektedir. Din merkezli eğitimde dersin merkezine belirli din veya mezhebin konuları yer almaktadır. Din merkezli olmayan yaklaşımda ise herhangi bir din veya mezhebin konuları merkeze alınmamaktadır.
Eğitim, ekonomi, göç gibi nedenlerden dolayı farklı inanç sahibi insanlar birlikte yaşamak durumunda kalmaktadır. Aynı toplumda farklı kültür ve inanç sahibi bireylere verilecek din eğitiminin bütün ihtiyaçlara cevap
verebilir nitelikte olmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda başta Batı ülkeleri olmak üzere çoğulcu toplumlarda farklı din eğitimi yaklaşımlarına yönelimler vardır.
1. Fenomonolojik Din Eğitimi Yaklaşımı
1950 yıllarda İngiltere yabancı ülkelerden göç almaya başlamıştır. Bu durum ülkede farklı inançtaki toplumların din eğitimi ihtiyacını karşılanması ile ilgili tartışmaların ortaya çıkmasına neden olmuştur. 1970 yılından itibaren din eğitimi yaklaşımı konusunda “non confessional”, “Objektif”, “fenomenolojik” gibi kavramlar
ortaya çıkmaya başlamıştır. Profesör Ninian Smart ve arkadaşlarının öncülüğünde İngiltere okullarında Feno-
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Yirminci yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren toplumlar küreselleşmenin de etkisiyle birlikte tarihin hiçbir döneminde yaşanmayan hızlı değişime şahitlik etmiştir. Bu değişim hayatın her alanında kendisini hissettirmiştir. Özellikle iletişim alanındaki baş döndürücü hızlı gelişimin neticesinde bireyler, yeni değerler, farklı dünya görüşleri, yaşantılar ve kurumlarla karşılaşmıştır. Bu bağlamda toplumun yapısında da değişiklikler
meydana gelmiştir. Kapalı toplumun yerini açık toplum almaya başlamıştır. Bu toplumda çoğulculuk, yaşamın
her alanında ön plana çıkmış ve bütün farklılıklar, zıtlıklar bir arada yaşamıştır.
İnsan fıtraten varlığı “ben” ve “öteki” şeklinde kategorize etmeye meyillidir. Bireyin kendi dışındakileri
“öteki” olarak görmesi, ötekini mutlak kötü ve düşman olarak algılama boyutuna ulaşabilmektedir. Birey, farklılıkları sorun kaynağına dönüştürebilmektedir. Bu durum toplumda barış, huzur ve birlikte yaşama anlayışını
bozamaya ve çatışmalara yol açabilmektedir. Özellikle din, ötekileştirme aracı olarak kullanıldığında durum
daha da kötü bir hale gelmektedir. Geçmişten günümüze insanlık tarihine bakıldığında savaş, çatışma, ayrıştırma ve ötekileştirmenin dinden beslenmenin olduğu görülmektedir. Hatta aynı dine mensup olup farklı düşünce ve ikre sahip olan bireyler birbirlerini tekir edebilmektedir. Oysaki din, insanın kendisini geliştirmesi, varoluş düzeyini yükselterek kendisi ve çevresi ile barışık güzel bir hayata sahip olmasını öğütlemektedir.
Farklı düşünce, ikir, ideoloji, inanç sahibi bireylerin birlikte yaşamış olduğu çoğulcu toplumlarda verilecek olan din eğitimi ve din eğitiminin niteliği oldukça önem arz etmektedir. Bu bağlamda dini, çatışma, kavga
ve ötekileştirme aracı olmaktan çıkarıp, bireylerin kendilerini gerçekleştirme, herkesi olduğu gibi kabul ederek
mutlu bir toplum hayatı oluşmasına olanak sağlayacak din eğitimi yaklaşım ve uygulamaları bulunmaktadır.
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monolojik din eğitimi uygulanmaya başlamıştır. Bu model daha sonra İngiliz din eğitim bilimcisi John Hull,
John Ster ve John Shepherd tarafından geliştirilmiştir.97
Fenomonolojik din eğitiminin yaklaşım ve uygulamalarına fenomonoloji bilimi kaynaklık etmektedir. Çünkü o, farklı dini, kültürel olgu ve olaylarda bulunduğu farz edilen ‘evrensel özü’ veya ‘ideal tipleri’ orta çıkarmaktadır. Başka bir ifade ile Fenomenoloji bilimi, birbirine yakın dini ve kültürel içeriği belirli olgu grupları
çevresinde gruplandırarak yorumlamayı esas almaktadır. Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımı da olaylara ve
olgulara, kuramlardan ve ön kabullerden yaklaşma ilkesini din eğitiminde uygulamaya çalışmaktadır. Özellikle dini materyalleri öğrencinin veya araştırmacının ön kabullerini parantezleyerek, onu yaşayanın ifadeleri içerisinde sunmaya çalışan bir anlayışı geliştirmeyi amaçlamaktadır.98
Fenomonolojik din eğitimi yaklaşımında “Paranteze Alma” ve “Empati” ön plana çıkan kavramlardır. Paranteze alma ile kastedilen kişinin kendi inancı, dini duygu ve düşüncelerini mümkün olduğu kadar ertelemesi
ve böylece bu inançların, kişinin diğer dinlere karşı bakış açısına olumsuz tesir etmemesi, doğru anlamayıanlaşılmayı ve doğru öğretimi engellememesidir. Bu sayede Hıristiyanlık artık, “Yahudi kutsal metinleri için
küçük düşürücü bir Hıristiyan sıfatı olan Eski Ahit’i kullanmayı değil, İbranice İncil’i veya Yahudi terimi olan
Tanah’ı kullanmayı tercih edeceklerdir. Hıristiyan ön yargılarından kaçınmak için Museviliği, Yahudi perspektiinden öğrenmeye çalışacaklardır. Aynı şekilde Hz. Muhammed’i otomatik olarak Hz. İsa’dan daha aşağı olarak tasvir etmek yerine İslam dininin bu merkezi olgusunu Müslüman perspektiinden öğrenmeye ve öğretmeye çalışacaklardır. Aynı durum, bir dizi başka dinler için de geçerlidir. Diğerlerine ait inançların doğru anlaşılması ve öğretilmesi olasılığının artırılması için kişinin kendi inanç ve görüşleri tarafsız kılınır.”99
Fenomonolojik din eğitimi yaklaşımının ikinci önemli öğesi empatidir. Fenomonolojik din eğitiminde asıl
olan öğrencilerin farklı dinleri yalnızca bilişsel düzeyde değil, bununla birlikte o dinlere inanan bireyleri anlamaları, hissetmeleri ve farklı olana saygı göstermeleri amaçlanmaktadır. Bu bağlamda bilinçli yaklaşım, yalnızca diğer dinlerin doktrinlerini, ritüellerini vb. tarafsız bir şekilde anlatabilmek değildir. Amaç, Müslüman
olarak Hacca gitmenin veya Yahudi olarak Kudüs’teki Batı Duvarında dua etmenin ve Roma Katolik’i olarak
Roma’yı ya da diğer kutsal merkezlerden birini ziyaret etmenin hangi duyguları hissettiriyor olabileceğini öğrencilere kazandırmak ve bu konuda onlarla iletişim kurmak gerekmektedir.100
Fenomenolojik din öğretimi yaklaşımı, farklı din, inanç, kültür ve ideolojiye sahip bireylerin birlikte yaşaması realitesinin ortaya çıkardığı problemleri ortadan kaldırmak için çözüm üretmeye çalışmaktadır. Ayrıca
tüm farklılıkların yan yana, huzur içerisinde nasıl yaşanabileceğini öğretim konusu yapılmaktadır.
2. Yorumlayıcı Din Eğitimi Yaklaşımı
Çoğulcu toplumlardaki yaygın olan yaklaşım yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımıdır. Yaklaşım ilk olarak İngiltere ve Galler’deki devlet okullarında okutulmakta olan din eğitiminde kullanılmak üzere ortaya çıkmıştır.
Yorumlayıcı din eğitimi yaklaşımın pratik temelleri İngiltere’deki göçmenler üzerine yapılan farklı araştırmaların sonuçlarına dayanmaktadır.101
Yorumlayıcı din eğitiminin amaçları, “Ötekilerin dini dünya görüşlerini, dini dili ve sembollerini, duygu ve
tavırlarını daha iyi anlayıp farklı dini ve kültürel geçmişe sahip olanlar arasında iyi ilişkiler meydana getirmek;
öğrencilerin kendilerinin hayatından farklı hayat tarzları hakkında okuma ve incelemeleri üzerinde düşünme97 Mustafa Köylü, “Çağdaş Bir Din Eğitimi Teorisi Olarak Çoğulcu Din Eğitimi Modeli: Batı Örneği”, Dini Araştırmlar, C. 6,
S. 14, s. 247 (241-267)
98. Beyza Bilgin, “Mezhepler ve Dinlerarası Eğitim ve İş Birliği”, Kültürel Çeşitlilik ve Din”, Edt. Remziye Yılmaz, Sinemis
Yayınları, Ankara 2005, s. 133; Robert Jackson, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, çv. Üzeyir Ok-M. Ali Özkan, Dem Yayınları,
İstanbul 2005, s. 21.
99. J. Shepherd, “Fenomenolojik Bakış Açısı: Eleştirel Anlamda Sorgulayıcı Din Eğitimi”, Din Öğretiminde Yeni Yöntem
Arayışları Uluslararası Sempozyum Bildiri ve Tartışmalar, haz. Komisyon, çev. Didem Nasman, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları,
Ankara 2003, s. 324.
100. Shepherd, s. 324.
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ye katkı sağlamak; başkalarını tanıyıp kendileri hakkındaki düşüncelerini gözden geçirerek derinleştirerek zihni ve ahlaki yönden olgunlaşmak”102 şeklinde ifade edilmektedir.
Yorumlayıcı din eğitimi, din ve kültürlere birbirlerinden etkilenen dinamik, yaşayan, farklılaşmalar içeren,
üzerinde tartışılan yapılar olarak bakmaktadır. Din eğitimi verilirken din ile ilgili bilgilerin, ders kitaplarının ve
diğer öğretici materyallerinin hiçbir şekilde değiştirilemeyeceği ikri oluşturulmamalıdır. Yorumlayıcı din eğitimi, bir dinin bütün İnanırlarından aynı ikir ve inancı paylaşıp, bir takım işleri aynı şekilde yapmalarını hedelememektedir. Aksine bireyin içerisinde yaşamış olduğu kültürü de dikkate alarak dini-kültürel ortam ve dinin genel ilkeleri arasında ilişki kurarak yorumlamayı hedelemektedir.103
Yorumlayıcı din eğitiminin diğer bir özelliği de tarafsızlık ilkesine önem vermesidir. Yaklaşım, empoze
edici değil, analitik, açıklayıcı ve anlayıcı din eğitimini amaçlamaktadır. Dinî eğitimden daha çok bireyi bütün yönleriyle geliştirmeyi hedelemektedir. Öğrencinin farklı kültür, inanç ve ideolojiye sahip bireylerin bir
arada yaşadığı ortamda kendi duruşunu belirginleştirme sürecine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda yorumlayıcı yaklaşım çoğulcu bir toplumda barışçıl bir toplumsal yapı kurmaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.104

4. Bağlamsal Din Eğitimi Yaklaşımı
Din insan hayatının her kademesinde olup onların gündelik yaşamlarını etkileyen tarihsel ve kültürel dokularında kalıcı, derin etkiler bırakmış bir olgudur. Dolayısıyla dinin, tarihsel ve kültürel bağlamda anlaşılması
gerekmektedir. Bağlamsal din eğitimi yaklaşımında da din eğitimi süreçlerinde antropoloji, tarih ve bağlamsal
teoloji kullanılarak bir bölgedeki dini ve kültürel şartlar incelenmektedir. Yaklaşımda, dinlerin doktrin yönlerinden ziyade sosyokültürel hayatta yaşanmakta olan gerçekliğine değinilmektedir. Böylelikle gündelik hayatta yaşanmakta dindarlık gerçekliği eğitimin merkezine alınarak öğretime konu edilmektedir.
Bağlamsal yaklaşımda evrensel olan ile yerel olan arasında etkileşim ve ilişki oldukça önemli bir yere sahiptir. Eğitim öğretim sürecinde yerel bilgi kaynaklarından yola çıkarak bunların küresel olanla ilişkisi incele-

101. Muhammed Şevki Aydın, Cemil Osmanoğlu, Kültürlerarası Din Eğitimi, Nobel Yayınları, Ankara 2015, s. 167.
102. Robert Jackson, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, s. 177.
103. Robert Jackson, Din Eğitimi: Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, s. 173.
104. Rudolf Englert, “Çoğullaşabilir Bir Din Pedagojisi Modeli: Dini Çoğulculuğun Sınırları”, Ed. Recep Kaymakcan, Çok
Kültürlülük Eğitim, Kültür ve Din Eğitimi, çev. Nesibe Gülşen, Dem Yayınları, İstanbul 2013, s. 181; Muhammed Şevki Aydın,
Cemil Osmanoğlu, Kültürlerarası Din Eğitimi, s. 174.
105. Emir Kuşçu ve Mahmut Aydın, “Dinî Geleneklerin Fenomenolojisi: Wilfred Cantwell Smith Örneği”, İslâm Araştırmaları
Dergisi, Sayı 23, 2010, s. 57. (41-58.)
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3. Diyalojik Din Eğitimi Yaklaşımı
Diyalojik yaklaşım, farklı din, inanç, kültür ve milletler arasında oluşturulabilecek eğitim sürecinde sağlıklı
iletişim kurmayı, iyi ilişkiler oluşturmayı ön plana çıkaran din eğitimi yaklaşımıdır. Bu bağlamda, öğrenme ve
öğretme ortamlarında birincil, ikincil ve üçüncül olmak üzere üç tür iletişim biçimi yer almaktadır.
Birincil iletişimde sınıf içi müzakerelerde kaynak olarak kullanılmak amacıyla tecrübelerin, farklı ikir ve
inançların, bakış açılarının çeşitliliği onaylanmaktadır. İkincil iletişimde olumlu bir sınıf ortamı oluşturulur.
Böylece öğrencinin kendisinin dışındaki ikir ve inançlara açık olmasını ve farklı olandan öğrenmeye merak
duymasını sağlanmaktadır. Üçüncü aşamada sınıf ortamında geliştirilen iletişim farklı yöntem, teknik ve uygulamalarla okulun geneline yaygınlaştırılır.
Diyalojik din eğitimi yaklaşımında öğrenciler sürekli iletişime, sorular sormaya ve sorulan sorulara cevap vermeye teşvik edilmektedir. Böylelikle onlar, farklı olanla iletişime geçme konusunda cesaretlendirilmekte ve karşındakinin tecrübelerini bizzat farklı olandan dinleme imkânını bulmaktadır. Bununla birlikte, farklı düşünce, ikir ve inanç sahibi olanlar hakkında oluşabilecek ön yargıların önüne geçilerek huzurlu bir
toplumun yapısı oluşturulmaktadır. Diyalojik din eğitimi yaklaşımı, dinsel geleneklerin çok sesliliğine saygı
gösterir ve onları değişim içinde olan dinamik yapılar olarak ele alır.105

nir. Bağlamsal yaklaşım küresel ölçekli amaçları öncelediği için öğrencinin küresel toplumda etkileşim ve iş
birliğini anlama yeteneğini geliştirmeyi hedelemektedir.106

SONUÇ VE DEĞERLENDIRME

Küreselleşme ve bilgi iletişim teknolojisinin gelişmesiyle farklı kültür ve dinler arasındaki duvarlar kalkmaktadır. Farklı inanç, düşünce, kültür sahibi insanlar birlikte yaşamaya başlamaktadır. Bu durum bireyler arasında huzursuzluklara neden olabilmektedir.
İnsanların huzur ve mutluluk içerisinde yaşamaları için gönderilen din, tarih boyunca çatışma, savaş ve huzursuzlukların nedeni olmaktadır. Söz konusu olumsuzluklar dinlerin kendisinden değil onların yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır.
Bu bağlamada dinin ana kaynaklarının aslına uygun bir şekilde anlaşılıp günümüz insanının ihtiyaçlarına
cevap verebileceği, ayrıştırıcı değil bütünleştirici, savaşı değil huzur öğütleyen din eğitimi yaklaşımlarına ihtiyaç bulunmaktadır. Bununla birlikte farklı inanç ve kültür sahibi insanların barış içerisinde bir arada yaşamalarına katkı sağlayan din eğitimi yaklaşımları da önem arz etmektedir.
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GİRİŞ
Günümüzde toplumlar, eskiye oranla birbirleri ile daha fazla etkileşim içindedirler. insanlar, çok çeşitli sebeplerle (bu eğitim almak için bilinçli bir eylem olabileceği gibi, savaş sonucu göç nedeniyle zorunlu da olabilir) farklı kültürlerden bireylerle bir araya gelmektedirler. İster sanal olsun, ister bilinçli ya da zorunlu nedenlerle birlikte yaşamak zorunda kalınsın, farklı kültürlere sahip insanların birbirleri hakkında doğru bilgi sahibi
olmamaları ya da önyargıları, bir arada yaşama noktasında birtakım sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Farklı bir kültürel ortama giren birey, ilk birkaç gün ya da hafta bu ortamda başarılı olacağına dair bir inanç geliştirmekte ise de, bu kısa süreli aşamanın ardından bir kriz aşaması gelmektedir. Bu aşamada, yabancısı olduğu
ortam ya da ülkeye karşı düşmanca ve saldırgan bir tavır geliştirilmekte ve bu süreçte bazı önyargıların oluşması mümkün olabilmektedir. Bu aşamada birey, değer verdiği ve anlamlı olarak gördüğü, önceden öğrendiği davranışların, sembol ve işaretlerin hiçbir anlamının olmadığını görerek yolunu kaybetmişlik ve şaşkınlık
duygusu yaşamaktadır. 107
Zorlukları aşmanın yolu birbirini tanımak ve anlamak olarak sıklıkla vurgulanır. Bu noktada ise eğitim bir
çare olarak düşünülmektedir. Özellikle karşılaşılacak olan farklı kültürle ilgili önceden bilgi sahibi olmak, yaşanacak şok durumunu azaltarak uyum sürecini kolaylaştırabilir. “Öteki” olarak tanımlanan108 kişilerle bir arada çalışacak, ya da farklı bir kültür içerisinde yaşamak durumunda kalacak olan kişilere, kültürlerarası bir eğitim sunmak, uyum noktasında olumlu sonuçlar doğurabilir.109 Özellikle günümüzdeki teknolojik imkanlar düşünüldüğünde, farklı kültürlere karşı hoşgörülü tutum, farklı bir kültür içinde yaşayan ya da yaşamayan tüm
bireyler için gerekli bir eğitim amacı olarak değerlendirilmektedir.
Dinin kültürü etkileyen ve kültürden etkilenen boyutu dikkate alındığında, kültürel farklılığın en önemli
nedenlerinden birinin, din ve din anlayışları olduğu söylenebilir. Eğitsel açıdan bu farklılıklarla baş edebilmenin yolu, kişinin kendi dini inancından ya da din anlayışından farklı olan görüş ve inançlarla ilgili bilgi sahibi olması olarak düşünülmektedir. Öteki hakkındaki bilgilerin hangi kaynaktan ve nasıl elde edildiği, dolayısıyla doğruluğu ve objektiliği önem kazanmaktadır. Bireyin inandığı dinin, diğer dinlere ve din mensuplarına
karşı tutumu da belirleyici olmaktadır. Bu noktada inanılan dinin öğretiminde/din öğretiminde, nasıl bir yaklaşım (din eğitimi yaklaşımı) benimsendiği, diğer dinlerin öğretim programlarında nasıl, hangi amaçla ve hangi
yaklaşım ile yer alacağı sorularının cevaplanması gerekir. Bununla birlikte, toplumların çok kültürlü bir yapıya bürünmesi ve kişisel haklar gibi konuların, din eğitim ve öğretiminde, farklı öğretim modelleri geliştirmede sahip olduğu etki de tartışmasızdır.110 Bu çerçevede, Avrupa’da farklı din mensuplarının bir arada bulunduğu din öğretimi modelleri geliştirilmeye ve denenmeye çalışılmaktadır.
Yöntem
Bu tebliğ çerçevesinde, diğer dinler ve kültürler ile karşılaşmada, olası problemlerin çözümü için iki aşamalı bir bakış açısı ortaya konmuştur. Öncelikle mevcut ve zorunlu din dersi müfredatında var olan diğer din ve
107. Fulden İnal Zorel, Kültürlerarası Eğitim, Eğitim Yayınevi: Konya, 2014, s. 74-75
108. Öteki kavramı, kendinden olmayan, farklı birey ya da kültür için kullanılmıştır.
109. Fulden İnal Zorel, a.g.e. s. 78
110. Bkz. John Hull, “The Contribution of Religious Education to Religious Freedom: A Global Perspective” Religious Education
in Schools: Ideas and Experiences from around the World, IRARF, Oxford 2001, s. 1-8, http://www.iarf.net/REBooklet/Hull.htm
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kültürlere dair bir durum tespiti yapılmaktadır. Bu bağlamda öğretim programlarında diğer dinlerin yeri ve bu
konuya dair bakış açısı, deskriptif bir şekilde betimlenmiştir. Böylece ülkemizin kuruluşundan itibaren, diğer
dinlerin öğretimine dair gelişen süreç ile günümüzde DKAB programlarında diğer dinlerin öğretimine dair bakış açımızın ne olduğu bu konuda yapılan akademik çalışma verilerinin sonuçları çerçevesinde sunulmaktadır.
İkinci aşamada ise öğretim programının uygulayıcısı olacak DKAB öğretmenliği111 son sınıf öğrencilerinin
zorunlu olarak yer alan “Kültürler arası din ve ahlak öğretimi” dersine dair bir program önerisi yapılmaktadır.
Önerilen ders programı, DKAB bölümün kuruluşundan itibaren söz konusu dersi okutan öğretim üyesi hocalarımızın tecrübe ve ders materyalleri ile 2015-2016 öğretim yılında dersin etkililiği kapsamında yapılan araştırma112 sonuçları bir arada değerlendirilerek ortaya konmuştur. 113
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Türkiye’de Diğer Dinlerin Öğretimi
Anayasanın 24. maddesine göre, din kültürü ve ahlak bilgisi, ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer almaktadır. 4-8. Sınılarda haftada 2 saat, 9-12. Sınılarda haftada 1 saat olarak okutulmaktadır. 1982 anayasası ile zorunlu dersler statüsüne giren DKAB öğretim programları üzerindeki en köklü değişim, 2000 yılında yapılmıştır. Daha sonraki süreçte 2005- 2006 yılında bazı değişiklikler ile birlikte uygulanmaya devam eden program üzerindeki son değişiklik, 2011-2012 tarihinde yapılmıştır.
Cumhuriyet tarihimiz boyunca DKAB öğretim programı içerisinde diğer dinlerin nasıl, ne kadar ve hangi
yaklaşımla yer aldığı konusu da çeşitli akademik çalışmalarla ortaya konmuştur. Buna göre;
1982 Öncesi Din Derslerinde Diğer Dinlerin Öğretimi
Ülkemizdeki din dersi serüveni, aslında tüm ülkelerdekine benzer bir şekilde dini bir eğitim olarak başlamıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde, din derslerinde çocuklarda İslam dinine karşı sevgi oluşturmanın
amaçlandığı, İslâm dini hakkında temel bilgiler verilerek İslâm dinini benimsetmek gibi bir hedein114 olduğu görülmektedir. Böyle bir eğitimde diğer dinler ya hiç anlatılmamakta ya da hakim olan dinin bakış açısı ile
programlarda yer bulabilmektedir. 1949-1982 tarihleri arasında sadece Müslüman öğrencilerin alacağı varsayımına dayanılarak, isteğe bağlı olarak okutulan din dersi programlarında; diğer dinlerin öğretimi ile ilgili bir
ifadeye rastlanmamaktadır. Din dersi programlarında daha çok İslam öğretiminin gerçekleştirilmesi hedeine
uygun amaçların yer almaktadır. Dersin genel özelliği de İslam dininin anlatımı şeklindedir.115 Bununla birlikte
1979 ortaokul programında “başkasının inancına, ikrine saygı göstermek” şeklinde bazı ifadelere yer verildiği
görülmektedir. Programlarda diğer dinlerin öğretimine bu dönem içerisinde henüz geçilmemiş olsa da; inanç
ve düşünce hürriyetinin bu dönemde programlara girdiği görülmektedir.
Ders kitapları bazında konuya baktığımızda; 1982 öncesi dönem ilkokul ders kitaplarında diğer dinlerle ilgili konu başlıklarına yer verilmemiş, ancak anlatımlar içerisinde Yahudilik ve Hıristiyanlık dinleri hakkında ifadeler yer almaktadır. Ortaokul din dersi kitaplarında da diğer dinlerle ilgili konulara yer verildiği görülmektedir. Bu dönem ders kitaplarında, diğer dinler konusunda daha ziyade dışlayıcı bir üslup kendisini hissettirmektedir. Özellikle de İslam ve diğer dinlerin karşılaştırıldığı yerlerde, dışlayıcı ifadelerin kullanılması, bu
ikri destekler niteliktedir. Örneğin, Kuran-ı Kerim dışındaki kitapların tahrif oldukları, Kur’an’ın bu kitapla111. 2013’de öğrenci alımı durdurulmuştur.
112. Araştırma verileri Erasmus + projesi kapsamında hazırlanan uluslararası bir kitap bölümü olarak sunulmuştur. Bkz. Yıldız
Kızılabdullah &Fatma Çapcıoğlu,”Veränderte Wahrnehmung des „Anderen“ Werkstattbericht zu einer Studie an der Universität
Ankara”, Religiöse Bildung und interkulturelles Lernen, (ed. Andŕ Ritter, Jörg Imran Schröter, Cemal Tosun), Waxman:Münster,
2017.
113. Bahsedilen araştırmada, dersin amaçları, öğretim ortamı ve etkinlikleri özel olarak planlanmış, gezi ve uzman konukların
katılımı sağlanmıştır. Bu dersin etkililiğinin yapılan araştırma ile ortaya çıkması, DKAB öğretmeni yetiştirme konusunda tebliğ
çerçevesinde sunacağımız ders programı önerisinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.
114. Tuğrul Yürük, “Cumhuriyet Dönemi Din Öğretimi Program Anlayışları”, Dini Araştırmalar, Ocak-Haziran 2010, C: 13, S:
34 ss. 69-86, s. 73
115. Hatice Gündüz, İlköğretim Din Dersi Kitaplarında Diğer Dinlerin Öğretimi (Zorunlu Din Öğretimi Öncesi Ve Sonrası
Dönemlere Ait Ders Kitapları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2008, Ankara, s. 175.
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rın hükümlerini ortadan kaldırmış olduğu ifadelerine hemen hemen bütün kitaplarda rastlanmak mümkündür.
Bununla beraber bu dönemin kitaplarında, “bütün kutsal kitapların aynı mesajı getirdikleri, Hz. Âdem’den Hz
Muhammed’e kadar bütün peygamberlerin insanları doğru yola iletmek için gönderildikleri, bu açıdan bütün
kitaplara iman ettiğimiz” gibi kapsayıcı denebilecek ifadeler de yer almaktadır. Ancak bu ifadelerin ardından,
genellikle dışlayıcı denilebilecek ifadeler gelmektedir. Örneğin “bütün kitaplara iman ettiğimiz, ancak en son
ve en mükemmel dinin İslam dini olduğu ve İslam dininin gelmesiyle bütün dinlerin hükümlerinin ortadan
kalktığı” şeklindeki ifadeler buna örnek olarak gösterilebilir. 116

2000 yılı sonrasında diğer dinlerin öğretimi
Dünyadaki ve Türkiye’deki değişim ile birlikte DKAB programları 2000 yılında köklü bir değişime uğramıştır. Günümüze gelene kadar bazı değişiklikler yapılmakla birlikte(2005 ve 2011-2012) şu an uygulamada
olan program, 2000 yılında hazırlanan programın mantığını korumaktadır.
DKAB dersinin içeriğinin belirlenmesinde “dinin temel bilgi kaynakları dikkate alınarak İslam’ın kök değerleri çerçevesinde “mezheplerüstü (herhangi bir mezhebi esas almayan, mezhebî tartışmalara girmeyen) ve
dinler açılımlı” anlayış olarak ifade edilebilecek bir yaklaşım benimsenmiştir.118
Dinler açılımlı ifadesine uygun olarak programda diğer dinlere dair bilgiler ayrı bir ünite (8. Sınıf: Dinlerin Evrensel Öğütleri) kapsamında yer almaktadır. Temel amaç; farklı din, kültür ve inançlara hoşgörülü bireyler yetiştirebilmek, farklılıkları birer zenginlik olarak anlayabilmek, dini kendi kaynaklarından ve doğru olarak öğrenmenin önemini fark edebilmek şeklinde özetlenebilir. DKAB dersinde verilen diğer dinler hakkındaki bilgilerle öğrencilerin, inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandırmak, başka dinlerden olanlara karşı öğrencilerin daha hoşgörülü ve toleranslı olmasını sağlamak amaçlanmıştır. Diğer dinlerle ilgili öğrencilere verilecek olan bilgilerin, onların farklı dinleri tanımalarına ve o dinlere mensup insanların inanç ve düşüncelerini birbirine empoze etme yoluna gitmeden, ortak meseleler etrafında konuşma, tanışma ve işbirliği yapabilme imkânlarını meydana getirmesi hedelenmektedir. Diğer dinler hakkında öğrencileri bilgilendirmek, çeşitli dinlere mensup olan kimseleri anlamalarına ve bu sebeple aralarındaki iletişimsizliğin ortadan kalkmasına, değişik inançlardaki insanlarla kendileri arasında saygı ve sevgiye dayanan hoşgörü ve dostluğun yerleşmesine imkan hazırlayacaktır.
Programın açıklamalar kısmında dikkat edilecek hususlar da belirtilmektedir. Dinlerin evrensel öğütleri
adlı ünitede için, “dinlerin ortak amaçlarına dikkat çekilmesi ve dinler hakkındaki bilgilerin genel özellikleri
itibariyle hurafeden ve ön yargıdan uzak, bilimsellik ve objektilik göz önünde bulundurularak işlenmesi istenmektedir.119 Ders kitapları bağlamında da bu bakış açısını görmek mümkündür. 2000 yılından önceki ders kitaplarında, diğer dinlere ait bilgilerde, genellikle Kur’an ayetlerinin temel alındığı, 2000 yılından itibaren ise
diğer dinlerin kutsal kitaplarından da alıntılar yapıldığı ve bu yönüyle de kapsayıcı ve çoğulcu bir anlatımın
daha etkin olduğu görülmektedir. 120
116. Hatice Gündüz, a.g.e. s. 178
117. Hatice Gündüz, a.g.e. s. 179
118. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınılar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, MEB, Ankara, 2010, s.2,
Erişim Tarihi: 06.03.2017.
119. İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi (4, 5, 6, 7 ve 8. Sınılar) Öğretim Programı ve Kılavuzu, s. 65
120. Hatice Gündüz, a.g.e. s. 172
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1982 Zorunlu DKAB programında diğer dinlerin öğretimi
1982 yılında din dersleri DKAB adı ile zorunluluk statüsü elde etmesiyle birlikte, diğer dinlerle ilgili bilgilerin öğretim programında yer aldığı görülmektedir. Ancak daha önceki programların ve zihniyetin etkisi altında kalınan bu programda, diğer dinlere İslam bakış açısı ile yaklaşılmıştır. Diğer dinlerle ilgili bilgiler, Kur’an
ayetleri çerçevesinde Yine “başkalarının inancına ve düşüncesine, farklı milletlerin örf ve adetlerine saygı”
gibi amaç cümleleri programda yer almaktadır. 1982 dönemi ders kitaplarında da çoğulcu ve kapsayıcılığı yansıtan ifadeler olmakla birlikte, dışlayıcı ifadeler yoğunluktadır. Bu açıdan diğer dinlerin öğretimi ile ilgili bakış açısının önceki döneme göre farklılaştığını söylemek mümkün görünmemektedir.117
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Diğer Dinlerin Öğretiminde Öğretmen Eğitiminin Önemi
Din öğretimi alanında dünyada yaşanan yeni yaklaşımlar121 incelendiğinde, teorik olarak belli ilkeler çerçevesinde yazılmış olan programlardan, uygulama aşamasına gelindiğinde istenen verimin alınamadığı durumların var olduğu görülebilmektedir. Bu durumlarda, öğretmen faktörüne, özellikle dikkat çekilmektedir. 122 Öğretmenin tutum ve tavırlarının, uygulanan programın başarısı ile doğrudan bağlantılı olması, din öğretimi programlarını uygulayacak öğretmenlerin, yeterliliklerini ve yetiştirilme meselesini gündeme getirmektedir.
Öğretmenin rolü, din öğretimindeki yaklaşım modellerinde ise daha önemli bir hale bürünmektedir. Öğretmenin diğer dinlere dair bilgileri veriş tarzı, bu dinlere karşı tavrı ve tutumu, öğrenciler için birer öğrenme ortamı oluşturmaktadır. Bu sebeple öğretmenlerin sadece diğer dinlerle ilgili bilgilere ya da öğretim yöntemleri ile
ilgili bilgilere sahip olmaları yetmez. Nitekim yapılan araştırmalar, eğitimin amaçlarına ulaşmasında öğretmen
yeterliğini ilk sıralara koymaktadır.123 Diğer dinlere karşı hoşgörü ve barış kültürünü oluşturmayı amaçlayan
bir öğretmenin, dinler açılımlı bir ders programındaki amaçları önce kendisinin içselleştirmiş olması beklenir.
Özellikle lisans eğitimleri sürecinde, öğretmen adayı olan öğrencilere, “öteki” konusunda farkındalık kazandırmak, onları kültürlerarası karşılaşmalar ve kültürlerarası din eğitimi konusunda bilinçlendirmek, İslam dininin diğer dinlere bakış açısı ile ilgili teolojik referanslarını gözden geçirme imkanı sunmak, barış ve hoşgörü
ortamının oluşturulması ve gelecek nesillere aktarılabilmesi adına önemli bir husus olarak değerlendirilmektedir. Bu, öğretmen yetiştirme stratejimizle ilgili temel bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiği anlamına da gelir.
DKAB Öğretmeni Yetiştirmede Bir Ders Programı Önerisi:
Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi Dersi Örneği
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, özelikle küreselleşen dünyada her zamankinden daha çok ihtiyaç
duyduğumuz barış ortamını zenginleştirmek ve öğrencilerini bu bilinçle yetiştirmek üzere bir takım dersleri
zorunlu olarak okutmaktadır. Bunlardan biri, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, İlköğretim DKAB Öğretmenliği bölümü son sınıf bahar döneminde, haftada iki saat olarak yer alan “Kültürler Arası Din ve Ahlak Öğretimi” dersidir. Mezun olduklarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (DKAB)öğretmeni olarak görev alacak
öğrencilere verilen bu dersin amacı, en genel anlamda farklı kültürlerle karşılaşmada, onlarla bir arada yaşama tecrübelerinde, barış ve saygı kültürünü geliştirebilmelerine katkı sağlamaktır. Bu ana hedef doğrultusunda, öğrencilerin farklı kültürlere karşı olumlu bakış açısı geliştirmeleri hedelenmektedir. Bu dersin, yeni bir
öğretim programı önerisi olarak sunulmasının nedeni, diğer dinlerin öğretimini yapacak öğretmen adaylarının,
öncelikle kendi düşünceleri bağlamında barış kültürünü geliştirecek bir hoşgörü anlayışını geliştirmeleri ve diğer dinlerin öğretimi sırasında DKAB programın temel yaklaşımına uygun bir uygulama ortamını öğrencilerine sunabilmeleri gerekliliğidir. 2013 yılından itibaren DKAB öğretmenliği programlarına öğrenci alımlarının durdurulmasıyla birlikte, DKAB programını uygulayacak öğretmenlerin, diğer dinlerin öğretimi ile ilgili herhangi bir bakış açısına sahip olmadan öğretmenlik mesleğine geçecekleri dikkate alındığında, sunduğumuz önerinin tüm ilahiyat fakülteleri ve DKAB öğretmenliği formasyonu için gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Tebliğde, Kültürlerarası din ve ahlak öğretimi dersinin programa konulduğu ilk günden itibaren, dersin sunumuna dair biriken materyaller ve tecrübelerle, 2015-2016 bahar döneminde bu dersin etkinliği üzerine yapılan bir araştırma (Kızılabdullah & Çapcıoğlu, 2017) kapsamında elde edilen bilgiler bir araya getirilerek, öğretmen yetiştirme stratejimize yönelik bir örnek ders programı önerisi sunulmaktadır. Bu öneride, diğer dinlerin öğretimi bağlamında barış kültürünün oluşmasına katkı sağlayabileceği düşünülen temel ilkeler, etkinlikler
ve yöntemler, birbirini bütünleyen aşamalar olarak belirlenmiştir. Bu aşamalar şu şekilde sıralanabilir:
Diğer dinlere dair bilgimizin kaynağı nedir? Kendi teolojik referanslarımızla karşılaşma: İnsanların ötekine olan tavırları büyük oranda inandıkları dinin, diğer dinler hakkındaki bakış açısına dayanır. Bu noktada dinin ne söylediği ile birlikte, bireyin dininin ne söylediğine dair algısı daha çok ön plana çıkabilmektedir. Bir
121. Fatma ÇAPCIOĞLU, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim
Programlarının İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2006, Ankara.
122. Öğretmenlere notlar bölümü için bkz. Vahdettin Şimşek, “ İngiltere’de Devlet Okullarında Okutulan Din Eğitimi (Re) Dersi İle
Türkiye’de Devlet Okullarında Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) Öğretim Programlarının Karşılaştırılması”,
Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), 2014, Ankara, s. 126 vd.
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123. Abdurrahman Boran, “Lise Birinci Sınılarda Okutulan Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Dersinin Öğrencilerin İslam Dini Dışındaki
Dinler Hakkındaki Bilgi Ve Düşüncelerine Etkisi”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), 1996,
Ankara, s. 147
124. Şahin Kızılabdullah, “Dinlerin Birey, Aile Ve Toplum Barışına Katkısı (Yahudilik, Hıristiyanlık ve İslam)”, Ankara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Doktora tezi), 2016, Ankara.
125. Süleyman Ateş, “Cennet Müminlerin Tekelinde Değildir”, İslami Araştırmalar, C.3, S.1, 1989, SS. 7-24; Talat Koçyiğit, “Cennet
Müminlerin Tekelindedir”, İslami Araştırmalar, C.3, S.3, 1989, ss. 85-94; Süleyman Ateş, “Cennet Tekelcisi mi?”, İslami Araştırmalar,
C.4, S.1, Ocak 1990, ss. 29-37
126. Bkz. Mualla Selçuk, “Birlikte Yaşamaya Kur’ani Bir Yaklaşım” Kültürel Çeşitlilik ve Din, (Ed. Remziye Ege), Sinemis Yayınları,
2005, Ankara, ss. 229-242.
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başka ifadeyle, kutsal metnin anlaşılmasında, kişilerin sahip oldukları önyargıları, diğer dinlerle ilişkileri belirlemede daha başat bir rol oynayabilir. Bu durumda, bireylerin diğer dinlere ait kanaatlerinin, asıl kaynakları konusunda farkındalık kazanmaları önem arzetmektedir. Kültürlerarası din ve ahlak öğretimi dersinin ilk
aşaması, öğrencilerin, diğer dinlere dair bakış açılarını dayandırdıkları referans noktaları ile karşılaşmalarını sağlamak olarak belirlenmiştir. Bu aşama ile öğrencilerin, diğer dinlerle ilgili bilgilerinin, hangi kaynaklara dayandıkları konusunda, eleştirel bir düşünme sürecine girmeleri istenmektedir. Herhangi bir ikrin benimsetilme çabasının olmadığı bu ilk aşamada amaç, öğrencilerin, bilginin/bilgilerinin kaynakları konusunda düşünmelerini sağlamaktır. Böylece, öğrencilerin diğer dinlere dair önyargılı ve dışlayıcı bakış açısını farketmek
ve ötekine gösterilecek hoşgörü tavrının teolojik referansını, kendi inancımız/geleneğimiz içerisinde bulmaktır. Bu tavır, sadece dışarıdan elde edilecek bir yönlendirme ile ya da gerekliliğine dair söylemlerle gerçekleşemeyecektir. Bir başka ifadeyle, kişinin, kendi teolojik referanslarında, hoşgörüye ait bir temel bulması, onu
içselleştirmesi noktasında önemli görülmektedir. Her dinin kendi kutsal metinlerinde barış kültürünü yansıtan
ifadelerin bulunmasına123 rağmen, din farklılığının günümüzde insanlar arasında düşmanlık sebebi olabilmesi
de, yapılan uygulamanın gerekliliğini destekler niteliktedir.
Bahsedilen amaca yönelik olarak bu aşamada izlenen yöntem, tartışmadır. İslam’ın diğer dinlere bakışı açısı ile ilgili karşıt iki görüşü ispatlama çabasında olan akademik çalışmalar125 bu kapsamda okutulmakta ve öğrencilerden münazara tekniği ile görüşlerini savunmaları istenmektedir. Buradaki ana gaye, Kur’an’ın diğer
din mensuplarına yönelik ifadelerinin anlaşılmasında, ayetlerin indiği sosyo-kültürel ortamın dikkate alınması
ve Kur’an’ın diğer din mensuplarına yönelik tavrının, sadece dini inançlar bağlamında olmadığı, o dönemde
yaşanan reel olaylara göre çeşitlendiğinin farkedilmesidir. Bu sayede Kur’an’ın, diğer din mensupları ile ilgili
birbirinden farklı tavırlar içeren ayetlerindeki asıl mananın anlaşılmaya çalışılması beklenmektedir. Kur’an’da
geçen bu ifadelerin, dışlayıcı bakış açısı için teolojik bir desteğe büründüğü ve dini inancın bir parçası olarak
kabul edildiği düşünüldüğünde, hedelenen gayenin önemi farkedilebilir. Kişilerin kendi dini teolojik referansları, onların, diğer din mensupları da dahil tüm insanlarla ilişkilerinin temelini belirleyecek bir dünya görüşü
oluşturmalarına yol açabilmektedir. Ve bu referans, dinin gerçekte ne söylediğinden ziyade, bireyin ne anladığı çerçevesinde de gelişebilmektedir. Bu yönüyle buradaki amaç, bireyin kendi referanslarının hangi kaynağa
dayandığını görebilmesi, eleştirel bir sorgulama süreci ile önyargılarını farkedebilmesidir. “Öteki” ile birlikte
ve barış içerisinde yaşayabilme becerisi geliştirebilmek, öncelikle bu ön kabullerimizin farkına varmakla ve diğerlerini de içine alan bir bakış açısını, kendi teolojik geleneğimizde bulmakla mümkün olabilir.
Kur’an’ın çeşitliliğe bakışı: Bu aşamada teolojik tartışmaların yanında, öteki ile birebir somut karşılaşmanın barış kültürünü oluşturma açısından önemi vurgulanmaktadır. Bunun dayanak noktası ise, insanlar birebir ilişki kurduklarında, dışlayıcı bir bakış açısında yumuşama olabileceği varsayımıdır. Elbette bu karşılaşmaların niteliği ve amacı çok önemlidir. Öncelikle bu farklılıkların ve karşılaşmaların, Allah’ın isteği neticesinde oluştuğuna dair bir ön düşüncenin oluşması hedelenmektedir. Bu çerçevede dersin ana kavramı tearuftur126. Farklılıkların, birbirimizle tanışma ve ortak iyiyi oluşturma gayesiyle, Allah’ın isteği doğrultusunda gerçekleştiği ikrine vurgu yapılmaktadır. Ayrıca tearufun, karşılıklılık esasına da değinilmektedir. Bu çerçevede
karşılaşmalarda, iyi niyet ve öteki hakkında kaynağından edinilen doğru bilgi, temel ilke olarak belirlenmektedir. Bu bakış açısının, farklı kültürlerle karşılaşma ve farklı olanı anlama becerimizi geliştirmesinde yardımcı olması umulmaktadır.
Farklılıklarla birebir karşılaşma ortamı: Teorik olarak farklılıkların Allah’ın isteği ve tanışma vesilesi olduğu ortaya konduktan sonra, sıra bu karşılaşma ortamının biliil oluşturulmasına gelmektedir. Ders etkin-
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liklerinden bir kısmı, farklı din ve din anlayışlarına mensup kişilerle birebir tanışma imkanının sunulması
şeklinde planlanmaktadır. Bu ortamlarda “öteki” olarak nitelenen kişiler, kendi dini inançlarını, kendileri anlatmaktadırlar. Ders programının planlanmasında, farklı din mensupları olarak Hristiyan cemaatleri; farklı din
anlayışları olarak Alevi cemaatleri ile birebir karşılaşmalar sağlanmaktadır. Cem evi ve kilise ziyaretleri düzenlenmekte, yabancı konukların sunumu ile farklı dinlerin karşılaşmalarında ortaya çıkan dışlayıcılık, kapsayıcılık ve çoğulculuk kavramları tartışılmaktadır. Bu karşılaşmalarda tecrübe edilen eğitsel gerçek, bu karşılaşma sürecinin iyi niyet ve doğru bilgi çerçevesinde iyi yönetilmesi gereğidir. Aksi takdirde amaçlanandan
farklı ve istenmeyen bir durumun ortaya çıkması muhtemeldir. Bu sürece rehberlik edecek öğreticilere önemli bir rol düşmektedir.
Kültürlerarası din eğitiminin imkan ve sınırlılıkları: Bu aşamada, öğretmen adayı öğrencilere, kültürlerarası bir din dersinin imkan ve sınırlılıkları ile ilkeleri hakkında bakış açısı kazandırmak amaçlanmıştır. Kültürlerarası bir din dersine neden ihtiyaç olabileceği, böyle bir dersin ilkelerinin neler olması gerektiği, bu aşamaya
kadar edinilen bilgi ve tecrübelerle belirlenmektedir. Çeşitli ülkelerden örneklerle, din eğitiminde farklı kültürlerin ve dinlerin, din derslerinde nasıl yer alabileceğine dair farklı yaklaşım örnekleri sunulmaktadır. Her ülkenin kendi şartları çerçevesinde farklı bir din öğretimi modeli uyguladığı gösterilmekte, her modelin avantaj
ve dezavantajları belirlenmekte ve ülkemiz için uygun olabilecek yaklaşımın ne olabileceğine dair bir düşüncenin gelişmesi beklenmektedir.
Ülkemizdeki DKAB programlarında diğer dinler: Mezun olduklarında DKAB öğretmeni olacak öğrenciler,
uygulayacakları DKAB programlarının temel yaklaşımını, daha önceki yıllarda aldıkları özel öğretim yöntemleri ve din eğitimi gibi derslerde öğrenmektedirler. Bu aşamada, programın özellikle diğer dinlerle ilgili olarak
bakış açısının ne olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu konuda tebliğimizin başında belirtildiği gibi, tarihi sürece kısaca değinildikten sonra, şu anda uygulanan programın diğer dinlerle ilgili yaklaşımdaki amacı, içeriği,
ilkeleri, etkinlikleri ve öğretim sırasında dikkat edilecek hususları gibi konular örneklendirilmektedir. Bu çerçevede, programın, dinler arası açılımlı yaklaşımı ve diğer dinlere ait bilgilerin hangi amaçla ve nelere dikkat edilerek verilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Örnek ders işlenişleri ile konu zenginleştirilmektedir.
Güncel problemler: Ders programının son aşamasında, DKAB derslerinin zorunluluğu, seçmeli din dersleri, Alevilik, AİHM kararları gibi güncel meselelerin süreci ve son durumuna dair öğrencilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Buradaki yöntem, güncel haberlerin basındaki ve akademik çevrelerdeki tartışmalarını
göstermek ve DKAB öğretmenlerini, meslek yaşantılarında karşılaşabilecekleri çeşitli sorulara ve meselelere
hazırlamaktır. Amaç, din eğitimi konusunda alınan kararlarda, politik tavır ve duruşun yerine bilimsel bilginin
değerini önceleyecek öğretmen adayları yetiştirmektir.
2016 bahar yarıyılında Kültürlerarası Din ve Ahlak Öğretimi dersini alan öğrenciler üzerinde yapılan nitel
araştırma verileri, dersin öğrencilerin düşünceleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bu araştırma
sonuçlarına göre, dersi alan öğrenciler, diğer dinlere karşı dışlayıcı yaklaşımdan kapsayıcı ve nispeten çoğulcu
bir bakış açısına kaymaktadırlar. Öğrencilerin öteki ile karşılaşma sürecindeki hisleri, korku ve yabancılıktan
merak ve zenginliğe doğru değişmektedir. Ders sonunda kültürlerarası bir din eğitiminin gerekliliğini dile getiren öğrenciler, böyle bir dersin ilkeleri olarak, doğru bilgi, iyi niyet ve karşılıklı saygının esas olması gerektiği konusunda da hemikir görünmektedirler. Bu bakış açısı ile yetişen öğretmen adaylarının, diğer dinler konusunda doğru bilgi ve objektif bir bakış açısını önceleyen, diğer dinlerin evrensel mesajlarını ön plana çıkarılmasını isteyen DKAB programının temel yaklaşımına uygun uygulamalar yapmaları ve barış kültürünü içselleştirmiş öğrenciler yetiştirmeleri ümit edilebilir.
SONUÇ
Küreselleşme ile birlikte “öteki” ile karşılaşmak ve hatta bir arada yaşamak durumunda kalmak artık neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, din dersi programlarının hoşgörü ortamını sağlayacak bir yaklaşımla düzenlenmesi ve din dersi öğretmenlerini programın temel yaklaşımına uygun
olarak eğitilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda sonuç olarak;
DKAB programlarında 2000 yılından sonra diğer dinlerin öğretimi konusunda daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilmiştir.
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Din dersi programlarının amaçlarının gerçekleşebilmesinde, programın uygulaması ve dolayısıyla öğretmen faktörü çok önemlidir. Bu ise öğretmen yetiştirme stratejimizin geliştirilmesini gerektirmektedir.
Farklılıklara karşı doğru bir tutum geliştirmek, öncelikle kendi teolojik referanslarımızın doğru okunup anlaşılmasıyla mümkündür.
DKAB öğretmenliği programında zorunlu dersler arasında yer alan (öğrenci alımı durdurulmadan önce) ve
etkinlik temelli olarak geliştirilen “Kültürler arası din ve ahlak öğretimi” dersi, öğrencilerin “öteki” ne karşı
tutumlarını olumlu yönde etkilemiştir.
Daha önce yapılan bu araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak, bu dersin, tüm ilahiyat programında, öğretmen adaylarına zorunlu olarak okutulmasının öğretmenlik yeterlikleri noktasında olumlu ve gerekli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Öğretim programının başarısının, öğretmenin yeterliğine de bağlı olduğu gerçeğinden hareketle, DKAB
öğretim programları ile öğretmen eğitimi arasındaki paralelliğin sağlanması gereklidir. DKAB öğretmenliği
bölümünün öğrenci alımını durdurması ile bu mesleğin ilahiyat formasyon şekline dönmüştür. Bu eğitim sürecinde kültürlerarası din ve ahlak öğretimi gibi bir dersin olmadığı, dolayısıyla diğer dinlerin öğretimine dair
herhangi bir eğitimin verilmediği dikkate alındığında, DKAB programlarının benimsemiş olduğu yaklaşıma
uygun bir şekilde uygulanması bireysel çabaya bırakılmış olmaktadır. Bu ise barış kültürünün oluşturulması
adına önemli bir eksiklik olarak değerlendirilebilir.
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Kırıkkale/TÜRKİYE

GİRİŞ
İletişim alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda insanlar, toplumlar ve milletler her an iç içe yaşar duruma
gelmişlerdir. Bu gelişmeler, din eğitimi ve öğretiminin evrensel boyutunu üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir. Diğer insanlarla ile anlaşabilmek, onları anlayabilmek ve onların sahip olduğu ve davranışlarına yön veren
değerlerini tanımakla gerçekleşebilmektedir. Bu durum karşısındaki bireyin dini ve ahlakı ve kültürü hakkında bilgili olmasının şart koşmaktadır.127 Bu bağlamda son yıllarda çoğulcu toplumlarda genelde eğitimin, özelde ise din eğitimin amacı “karşısındakini anlama, ona saygı gösterme, onunla empati kurma” gibi evrensel değerlerdir. Bu evrensel değerleri amaçlayan din eğitimi ve öğretimi uygulamalarının yer aldığı ülkeler arasında
köklü bir din eğitime geleneğine sahip İngiltere de bulunmaktadır.
İngiltere özellikle II. Dünya savaşından sonra dünyanın farklı bölgelerinden göç almaya başlamıştır. Bu
göçler İngiltere’de farklı din mensuplarının çoğalmasına ve dini demograik yapının değişimine neden olmuştur. Dini yapıdaki bu değişimler, sekülerleşmenin etkisi, eğitim bilimleri alanındaki gelişmeler öncesinde yalnızca Hristiyanlığı öğretimini konu alandin eğitimi ve öğretiminde 1970’lerin başından itibaren ülkede bulunan diğer dünya dinlerinin öğretimini ve farklı inanç sistemleri önce yerel müfredat programı içerisinde daha
sonrasında ise 1988 eğitim yasasıyla birlikte tüm ülke için tavsiye niteliğinde hazırlanan çerçeve programda
yerini almıştır.128
İngiltere, toplum yapısındaki bu çeşitlilik ile bunun eğitime ve özellikle din eğitimine uyumlu bir şekilde
uygulanıp toplumsal düzeni tutturabilmek için düzensizliğin düzenli hale getirilmesi çabası içerisine girilmiştir.
Zira aynı dili konuşan ancak farklı anlamlar çıkaran insanların farklı kültürleri yaşayan ama bir üst kültürde buluşabilme becerisini sağlayabilen bir topluma dönüşebilmesi bir düzeni gerektirmektedir. Bu düzeni tutturmak
kanunlar ile mümkün olsa da, sürdürülebilir olması kanunların da ötesine geçen bir kontrol mekanizmasını gerekli kılmaktadır. Bu süreçte akla gelen ilk enstrümanlardan birisi kültürel birlikteliği oluşturması bakımından
din eğitimi olmaktadır.129 Farklı bireyleri bir arada barış içerisinde tutabilme, ötekini anlama, empatik düşünce geliştirme, kültürel birliği sağlama ve toplumsal bir düzeni oluşturma amacına nasıl bir din eğitimi yaklaşımıyla ulaşılabilir sorusu gündeme gelmiştir. Bu sorular bağlamında ülkede son 40 yıl içerisinde dinin okullarda nasıl öğretim konusu yapılması gerektiği konusunda yaklaşımlar geliştirilmeye çalışılmıştır. Geliştirilen bu
yeni yaklaşımlar ile geleneksel Hristiyanlık merkezli ve bu dinin savunuculuğunu yapan yaklaşımlardan farklı
olarak öğrencilerin dini konularındaki ilgi ve gelişim düzeylerini göz önüne alacak şekilde tasarlanmaya çalışılmıştır.130 Bu çalışmaların başında İngiltere ile özdeşlemiş Fenomenolojik Yaklaşım’tır.
Din Eğitiminde Fenomenolojik Yaklaşım
Fenomenoloji, dinle ilgili olgular üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu olgular genellikle ibadet, kutsal kitap, hac,
ümit önyargı gibi hayali olmayan görünür/algılanır öğelerdir. Bu yaklaşım dini fenomenlerin tarafsız ve önyargısız bir şekilde incelenmesini öngören131 dinler arası din öğretimi yaklaşımıdır. Hristiyanlığı öğretmeyi amaçlayan geleneksel doktriner (confessional) din eğitimi yaklaşımına karşı olan bu yaklaşım İngiliz din eğitimi an127. Cemal Tosun, Din Eğitimi Bilimine Giriş, Pegem Akademi Yay. Ankara, 2010 s. 100
128. Bakınız: Recep Kaymakcan, Günümüz İngiltere’sinde Din Eğitimi, Dem Yayınları, İstanbul, 2004, s. 36
129. İsmail Erşahin, İngiltere’de Kamu Okullarındaki Din Öğretimi Programlarında Dini Çoğulculuk Ve İslam Din Öğretimi, Sayfa 3
130. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 77
131. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 86
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132. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 78
133. John Shepherd, Fenomenolojik Bakış Açısı, Eleştirel Anlamda Sorgulayıcı Din Eğitimi, Din Eğitiminde Yeni Yöntem Arayışları
Uluslararası Sempozyum, Bildiri ve Tartışmalar, İstanbul, 2001, s.324
134. John Shepherd,a.g.e s.324
135. Fatma Çapcıoğlu, Din Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Çerçevesinde İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programlarının
İncelenmesi, Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 59
136. Grimmitt, “When is commitment a ploblem in Religious Educaiton”, British Journal of Educaion Studies, C. XXIX,No. I , Şubat, s. 49,
naklen Yıldız Kızılabdullah, Çok Kültürlü Toplumlarda Din Eğitimi Modelleri Indiana Örneği, Otorite Yay. Ankara, 2014, s. 49
137. Doğan, R. ve Tosun, C. İlköğretim 4. ve 5. Sınılar İçin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi, Pegem A Yayınları. Ankara: 2003. s. 33
138. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 82
139. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 83
140. İsmail Erşahin, a. g. e. s. 68
141. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 86
142. Bu Bağlamda Ninian Smart’ın Din Fenomenolisi Anlayışı Hakkında Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız, Şevket Özcan, Ninian Smart Ve Din
Fenomenolojisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara,2016
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layışında köklü değişimler getirmesi, uzun yıllar uygulanması, geleneksel yaklaşımlardan farklı bir metot geliştirmesi ve ilk olması nedeniyleoldukça önemlidir.132
Fenomenolojik yaklaşımın iki temel öğesi, paranteze alma ve empatidir. Paranteze alma ile, diğer dinlere karşı bakış açısını olumsuz etkilememesi amacıyla kişinin kendi inançlarını mümkün olduğunca geri planda tutması kastedilmektedir.133 Bu yaklaşımlar beraber diğer dinler öğretilirken, sadece Hıristiyan bakış açıları ve paradigmalarıyla sunulmasını kesin olarak reddetmektedir. Bu yaklaşımı benimseyen okullarda din eğitimi dersi, dinlerin hangisinin doğru olduğu ve hangisinin olmadığı ile ilgilenmemektedir. Empati ile de diğer
dinlerin doktrinlerini, ritüellerini tarafsız bir şekilde anlama amacıyla mensuplarının dinî ayin ve ibadetlerinde
nasıl hissettikleri konusunda öğrencilere içeriden bir bakış açısı kazandırma hedelenmektedir134. Empatik düşünceyle her dinin kendi mensuplarının bakış açısıyla anlaşılmasını da ortaya koymaktadır.
Din eğitiminde fenomenolojik yaklaşım, öğretmenin bir dine bağlılığı engellememektedir. Bu açıdan, yaklaşımın herhangi bir inancın üyesi tarafından veya hiçbir dine inanmayanlarca dahi uygulanabileceği ifade edilmektedir. Bu yaklaşım aynı zamanda tek yönlü düşünmekten kaynaklanan peşin hükümlülüğü ve din eğitiminde yer alabilecek tek yanlı izahları da engellemeye çalışmaktadır. Öğretmen, öğrencilerin belli bir dine bağlı olmanın ne demek olduğunu ve bu bağlılığın ortaya konuş biçimlerini, duygusal olarak kavramalarına yardımcı olacaktır. Burada amaç belli bir inancın inanırlarını oluşturmak değil, bir inanca bağlı olmanın ne demek olabileceğini anlamak yani empati kurmaktır.135 Bu yaklaşımda diğer taraftan “dini okuryazarlık” becerisini geliştirmek ve öğrenene hayatı ve dini anlamlandırma serüveninde dinleri birer araç olarak kullanmanın
yollarını açmaktır.136
Din Eğitiminde Fenomenolojik Yaklaşımın Tarihi Gelişim Süreci
1960’ların ortalarına kadar İngiltere’de dinî eğitiminin amacı dindar Hıristiyan bireyler yetiştirmekti. Ancak bu eğitim başarısızlığa uğradı ve tersine Hıristiyanlıktan uzaklaşılmaya katkıda bulunduğu izlenimi ortaya çıktı137 ve bununla beraber göçmenlerin etkisiyle İngiltere’de artık Hristiyanlık dışında farklı dinlere mensup bireyler devlet okullarında görülmeye başladı. 138 Bu durum mevcut din eğitimi yaklaşımının hem Hristiyan ailelerin çocuklarının hem de Hristiyanlık dışında farklı dinlere mensup ailelerin çocuklarının din eğitimini ihtiyacını karşılaşmadığını göstergesi idi.
Din eğitimi ile ilgili bu problemin çözümü için iki yol vardı. Bunlardan ilki; her din için din eğitimi vermekti. Ancak İngiliz eğitim sisteminde ayrı din eğitimi verme tecrübesi yoktu. Diğer taraftan din eğitimi dersi
toplumsal ayrılığa değil, farklı kültürden gelen bireylerin İngiliz toplumuna intibakına yardımcı olduğuna inanılmakta idi. İkinci yol ise bir din eğitimi içerisinde farklı din mensuplarının ihtiyacını karşılamaktı. İngiliz din
eğitimi sistemi ikinci yolu,139 yani fenomenolojik din eğitimi yaklaşımını tercih etmiştir.
Fenomenolojik yöntem ile ilgili ilk çalışmalar felsefe alanında Alman felsefeci Edmund Husserl tarafından yapılmıştır. 140 Bu dönem yapılan fenomenolojik felsefe çalışmaları aydınlama düşüncesinden etkilenerek insan merkezli yaklaşım ve anlayışla dine yaklaşılmasını gerekliliğini vurgulamaktadır.141 Bu yeni anlayış tüm Avrupa’yla beraber İngiliz okullarındaki din eğitimi üzerinde de belli bir etkilemiş, üniversite seviyesinde önerilen fenomenolojik yaklaşım Ninian Smart ile İngiltere okullarında kullanılabilir bir yaklaşım haline dönüşmüştür.142

Smart öncüğünde, ilk önce Lancaster Üniversitesinde Dini Araştırmalar Bölümü kuruldu, ardından din eğitiminde yeni bir program geliştirme projesi “School Council Project on Religious Education in Secondary Schools” başladı. Bu proje sonunda yayımlanan School Council Working Paper : 36 ile fenomenolojik, doktriner
olmayan yaklaşım olarak isimlendirilen ve içerisinde çok farklı din, mezhep ve görüşleri barındıran çoğulcu
İngiliz toplumunda geleneksel Hıristiyanlık çerçevesinde gerçekleşen dinî eğitimin yerini, inanç türünün belirtilmediği bir yeni din eğitimi yaklaşımı yöntemi kullanılmaya başlandı. 143 1970 ve 80’li yıllardan itibaren
yapılan eleştirilere tüm rağmen hazırlanan yerel din eğitimi müfredat programlarında etkinliğini sürdürmektedir.144 Working Paper: 36 fenomenolojik metotu önermekte, din eğitimi içeriğine İngiltere için Hristayanlık
dışında diğer din ve hatta insana anlam vermede din benzeri fonksiyonu olan ideolojilerin de dahil edilmesini öngörmektedir. 145 Bu çalışmayla Smart özetle din eğitimin 5 amacının olması gerektiğini ifade etmektedir.
Bu amaçları Kaymakcan şöyle sıralamıştır.146
Din eğitimi yalnızca bilgi verici olmayı aşmalıdır.
Din eğitimin, bir dinin mensuplarını çoğaltmak ve dindar olmak gibi bir amacı olmamalı ve dini anlam vermeyi, gerçeklikle ilgili sorular hakkında anlamayı geliştirmeyi hedelemelidir.
Dini araştırmalar bir dine inananın bakış açısını dışlamamalıdır.
Dini araştırmalar, insanlara kendi kültür ve dinleri dışındakileri anlamalarına yardımcı olmalıdır. Böylelikle Avrupa’nın kültürel kabilecilik anlayışının aşılmasına önemli katkılar sağlanabilir.
Dini araştırmalar, dinin görünen ve tarihsel yönlerini incelemelidir. Ancak konu kutsal söylemle ile din karşıtı söylem arasında diyalog kurması gerekmektedir.
Fenomenolojik Yaklaşımın İngiliz Din Eğitiminde Kazanımlarına Yansıması
İngiliz din eğitimi sisteminde tek bir yaklaşımdan söz etmek mümkün değildir. Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımla birlikte farklı din eğitimi yaklaşımlar da söz konusudur. Ancak fenomenolojik din eğitimi yaklaşımı yerel eğitim otoriteleri tarafından hazırlanan din öğretimi programları ve bu programların kazanımlarını belirmede oldukça etkilidir. Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımı temelli hazırlanmış 3 büyük dine ait ünite
kazanımları aşağıda verilmiştir. 147
Giriş Seviyesi (Giriş)
Öğrenme amaçları

Öğrenciler… Öğrenmelidir

Dinden Öğrenme ve Din hakkında Öğrenme için
Muhtemel Uygulanabilecek Aktiviteler

İnsanların kendilerine özel mekânlarının olduğunu
Her dini grubun kendisine ait bir dini mekânın olduğunu
Kilise-Hristiyan
Cami-Müslüman
Sinagog – Yahudi
Tapınak – Hindu
Gurdvara – Sihist

Çocukların mekânlar ile edebiyat bilgisi artırmak (“Halfway Up
The Stairs”, by A A Milne, “Out and About”, by Shirley Hughes)
Yerel ibadethaneleri ziyaret etmek (Örneğin kilise, Hindu tapınağı,
sinagog, camii gibi.)
Özel mekânların fotoğrafını getirmek
Özel mekânlarını resimleri yapmak
Özel bir mekândaki hissettiklerini ifade etmek

Anahtar Sorular
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Ünite Adı: Özel Mekânlar

Öğrenme Sonuçları:

Giriş Seviyesinin Sonuna kadar Çoğu Öğrencinin sahip
olması gereken Kazanımlar

Evlerinden ve içindeki eşyadan bahseder
Bir mekânı özel yapan nelerdir?
Bazı insanların bu kutsal mekânlarda ibadet ettiğinin farkında
Senin özel kutsal mekânın neresi?
olmaya başlar
Kutsal mekânda kendini nasıl hissediyorsun?
(Örneğin ziyaret esnasında) Bu mekânlar seni nasıl Bazı dinlerin kendi özgü mekânlarının olduğunu fark etmeye
başlar
hissettiriyor?
İnsanlara ve onların inanç ve kültürlerine saygı duyar.
143. Robert Jackson, Din Eğitimi, Yorumlayıcı Bir Yaklaşım, Dem Yayınları, İstanbul, 2005, s.23
144. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 86
145. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 88
146. Recep Kaymakcan, a. g.e. s. 89
147.
Diğer inanç sistemlerine veya ortak değerlere ait kazanımları görmek için Bakınız: Vahdeddin Şimşek,İngiltere’de devlet okullarında
okutulan din eğitimi (re) dersi ile Türkiye’de devlet okullarında okutulan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin (4-8) öğretim programlarının
karşılaştırılması ,Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014
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Temel Seviye 1
Öğrenme amaçları

Öğrenciler… Öğrenmelidir.

Ünite Adi:

Hristiyan İnançları ve Değerleri

Öğrenme Aktiviteleri AT1 Öğrenme Aktiviteleri AT2 seviyesi
seviyesi

Komşularını sevmeyi’ nasıl Kurallar üzerine konuşmak ve neden
‘Sevgili Baba’ olarak İnsanlığa bu yaptıklarını anlatan Hristiyanları onların önemli olduğunu ifade etmek
Kendi davranışlarının ne olduğunu
dünyayı hediye olarak yaratan Tanrıyı dinlemek
tanımlayan İncil’den, hikâyeler, şiirler İsa’yı örnek alan geçmiş ve şu anki düşünmek ve ‘komşuları sevmek’ mümkün
olup olmayacağının üzerinde düşünmek
ünlü insanların hikâyeleri dinlemek
veya sözleri
Tanrı

Geleneksel incelikler ve ibadetler
‘Tanrıyı sev’ ve ‘Komşularını sev’ gibi üzerine konuşmak
Ev incili ve haçı gibi insan yapımı
iki en büyük emri
İsa’nın Sevgi ve Affetmeye dair öğretileri objelere bakmak
Hristiyan Değerleri

Hristiyanların diğer insanlara karşı
ilgisinin nasıl olduğunu göstermek
İsa’yı örnek olarak gören Hristiyan ve bunun neden böyle olduğunu
yaşam biçimi
anlatmak
Başkalarıyla ilgilenmek
Doğal dünya, yaratılış ile ilgili
hikâyeleri dinlemek ve anlatmak
Arkadaş ve Aile ilişkisi

Doğruluk, dürüstlük, saygı ve düşünceli
olmak gibi önemli davranışlar ifade etmek
İnsanların birbirlerine karşı nasıl ilgi
gösterdikleri üzerine konuşmak

Arkadaş ve aile ilişkilerinden çıkan
durumlar üzerine konuşmak

İnsanların bir başkanına nasıl baktığına dair
ikir beyan etmek
Örnek olmak ne demek olduğuna dair ikir
öne sürmek

Tanrıyı ‘baba’ olarak tanımlayan Sınıfta bir uygulamalı ibadet yapma ve
hikâyeler dinlemek ve okumak, yemekten önce dua etmek
Evde ve ailede Hristiyanlık, doğruluğu,
Bunun Hristiyanlık için ne demek
saygıyı ve başkalarına sevgiyi destekler.
Dünyanın mükemmelliğine dair görüş
beyan etmek
Hristiyanlar yemekten önce dua ederler.
Huşu, mükemmeliyet, endişe gibi duyguları
Evde Hristiyanlığı sembol eden, haç,
paylaşmak
İsa’nın resmi veya heykeli vardır.
Ev hayatı

Bazı sorulara farklı bir şekilde cevap
vermenin mümkün olduğunun farkına
varmak

Öğrenme Sonuçları:

Öğrenme Sonuçları:

Anahtar Sorular:

Temel Seviye1 Sonuna kadar Temel Seviye1 Sonuna kadar Çoğu
Çoğu AT 1 Öğrencinin sahip AT 2 Öğrencinin sahip olması
olması gereken Kazanımlar
gereken Kazanımlar

Sence Tanrı nasıl bir varlıktır?

İncil’den Hristiyan İnancına dair ‘Yaratılış ‘gibi insanları meraklandıran zor
ifadeleri bulmak
soruların olduğunun farkında olmak

Doğru bir arkadaşın nitelikleri nelerdir_
İsa insanlar için nasıl bir güzel örnek
oluşturdu?

Haç’ın Hristiyan’ın inancındaki İnsanların birbirlerine karşı nasıl
önemini anladığını göstermek
davrandığına dair mantıklı karşılık vermek
Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Hristiyanlar İsa ile ilgili neye inanırlar?
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Temel Seviye 1

Ünite Adi:

Öğrenme amaçları

Öğrenme Aktiviteleri AT1 Öğrenme Aktiviteleri AT2 seviyesi
seviyesi

Allah, Tanrının İslami adıdır.
Müslümanlar:
Allah’ın tek Tanrı olduğuna
Onun bir ortağı olmadığına
O tüm canlıların yaratıcısı olduğuna
inanır.
İslami değerler
Güzel değerlerin önemini
Çocukların ev ve aile yaşamları
Çocuklara, büyüklere, ebeveyne karşı
saygı
Doğruluk ve güzel davranışlar
Tüm yaratılmışlara karşı sorumluluk
Kılavuz
Kur’an Müslümanlar için kutsal bir kitap
olduğu
Allah Kur’an yoluyla yol gösterdiğini
Muhammed peygamberin148 hayatıyla
ilgi hikâyeler
Allah’a ibadet
Müslümanlar günlük camilerde ibadet
ederek Allaha karşı görevlerini yerine
getirirler
Bayram özellikle Ramazan ve Kurban
Bayramları

Tanrının İslami adı Allah’ı öğrenmek Neyin İnsanların yaptığını neyin Gerçek
Değerleri ile konuşan Müslümanları dünyanın ürünü olduğunun farkını ayırt
etmek
dinlemek
Canlıları nasıl korunmasıyla ilgili
Aileleri
hakkında
konuşan tecrübeleri anlatmak
Müslümanları dinlemek
Peygamberin hayatı Günümüz insanlarını
Müslümanların ‘saygı’ ile ne nasıl etkilediği üzerine konuşmak
anladığını ve uygulamalarda nasıl İnsanların ne zaman nasıl dua ettiklerini
gösterdiklerini
düşünmek
Allah’ın Peygamberleri ile yön Temizlik ve Temizliğin ne gerektiği
gösterdiğini anlatan hikâyeleri durumları anlatmak
dinlemek
Hayatlarındaki bazı önemli durumları
paylaşmak
Bir cami ziyaret etmek
Şükür ve minnettarlık duygularını
Nerede ve nasıl namaz kılındığını
paylaşmak
gözlemlemek
Niçin biz iyi olmak için çalışıyoruz, iyi
Müslümanların namaza hazırlandığını olmak için ne gerekli düşünmek
gösteren bir resme bakmak ve Ebeveynlerin, yetişkinlerin çocuklara nasıl
namazla ilgili yapay şeyleri sevgi ve ilgi gösterdiklerini düşünmek
göstermek
İnsanların birbirlerine nasıl gösterdiklerini
İslami bir bayrama katılmak ve niçin ifade etmek
kutlandığını bilmek

Öğrenciler… Öğrenmelidir.

Peygamber Muhammed ve onun
ailesi ile hikâyeleri dinlemek ve
onlara karşılık vermek

Öğrenme Sonuçları:

Öğrenme Sonuçları:

Anahtar Sorular:

Temel Seviye1 Sonuna kadar Temel Seviye1 Sonuna kadar Çoğu
Çoğu AT 1 Öğrencinin sahip AT 2 Öğrencinin sahip olması
olması gereken Kazanımlar
gereken Kazanımlar

Niçin isim önemli?

Peygamber Muhammedin hayatıyla Üzerinde çalışılan inanç sistemine sahip
insanların duygu ve tecrübelerine karşı
ilgili hikâyeleri özetlemek
Müslüman inancında namaz gibi mantıklı karşılık vermek

Seni iyi yapan nedir?

Kurallar neden önemli?
Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

İslam 1 ve 2

Niçin Müslümanlar günde 5 defa namaz bazı dini uygulamaları, namazın İslami değerlere özellikle Müslüman ev
Müslümanlar
için
önemini hayatına karşı mantıklı karşılık vermek
kılarlar?
tanımlamak,
Namaz nedir?
Açken Neler hissedersin? Ve İhtiyaç
sahipleriyle yemeğini paylaşırken ne
hissedersin?

Peygamber Muhmamed adından sonra,Müslümanlar ‘salla-llahu alaihi wa sallam’ söyler ve yazarlar
(peace and blessings of Allah be upon him) After the names of other Prophets, Muslims will say, or write,
‘peace be upon him’ p.b.u.h.
148. *
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Temel Seviye 2

Ünite Başlığı:

Yahudilik ve Tevrat

Öğrenme amaçları

Öğrenme Aktiviteleri AT1 Öğrenme Aktiviteleri AT2 seviyesi
seviyesi

Yahudiler Tanrı’nın… Olduğunu:
Tek
Yaratıcı
Tüm insanları düşünen
Tanrı ile inançların… İfade edildiğini:
the Shema (mezuzah, tallit, teillin)
(Deuteronomy (10 kitabın 5.si bak) ch
6 v 4-9, ch 11 v 13-21 ch 15 v 37-41
bölümleri)
On emirin ilk 4 ‘ü
İlahiler, şarkılar ve dualar
Tenakh’dan hikâyeler
Tevrat (Musa’nın beş kitabı olarak da
bilinen Tenakh’ın ilk 5 kitabı )… İçerir:
10 emir gibi emirleri
‘Komşunu kendin gibi sev’ (Leviticus ch
19 v 18) gibi değerleri ifade eden sözleri
Dünyanın ve İsrail topluğunun doğuşunu
anlatan hikâyeleri
Tevrat: onun yeri Sinagoglar ve Yahudi
ibadetleri:
Seyahat Tevrat’ı (Torah Scroll)
the Ark (sandık)
Süs eşyaları ve dekorasyonlar

Genesis (yaratlış) ch 1, Psal
(mezmur) 8, Psalm 148 gibi Tanrının
Yaratıcı olduğunu anlatan Tenakh’tan
hikâyeler ve şiirler okumak ve
dinlemek

Öğrenciler… Öğrenmelidir.

Mezuzah’ı inceleyerek ve içindeki
kelimelerin anlamlarını Shema
(şema)nın önemine dair çıkarımda
bulunmak
Tanrıyı anlatan, bazı şarkıları, duaları
ve emirlerin anlamlarını keşfetmek
‘Hırsızlık yapma’, ‘Anne ve babanla
gurur duy’ gibi On emirin bazılarını
bilmek ve niçin önemli olduğunu
söylemek
Komşunu kendin gibi sev’ gibi çok
bilinen Tevrat ifadelerini çıkar ve ne
demek olduğunu tartışmak

Tevrat’ın kitaplarının adlarını bulmak
Tevrat’ın Yahudiler için neden
önemli olduğunu anlatan Yahudileri
dinlemek

Bir Sinagogu ziyaret etmek ve
Seyahat Tevrat’ını incelemek ve
Fotoğralara ve bir videoya bakmak

Öğrenme Sonuçları:
Anahtar Sorular:

Dış dünyanın güzelliklerine karşı kendi
kişisel karşılığını oluşturmak
İnsanların birbirlerine karşı nasıl ilgi
gösterdiğini konuşmak
Tanrı hakkındaki kendi inançlarını
tartışmak
İnsanlara doğrululuğu hatırlatan herhangi
bir bilinen objeyi, şarkıları ve dualar
hakkında konuşmak
Toplumsal kuralların önemini tartışmak
Onlar için önemli olan hikâyeler ve kitaplar
hakkında konuşmak
Günlük hayatlarıyla ilgili doğru veya
yanlışlığı gösteren ilgi ve alaka göstermek
‘Komşunu kendin gibi sev’ nın ne demek
olduğunu ifade de etmek

Öğrenme Sonuçları:

Temel Seviye1 Sonuna kadar Temel Seviye1 Sonuna kadar Çoğu
Çoğu AT 1 Öğrencinin sahip AT 2 Öğrencinin sahip olması
olması gereken Kazanımlar
gereken Kazanımlar

yaratılmış dünyada insanoğluna herhangi Genesis (yaratılış) da sorular kadar
bir rol önermekte mi?
cevapları da tanımlamak
10 emirin ilk 4’ü bize Tanrı hakkında Tenakh’da hikâye araştırmak ve
Yahudi inancıyla ilgili neler öğretiyor?
bu hikâyeler Yahudi inanıcı ile ne

Genesis (yaratılış)de ikirleri ve inançları
referans göstererek kendisinin yaratılış ile
ilgili ikirlerini ifade etmek

10 emiri analiz etmek ve onların günlük
hayata uygulanmasının ve önemini
Tevrat’a Sinagogda nasıl davranılmakta öğretiyor
ve Bu bize Yahudi inanışları ile ilgi ne Uygun terminolojiyi kullanarak değerlendirmek
anlatıyor?
Tanrı ve Tevrat ile ilgili temel Yahudi
Diğer dinlerin doğruluğu ile nasıl diğer inancını tanımlamak
kutsal yazılar saygı gösterilmektedir?
Tanrıya ve diğer insanlara karşı nasıl bir
sorumluluğa sahibiz?
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Dünyanın yaratışı kazara mı yoksa Genesis (yaratılış) ile ilgili hikâyenin Tanrının varlığı ve doğası hakkında Yahudi
Yaratılış efsanesi gibi nasıl görüşlerini yansıtmak ve bu görüşler
Yaratıcı Tanrının bir eseri mi?
kendisiyle nasıl karşılaştırılır
Hebrew Genesis (yaratılış) hikâyesi, yorumlanacağını göstermek

Uzlaşılmış müfredat programı içerisinde yer alan ünitelerin tamamı incelediğinde her dine ait bilgiler verildiği görülmektedir. Bu bilgiler öğrencilere sunarken Fenomenolojik Din Eğitimi Yaklaşımın gereği olarak öğretmenler tarafsız olmaları ve tüm dinlere saygı çerçevesinde yaklaşmaları gerekmektedir. Diğer taraftan yine
öğretmenlerden bütün dinlerde yer alan ibadet yerleri, kutsal kitapları, özel günleri ve mekanları karşılaştırmalı olarak birlikte ele almaları beklenmektedir. 149
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SONUÇ

İngiltere’de din eğitimi yaklaşık 150 yıl önce şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu dönem din eğitimi kiliseler kontrolünde ve her kilisenin kendi mensubu olduğu mezhebin idealleri doğrultusunda öğretim yapmaktaydı. Diğer bir ifadeyle hem din eğitimde hem de genel eğitimde bir birliktelik yoktu. 1944 Eğitim yasası ile
devlet, eğitimi ve kilise okullarını kontrolü altına almış ve tüm okullarda din eğitimini zorunlu hale getirmiştir. 1970’lerden itibaren de öğrencinin bulunduğu kademenin gerektirdiği zihinsel ve duygusal gelişime göre,
din eğitimi dersi için öğrenme alanları, üniteler ve konular fenomonolojik yaklaşımla verilmesi öngörülmüştür.
İngiliz din eğitimi (RE) derslerinin genel amaçları bölümünde yer alan; “Din eğitimi öğrencinin farklı din
veya inanca sahip öteki bireylere saygı göstermeye ve önyargıların üstesinden gelmeye yardımcı olur150” ifadesi din eğitiminin temel hedeini ortaya koymaktadır. Bu hedefe ulaşabilmek için izlenecek en uygun din eğitimi yaklaşımı ise Fenomonolojik din eğitimi yaklaşımıdır.
Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımda temel ilke bireyin kendisini parantezlemesi, dinlerin doğruluk ve
yanlışlık anlamında karşılaştırılmaması, her dine ve inanç sistemine saygı çerçevesinde yaklaşılmasıdır. Farklı dinleri tanımak, farklı dine mensup insanlar ile empati kurmak, saygı ve hoşgörü göstermek ve bunlar değer
haline getirmek gibi amaçlar toplumsal barışa katkıda bulunduğu gibi farklı kültürlerin ortak değerler ve noktalarda buluşmasına yardımcı olmaktadır.
Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımla verilen İngiliz Din Eğitiminin temelini oluşturan bir diğer temel ise
‘öteki’ ‘ötekini anlama ve ötekine saygı’dır. “Ötekini anlama” ve empati geliştirme gibi temel amacına sahip
bu yaklaşım gerek merkezi eğitim otoritesi tarafından hazırlanan model din öğretimi programında gerekse yerel din eğitimi müfredatları içerisinde kendini hissettirmektedir. Bu durum ülkede dinsel çatışmaların engellenmesine katkı sunmaktadır.
Din eğitiminde fenomenolojik yaklaşımı benimseyen İngiliz eğitim sistemi, din eğitimi aracılığıyla ülkede
Hıristiyan ve Hıristiyanlık dışında inanç gruplarına mensup bireyler arasında önyargıları da azaltmayı amaçlamaktadır. Bireysel, toplumsal ve dinsel çatışmaların önemli nedenleri arasında önyargılar gösterilebilir. Bu
bağlamda, bireyin kendisini tanıması, anlaması “ötekini anlaması, ötekine saygı göstermesive ötekiyle empati kurması” gibi beceriler önyargıları azaltmaktadır. Fenomenolojik din eğitimi yaklaşımı bu becerilerin gelişmesine de bu yönüyle yardımcı olmaktadır.
Sonuç olarak, dinler veya kültürler tarihin belli dönemlerinde çatışma nedeni olmuşlardır. Dinlerin ve kültürlerin bir çatışma unsuru olması bireylere sunulan din eğitimleriyle de ilgilidir. Toplumun bir arada barış içerisinde yaşayabilmesini ve toplumsal barışı tehdit eden unsurları asgariye indirmeyiamaçlayan fenomenolojik metot, bazı eleştirilere ve eksik yönlere rağmen, birlikte yaşama kültürü oluşturmada ve farklı dine, inanca sahip bireyleri ortak değerlerde buluşturma oldukça önemlidir. Fenomenolojik yaklaşım ön yargıları azaltarak dini temelli çatışmaların engellenmesine de hizmet etmektedir. Bu yönüyle yaklaşım, dünya barışına katkı sunmaktadır.

149. Vahdeddin Şimşek,a.g.e. s. 125-128
150. https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/ile/190260/DCSF-00114-2010.pdf Erişim: 09/03/2017
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GİRİŞ

Batı kendini her zaman Doğu'dan farklı ve üstün göstermeye çabalamış bu sebeple aradaki farklılıkları kendi lehine göstermiş, kendini yüceltmiş ve tarih boyunca Batı’nın Doğu’ya karşı olan üstünlüğünü yineleyen
bir söylem geliştirmiştir. Batı’nın Doğu hakkındaki çarpık ve eksik bilgileri kasıtlıdır ve bunun amacı Batı’nın
Doğu üzerindeki hâkimiyetini tarihi ve bilimsel olarak pekiştirmektir.151 Bu çarpık ve eksik bilgilerin temel direği ise Batı’nın medeni, Doğu’nun barbar olduğu düşüncesidir. Çünkü Avrupalılar kendilerini Yunan, Roma
daha sonra da Hıristiyanlık köklerine dayandırsalar da en temelinde dünyayı medeni Batı ile barbar Doğu karşıtlığında algılamışlardır. Yunanlıların, Romalıların, Hıristiyanların karşısına her zaman doğulu bir barbar “öteki” olarak çıka gelmiştir. Bu ötekileştirmeyi ise Batı bilinçli bir şekilde yapmıştır. Bunun farklı sebepleri vardır;
ortak tehdit algısı toplumların kimlik oluşumuna hız katar. Toplumlar, “öteki”nin aynasına bakarak kendini tanımlar ve farklılaştırır. Yani oluşturulan kimlikler farklılıklara ve zıtlıklara dayalıdır. Batı, Hegel’in değilleme
(bir şeyin ne olmadığı ne olduğunu belirler) metoduyla ne olmadığından yola çıkarak ne olduğunun sınırlarını
çizer. Kendinde olmaması gereken olumsuz (barbar, geri, durağan, despot vb.) özellikleri Doğu’ya yükler, Batı
da Doğu olmadığı için dolaylı yoldan kendini medeni, ileri addetmiş olur. Ayrıca Batı’nın kendini medeni ve
ileri görmesinin bir diğer sebebi de “üstün-ari ırk” inancıdır. Bu “üstün ırk”, “medeni insan” bilincinin sonucunda da kendini “efendi” olarak, Doğu’yu (Türk’ü, Müslüman’ı, Zenci’yi vb.) öteki olarak kendindeki sıfatların tam tersi şeklinde etiketlediğini biliyoruz. Ancak nerden biliyoruz? Bunun cevabı, insanoğlunun aklındaki çoğu sorunun cevabının olduğu yerde, tarihtedir. Efendinin ötekine karşı olan bu tutumu bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde elbette ki tarihyazımına yansımıştır. Bu yansıma iki türlü karşımıza çıkabilir; tarihteki kişileri ve
milletleri isimlendirirken, tanımlarken ya da tarihte gelişen olayları yorumlarken. Fakat bu tavır ile Batı, tarihçiliğin en temel yöntemini görmezden gelmektedir. Çünkü geçmişte yaşanmış olaylar mekâna, zamana yani o
günün ve o coğrafyanın şartlarına göre değerlendirilmelidir. Ancak Batı tüm tarihi kendi geliştirdiği kavramlara ve Avrupa kıtasındaki gelişmelere göre değerlendirmiştir.152
Medeni Batı Algısı
Bahsettiğimiz bu söylemin ürünlerinden olan “Üçlü Dünya Sistemi”ne göre “Birinci Dünya” ne zaman birinci olmuştur? Onu birinci addeden kimdir?153 Bu konuda yaratılış (ari ırk, beyaz ırkın üstünlüğü) olarak üstün
yaratıldıklarını düşünen, savunanlar vardır. Ayrıca medeniyetlerin, kültürlerin yani insanın gelişimini evrimci kurama göre değerlendirenler; Avrupa’daki batılı insanın evrim sürecinde diğerlerine göre daha fazla geliştiğini savunmaktadırlar. İster bilgi-iktidar ilişkisiyle, ister üstün yaratılışın etkisiyle olsun Batıda doğal olarak
efendilik bilinci vardır. Bu zaman zaman beyaz ırkın üstünlüğü, efendiliği şeklinde de gözükmektedir. Böylece Batı, bir anlamda Benedict Anderson’un ifadesiyle bir “hayali cemaat” oluşturmuştur. Çünkü hayali cemaatler yani ulusal bir içerik taşımayan kolektif oluşumlar siyasi, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayan bir ta-

151. Çırakman Aslı, “Oryantalizmin Varsayımsal Temelleri: Fikri Sabit İmgelem ve Düşünce Tarihi”. Doğu Batı, 20 (1), s.190.
152. Uncu, Cem, “Batı Hegemonyasının Pekiştirme Aracı Olarak Tarihyazımı”, 1.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi:
“Hegemonya-Karşı Hegemonya” Bildiriler Kitabı, 2016, Konya, s.162-163.
153. Ahmad, Aijaz. Teoride Sınıf, Ulus, Edebiyat. Çev: A. Fethi, İstanbul: Alan Yayıncılık, 1995, s.123-124.
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rih yaratırlar.154 Aslında bu durum ulus inşa sürecinin daha hacimli bir boyutudur. Bu anlamda Batı’nın çıkarları uğruna oluşturduğu tarih, Hayden White’ın “tarihsel anlatılar içerikleri bulunmuş olmaktan ziyade yaratılmış olan, biçimleri ise pozitif bilimlerdekinden çok edebiyattaki karşılıklarıyla ortak yönlere sahip, sözel kurgulardır”155 tanımlaması kadar kısa ve öz bir şekilde ifade edilemezdi.
Doğu’nun Geriliği Meselesi
Kontny’nin özetlediği gibi Batı “ben buyum, siz şusunuz, bana tâbi olacaksınız, Ben Batı’yım, akıl, bilim,
demokrasiyim, sen Doğu’sun, duygu ve güdü, din fanatizmi ve diktatörlüksün”156 demektedir. ABD’nin tutumu
Kızılderililerden Orta Doğu’daki Müslümanlara kadar aynı kalmıştır. Bilenin hükmetme yetkisi ve bilmeyen
barbarların da yönetilmeye, yönlendirilmeye ihtiyacı olduğu söylemiyle; tüm insanların potansiyel bakımdan
eşit olduğunun ifade edildiği, köleliğin reddedilmeye başlandığı bir dönemde geri kalmış, ilkel halkların sömürülmesi kendi medeni bakış açılarıyla meşrulaştırılmış oldu. XXI. yy’ın ABD Başkanı G.W. Bush “dünyanın
karanlık köşelerine saldırmak için hazır olmak zorundayız” açıklamasıyla Irak’ı dünyanın karanlık köşesi olarak dünyaya duyurmuştur. Irak karanlıktı bu yüzden ABD saldırıp elindeki medeniyet ve özgürlük meşalesiyle burayı aydınlatmalıydı.157 Yani “ilerlemenin icat edildiği” ya da Hegel’in değilleme mantığıyla, Fontana’nın
ayna benzetmesiyle, Foucault’nun bilgi-iktidar söylemiyle öteki halkların “geriliğinin icat edildiğini” söyleyebiliriz.158 Batı üstünlüğünü her anlamda dile getirmiş metinlere yansıtmış, Doğu’nun geriliğini ve değersizliğini iddia etmişlerdir. Doğu’nun üstünlüğü ortaya çıkmaya başladığı zaman da bunu yine Avrupamerkezci bir tavırla yorumlamışlar ve Tanrı’nın onları sınadığını, üstünlüğü Doğu’ya vererek Batı’yı cezalandırdığını düşünmüşlerdir, yani özne her zaman Batı’dır.
Avrupamerkezci Tarih Yazımı
Bilgi-iktidar ilişkisinde belirttiğimiz üzere ilerlemiş, bilgiye sahip olanların geri kalan toplulukların kaderini tayin etme ve yönetme hakkı vardır. Bu sebeple Batı her alanda, tüm zaman ve mekânlarda kendini, atalarını ve medeniyetini üstün çıkarmaya çalışmaktadır. Bu durum modern tarihçiliğe Avrupamerkezci tarih yazımı ve tarih anlayışı olarak geçmiştir.159 Genel olarak “diğer halkları değersizleştiren ve kendini, sanayi devrimi sonrasında gerçekleşen iktisadi ve siyasi üstünlüğü, yaşama alanının tümüne uygulayarak dünyayı kontrol etme hakkına sahip gören” ve modern tarih düşüncesindeki sorunların başında yer alan bir durum olarak
tanımlanmıştır.160
Bu dünya düzeninde Avrupa ve Kuzey Amerika haricindeki diğer kültür ve medeniyetler tamamlanması gereken eksikli bir Batı olarak görülmüş ve görülmektedir. Bunun da sebebi yüzyıllardır yapılan ötekileştirme sonucu insanların birbirinden uzaklaşmasıdır, yani burada bir kısır döngü meydana gelmiştir. İnsanlar farklılıklar
sonucu birbirini ötekileştirmiş ötekileştirme sonucu birbirlerine daha da yabancılaşmış bu yabancılaşma sonucu ötekileştirmenin sınırları genişlemiştir.
Batılılar binlerce yıldır söyledikleri yalana, yaptıkları propagandaya kendileri de inanır olmuşlardır. Hatta
Fontana bu meselenin dil boyutuyla ilgili çarpıcı bir örnek veriyor: “Kuzey Amerika’da hala İsa’nın İngilizce
konuştuğuna inanan insanlar bulunuyor”.161 Öznesi Batı olan Avrupamerkezci tarih anlayışı sonucunda özellikle Batı’daki insanların ufukları içine sıkışıp kaldıkları “uygarlık” ile sınırlıdır ve Dünya’nın geri kalan güzellik154. Hobsbawm, Eric. “Kimlik Tarihi Yeterli Değildir”, Tarih Üzerine. Çev: O. Akınhay, İstanbul: Agora Kitaplığı, 2009, s. 339; Anderson,
Benedict, Hayali Cemaatler – Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması. Çev: İ. Savaşır, İstanbul: Metis Yayınları, 2003.
155. Iggers, Georg G., Bilimsel Nesnellikten Postmodernizme: Yirminci Yüzyılda Tarihyazımı. Çev: G. Ç. Güven, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt
Yayınları, 2012, s.10, 121-122.
156. Kontny, Oliver. “Üçgenin Tabanını Yok Sayan Pythagoras: Oryantalizm ve Ataerkillik Üzerine”. Doğu Batı, 2002, 20 (1), s. 123-131.
157. Cesaire, Aiḿ. Sömürgecilik Üzerine Söylev. Çev: G. Ayas, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2005, s. 53.
158. Fontana, Josep. Çarpıtılmış Geçmişe Ayna Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması. Çev: N. Elhüseyni, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2003, s.
122-123.
159. Bıçak, Ayhan. Tarih Felsefesi. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2015, s. 10.
160. Bıçak, Ayhan. Tarih Felsefesi, s. 183.
161. Fontana, Josep. Çarpıtılmış Geçmişe Ayna Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması, s. 116.

237

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

SONUÇ

lerinden bihaberdirler. Günümüzde de bu tutum, bu sorun devam etmektedir. Çünkü aydınlara, politikacılara ve
tabi bunlara inanan halka göre toplum ve şu an Dünya üzerinde hâkim olan medeniyet, barbar yani öteki (Müslümanlar, İslam, Terörizm, Mülteciler vb.) tehlikesiyle karşı karşıyadır. Dünyanın ve insanlığın gerçek sorunları ile yüzleşmeyen, politika ve siyaset batağına saplanmış insanlara, “Roma’nın gerilemesine ilişkin eski bostan korkuluğunu 162 yeniden dikmek daha kolay gelmektedir”.163 Bu korkuluk ise zaman zaman dönemin koşullarına göre kıyafet değiştirir. Ancak Batı’nın korkuluğu her zaman Doğu ve Doğulu olmuştur. Fontana’nın bu
korkuluk benzetmesi aslında Gramsci’nin; Hegemon gücün hegemonyasını sağlamlaştırmak ve toplumu onun
karşısında toplayıp bir araya getirmek için oluşturduğu bir “düşman, tehlike” ile birebir örtüşmektedir. Ancak
Batı’nın yüzyıllardır etik olmayan bir şekilde, hatta günümüz Batı toplumlarında kısmen bir inanç şeklini alan
bilimi kullanıp, medeniyetini ve geçmişini abartarak üstün göstermesi ve “öteki” olarak barbar Doğu’yu aşağılayıp onun üstünde hegemonya kurmaya çalışması Batı’nın savunduğunun aksine Dünya milletlerinin hayrına
olmamıştır. İnsanlar birbirinden uzaklaşmış, birçok kültürün birikimiyle oluşan medeniyetler yıkılarak ya sömürge haline gelmiş ya da harabe olmuştur. Batı’nın bu tavrı sömürgecilerin ve bu milletlere mensup insanların maddi olarak rahat yaşamasını daha da önemlisi vicdani olarak rahatlamalarını sağlamıştır.
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162. Roma İmparatorluğunun barbarlar tarafından yıkıldığı klişesine atıf yapılmaktadır.
163. Fontana, Josep. Çarpıtılmış Geçmişe Ayna Avrupa’nın Yeniden Yorumlanması, s. 16.
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Yahudilik, genellikle etnik kimlik ile dinin iç içe girdiği milli bir din olarak tanıtılmaktadır. Bu çerçevede
Yahudi kavramı hem bir ırkı hem de bir dini ifade etmektedir. Bu tanım, iili bir durumu ifade etmekte ve kaynaklarda Yahudiliğin evrensel bir din olarak tarih sahnesine çıkmakla birlikte süreç içerisinde çeşitli faktörlerin etkisiyle içe kapanarak milli bir dine dönüştüğü belirtilmektedir.
Yahudiliğin, yukarıda belirttiğimiz milli karakteri bu dinin kutsal metinlerinde belirgin bir biçimde görülmekte ve metinlerin kurgusu Yahudileri (tarihteki adıyla İsrail oğullarını) esas alan bir anlatım ve yaklaşımı
ortaya koymaktadır. Yahudi kutsal metinlerinin belirgin bir etnik perspektile meselelere yaklaştığı bu yapıda,
yabancıların konumu ve Yahudilerin ötekine bakışının mahiyeti ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.
Yahudi kutsal metinlerine bu açıdan baktığımızda, genellikle Yahudi olmayanları dışlayıcı bir söylemin baskın olduğu görülmekle birlikte, satır aralarında bu yaklaşımın aksini ifade eden yahut bu şekilde yorumlanabilecek birtakım ifadelere rastlamak da mümkün olmaktadır. Bu durumda Yahudi kutsal metinlerinde, yabancılara karşı olumsuz ve dışlayıcı yaklaşıma kanıt olacak pek çok ifade yanında, yabancılarla bir arada yaşamayı
kabullenen birtakım ifade ve uygulama örneklerine rastlamak mümkün olmaktadır. Bu iki yaklaşımın kanıtları aşağıda yer almaktadır.
Yabancıları Dışlayıcı ve Reddedici Yaklaşımlar: Yahudiliğin, Babil Sürgününden başlayarak kademeli bir
biçimde içe kapanmaya ve etnik bir kitlenin dini haline gelmeye başladığı süreçte, bu değişimden kutsal metinler de etkilenmiş ve Yahudi kutsal metinleri kaleme alınırken, milli bir din perspektii çerçevesinde şekillendirilmiştir.164 Bu bağlamda kutsal metinlere İsrail oğullarının seçilmiş olduğu165 ve bu seçilmiş halka, Fırat’tan
Nil’e kadar uzanan, merkezinde Kenan (Filistin) Topraklarının bulunduğu yerlerin vaat edildiği söylemi yansıtılmıştır.166 Ayrıca bu toprakların merkezini oluşturan Filistin yahut tarihteki adıyla Kenan Topraklarında yaşayan yedi halkın da hiçbir biçimde bölgede yaşatılmaması ve yok edilmesi ya da bölgeden kovulması gerektiği şeklindeki bir söylem dile getirilmiştir.167
164. Bkz. Mehmet Katar, “İsrail Kavminin Seçilmişliği Üzerine Bir Araştırma”, İslami Araştırmalar, Ankara 2007, C. 20, S. 2, s.175; Ali
Osman Kurt, Erken Dönem Yahudi Tarihi (Yahudiliğin Mimarı Ezra), İstanbul 2007, s. 211.
165. Bkz. Katar, İsrail Kavminin Seçilmişliği …, s.172; Paul Johnson, A History of the Jews, G. Britain and USA 2006, s. 18-19; Nicholas De
Lange, An Introduction to Judaism, USA and Australia 2000, s. 27-28; Baki Adam, Yahudilik ve Hıristiyanlık Açısından Diğer Dinler, İstanbul
2002, s. 128-129; Nazmiye Yavuz, Kitabı Mukaddes Açısından Yahudilik ve Hıristiyanlıkta Seçilmişlik Anlayışı, (A. Ü. Sos. Bil. Enstitüsü
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) Ankara 2006, s. 86.
166. Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara, Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul 2002, 1. kitap:
Bereşit, 15/7-21.
167.Tanrı Aşem seni, onu miras edinmek üzere oraya gitmekte olduğun ülkeye getireceği zaman, çok sayıda ulus -senden kalabalık ve güçlü
olan yedi ulus; Hitti, Girgaşi, Emori, Kenani, Perizi, Hivi ve Yevusi- önünde dökülüp gidecek. Tanrın Aşem onları senin önüne teslim edecek
ve onları vuracaksın. (O zaman) Onları tamamen imha etmelisin. Onlarla antlaşma yapma ve onlara lütuf gösterme. (Bkz. Türkçe Çeviri ve
Açıklamalarıyla Tora ve Aftara, Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul 2009, 5. kitap: Devarim, 7/1-2; benzer
ifadeler için bkz. Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara, Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul
2004, 2. kitap: Şemot, 23/23-24; 5. kitap: Devarim, 20/16-17). (Yahudi kutsal metinlerinde Kenan Topraklarında yaşayan ve Nuh’un torunu
Kenan’ın soyundan geldiğine inanılan yedi kabileye mensup halklarla hiçbir biçimde antlaşma yapılmaması ve onların yok edilmesi yahut
bölgeden sürülmesi telkin edilirken, Nuh Kıssasında, Kenan’ın soyundan gelen bu halkların İbranilerin atası olarak gösterilen Sam’ın soyuna
köle olacağı ifade edilmektedir. Bkz. Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 9/20-27; ayrıntılı bilgi için bkz. Mehmet Katar, “Nuh’un Laneti ile Arz-ı
Mev’ud Arasındaki İlişki”, Bütün Yönleriyle Yahudilik, Ankara 2012, s. 45-59).
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168. Bkz. Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 26/2-4.
169. Bkz. Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 28/13-15.
170. Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 15/7-21.
171. Yahudiliğin temel söylemlerinden birini oluşturan on iki kabile teorisindeki on iki sayısının sembolik bir anlam taşıması ve bunun çokluğu
ifade etmek amacıyla kullanılması muhtemel gözükmektedir. Bu bağlamda Hz. İbrahim’in kardeşi Nahor’un çocuklarından bahsedilirken on
iki ismin zikredilmesi (Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 22/20-24); Tanrı’nın, İsmail ile ilgili beklentileri sebebiyle Hz. İbrahim’e, oğlu İsmail’i
de soyca çok yapacağı ve onu on iki beyin atası kılacağını belirtmesi (Tora ve Aftara, 1. kitap: Bereşit, 17/20, ayrıca bkz. 25/16) gibi örnekler,
Yahudi kutsal metnindeki on iki rakamının, çokluğu sembolize etmek amacıyla kullanıldığı ihtimalini gündeme getirmektedir. Nitekim bazı
kaynaklarda, M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1200 yılları arasını kapsayan Tunç Devrinde, özellikle Anadolu ve Doğu Akdeniz kültürlerinde, kabileleri
ve soyları bu şekilde “on iki”, bazen de on ikinin yarısı olan “altı” rakamıyla tasnif etmenin yaygın bir uygulama olduğu zikredilmektedir
(Johnson, s. 21).
172. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 1/7; ayrıca bkz. Ginzberg, C. 1, s. 465.
173. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 1/8-19; Ginzberg, C. 1, s. 465-472.
174. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 2/24-4/17.
175. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 12/38. (Yahudi kutsal metninde Mısır’dan çıkan İsrail oğullarının sayısı kadınlar ve çocuklar hariç altı
yüz bin erkek olarak ifade edilirken (Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 12/37) Yahudi kaynaklarında karışık halkın sayısının bir milyon kişiden
oluştuğu ifade edilmektedir. İsrail oğulları için sayı zikredilirken sadece erkeklerin sayısı belirtildiğine göre karışık halk için de aynı mantığın
esas alındığını düşündüğümüzde karışık halkın sayısının İsrail oğullarının bir buçuk katından daha fazla olduğu anlaşılmaktadır (bkz. Tora ve
Aftara 2. kitap: Şemot (yorum kısmı), s. 121).
176. Katar, İsrail Kavminin Seçilmişliği…, s. 174.
177. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 19/5.
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Yukarıda ifade ettiğimiz milli din söylemi ve İsrail oğullarının Tanrı’nın seçilmiş halkı olduğu iddiasına göre
Tanrı, İsrail oğullarının ilk atası olan Hz. İbrahim’den başlayarak onun oğlu İshak168 ve torunu Yakup’a169 soylarını kalabalık yapacağını ve üzerinde yaşadıkları yerleri, Fırat’tan Nil’e kadar uzanan toprakları onların soyuna vereceğini vaat etmiştir. Ancak O, bu vaadin belirli bir plan çerçevesinde bir süre sonra gerçekleşeceğini
ve bölgedeki halkların taşkınlıklarına rağmen, orada var olma sürelerini henüz tamamlamadığını ifade etmiştir.170 Nitekim Hz. İbrahim’in Yakup’un (İsrail’in) çocukları Mısır’da bir müddet rahat bir hayat sürmüş ve bu
süreçte hızla çoğalarak on iki kabileden171 oluşan İsrail oğulları topluluğu haline gelmiştir.172
Bir süre sonra Mısır’da hanedan değişmiş ve İsrail oğullarının bu hızlı artışı Mısırlıları rahatsız etmiştir.
Bu rahatsızlık sonucunda alınan tedbirler ve yapılan düzenlemelerle İsrail oğulları Mısır’da çeşitli zulümlere maruz kalmıştır.173 Ancak Tanrı, ataları İbrahim, İshak ve Yakup’a (İsrail’e) olan vaadinden dolayı bu halkı Mısır’da zulme terk etmemiş ve seçtiği peygamberi Musa vasıtasıyla174 onları Mısır’dan kurtararak atalarına vaat ettiği topraklara getirmiştir.
Yahudi kutsal metnine göre dile getirdiğimiz yukarıdaki olaylar, bir ulusun, yani sadece İsrail oğullarının
kurtarılması operasyonu gibi yansıtılırken, satır aralarında kalan bazı ifadelerden meselenin bu şekilde anlaşılmaması gerektiği ve bunun bir etnik topluluğun kurtarılması operasyonu değil, bir peygamberin, barınamadığı bir diyardan, ümmetiyle birlikte hicret etmesi olduğu anlaşılmaktadır. Çünkü Musa’nın İsrail oğullarını
Mısır’dan kurtarmak için görevlendirilmesinden başlayarak çıkış sürecini anlatan ifadelerin hemen tamamı,
süreci etnik bir topluluğun kurtarılma mücadelesi gibi anlatırken Mısır’dan çıkış esnasında karışık çok halkın
(Erev Rav) da onlarla beraber çıktığı175 şeklindeki bir ifade, hikâyenin boyutunu bir anda değiştirmektedir. Şayet bu çıkış; insanların, inançları sebebiyle barınamadıkları bir ülkeden ayrılması, yani hicreti değil de, sadece
bir halkın kurtarılması olsaydı, “karışık çok halk” olarak ifade edilen farklı etnik kökenden insanların Mısır’dan
ayrılmasının mantığı olmazdı. En önemlisi de sonraki dönemde etnik vurgu perspektiiyle hareket eden İsrail
oğulları bu karışık halkları kendi aralarına almaz ve onlarla kader birliği yapmazdı.
Mısır’dan, İsrail oğullarıyla birlikte başka pek çok halkın çıkmış olması, İsrail oğullarının kendileri dışındaki insanlara karşı en temel dışlayıcı kanıt olarak kullandıkları İsrail oğullarının seçilmişliği söyleminin, bir
etnik seçilmişlik olmadığını ve bunun iman etmenin karşılığında Allah katındaki bir değerlilik olduğunu kanıtlamaktadır.176 Nitekim Tanrı da İsrail oğulları ile Sina’da yapacağı ahitleşmenin hemen öncesinde “Şimdi
bana kayıtsız şartsız itaat eder, antlaşmamı korursanız; dünyanın tümü bana ait olmasına karşın, tüm halklar
arasında benim özel hazinem olursunuz.”177 ifadesiyle bu seçilmişliğin etnik bir seçilmişlik ile ilgisi olmadığını ve bunun, iman etmenin karşılığı olarak Allah katındaki değerlilik olduğunu açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Ancak Yahudilik tarihi süreç içerisinde ulusal bir din haline gelmeye başlayınca, inanırların Allah’a
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iman etmelerinin karşılığı olarak Allah katındaki değerliliği olan seçilmişlik meselesi, etnik bir seçilmişlik olarak algılanmaya başlanmış ve buna bağlı olarak da diğer insanları dışlayıcı bir yaklaşımın temel dayanağı olarak kullanılmıştır.178
Yahudiliğin içe kapanması ve etnik bir din gibi algılanması çerçevesinde Tanrı katındaki etnik bir ayrıcalık
gibi yorumlanmaya başlanan seçilmişlik anlayışı, Yahudilerin yahut tarihteki adlarıyla İsrail oğullarının kendilerini diğer halklardan ayrı görmesine neden olmuş bu yaklaşımla onlar, kendileriyle soy bağı bulunan halkları bile dışlamaya başlamıştır. Bu çerçevede Yahudilerle yakın etnik ve kültürel ilişkileri bulunan Moav ve Ammon gibi akraba halklara yönelik birtakım kurgular metinlerde yerini almıştır. Hz. İbrahim’in yeğeni Lut’un
soyundan gelen bu halklarla ilgili dile getirilen kurguya göre Moav ve Ammon halkları, Lut’un kendi kızlarıyla yaşadığı ensest ilişkiden türemiştir.179 Yahudi kaynakları bu halkları sadece kökenleri itibarıyla ensest ilişkinin ürünü şeklinde göstermekle yetinmemiş, aynı zamanda onları gayrı meşru ilişkilerin ve zinanın odak noktası haline gelmekle de suçlamıştır. Böylece onlar, kendileriyle soy bağı bulunan halkları bile dışlayıcı ve onlarla bir arada yaşamayı reddedici söylemlerine birtakım dayanaklar oluşturmaya çalışmışlardır.180
Yahudi kutsal metinlerinde yabancılarla bir arada yaşamayı zorlaştıran ve onların yabancılara yönelik dışlayıcı bir bakış açısı oluşturmasına temel teşkil eden ikinci temel husus vaat edilmiş toprak meselesidir. Yahudilerin iddiasına göre Tanrı, Fırat’tan Nil’e kadar uzanan ve merkezini Kenan Topraklarının oluşturduğu bir coğrafyayı onlara vaat etmiştir. Tanrı bu vaadini İsrail oğullarının ilk atası İbrahim’den başlayarak sık sık tekrarlamış ve buralarda yaşayan halkları da onların eline vereceğini söylemiştir. Bu bağlamda O, Kenan Toprakları
olarak ifade edilen Filistin coğrafyasında yaşamakta olan yedi halkı, İsrail oğullarının eline vermiş ve bu halklarla hiçbir biçimde anlaşma yapılmamasını ve bunların yok edilmesi yahut da bu topraklardan sürülüp atılması
gerektiğini sık sık tekrar etmiştir.181 Yahudi kutsal metinlerinin Kenan Topraklarında yaşayan halklara yönelik
dışlayıcı ve onları yok etmeye yönelik bu keskin söylemi, birtakım hikâyelerle de desteklenmiştir. Bu bağlamda Kenanlı halklara yönelik her türlü haksız uygulamaya ahlaki bir temel oluşturmak için Kenanlı halkların atası olarak ifade edilen Nuh’un torunu Kenan’ın, dedesi tarafından lanetlenmiş olduğu ve onun soyunun Sam’ın
soyuna, dolayısıyla da Sam’ın soyundan gelen İsraillilere köle olmakla cezalandırıldığı şeklindeki bir mizansen kurgulanmıştır.182 Yahudiler (İsrail oğulları), kutsal metinlerinde olumsuz bir yaklaşımla bahsedilen ve Kenan (Filistin) Topraklarında yaşamalarına kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği belirtilen Kenanlı halklarla
Musa’dan sonra liderliği üstlenen Yeşu döneminde karşı karşıya gelmişlerdir. Yeşu önderliğinde bu toprakları
ele geçirme mücadelesine başlayan Yahudiler (İsrail oğulları), bölge halklarına karşı oldukça acımasız bir sa-

178.Katar, İsrail Kavminin Seçilmişliği…, s. 175.
179. Mehmet Katar, “Tevrat’ın Lut Kıssası Üzerine Bir Araştırma”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ankara 2007, C. 48, S. 1, s.
68-70.
180. Yahudi kaynaklarının cinsel suçlar ve zina ile ilişkilendirdiği bu iki halktan özellikle Moavlıların zinayı adeta bir yaşam biçimi haline
getirdiği ve İsrail oğullarının da aynı suça bulaşmasına öncülük ettiği ifade edilmektedir (Ginzberg, C. 2, s. 758-776; Flavius Josephus, The
Antiquities of the Jews, (Josephus, The Complete Works, Translated by William Whiston, Nashville Tennessee USA 1998 adlı eserin içinde),
4.6.4-6).
181. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 23/20-23; 5. kitap: Devarim, 7/1-11, 16, 20/16-18.
182. İsrail oğullarının Kenan Topraklarında yaşayan bu halklar ile ilgili kurguladıkları mizansene göre Nuh Peygamber, Tufan’dan sonra bir bağ
oluşturmuş ve ürettiği üzümden elde ettiği şarapla sarhoş olarak çıplak bir biçimde çadırında yatmıştır. Oğlu Ham onun bu durumunu görmüş
ve istihza konusu yaparak kardeşleri Sam ve Yafes’e anlatmıştır. Ancak bu iki kardeş Ham’ın davranışından farklı bir hareketle babalarına
bakmadan onun üstünü örtmüştür. Bir süre sonra sarhoşluğundan ayılan Nuh kendisini çıplak bir biçimde görmüş ve diline dolamış olan oğlu
Ham yerine, Ham’ın oğlu Kenan’ı lanetlemiş ve Kenan’ı Sam ve Yafes’e, onun soyundan gelenleri ise Sam ve Yafes’in soyundan gelenlere köle
olmakla cezalandırmıştır (Tora ve Aftara, 2. kitap: Bereşit, 9/21-25; Katar, Nuh’un Laneti ile Arz-ı Mev’ud Arasındaki İlişki, s. 45-46). Yahudi
kaynaklarında Ham’ın siyahi halkların atası olduğu ve siyahi insanların iziksel özeliklerinin esas itibarıyla ataları Ham’ın işlediği suçun izlerini
taşıdığı iddia edilmiştir. Bu bağlamda zencilerin tenlerinin siyah olması, ataları Ham’ın yapmış olduğu işin yüz kızartıcılığına, göz aklarının
kırmızı olması Nuh’un çıplaklığına bakmış olmasına, dudaklarının kalın olması, Nuh ile ilgili gördüklerini dedikodu bağlamında diğer iki
kardeşine aktarmasına, saçlarının kıvırcık olması ise yaptığı işin karışıklığına bağlanmıştır. Bu yaklaşımla Yahudiler yüzyıllar boyu siyahilere
karşı olumsuz bir bakış açısına sahip olmuş ve onlarla ilgili en aşağılayıcı söylemleri dile getirmekten kaçınmamışlardır (bkz. Katar, Nuh’un
Laneti ile Arz-ı Mev’ud Arasındaki İlişki, s. 55-57).
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183. “Bene Yisrael’e konuş ve onlara (şöyle) söyle: Ürdün (Irmağını) Kenan ülkesine doğru geçtiğiniz zaman ülkenin tüm
sakinlerini önünüzden sürmeli, onların tüm oyma şekilli taşlarını imha etmelisiniz.” (Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve
Aftara, Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul 2007, 4. kitap: Bamidbar, 33/51-52). Yahudi kutsal
metinlerinde Kenan Topraklarında yaşayan Kenanlı halkları kovmayı sık sık telkin ederken bazen bu kovma işini de Tanrı’nın
yapacağı ifade edilmektedir (Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 33/1-3, 34/11-16; Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Tora ve Aftara,
Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul 2006, 3. kitap: Vayikra, 20/22-24). Ancak Tanrı’nın bu
kovma eylemini, Kenanlıların terk edeceği yerleşim yerleri bir anda ıssız kalıp vahşi hayvanların istilasına uğramasın diye kademeli
bir biçimde, yani İsrail oğulları bölgeye yayıldıkça, azar azar yapacağı dile getirilmektedir (Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 23/2433; 2. kitap: Şemot (yorum kısmı), s. 292; 5. kitap: Devarim, 7/18-26). Kanaatimizce bu durum, aslında ilahi bir planın varlığı ve
işleyişinden çok, bir realitenin gerçekliğine işaret etmekte ve İsrail oğullarının bölgeyi, değişik kabilelerle mücadele ederek belli bir
süreç içerisinde kademeli olarak ele geçirdiklerini ortaya koymaktadır.
184. Mesela bkz. Türkçe Çeviri ve Açıklamalarıyla Yeoşua, Çeviri ve Düzenleme Moşe Farsi, Editörler: Yitshak Haleva vd. İstanbul
2015, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; ayrıca bkz. The Book of Jasher, 89/30-36; Josephus, 5.1.7.
185. “Ancak eğer ülkenin sakinlerini önünüzden sürmezseniz, onlardan geriye bıraktıklarınız, gözlerinizde iğneler, yanınızda dikenli
çalılar haline gelecekler, üzerinde oturduğunuz ülkede sizi taciz edeceklerdir. O zaman (başta) onlara yapmayı tasarladığım şeyi size
yapacağım.” (Tora ve Aftara, 4. kitap: Bamidbar, 33/55-56).
186. Hakimler, 2/1-3. (Yahudi kutsal kitabının, Kenanlı halklar karşısındaki genel tavrı yukarıda ifade ettiğimiz gibi olumsuzken ve
bunların bölgede bırakılmasının ilahi cezasının ağır olacağı belirtilirken bir yandan da bu halkların bir kısmının, İsrail oğullarının
gelecek nesillerinin savaş ve mücadele yeteneğini kaybetmemesi için ilahi bir plan çerçevesinde adeta eğitim amaçlı olarak bölgede
bırakıldığı ifade edilmekte ve bu suretle bir başka çelişki ortaya konmaktadır. Bkz. Hakimler, 3/1-6.)
187. Tora ve Aftara, 4. kitap: Bamidbar, 31/7-18.
188.Tora ve Aftara, 4. kitap: Bamidbar (yorum kısmı), s. 612.
189. Mesela bkz. Yeoşua, 8/22-26, 10/28, 30, 32-33, 35, 37, 39-40, 11/11-12; ayrıca bkz. The Book of Jasher, Referred to in Book
of Joshua and second Samuel, Faithfully Translated from the Original Hebrew into English 1840, Published by J. H. Parry and
Company, Salt Lake City 1887, 89/30-36; Josephus, Antiquities, 5.1.7.
190. Bkz. I. Samuel, 15/9-31.
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vaş sürdürmüş ve bölgenin sakinlerini yerlerinden kovmuş183 ele geçirdikleri şehirlerin sakinlerini ise tümüyle yok etmişlerdir.184 Böylece onlar Yahudi kutsal metinlerine göre Tanrı’nın emrini yerine getirmişlerdir. Zaten bu metinlerde Tanrı, İsrail oğullarının Kenan halklarını yok etme yahut ülkeden kovma emrine uymamaları ve onların bölgedeki varlığına izin vermeleri halinde, başlangıçta bu kabileler için tasarladığı olumsuzlukları İsrail oğulları için yapacağını, kovmadıkları bu halkların sıkıntı kaynağı olacağını185 ileride de ilahi bir ceza
olarak bu halkları kovamayacaklarını ifade etmektedir.186
Aslında Yahudilerin (İsrail oğullarının) yukarıda işaret ettiğimiz acımasız savaş politikası ve yabancılarla
aynı ortamlarda bulunmaya yönelik tahammülsüz tutumu, henüz Kenan Topraklarına girmeye başlamalarından
önce, Hz. Musa önderliğinde siyasi bir unsur olarak tarih sahnesine çıkmalarıyla birlikte başlamıştır. Bu çerçevede onlar kendilerine vaat edildiğini iddia ettikleri topraklara ulaşmak için yol alırken çeşitli halklarla karşılaşmış ve bu halkların bir kısmıyla da savaşmışlardır. Kutsal metinlerdeki anlatıma göre onlar, bu savaşlardaki
uygulamalarıyla yabancılara yönelik bakış açılarını ortaya koymuşlardır. Bu kapsamda Yahudiler (İsrail oğulları), Medyenliler ile yaptıkları savaşta, düşmanı bozguna uğratınca Musa’nın emriyle evlenmemiş kızlar hariç, herkesi kılıçtan geçirmişlerdir.187 Yahudi kutsal kitabı üzerine yapılan yorumlarda, metinlerdeki bu “evlenmemiş kız” ifadesinin, henüz evliliğin bile ne olduğunu bilmeyen buluğ çağına ermemiş kız çocuklarıyla sınırlandırıldığı ve hayatta bırakılma amaçları tahmin edilebilen bu küçük kızlar dışında yabancılara yönelik tutumun oldukça acımasız olduğu görülmektedir.188
Yahudi kutsal metinlerine göre İsrail oğullarının, düşmanla savaşta sadece evli olmayan küçük kız çocuklarını hayatta bırakıp, diğer bütün insanları, kadın - çocuk demeden yok etme uygulaması sonraki yüzyıllarda çok
daha acımasız bir boyuta vardırılmış ve Musa dönemindeki bu istisna da terk edilerek insandan hayvana kadar
bütün canlıların yok edilmesi benimsenmiştir.189 Bunu yapmayanlar ise Tanrı’nın iradesine aykırı davranmış
olmakla itham edilmiştir. Nitekim ilk İsrail kralı olan Saul, Amalekliler ile yaptığı savaşta tümüyle yok ettiği
düşmana ait hayvanların bir kısmını öldürmediği ve besili hayvanları boş yere telef etmek yerine kurban ritüellerinde kullanmak amacıyla canlı bıraktığı için Tanrı’nın öfkesini çekmiş, bu nedenle peygamber Samuel’den
azar işitmiş ve bu günahı sebebiyle Tanrı’nın krallığı ondan alarak bir başkasına vereceği haberini almıştır.190
Yukarıda, Yahudi kutsal metinlerine dayalı olarak verdiğimiz örneklerden İsrail oğullarının diğer milletlere, özellikle de ele geçirmeye çalıştıkları Kenan Topraklarında yaşayan halklara karşı genellikle olumsuz ve
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dışlayıcı bir tavır sergilediği ve onlarla barış içerisinde bir arada yaşamaya olumlu bakmadığı izlenimi oluşmaktadır. Ancak bu dışlayıcı söylemler kadar olmasa da diğer halklara ve yabancılara karşı olumlu tavır olarak yorumlayabileceğimiz birtakım kanıtlara da yine aynı metinlerde rastlamak mümkün olmaktadır. Özellikle de bu kanıtları, aslında Yahudiliğin köken itibarıyla ulusal bir din olmadığı ve bu dinin mensuplarının tarih
sahnesine çıktıkları dönemde tevhit inancını en azından kendi denetimleri altındaki yerlerde egemen kılmak
gibi bir maksatlarının olması gerektiği hususunu göz önünde bulundurduğumuzda, mesele daha farklı bir mahiyet kazanmaktadır.
Yabancıları Kabullenici ve Bir Arada Yaşamayı Benimseyici Yaklaşımlar: Yahudi kutsal metinlerinin
diğer halklara karşı sergilediği dışlayıcı söyleme karşın, aynı metinlerde bazı halklara karşı daha olumlu bir
dilin benimsendiği,191 ayrıca ülkede yaşayan yabancılara karşı kötü muamelede bulunulmamasının emredildiği görülmektedir. Bu yaklaşımın da ötesinde, metinlerde zikredilen tarihteki uygulama örneklerinden, antlaşma yönüne gidilmemesi ve yok edilmesi yahut ülkeden kovulması gerektiği ifade edilen Kenanlı halklarla ilgili uygulamaların da kutsal metinlerin genel dışlayıcı söylemine uygun olmadığı görülmektedir. Bu tespitler
ışığında da Yahudiliğin aslında farklı etnik köken ve inanıştan insanlarla barış içerisinde yaşamaya karşı olmadığı anlaşılmaktadır.
Yukarıda yaptığımız tespitler ışığında Yahudilerin, öncelikle en katı dışlayıcı tavrı sergiledikleri Kenanlı
yedi kabileye mensup halklara yönelik söylem ve uygulama farklılıklarını ortaya koymak gerekmektedir. Yahudi kutsal metinlerinde söylem olarak, Kenan (Filistin) Topraklarında yaşayan halklarla hiçbir biçimde anlaşma yoluna gidilmemesi ve bunların yok edilmesi yahut ait oldukları topraklardan çıkarılarak kovulması gerektiği sık sık tekrar edilmektedir. Ancak aynı metinlerin tarihsel uygulamaları anlatan kısımlarına bakıldığında bu
ifadelerin mutlak manada anlaşılmadığına ve uygulanmadığına dair birtakım veriler bulunmaktadır.
Yahudi kutsal metinlerinin anlatımından çıkardığımız veriler ışığında, her şeyden önce Kenan Topraklarında yaşayan Kenanlı yedi kabilenin mensuplarıyla antlaşma yoluna gidilmemesi ve onların yok edilmesi yahut
kovulması gerektiği şeklindeki ifadelerin, esas itibarıyla bu halkların kimliklerine değil, putperestliklerine ve
o dönem tevhidin temsilcisi olan Yahudilerin otoritesini tanımamalarına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Bu halkların, Yahudilerin egemenliğini tanımaları yahut onlarla anlaşma yoluna gitmeleri halinde ise bölgede yaşamalarına izin verildiği anlaşılmaktadır. Nitekim Kudüs Talmudunda İsrail oğullarının Yeşu önderliğinde bölgeye
geldikleri dönemde Yeşu’nun bölge halklarıyla savaşa başlamadan önce onlara birer mektup göndererek İsrail
oğullarının egemenliklerini kabul etmek, bölgeden ayrılmak yahut savaşmak şeklinde üç seçenek sunduğu ifade edilmektedir. Bu üç seçenek karşısında bölge halklarından Givonluların barış yapmayı benimsediği, Girgaşilerin bölgeden ayrılmayı tercih ettiği, diğer halkların ise savaşma seçeneğini kullandığı ve Yeşu önderliğindeki İsrail oğullarının bu halklarla savaştığı ifade edilmektedir.192
Kudüs Talmudunda yer alan yukarıdaki anlatım Yahudi kutsal metinlerinin yabancılara bakışı meselesine
yeni ve farklı bir boyut kazandırmaktadır. Buna göre Kenan Topraklarına gelen Musa ümmetinin daha önce ifade ettiğimiz gibi, o dönem kendisini etnik bir topluluk değil, bir inancın temsilcisi ve taşıyıcısı olarak kabul ettiği, bu çerçevede yürüttüğü mücadeleyi de esas itibarıyla etnik bir halkın toprak edinme mücadelesi değil, hakkı
egemen kılma mücadelesi olarak gördüğü ortaya çıkmaktadır. Aslında Yahudi kutsal metninde de aynı türden
bir yaklaşımın sergilendiği görülmektedir. Bu bağlamda kutsal metinde Yahudilere bir şehre saldırmadan önce
oranın halkına, itaat edip vergi vermeleri şartıyla barış önerisinde bulunma, bu barış önerisini kabul etmemeleri halinde de savaşarak erkekleri öldürüp kadın ve çocuklar ile malları ganimet olarak alma emri verilmektedir.
Ancak aynı metinde bu hükmün, İsrail oğullarına vaat edildiğine inanılan topraklarda yaşayan halklara değil,
sadece diğer bölgelerin halklarına uygulanacağı belirtilerek bir sınırlama getirilmektedir.193
191. “Bir Adomi’yi hor görme, zira kardeşindir o. Bir Mısırlı’yı hor görme, zira ülkesinde konuk olmuştun.” (Tora ve Aftara, 5.
kitap: Devarim, 23/8).
192. The Jerusalem Talmud First Order - ZeraimTractates Kilaim and Seviit, Ed. by Heinrich W. Guggenheimer, Berlin and New
York, 2001, s. 500-501; ayrıca bkz. Yeoşua (yorum kısmı), s. 110; Tora ve Aftara, 5. kitap: Devarim (yorum kısmı), s. 433; Ginzberg,
C. 2, s. 846-848.
193. Bkz. Tora ve Aftara, 5. Kitap: Devarim, 20/10-15.
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194. Nuh Kanunları olarak ifade edilen yedi yasa şu hususlardan oluşmaktadır: Adil bir hukuk düzeni oluşturmak, puta tapmamak,
Tanrı’ya senada bulunmak, cinsel ahlaksızlıktan sakınmak, adam öldürmemek, hırsızlık yapmamak ve canlı hayvandan et koparıp
yememek! (Eldar Hasanov, “Nuhi Kimliği Bağlamında Yahudilikte Yabancı Algısı”, Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi, 2015,
C. 2, S. 1, s. 139).
195. Bkz. Tora ve Aftara, 5. Kitap: Devarim (yorum kısmı), s. 432-433.
196. Bkz. II. Samuel, 11/2-12/23; ayrıca bkz. Josephus, 7.7.1-4.
197.Bkz. II. Samuel, 24/21-25; I. Tarihler, 21/18-28; Josephus, 7.13.4; ayrıca bkz. Muhammed Güngör, Yahudi Geleneğinde
Süleyman Mabedi, Ankara 2014, s. 30.
198. Mesela bkz. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot, 22/20, 23/9; 3. kitap: Vayikra, 19/10, 33; 5. kitap: Devarim, 10/18-19.
199. Tora ve Aftara, 2. kitap: Şemot (yorum kısmı), s. 270; 3. kitap: Vayikra (yorum kısmı), s. 390, 420; 5. kitap: Devarim (yorum
kısmı), s. 220-223.
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Yahudi kutsal metnindeki sınırlamaya karşın, Rambam lakaplı Moşe b. Meymun (1135-1204) ve Ranban
lakaplı Moşe b. Nahman (1194-1270) gibi ünlü din bilginleri, vergi vermek ve diğer yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla barış yapma hakkının, sadece Kenan Toprakları dışındaki halklar için değil, Kenan Topraklarında yaşayan halklar için de olması gerektiğini savunmuşlardır. Ancak onlar da bu halkların, sadece vergi verme
ve itaat etme şartlarını yeterli görmemiş, aynı zamanda putperestliği terk ederek Nuh Kanunlarına194 göre yaşamaları gerektiğini ifade etmişlerdir.195 Nitekim Yahudi kutsal metinlerinde yer alan birtakım ifadeler, tarihsel
uygulamanın da bu bilginlerin savunduğu biçimde olduğunu ve Yahudilerin (İsrail oğullarının) otoritesini kabullenen halkların Kenan Topraklarında yaşamasına izin verildiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda Yahudilerin (İsrail oğullarının) yaptığı iş, temsilcisi oldukları tevhit inancını egemen kılmaktan öteye bir maksat taşımamakta ve onlardan yüzyıllar sonra tarih sahnesine çıkan Müslümanların uygulamalarından çok farklı görünmemektedir. Ancak başlangıçta farklı bir amaçla dile getirilen ve belirli şartlara bağlı olan birtakım ifadelerin,
sonradan millileşen Yahudiliğin yeni perspektiiyle dar açıdan değerlendirildiği ve etnik olarak farklı olan bütün insanların genel itibarıyla ötekileştirildiği anlaşılmaktadır.
Kenanlı halklara ne yapılması gerektiği hususunda Yahudi kutsal metninin dışlayıcı söylemi ile yine metinlere dayalı tarihsel uygulamaların kapsayıcılığı arasındaki fark, Yahudi kutsal metinlerindeki bu yok edici söylemin muhtemelen sonradan kaleme alındığını ve tarihsel gerçeklerin bu şekilde olmadığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda İsrail oğullarının, tarihte en güçlü oldukları dönem olarak gösterilen Davut dönemine ait anlatımlarda bu kabilelere mensup birtakım şahısların isimlerinin zikredilmesi bu iddiamıza önemli bir kanıt oluşturmaktadır. Örnek olarak bahsedeceğimiz bu anlatımlardan birincisinde Davut’un gayrı meşru ilişki kurduğu
iddia edilen Bat Şeva isimli kadının kocasının Hititli Uriya olduğu ve bu adamın o sırada Davut’un ordusunda cephede düşmanla savaştığı ifade edilmektedir.196 İkinci hikâyede ise Kudüs’ü ele geçirerek başkent yapmış
olan Davut, bir süre sonra buraya bir mabet yapmaya karar vermiş ve bu iş için en ideal noktayı ararken Yevuslu Ornan’ın (Aravna’nın) harman yerini tespit ederek burayı belirli bir bedel karşılığında bu kişiden satın almıştır.197 Burada bahsi geçen Yevuslu Ornan’ın da tıpkı Hititli Uriya gibi Yahudi kutsal metinlerine göre kendileriyle hiçbir biçimde barış antlaşması yapılmaması ve Kenan Topraklarında barındırılmaması gereken, dolayısıyla ya yok edilmesi yahut kovulması gereken yedi kabileden biri olan Yevus kabilesine mensup olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu şahısların kimlikleriyle ilgili açık ifadelere rağmen, bu kişilerin yok edilmediği yahut
topraklarından sürülmediği ve bölgede yaşamalarına izin verildiği açıkça görülmektedir.
Yahudilerin; Kenan Topraklarında yaşayan ve Yahudi kutsal metinlerine göre yok edilmesi gereken halklara yönelik tavrının günümüzde anlaşıldığı biçimde yorumlanmaması gerektiği ile ilgili yukarıdaki tespitimiz
yanında Yahudilerin diğer halklara yönelik tavrı çok daha belirgin bir müsamahayı içermektedir. Bu bağlamda yine Yahudi kutsal metinlerinden ve tarihsel uygulamalardan Yahudilerin (İsrail oğullarının), Yahudi olmamakla birlikte Nuh’un Kanunlarına tabii olan kişilerin bölgede var olmalarına müsaade ettiği açık bir biçimde
görülmektedir. Bu çerçevede Yahudi kutsal metninin değişik bölümlerinde Yahudilerin egemen olduğu topraklarda yabancılara karşı müsamahakâr davranılması ve onların aşağılanmaması gerektiği türünden pek çok ifade yer almaktadır.198 Her ne kadar Yahudi kutsal metninin yorumlarında bu yabancıların, Yahudiliği benimsemiş kimseler olduğu ifade edilse de199 bu yorum biçiminin Yahudiliğin içe kapanmasından sonra ortaya çıkan
dışlayıcı yaklaşımın etkisiyle oluştuğunu düşünmek mümkün gözükmektedir. Ayrıca metinlerde yer alan “yabancı” ifadesinin, büyük bir çoğunluğunun Yahudi kaynaklarında ifade edildiği gibi Yahudiliğe geçmiş yaban-

cıları kastettiği şeklindeki yorum kabul edilse bile bu ifadelerin bir kısmının Yahudiliğe geçmiş insanlar şeklinde anlaşılması mümkün olmamaktadır. Bunun en açık kanıtı bir Yahudi’nin borçları sebebiyle Kenan Topraklarında yaşayan zengin bir yabancıya, (Nuh Kanunlarını esas alan bir Ger Toşav’a) köle olması halinde, akrabalarının o kişinin borcunu ödeyerek onu yabancının kölesi olmaktan kurtarması gerektiği200 ifadesinde yatmaktadır. Bu ifadelere göre putperest olmayan ve Nuh’un Kanunları olarak ifade edilen temel prensiplere uyan bir
kişi, Yahudilerin egemen olduğu topraklarda özgürce yaşama hakkına sahip olmanın ötesinde kendisine olan
borçları sebebiyle bir Yahudi’yi köle olarak kullanma hakkına bile sahip olarak görülmektedir. Nitekim Yahudi kutsal metinleri üzerine yapılan yorumlarda da Nuh’un yedi temel yasasını benimseyen kişilerin, Ger Toşav
(mukim yabancı) statüsüyle Yahudilerin egemen olduğu topraklarda Yahudilerle birlikte yaşayabileceği açık
bir biçimde ifade edilmektedir. Bu da Yahudilerin egemen olduğu bir coğrafyada, putperest olmamak kaydıyla farklı inançlara mensup insanların özgür bir biçimde yaşama hakkına sahip olacağını açık bir biçimde ortaya koymaktadır.201 Yahudilerin yabancı düşmanlığını mutlak manada bir davranış biçimi haline getirmemeleri
gerektiğine kanıt olarak zikredeceğimiz son husus Yahudi kaynaklarında Lut Kıssası ile ilgili yer alan yorumlardır. Bu yorumlarda Sodom ve çevresindeki halkları ilahi gazaba uğrayarak yok olmaya götüren pek çok günah zikredilmekte, fakat bu halkların en büyük günahlarından birinin de yabancı düşmanlığı olduğu ifade edilmektedir.202 Yabancı düşmanlığının bir halkın helak olmasına neden olacağını kendi kaynaklarında dile getiren Yahudi din bilginlerinin genel itibarıyla gözü kapalı bir yabancı düşmanı olacağını düşünmek çok gerçekçi gözükmemektedir.
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SONUÇ

Yahudi kutsal metinleri genellikle yabancılara olumlu yaklaşmamakta ve onları dışlayıcı bir söylemi ön
planda tutmaktadır. Yahudi olmayanlara yönelik bu dışlayıcı söylem, Yahudilerin kendileri için Tanrı tarafından tayin edilmiş toprak (Arz-ı Mev’ud) olarak kabul ettikleri Kenan (Filistin) Topraklarında yaşayan yabancılar hususunda çok daha ileri boyuta varmakta ve bu topraklarda yaşayanlara (Kenanlı yedi kabileye) yönelik
toptan reddedici bir söyleme dönüşmektedir. Bu bağlamda Kenan Topraklarında yaşayan bu kabilelerle hiçbir
şekilde anlaşma yoluna gidilmemesi ve onların topyekûn yok edilmesi yahut vatanlarından çıkarılıp atılması
gerektiği ifade edilmektedir. Ancak aynı kutsal metinlerde nakledilen tarihsel uygulamalara ait bazı anlatımlar, Yahudilerin Kenanlı halkları topyekûn yok etmek yahut topraklarından tümüyle çıkarmak şeklindeki genel
bir uygulamayı gerçekleştirmediğini ve egemenliklerine boyun eğenlerin belirli şartlarda bölgede yaşamalarına
izin verdiğini ortaya koymaktadır. Bu durumda metinlerdeki bu katı dışlayıcı söylemlerin, Yahudiliğin çeşitli
faktörlerle içe kapanarak millileştiği ve yabancılarla yakınlaşmanın dini ve milli açıdan yozlaşmalarına neden
olacağı düşüncesinin baskın olduğu bir dönemde ortaya çıkan yabancı karşıtlığını yansıttığı ve Yahudiliğin orijinal anlayışını ortaya koymadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Yahudi kutsal metinlerinin genel dışlayıcı söylemlerine karşın, aynı metinlerde bir arada yaşamaya imkân veren bazı ifadelerin de bulunduğu ve bu ifadeler ışığında, Yahudilikte yabancılarla bir arada barış içerisinde yaşamanın mümkün olduğu ortaya çıkmaktadır.

200. Yanında bir Ger Toşav (Nuh Kanunlarına tabii olan dolayısıyla putperest olmayan yabancı) maddi güç elde eder, kardeşin onun
yanında düşkünleşip senin yanındaki Ger Toşav’a veya bir yabancının ailesine ait puta hizmet etmek için satılırsa, satıldıktan sonra
kurtarılması olmalıdır. Onu kardeşlerinden biri kurtarmalıdır (Tora ve Aftara, 3. kitap: Vayikra, 25/47-48).
201. Tora ve Aftara, 3. kitap: Vayikra, (yorum kısmı), s. 596; ayrıca bkz. Hasanov, s. 147-148.
202. Ginzberg, s. 208-209; Steven Greenberg, Wrestling with God and Men, USA 2004, s. 65; Katar, “Tevrat’ın Lut Kıssası…, s.
60, 63-67.
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ARAŞTIRMA KONUSU

2016 yılının Kasım ayında popüler müzik yarışması Zlatý Slavík (Altın Bülbül) her yıl olduğu gibi Prag’da
yapıldı. Çek müzik dünyasının ünlüleri TV kameralarının amansız izlemesi altında bir ödülle ya da hayal kırıklığıyla eve dönmek üzere Karlín müzik tiyatrosunda bir araya geldiler.
Ama bu yılki yarışma, bir açıdan ezber bozucuydu: “The Mosque” (Cami) adındaki (kötü) şöhretli albümün sahibi Ortel (“Hüküm” anlamına geliyor) müzik grubu seyirci oylamasıyla ikinci sırayı kazandı. Grubun
üyelerinin giydiği kuru kafalar, herkesi bildiği gerçeği vurguluyordu: bu grubun kültürel çeşitliliği kutlamakla uzaktan yakından alakası yoktu.
Kültür dünyası ikiye bölündü: küçük bir grup protesto etti ve önde gelen bir Roma müzisyeni protesto için
salonu terk etti. Diğerleri koltuklarında kaldılar; bu bir destek işareti anlamına gelmiyordu; daha çok kalmanın
anlamını bilmiyor ya da taşlaşmış halde gibiydiler: ne oldu? Belirgin şekilde apolitik olan Çek müzik dünyası
nasıl olmuştu da nefret söylemi çığırtkanlarını besleyip onlara bu kadar yaygın destek sağlamıştı? Irkçılık çağdaş Çek kültüründe bu kadar yaygın mı? Peki, ne yapılabilir? Bu kadar taraftarı olan bir grubu ortadan kaldırabilir miyiz? Bu makalede bu olayın sosyopolitik bağlamı incelenip yorumlanmaktadır.
Bu makale, kültürel çeşitlilik ve göçmenlere destek olan Çek kültürel üretimiyle ilgilenmemekte ve konuşacak çok şey olmasına karşın Ortel grubuna karşı protestoları yönlendirmeye çalışmamaktadır. Bu yazının konusu, Çek müzik dünyasının belirleyici özelliğinin ırkçılık olduğu şeklinde anlaşılmamalıdır, çünkü durum bu
değildir.

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

SOSYOPOLİTİK BAĞLAM

Çek Cumhuriyeti tüm dünyada en fazla ateisti barındıran ülkelerden biridir (Avrupa’da bir dine bağlılığını
bildiren en az sayıda kişinin olduğu ikinci ülke - Çek İstatistik Bürosu 2014a). Aynı zamanda etnik azınlıkların İkinci Dünya Savaşı sırasında (Yahudiler, Roma) ve bundan hemen sonra (Almanlar) ortadan kaldırılması
ve komünist dönemde (1948-1989) sınırların kapatılması yüzünden dünyada etnik açıdan en homojen ülkelerden biridir (Çek İstatistik Bürosu 2014b).
Günümüzde en büyük etnik azınlıklar; Roma, Slovaklar, Ukraynalılar ve Vietnamlılardır (Çek İstatistik Bürosu 2014b). Müslümanlar her zaman sayısal olarak son derece küçük bir azınlık olagelmiştir: günümüzdeki sayıları hakkındaki tahminler değişiklik göstermekle birlikte en fazla genel nüfusun %0,1’ini oluşturdukları (yani yaklaşık 11,000 kişi) düşünülmektedir.203 Müslümanların kutsal günlerinde Çek Cumhuriyetindeki camilere yaklaşık 1500 Müslüman gelmektedir (Kültür Bakanlığı 2014).
Çek çoğunluğun Müslümanlarla iziksel teması olmamasına rağmen (belki de bu yüzden) Müslüman imajı hemen hemen baskın şekilde olumsuz olagelmiştir: Osmanlı İmparatorluğuyla olan savaşlar sırasında Müslümanlar popüler kültürde bir tehdit olarak algılanmış ve tasvir edilmiştir. Müslümanlar dini topluluk olarak

203 Çek İstatistik Bürosunun 2007 nüfusu sayımında kendilerini Müslüman olarak ifade eden 1427 kişi olduğu belirtilmektedir (Çek
İstatistik Bürosu 2007); başka analizlerde Müslümanların gerçek sayısının 10,000 civarında olduğu tahmin edilmektedir.
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204. Yurtdışındaki terör saldırılarında hayatını kaybeden Çekler olabilir. İki Çek genç Pakistan’da seyahat ederken kaçırılmıştır, ama
bu devlet sınırları dışında gerçekleşmiştir.
205. “Hristiyan değerlerimizin korunması” ifadesi sık sık dile getirilmekle birlikte Çeklerin mutlak çoğunluğu genelde kiliseden
uzaktır.
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ancak İkinci Dünya Savaşı sırasında resmi kayıt altına alınmış ve savaştan kısa bir süre sonra bu kayıt kaldırılmıştır; bu kaydın yenilenmesi 1990’lı yıllarda Kadife Devrimden sonra mümkün olmuştur (Novotný 2011).
1970’li ve 80’li yıllarda Sosyalist blok ülkeleri arasındaki öğrenci değişimi programı kapsamında birkaç bin
Müslüman öğrenci Çekya’ya gelmiş olsa da bu rakamlar halen önemsiz düzeydeydi. 1989 yılından sonra Müslümanlar Çekya’daki kaplıcalara misair olarak gelip kısa süreli kalmaya başladılar, ama farklı kültürel normlardan dolayı yerel halkın onları her zaman hoş karşıladığı söylemek pek mümkün değildi. Ama Çek toprakları
içinde bir Müslümanın karıştığı herhangi bir önemli şiddet olayı da görülmemiştir.204 Buna rağmen şiddet içerikli bir saldırı korkusu insanlar arasında artış göstermektedir ve istatistiklere göre bu korku şu anda Çeklerin
en büyük kaygılarından biridir (Aktuálně.cz 2016).
Günümüzde büyük kentlerde (Prag ve Brno) ve Arap ülkelerinden çok sayıda kaplıca turisti alan kentlerde
(Teplice ve Karlovy Vary) birkaç küçük cami vardır; bazı kentlerde birkaç namaz odası bulunmaktadır. Diğer
kentlerde cami inşa etme çabaları yerel belediye yönetimleri tarafından engellenmiştir. Çekler geleneksel olarak cami inşasına karşı çıkmaktadır; göçmen krizinden önce bile Çeklerin %75’i camilerin tarihi miraslarına
karşı doğrudan bir tehdit oluşturduğunu düşünüyordu (Týden 2010).
Genel itibariyle Çek ve Müslümanların tarihi, temas eksikliği ve ön yargı tarihidir. Küreselleşen dünyada
ve değişen Avrupa bağlamında Çek Cumhuriyeti’nde yabancı düşmanlığı ve popülizm yükselme eğilimindedir.
Son dönemlerde Müslümanlarla ilgili konular ateşli kamusal tartışmaların katalizörü olmuştur. Müslüman
toplumuna yönelik kamusal tartışmanın alevlenmesine iki faktör kümesi katkıda bulunmuştur: uluslararası faktörler ve yerel faktörler.
Uluslararası faktörler arasında en önemlisi bariz şekilde göçmen krizi ve AB politikaları ya da Çek siyasetçilerin bu politikalarla çatışmasıdır.
Göçmen krizi, büyük yabancı göçmen dalgalarıyla daha önce herhangi bir deneyimi olmayan Çekler açısında yepyeni bir gerçekliği ifade etmektedir. Mültecilerin Avrupa’ya akışı, medyada kapsamlı şekilde yer alan bir
dizi olayla (en barizi terör saldırıları) bağıntılıdır. Çek medyasında nitelikli yabancı analizi geleneği ya da etnik kimlik ve dine ilişkin karmaşık konulara yönelik herhangi bir anlayış mevcut değildir ve medya kuruluşları skandal manşetler kullanma eğilimdedir. Dolayısıyla gerçek etkileriyle orantısız şekilde en kışkırtıcı hikayelere en fazla yer verilmektedir. Çoğu Çek medya kuruluşunun, Müslümanları şiddet yanlısı ve insanlıktan çıkmış bir azınlık olarak gösteren ön yargılar yaydığı bildirilmiştir (Zabloudilová 2015).
Uluslararası faktörlerin ikincisi Çek ve AB politikaları arasındaki uyuşmazlıktır. Çek hükümetiyle AB arasında son yıllarda ortaya çıkan en ciddi sürtüşme, AB Komitesinin tavsiye ettiği mülteci kotaları yüzünden ortaya çıkmıştır. AB’nin amacı, gelen göçmenleri, tüm Avrupa ülkelerine daha dengeli şekilde dağıtmaktı. Çek
Cumhuriyeti’nden sığınma talep eden Müslüman göçmen sayısı çok daha düşük olmasına karşın Çek Cumhuriyetine yaklaşık 2700 göçmen tayin edilmişti. AB’nin “gerçek insanlarla” bağlantısını kaybetmiş otoriter bir
güç olduğu şeklinde uzun zamandan beri süregelen hissiyat temelinde “Avrupa diktasına” protestolar baş gösterdi. Politikacıların kendilerini AB otokratlarına karşı sıradan insanların savunucuları olarak sunmalarına yarayan bu konu, ek gerilimler ve içe kapanma yanlısı düşünceler oluşturdu. İlginç şekilde sivil toplum kuruluşlarından biri Irak’tan bir grup Hristiyan mülteciyi (yaklaşık 160 kişi) ülkeye getirmeye karar verdi. Böyle yaparak Çeklerin kendi medeniyet değerlerine uyan göçmenlerden korkmadığını herkese göstermek istiyorlardı.205
Bu plan hükümet onayı aldı ve kısmen uygulandı, ama mültecilerin büyük bölümü sığınma hakkını alır almaz
daha iyi bir yaşam bulma umuduyla Batı Avrupa’ya gitti (sığınma hakkı, AB’de dolaşmalarına imkan vermektedir). Dolayısıyla Çek toplumuna onlarla göçmenler arasında dostane bir temas kurulmasının mümkün olabileceğini ve hatta böyle bir temasın arzulanabilir olacağını gösterme konusunda önemli bir fırsat olmamıştır.
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İkinci faktör kümesi yerel konularla ilgilidir. Öncelikle şu an görevdeki Çek cumhurbaşkanı Miloš Zeman,
kendisini gerçek anlamda “popüler,” “gerçek insanları” (toplam 11 milyon kişi arasından kendi ifadesiyle “en
alttaki 10 milyon” kişiyi) savunan ve “siyasi doğruluğa” cesur şekilde karşı çıkan bir politikacı olarak tanımlamaktadır. Kendisini Avrupa’nın mevcut elitlerinin yüzlerine Müslümanlara ilişkin konular da dahil olmak
üzere hakikati haykırmaktan korkmayan biri olarak konumlandırmaktadır. Son zamanlarda Çekleri, Müslüman işgalcilere karşı kendilerini silahlandırmaya ve göçmenlere karşı duvar inşa etmeye (AB bağlamında bu
çok uçuk bir iddiadır) teşvik etmiştir. Cumhurbaşkanı; mülteciler konusunu, insanları seferber etmeye yarayan
önemli bir konu ve siyasal görüşlerini ifade etmede kullandığı bir araç olarak görmektedir. Cumhurbaşkanının
yanı sıra diğer politikacılar da mültecilere karşı sert bir tutum takınmaktadır. Çek İçişleri Bakanı Milan Chovanec, gelen tüm göçmenlerin talepleri değerlendirilirken uzun süreler boyunca tutulduğu bir gözaltı merkezi
inşa ettirmiştir. Bu merkezde sığınma talebi başvurularını azaltma amacıyla Çekya’nın göçmenlere karşı düşman bir yer olduğu imajı oluşturmak üzere göçmenlere kasıtlı olarak kötü davranılmıştır (ailelerin aylarca birbirinden ayrılması, bilgi verilmemesi, temel insan haklarından mahrum etme, iletişim araçlarına el konulması,
vb.).206 Konunun medyada geniş şekilde yer alması üzerinde yakın zaman içinde Müslüman göçmenler bu gözaltı tesisinden çıkarılmıştır.
Ayrıca nadiren ortaya çıkmakla birlikte Çek Cumhuriyeti’nde Müslümanlara ilişkin bazı tartışmalar da görülmüştür: iki Çek bayan öğrenci Pakistan’da İslamcı bir grup tarafından kaçırılmış, iki yıl alıkonulmuş ve eve
berbat bir halde dönmüştür; Prag Müslüman toplumunun lideri, Temel Tevhit hakkında yayın yapmaktan dolayı aşırıya kaçan düşünceleri yaymakla suçlanıp gözaltına alınmıştır; tarım geleneğinden gurur duyan Çek toplumu, helal kesime karşı son derece kuşkucudur ve bu yöntemi gereksiz şekilde vahşi bulmaktadır.
Son olarak siyasi partiler de göçmenlik konusundan beslenmektedir. Bu konu hemen yeni siyasi hareket ve
gruplara gelişme ortamı sağlamaktadır; bunlara örnek olarak biyoloji profesörü Martin Konvička’nın başını
çektiği Çek Cumhuriyeti’nde İslam’ı İstemiyoruz hareketi (Islám v ČR Nechceme; sonraları Blok proti islámu/
İslam karşıtı blok) verilebilir. Bu profesör “Müslümanları kıyma makinesinden geçirilip et ve kemik kıymasına
dönüştürülmesi” hakkındaki sözleriyle ünlüdür. Daha önceden Roma karşıtı ve diğer yabancı düşmanlığı faaliyetlerine katılmış olanlar da dahil olmak üzere aşırı sağcı siyasi partilerin gevşek bir koalisyonunun merkezine oturmuştur. En başarılı, ama aynı zamanda son faaliyetlerinden biri, 2016 yılının yazında “Prag’ın IŞİD tarafından işgali” idi. Ancak yavaş şekilde itibar kaybına uğradı ve Senato’ya seçilemedi. Günümüzde nadiren
kamusal alanda görülmektedir. Genelde kendilerinde çok bahsettirmekle birlikte aşırıcı gruplara verilen destek oynak olma eğilimindedir. Göçmen karşıtı söylem özellikle 2017 sonbaharında yapılacak seçimler dikkate alınacak olursa ana akım siyasi partileri tarafından da belli oranda kullanılmaktadır. Söz gelimi önde gelen
merkez sağ partisi ODS (Občanská demokratická strana/Medeni Demokratik Parti) İslam’a karşı ihtiyatlı bir
tavır takınmaktadır. Bu partinin kurucusunun oğlu okullarda başörtüsü hakkında sert açıklamalar yapmaktadır. Önemli bir merkez sol partisi olan ČSSD’nin (Česká strana sociálně demokratická/Çek Sosyal Demokratik Parti) son zamanlarda silahların denetimi hakkında daha bağışlayıcı olunmasını gerektiğini savunan bakanının daha önce bahsi geçen gözaltı merkezini kurduğu ortaya çıkmıştır. Görüldüğü üzere göçmen karşıtı söylem böyle son derece yaygın bir olgudur ve kabul edelim ya da etmeyelim bunun göz ardı edilemeyecek ya da
kısa vadede ortadan kaldırılamayacak önemli sosyopolitik nedenleri vardır. İnsanlar ulusal değerler, “öteki”
korkusu ve ulusal tarihin yansımaları konularını tartıştıkça bunlar aşırıcı grupların ekmeğine yağ sürme pahasına ana akım siyasetçiler tarafından benimsenmektedir.

206. Bunun kökleri uzun yıllardır devam eden tüm yabancılara karşı gösterilen idari düşmanlık politikasında bulunabilir; vize süreci
gereğinden fazla karmaşıktır ve oturum izni diğer Avrupa ülkelerine göre çok az kişiye verilmektedir.
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AZINLIKLARIN TEMSİLİ
Azınlıkların negatif temsilini kamusal alandan çıkarma çabaları iyi bir temele sahiptir ve anlaşılabilirdir.
Stuart Hall’a göre temsil, “’öteki’ kişilere dünya hakkında anlamlı bir şey söylemek ya da dünyayı anlamlı şekilde temsil etmek üzere dili kullanma” anlamına gelir. Temsil, anlamın bir kültürün üyeleri arasında üretilip
değiş tokuş edilmesi sürecinin temel bir unsurudur (Hall, 1997, s. 15). Başkaları da temsilin iki katmanlı işlevine işaret etmektedir: buna temsil, hem belli bir kültürde kimliklerin süregiden inşası süreci hem de bir stereotipleme kuvvetidir (Grossberg vd. 1998). Stereotipleme “insanları doğası gereği sabit olarak temsil edilen birkaç basit, temel özelliğe indirger” (Hall, 1997, s. 257); dolayısıyla Müslümanların özleri itibariyle şiddet yanlısı ve köktenci olarak tasvir edilmesi, kamusal söylem açısından son derece zararlıdır, çünkü bu durum muhalefet oluşturur ve neyin “normal” neyin “sapma” ya da düpedüz “çürümüş” olduğu ve dolayısıyla neyin kamusal alandan uzak tutulması gerektiği konusundaki anlatılar oluşturur. Dahası “bu durum, büyük güç eşitsizliklerinin bulunduğu ortamlarda ortaya çıkma eğilimi gösterdiği için stereotipleme, sosyal ve simgesel düzenin sürdürülmesinde bir düzenleyici olarak işlev gören bir sınılandırma sistemidir.” (Avraham 2003, s. 483).
Bununla birlikte Ortel grubunun durumu, tüm Avrupa siyasetinde yeni baş gösteren önemli bir ikileme işaret etmektedir: eğer genel korkular kamusal alanlardan itilerek uzaklaştırılırsa çok daha fazla destek ve güçle geri dönmektedir. Ortel’in destekçilerini göçmenlere saldırmaya hazır homojen bir grup olarak göremeyiz,
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ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: ORTEL MÜZİK GRUBU
Ortel müzik grubunun bu müzik yarışmasında ikinci olması bir düzeye kadar bu eğilimleri yansıtmaktadır.
Bu grup, aşırı sağcı müzik dünyasından sahneye çıkmış, ama ana akıma doğru kayarak daha geniş bir taraftar
kitlesiyle meşruiyete ulaşmıştır.
Ortel, açık şekilde neo-Nazi ve Yahudi düşmanı müzik grubu olan ve Rudolf Hesse, Struggle of Nations
(Ulusların Mücadelesi) gibi şarkıları bulunan Conlict 88’in eski bir üyesi tarafından kurulmuştur.
Ortel grubunun lideri Tomáš Ortel kendisini bu geçmişten soyutlamıştır. Ancak kendisinin mevcut müzik
formasyonu aşırıcılıkla ilişkilendirilebilir: grubun ilk şarkılarından birinin, neo-Nazi İşçi partisinin marşı olduğu ilan edilmiştir; grubun konserlerine aşırıcı seyirciler katılmaktadır. Grubun şarkı sözleri gördüğümüz üzere çok sayıda azınlık karşıtı, ulusalcı söylem içermektedir ve görsel kimliği (kafatasları, siyah ve kırmızı, vb.)
belli belirsiz şekilde NSDAP ve SS kuvvetlerini andırmaktadır. Bununla birlikte grup yasalara riayet konusunda son derece dikkatlidir ve şimdiye kadar polise kendilerini şiddete ya da etnik nefrete teşvikle suçlamalarına
imkan verecek bir fırsat vermemiştir. Bazıları katı neo-Nazi dünyasının Ortel’den hoşlanmadığını ve onu radikalizmden uzaklaşmakla suçladıklarını bile iddia etmektedir.
Ortel 10 yıldır sahnede olmakla birlikte ancak 2013 yılında “The Mosque” (cami) adlı albümüyle popüler
olabilmiştir. Şarkı sözlerinde şu ifadeleri bulmak mümkün: “Bu bir lanet, medya tarafından ihanet edilmiş hissediyorum / Çocuklarım için korkuyorum / Çarşaf giyip karşına çıktıklarında ve dualarını bağırdıklarında sen
de korkacaksın” ya da “Haklı hissedecekler / Siyah çarşaf içinde olanlar / Sadece kalabalıklar halinde saldırırlar ve cihada taparlar / Allah adına kafanı keserler / Tek önem verdikleri şey bu / Bu deliliğe bir son verelim.”
Bu albümlerinden sonra grup son derece başarılı oldu: konserlerine gidenler kat kat arttı ve grup, Müslüman karşıtı ve AB karşıtı gösterilerde konser vermeye davet edilmektedir. Kendilerini küreselleşmenin daha
önceleri bilinmeyen meydan okumaları karşısında konumlandırma konusunda güçlük çeken sıradan insanların yukarıda bahsedilen korkularının, geniş kitlelerinin kolay çözümlere hemen kapılma nedenlerinden biri olduğu kuşkusuzdur.
Aynı zamanda destekleyici bir açıklama da mevcuttur: Ortel, 2015 yılının yıllık aşırıcılık raporuna dahil
edilmiştir ve artık polisin artan gözetimine tabidir. Bu da gruba “gerçeği söylemeye cesaret eden” isyankar bir
grup imajı kazandırmıştır; bu, insanların geleneksel olarak resmi açıklamalara ve kamu yetkililerine karşı kuşkucu olduğu Çek Cumhuriyeti’nde popüler bir duruştur. Grubun lideri bile aşırıcı olarak sınılandırıldıktan sonra popülerliklerinin arttığını teyit etmiştir. Kamusal alandaki aşırı derecede Müslüman karşıtı duruşlar hakkında ne yapmamız gerektiği sorusu geçerliliğini korumaktadır.
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ama farklı nedenlerden dolayı ve değişik düzeylerde böyle hisseden insanlar dışlayıcı söylemi çekici bulmaktadır. Charles Self’in kamusal alanı kişinin sesinin tanınmasına yönelik sürekli bir mücadele olarak kavramlaştırması bunu anlamamıza yardımcı olabilir: “Kamu, evrensellik kazanmaya yönelik bitmeyen bir savaşta diyalog ağları boyunca akar. Kamu; demograi, psikograi ve ya da sorunların kazara gruplanması değil, bitmeyen
bir mücadele sürecidir. Kamu, sorunların algılanmasını oluşturan söz dağarcıklarını paylaşan evrilmekte olan
ağlarda temellenen bir görüştür.” (Self 2010, s. 89)
Dolayısıyla bir yandan olumsuz söz dağarcıklarının kaldırılmasının, olumsuz algıların ortadan kaldırılmasına yardımcı olacağını öne sürmek cazip görünebilir. Ama Self’in tanımının ikinci kısmının can alıcı önemde
olduğunu düşünüyorum: “Kamu, evrensellik kazanmaya yönelik bitmeyen bir savaşta diyalog ağları boyunca
akar.” Self, kamuyu sabit bir şey olarak değil, bir süreç olarak görmektedir. Bu süreçte herkes daha üstün bir
gerçeklik mefhumuna sahip olduğunu iddia etmekte ve bunun başkalarına aktarmak istemektedir. Bilişim devrimi çağında bunu yapmak iyice kolaylaşmıştır. Self’e göre daha fazla medya biçimi, daha fazla oyuncunun
daha fazla şekilde katılımda bulunmasını mümkün hale getirdiği için oyuncular, kamunun akışının şekil ve yönü
üzerinde sürekli etkileşime ihtiyaç duymaktadır. Günümüzde Çek Cumhuriyeti’ndeki sosyopolitik olgu (yakın
dönemde göçmenlik deneyimi olmaması, AB’ye uzak kalma) artan iletişim araçları sayesinde tüm kamuda yayılan ve kolaylıkla göz ardı edilemeyecek belli bir görüşü beslemektedir. Bu anlatının kamusal alanlardan dışlanması sadece bunun “popüler olmayan hakikat” olma arzusunu desteklemektedir.
Bu makale, elimizdeki yasal araçlara bağlı kalmamızı önermektedir: yasa ihlallerini sert bir şekilde cezalandırma ve gerekirse demokratik prosedürler aracılığıyla mevcut duruma göre yasaları değiştirme. Gerçekten de
gerilimin arttığı zamanlarda yasa dışı tahrikler ve bu tahriklere uyularak gerçekleştirilen eylemler yasalar dahilinde kovuşturulmalıdır. Tüm insanların şiddetten korunması temel zorunluluktur.
Demokratik olarak yerleşik yasal sistem dâhilinde hareket eden tüm vatandaşlar tartışmaya dâhil edilmeli ve herkes gibi eleştiri ve karşı argümanlarla yüz yüze bırakılmalıdır. Ne de olsa, gizem ve isyan örtüsünden
arındırıldığında bu iddiaların sığ ve sıradan olduğu ortaya çıkmakta ve aynen İslam karşıtı Blokun tartışmalı lideri gibi kısa süre içinde unutulup gitmektedir.
Kendi kendini düzenleyen demokratik sistemlerimize inancımızı hemen kaybetmemeliyiz. Yabancı düşmanı iddialarından dolayı popüler olmuş diğer müzisyenlerin örneklerine bakılacak olursa bu iddialar ünlü olmak
için yeterli değildir; İnternet’te popüler olurken taşıdıkları damga yüzünden genelde kamusal alanda desteklerini yitirmektedirler (Çek Cumhuriyeti bağlamında Olivie Žižková, Viĺm Čok ve diğerleri). Sonuçta kanserli
çocuklar yararına bir sivil toplum kuruluşuna büyük bir meblağda yardımda bulunmayı teklif eden Ortel grubu, STK tarafında reddedilmiştir (Novotná 2016).
Kamu, demokratik sürecin önemli bir bileşenidir (Dewey 1984) ve akademisyenler olarak kendi kişisel duruşumuz açısından bu ne kadar rahatsızlık verici de olsa kamunun görüşlerini göz ardı edemeyiz. Günümüzde
yabancı düşmanlığının yayılması, Avrupa demokrasinin sonu değildir; bu, demokrasinin imtihanıdır. Avusturya ve Hollanda seçimlerinde gördüğümüz üzere bu imtihanda her zaman başarısız olmadık. Sorunları kamusal
alandan kovmak yerine, onları kabullenmek, aktörlere sorumluluk vermek ve onları dikkatli biçimde ele almak
daha verimlidir. Tartışmanın önünü açma, kültürler arasında teması kolaylaştırma ve çağdaş dünyanın meydan
okumaları hakkında eğitim verme, uzun vadede daha önemli olacaktır.
Anlık duruma bakacak olursa kendi yurttaşlarımızla aynı değerleri paylaşmıyor gibi görünebiliriz. Yeni, zorlu ve kutuplaştırıcı sorunlarla yüz yüze kalınca muhtemelen uzun, ağrılı ve zorlu bir süreç sonunda görüş birliği ya da uzlaşmaya ulaşabiliriz. Ama değerlerin paylaşıldığını hemen görmezsek vazgeçmemeliyiz. Halen minimum etkileşim zorunluluğunu paylaşıyoruz: demokratik prosedürler hakkında mutabakat. Demokrasi mekanizmasını sorgulamaya başlamadıkça “evrensellik mücadelesi” (herkesin sesini duyurma arzusu) verebileceğimiz bir platformu paylaşıyoruz demektir. Bu gerçekten paylaştığımız bir şeydir ve belki de şu an için yeterlidir.
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GİRİŞ

I. Irkçılık nedir?
1.1. Irkçılık derken neden bahsediyoruz?
Irkçılık tek başına bir ideoloji ya da tutum olmaktan ziyade direk ve dolaylı uygulanabilir sonuçları bulunan genellikle kurumsal maddi bir güçtür.
“Irkçılık zulmün özel bir şeklidir. Irkçılık, ten rengi gibi doğuştan gelen bazı özelliklerin bir grup insanı diğerlerinden daha üstün hale getirdiği ikrinden yola çıkarak diğer bir grup insana ayrımcılık yapılması sonucu ortaya çıkar.” 207
Bu tanım, 1930 ve 1940larda Naziler tarafından uygulanan sözde “Bilimsel ırkçılık” ile uyumludur. Belli
başlı gruplar, ev sahibi toplum için aynı ölçüde değiştirelemez ya da asimile edilemez olarak tasavvur edilmesine rağmen; yakın zamanda bu gruplara (özellikle göçmen topluluklara) karşı; biyolojik özelliklerinden ziyade
sosyal-tarihsel ya da kültürel geçmişlerine dayanarak; ayrımcılığı meşrulaştıran bir ırkçılık türü yaygınlaşmıştır.
1.2. Irkçılığın kaynağı
Irkçılık insan doğasının doğuştan getirdiği kalıtsal bir karakteri değildir. Antik Yunan ve Roma “barbarlara”
karşı hüküm süren önyargı, ve kölelik kurumunun varlığı kesinlikle ırkçı tabanlı değildi.
“Kültürel, siyasi, dini ve sınıf ayrımcılığı, uzlaşmazlığı ve düşmanlığı vardı ancak hiçbiri ırk ya da renk tabanlı değildi.”208
1.3. Irk ayrımcılığının hedef grupları
Daha sonra da göreceğimiz gibi, şu anda İspanya’da ırk ayrımcılığına en çok maruz kalan grup ,her zaman
eşit oranda olmamakla birlikte, göçmenlerdir.
Ancak, 15. yy’da İspanya’ya gelen ve 1812 Anayasa’sına kadar İspanyol halkı tarafından Kabul görmeyen
çingenelere karşı uygulanan,kurumsal ve toplumsal, seküler ayrımcılığın hala devam ettiğini unutmamalıyız.
Göçmenlere karşı tutum anketlerinin sonuçları, nüfusun önemli bir yüzdesinin çocuklarının çingene çocukları ile aynı okula gitmesini istemediğini ve çingene komşularının olmasından hoşlanmadıklarını gösteriyor. Ve
sadece son yıllarda Çingene (veya Roman) halkının bu tür bir düşmanlığın bir nesnesi olarak Mağrip (Kuzeybatı Afrika Bölgesi) tarafından ele geçirildiğini görüyoruz.
Önyargıların ötesinde, çingene halkı ortalamadan daha yüksek oranlardfa işsizlik ve sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. Fundadación Secretariado Gitano’ya göre, çingenelerin işsizlıik oranı % 42’dir. Bu yüzyılın
başından beri toplam çingene nüfusunu önemli derecede artıran Roman ve Bulgar çingenelerinin ise üçte ikisi
açlık sınırının altındadır ve üçte birinden fazlası yoğun bir dışlanmaya maruzdur.
“Topluluk” statüsüne rağmen, İspanyol hükümeti tüm Rumen uyruklular için işgücü piyasasına erişim konusunda kısıtlamalar getirdi.

207. Lance Selfa, slavery and the origins of racism, International Socialist review, n.25, Londres, noviembre-diciembre de 2002.
208. George Breitman, Race Prejudice, How it Began, When It Will End, Patinder Press, Nueva York, 1971.
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1.4. Irkçılık karşısında neden savaşmalıyız?

Sol görüşlü birçok insan ve bazı organizasyonlar, işçi sınıfı bölüp zayılattığı için ırkçılık karşısında savaşmanın önemli olduğunu düşünür. Irkçılığın yerli ve/veya beyaz işçilerin kendi günahları olan kapitalist sistemden ziyade göçü; “siyahileri”, “mağribileri” ya da “çingeneleri”, günah keçisi olarak gösterdiğini savunurlar.

Ve onların haksız olduğunu söyleyemezsiniz. Bu tartışmasız ki ırkçılığın işlevlerinden biridir. Ancak, sol görüş açısından ırkçılıkla savaşmak için ilk ya da en temel sebep bu değildir. Irkçılıkla savaşmak için en önemli
sebep, sözkonusu azınlığa ciddi bir şekilde zarar vermesidir (kuyusunu kazmasıdır). Irkçılık ayrımcılığa uğramış birçok grubun yaşamını aşağılamakta ve bu grup üyelerinin bazılarının ölümüne sebep olmaktadır.

Devrimsel bir yaklaşımın başlangıç noktası ve bu alandaki çalışmalar, her türden sömürü ve baskıya karşı enternasyonalist bir bakış açısı ve sınıf dayanışmasıdır. Başka bir deyişle, hakların eşitliğini ve evrenselliğini savunur.
Sömürü, kapitalizmin işleyişinde merkezi unsurdur ve bu nedenle sömürüye karşı mücadele, bu sistemi devirmek için devrimsel stratejinin merkezi bir unsuru olmalıdır.

Bununla birlikte, farklı zulüm biçimleri basit bir sınıf sorusuna indirgenemez, ve kapitalizmin sonu ırkçılığın ortadan kalkması için gerekli bir koşul olsa da, bu yeterli bir koşul değildir.

Bu esnada, ırkçılık karşıtı savaş, ırkçılığın var olan veya gelişmekte olan türleri ve bunların her durum, yer
ve zamanda kapitalist sistemin geri kalanı ile çeşitli ilişkileri üzerine somut bir analize dayanan spesiik önlemler gerektirir.
1.5. Yahudi düşmanlığı

Günümüz İspanya’sında yahudi düşmanlığının (Yahudi korkusu ya da yahudilerden nefret- Araplar da aynı
zamanda Sami’dir.) kayda değer bir yeri yoktur, fakat 1930larda Almanya’da Ulusal Sosyalizmin doğuşunda
önemli bir rol oynamıştır.

Hannah Arendt bu soruya cevap olarak “günahın sıradanlığı” kavramını geliştirmiştir: Sonuçları etik olarak
uygun olmasa da devlet tarafından karar verilen görevlerin sorgulamadan, düşüncesizce kabulü ve yerine getirilmesi. Bu bağlamda, Bauman “zararın sosyla yönü”nü her bireyin izolasyonda görülen rolü dışında; sosyal
sistemi, özellikle de bürokrasiyi analiz etmeliyiz şeklinde vurgular. “Teşkilat bir bütün olarak sorumlulukları
silmek için kullanılan bir araçtır. Koordineli eylemlerin nedensel bağlantıları gizlenmiştir.” Ancak, sosyal olarak dışlanma-ırkçılığa maruz kalan grupların insanlıktan çıkarılması, bu düzen içinde önemli bir yere sahiptir.

Nazi Yahudi karşıtlığı ile ilgili bir diğer ilginç nokta ise bu karşıtlığın pratik ve ideolojik faydalarından nasıl uzaklaşmış olduğudur. Öyle ki, Yahudilerin imha edilmesi projesi, Almanya savaşı kaybetmek üzereyken
kaynakları askeri mücadeleden başka yöne kaydırma konusunda ülkeye zarar vermeye başladığında bile durdurulmadı.

Aynı derecede çarpıcı olan ise, üç milyon Polonya Yahudisinin öldürülüp geriye sadece 25 bin Yahudinin
kalmasının üzerinden on yıllar geçtikten sonra bile Polonya’da Yahudi karşıtlığının hala devam etmesi ya da
Macaristan’da yahudi karşıtı Jobbik Partisi’nin parlementodaki üçüncü büyük güç olmasıdır. Burada yahudi
karşıtlığı ile siyonizm karşıtlığı arasındaki farkı vurgulamaktır. Birincisi yahudi nefretidir; ikincisi ise, sömürgeci ve baskıcı bir proje olan siyonizme karşı politik muhalefet anlamına gelir. İsrail Devletinin iki terimi bir255

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Naziler, Yahudileri toplumun maruz kaldığı kötülüğün ana nedeni olarak atfedip onları ırkçı basmakalıp inanışları ile tanımlamayı başardılar. Yahudiler, yalnızca asimile edilemez ve sadakatsiz yabancılar olarak değil,
aynı zamanda ekonomik olarak kibirli ve dünyayı ele geçirmek isteyen “Yahudi-Bolşevik” komplosunun tertipçisi olarak takdim ve tasvir edildiler. “Aptalların Sosyalizmi” Çoğu Avrupalı Yahudi’nin imhası, tarihte sadece bir soykırım mevzusu değildir, ancak dikkat edilmesi gereken bazı önemli özelliklere sahiptir. Birçok insanın cevaplamaya çalıştığı soru görünürde normal olan birçok insanın nasıl bu denli geniş, altı milyon insanın
sistematik bir şekilde bertaraf edilmesi gibi (çingeneleri, homoseksüelleri, engellileri de içeren…, siyasi grupları dahil etmiyoruz) ahlaken tiksindirici bir gruba katıldığıdır.

birine karıştırma, eylemlerini eleştiren Yahudi karşıtı eleştirileri reddetme, tüm Yahudiler adına konuşma hakkını talep etme çabası yalnızca dünyadaki Yahudi karşıtlığını tetiklemektedir.

Son zamanlarda, Fransa’daki Ulusal Cephe gibi, bazı aşırı sağ kanat oluşumları, İslamofobi ile tam uyumlu olan siyonizme yaklaşmak için kendilerine kötü eleştiri getiren geleneksel Yahudi karşıtlığını bastırdılar.
1.6. İslamofobi

Birçok analist aşırı sağın, göç ve özellikle İslam’a karşı odaklanan Fransa gibi ülkelerde yaptığı yabancı
düşmanlığının (yabancılardan nefret veya korku) klasik faşismin yahudi karşıtlığına benzer bir rol oynayacak
şekilde kullanıldığını vurguladı. İspanya’da bu taktiğin en başarılı örneği farklı şehir ve kasabalarda pek çok
üyesi olan Plataforma per Catalunya (P×C) ‘dir.

Parti bildirisinde, İslam “insan haklarına karşı ideolojik elementler içerdiği için kültürümüze karşı açık bir
tehdittir” iddasıyla “P×C göçe karşı değildir fakat ülkemize Müslüman göçünün gerçekleşmesine karşıdır” demektedir.

P×C özellikle, kökene göre göç kotası belirleyen ve müslüman kotasını sıfıra indiren ve iyi tanımlanmış hiyerarşik bir yapıya göre belirlenen bir göç politikası önerir. Bu hiyerarşiye göre öncelik şu şekildedir: “Yerli
vatandaşlar, Avrupalı toplumlar, doğu ülkeleri ya da tarihi ilişkilerimiz bulunan ve Hristiyan kültürüne, geleneklerine ve ahlaki kurallarına katkı sunduğumuz Latin Amerika ülkeleri.” Ve daha da ileri giderek “PxC İslami nüfusun ülkelerine geri gönderilmesini teşvik edecektir.” der.

Bu, İslamofobinin aşırı sağdan yoksun olduğu anlamına gelmez. Katalonya’da hem CİU hem de PSC, kadın haklarını ve itibarını savunduklarını iddia ederek burka ya da peçeyi yasaklamak için tasarlanan kanun teklileri önerdi ve oyladı.- Afganistan’a askeri birliklerin gönderilmesi ile aynı sebep.
Ek olarak, Katalonya Parlementosu bu kez “güvenlik sebeplerini” öne sürerek “yüzün örtülmesini” yasaklayan bir kanun teklii geçirdi. Bu birçok kadının kamusal alana dahil edilmemesi demekti. CİU, PP, Ciutadans
ve PSC bu yasa tasarısına onay verirken; ICV ve CUP ret oyu kullandı. ERC ise çekimser kaldı.

Bu arada bölgesel polis, burka ya da peçe kullanan kadınlarla ilgili veri topluyor ve bu uygulamanın tehlikeli bir radikal İslamcı ortamın varlığına işaret edebileceğini öne sürüyor.

Her türlü baskıya karşı olan insanlar, herhangi bir kıyafet dayatmasına karşı isyan eden kadınları savunacaklardır. Fakat, biz de her kadının herhangi bir yasak olmaksızın kıyafetini seçme hakkını savunacağız.
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Merkezi hükümet ayrıca; Birleşik Devletler’deki İkiz Kulelere ve Madrid’deki tren saldırılarından ve “terörle savaş” denilen bildiriden sonra genellikle İslam, İslam ve siyasi terörizm ile terörizm kavramlarını birleştirerek, basının da yardımıyla,”İslamcı terörizm” e karşı kamuya açık operasyonlarla Müslümanların tehdit
edici bir imajının yaratılmasına katkıda bulunmaktadır.

Ancak, İspanya devletinde yaşayan birçok insan için Müslüman ikri Araplarla, özellikle Mağribilerle örtüşmekte olduğu ve örneğin Müslüman olsalar bile Afrikalı siyah olma özellikleri daha baskın olan Senegalli,
Gambiyalı veya Nijeryalılar ile daha az ilişkili olduğu belirtilmelidir.

Bu arada, Maghrebi ve Araplar arasındaki sıkça yapılan karışıklığı açıklayalım. İspanya’da yaşayan Faslıların büyük bir kısmı ve bazı Cezayirliler, Arap olarak değil, Berber olarak kabul edilir. Katalonya’da Amazigh
dili (?) Kastilyan İspanyolcası ve Katalonca’dan sonra en yaygın ana dildir.
2. Yabancı Düşmanlığı Nedir?

2.1. Yabancı düşmanlığı derken neden bahsediyoruz?

Fobi, bir şeyin orantısız korkusu olarak tanımlanır. Bu bölümde, ksenofobi, yani günlük bir gerçeklik olan
yabancılardan nefret etmeye odaklanacağım.
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Yabancı düşmanlığı ve ırkçı tezahürler, insanlara ve kültürlere ilişkin bilgi eksikliğinden, eğitim ve öğretim
organizasyonlarının uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır; yabancı düşmanlığı, yabancılara genellikle farklı
etnik gruplara karşı daha fazla şüphe, kin ve itiraz içeren önyargılarından biridir.

Fransa’da “SOS ırkçılığı” davasında olduğu gibi, son yıllarda ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı gösteriler ortaya çıktı.
Irkçılık ve yabancı düşmanlığı, sosyal eşitsizlik, istihdam eksikliği ve gelişme imkânları ile besleniyor.

Birçok devletteki işsizliğin artması, haklarının azaltılması nedeniyle orantısız bir şekilde yerlerinden edilen
göçmenlere yönelik daha kısıtlayıcı bir politikaya yol açmıştır.

Avrupa Birliği’nin bir parçası olan ülkeler, üye ülkelerden gelen göçmenler ile “üçüncü dünya ülkeleri”
olarak adlandırılan ülkelerden gelen göçmenleri ayırmalıdır. Hareket özgürlüğü hakkında Topluluk hükümleri
(Avrupa Birliği’ni kuran antlaşmanın 48. Maddesi), Avrupa Topluluğunun Üye Devletlerinden gelen göçmenlere yönelik ayrımcılıkla mücadeleyi garanti eder. Ne yazık ki, “üçüncü dünya ülkelerinin” göçmenleri bu güvenlikten yoksun olduğundan bu koruma tamamlanmamıştır. Üçüncü dünya ülkelerinden gelenler genellikle
Türkler, Cezayirliler, Faslılar, Yugoslavlar ve Tunuslulardır.
2.2. Yabancı düşmanlığı içeren tutumlar 5 kıtada da artış göstermektedir.

Yabancı düşmanlığı, hayal bile edemeyeceğimiz çok çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Örneğin, Avrupa
Birliği’ne üye bazı ülkelerde yabancılar özel sigorta şirketlerinin müşterileri olarak kabul edilmezler. Kabul edilirlerse bile daha elverişsiz koşullar altında sigortalanırlar veya daha yüksek iyat ödemeye zorlanırlar.
Katalonya’daki siyah Afrikalılara ve Madrid’in bazı mahallelerinde Güney Amerikalılara karşı ırkçılığın ortaya çıkması İspanya’daki yabancı düşmanlığının çoğunluk tarafından bilinen iki örneğidir.
İspanya’da Mağribiler, Polonyalılar, Senegalliler ve “sudaca”lar (NOT: Sudaca İspanyolcada Güney Amerikalılar için kullanılan aşağılayıcı bir tabir) İspanyolları soymakla suçlanırlar. Suçtan, tecavüze ya da uyuşturucu kaçakçılığına yanlış olarak suçlamaktan rahatsız olmakla kalmayıp, yabancı düşmanlığına dayalı ayrımcılık devletin mekanizmalarını da etkiliyor gibi görünüyor. ???

Avrupa Parlamentosu ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile mücadele ihtiyacı üzerine, tüm demokratik siyasi güçler arasında kapsamlı bir siyasi uzlaşma sağlamış ve “Avrupa’da faşizmin ve ırkçılığın yükselişiyle ilgili soruşturma komisyonu” oluşturmuştur.

Medya, yabancılardan aktardığı imaj konusunda çok önemlidir. Buna ek olarak, şiddet olgusunun izlenimi,
büyük ölçüde medyanın konuyu ele alış biçimine bağlıdır. Sadece radyo dinleyerek, televizyonu veya gazeteyi açarak, yabancı düşmanlığıyla ilgili gerçeklere rastlayabiliriz. Medya, yabancıların; ya göç alan ülke sakinlerinin işlerini ellerinden almaları ya da uyuşturucu kaçakçılığı ve suçla olan ilişkileri sebebiyle; bir sorun olarak gösterildiklerinde ortaya çıkan kamuoyu zehirlenmesinden uzak durmalıdır. Burda adı geçen ya da geçmeyen pek çok sebep saçma bir yabancı düşmanlığı oluşturur.
2.3. Yabancı düşmanlığının kavramsal sınırlaması ve kültürel kaynağı

Yabancı düşmanlığı, bileşik bir terimdir. Yunanca “yabancı” ya da “misair” anlamına gelen ξένος ve “korku ya da “kormak” anlamına gelen φόβος kelimelerini içerir. “Yabancı korkusu”ndan başka hiçbir anlama gelmemektedir. Bu korkulu şüphe, kişide yabancılara karşı ani bir düşmanlığa neden olur.

Yabancı düşmanlığı, diğer ülkelerin üyelerine yönelik şiddet ve saldırganlık söz konusu olduğunda ciddi
bir sorun olarak kabul edilir.
Önyargıya indirgenmiş haliyle yabancı düşmanlığı ve ırkçılık, erken yaşta edinilmiş basit ve gerekçesiz düşünceler olarak sunulur ve bu düşünceler olumsuz duygularla biraraya geldiğinde, aynı ülke veya başka bir ülkeden olması farketmeksizin, yabancılara ya da diğer ırkların üyelerine yönelik nefret tutumlarını artırır.
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Kurumsal düzeyde, komisyon, “Politik aşırılık, ırkçılık ve ırk ayrımcılığına karşı ulusal mevzuatın gözden
geçirilmesi ve sürekli olarak adapte edilmesi ve bunların etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının izlenmesi” önerisinde bulundu.
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Filozolara göre “önyargı” üç bölümden oluşur:
Bilişsel: değer ve sabit ikir
Duyuşsal: olumsuz ya da olumlu duygular
Eylemsel: harekete geçmeye hazır bulunma
Önyargılar, öğrenme ve davranışta kaçınılmaz varsayımlar olarak işlev görürler ve böylelikle bireysel bir
eleştirel tutumu destekleyerek veya önyargıları başkalarıyla değiştirerek uygulanabilirler.
Önyargı bireysel bir düşüncedir çünkü azınlığın çoğunluk karşısında ayrımcılığa uğraması kaçınılmaz olduğundan bireysel önyargılar artar.
“Yabancı” yaşadığı ülkenin milliyetine sahip olmayan kişiye denir. Tarihsel olarak, devletler henüz ulusal
sınırlara ayrılmadan önce, yabancı kelimesi “üçüncü kişi”, “garip”, “tanınmayan”, “dışarıdan gelen” … anlamlarına gelirdi. Bu nedenle, yabancı düşmanlığı başkalarının dini ya kültürünün reddi ve “biz” ile “onlar” arasındaki ayrımcılık olarak tanımlanabilir.
Bu açıdan bakıldığında, yabancı düşmanlığı, kendisini ırkçılığa göre daha geniş ve daha genel bir olgu olarak gösterirken aynı zamanda daha az tehlikeli ve enerjiktir.
2.4. Yabancı düşmanlığı ve göç
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki artan ekonomik ve sosyal farklılıklar, mevcut uluslararası göç hareketlerinin belirleyici faktörleri gibi görünüyor. Bu hareketler her zaman önemli sosyal ve ekonomik değişmeleri beraberinde getirmiştir. Fakat yabancı düşmanlığı göç alan ülkelerin bir tepkisi olarak her zaman onlara eşlik etmedi. Bunun sebebi ise yirminci yüzyıldaki büyük göçler, özellikle 1. Dünya savaşı sonrasındaki göçlerdir. İnsanların bölgesel değişiklikleri sıklıkla zorla yerinden etme ve gönüllü yerinden etme olarak sınılandırılır.
Bir insan grubunun, devletler arasındaki politik anlaşmalar ya da bir devletin siyasi kararlarıyla ikamet yerlerinden sınırdışı edilmesinin yabancı düşmanlığı eğilimi içerdiği açıktır.
Etnik, dini ya da politik vs. nedenlerle yerlerinden edilenlerin bazı bölgelerde bulunmaları yasadışı veya
haksız olarak düşünülmektedir. Genellikle dezavantajlı kişiler yabancı, farklı ... olarak gördükleri azınlıklardır
ve bazı nedenlerden dolayı onlardan nefret ederler ve onları reddederler.
Modern dünyanın Endüstriyel Devrimden sonra yaşadığı kitlesel göç hareketlerini açıklayan dört faktör
vardır:
Göç alan ülkelerde gayri meskûn mahallerin çokluğu ve daha fazla fırsat.
Nüfusun yoğun olduğu Avrupa’da güçlü demograik baskı.
İkamet ettikleri ülkeden dönmek için herhangi bir seçenek bırakmayarak şehirlerde işgücü fazlalığına sebep olan sanayileşme sürecinin yavaşlığı ve çelişkileri.
Karasal ve okyanuslararası taşımacılığın gelişimi.
Modern devletlerin siyasi organizasyon biçimleri olarak ortaya çıkışı, yurttaşlar ve yabancılar arasındaki rekabete ve bunları ortadan kaldırmaya dayanmaktadır.
3. Sınırlar / Göç: Irkçılık ve Yabancı düşmanlığı ayrılmaz ikili
3.1. İnsanlar neden göç eder?
İnsan doğasında olsun ya da olmasın, göçler insanlık tarihi boyunca hep vardı ve bir araya gelen farklı grupların bütünleşmesine neden oldu.
Göçün temel nedeni bazen asıl ikamet yerinde karşılaşılan zorluklar, bazen ise yeni fırsat ve imkân arama
arzusudur; genellikle de her ikisinin birleşimidir.
Öyle bile olsa, göç çok değişken oranlarda bir seçimin sonucudur. Fakat her zaman değil. Birçok durumda,
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kölelik, etnik temizlik, sivil ya da devletlerarası savaş, iklimsel afetler, kıtlık (nerdeyse hiçbir zaman doğal nedenlerden kaynaklanmayan), ya da politik veya dini işkence belirleyici faktörler olmuştur.
Ve bazı göçlerin kelimenin tam anlamıyla istila nedeniyle, diğer bir deyişle, yabancı toprakları işgal etme
amaçlı sömürge projeleri nedeniyle oluştuğu hatırlanmalıdır.

Kısacası, ekonomik nedenlerin hakim olmasına rağmen, halkın iradesine karşı dayatılmış olanlardan, yeni
deneyimler arayışında çevre değişikliği isteyen insanlar tarafından özgürce seçilenlere kadar çok çeşitli göç
sebepleri vardır.

On dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısından bu yana insanların hareketini kolaylaştıran modern ulaşım araçlarının gelişimi, ulus devletlerin konsolide edilmesiyle aynı zamana denk gelmiştir. Bu devletlerin sınırları ve
denetimleri, refah devletinin bakımı için gerekli olabilecek, ancak aynı zamanda tehdit altına sokan “göçmen”
“yoksul” “şüphe uyandıracak kadar farklı” igürleri ortaya çıkarmıştır.

Ve böylece, küresel neoliberal kapitalizme maruz kalmış bir dünyanın eşitsiz biçimde geliştiği dönemde,
bu yapay olarak inşa edilmiş insan kategorisinin yerlerinden edilmesi ve kurulması, insan göçünün masrafını
yükselten her türlü engelle karşılaşır.
3.2. Sınırlar: Gösteri

Bazen dünyanın en iyi niyeti ile sorulur: Küreselleşme döneminde sermaye ve mal giderek daha az kısıtlamayla dolaşabiliyorsa neden insanlar da dolaşamasın? Bununla birlikte, enternasyonalist bir sol-kanat bakış
açısıyla bakarsak, bu sorunun zayıf bir şekilde ortaya çıkarıldığını söyleyebiliriz.

Insanları sermaye ve mal ile bir tutmamalıyız. Aksine tam tersidir. Önceliğimiz inansal veya kurumsal menfaatlerden ziyade insanları savunmaktır. Dolayısıyla, insanların serbest dolaşımından yana olmak ve aynı zamanda malların ve özellikle sermayenin hareketine ilişkin daha sıkı denetimleri savunmak çelişkili değildir.
Sınırlar dışlanma demektir ve insanlar söz konusu olduğunda, bu mutlaka ıstırap ve ölüme dönüşür. Örneğin, 1993 ve 2016 yılları arasında, Avrupa Birliği’nin iç ve dış sınırlarında 22518 kayıp kayıt altına alındı.
Aynı zamanda, yetersizliğinden dolayı sınır bölgelerini (daha doğrusu sınırların kontrolünü) eleştirenler de
vardır. Sınırların, pek çok fedakârlık pahasına her zaman engellerin üstesinden gelmenin bir yolunu bulan göçü
engellemediği çok açıktır.

Resmi söylem gerçek işlevleriyle karıştırılmamalıdır. “Sızdırmaz bariyer ve sınırlardan daha fazlası… çoğunlukla geçiş ücreti ve kilit olarak ortaya çıkar.”209

Öte yandan, sınırların ideolojik bir işlevi vardır: “İstila” korkusu ile oynarlar. Bu rol, Ceuta ve Melilla’nın
çitlerine tırmanma çabalarını; ya da botların, zodyakların ve küçük şişirebilir botların gelişini medyatik bir yaklaşımla gerçek bir merasime dönüştürür.

Bu görüntüler birçok insanın merhametini uyandırabilir. Bununla birlikte, sürekli tekrarlanması bir göçmen
ölümünü çelişkili bir biçimde sıradan bir gerçek haline dönüştürebilir. Ulaşmaya çalışırken pek çok insanın öldüğü İtalya’nın Lampedusa adasına Haziran 2013te yaptığı ziyarette Papa Francisco’nun “kayıtsızlaşmanın küreselleşmesini” kınadığında söz ettiği yere kısmen benziyor. Ilginç olan şudur ki, Papa suçalamasında daha da
ileri giderek “Dünyada, kendi içimizde ve dünya genelinde sosyoekonomik kararlar alanlarda varolan zulüm
bu tür dramlara yol açtı “dedi. Bu zulüm ve ilgisizlik karşısında sadece “Tanrı’ya bizim onlara ağlamamız için
lütufta bulunmasını istiyoruz” diye öneride bulunmuştu.
209. Bruno le Dantec, citado en el curso de una entrevista a Claire Rodier, Mugak, n. 61, diciembre 2012.
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Bir yandan, ordan geçen insanların “işe yararlılığını” garanti altına alıyorlar. Sınırları “yasal olarak” geçenlerin genellikle farklı iş alanlarından talep edilen proilleri vardır. Bunu “yasadışı” yapanlar genellikle girişkenlik ve kararlılık gösterirler ve her durumda, kalışlarının güvencesizliği, haklarının eksikliği ile birlikte, onları bazı girişimcilerin aşırı sömürü biçimlerine karşı daha savunmasız bırakmaktadır.
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Bu ziyaretten yaklaşık sadece üç ay sonra, Lampedusa yakınlarında yeni trajediler (ya da katliamlar?), Akdeniz kıyıları boyunca her yıl küçük gruplar tarafından biriken binlerce kişiye üç yüzü aşkın ölü daha ekledi.
Bu olaydan önce papa ağlama lütfuna erişebilmek için “Utanın” diye bağırır. Ancak, öngörülebilen bu talihsizliklerin kökeninde olan politikalarda önemli bir değişiklik olduğuna dair hiç bir gösterge yok.
3.3. Sınırlar: İş
Sınırların, çoğunlukla az önem verilen bir yönü var: ticari. 2011 yılında dünya sınırlarının yaklaşık 20 bin
kilometresi duvar veya çitlerle işaretlenmiş ve yaklaşık 18 bin kilometresi ise gözetim veya devriye teknolojileri gibi ek güvenlik unsurlarıyla donatılmıştır. Basitçe belirtmek gerekirse, sınırlar iyi iş fırsatları sunar.
2005 yılının Eylül ayında Sahra çölünden gelen 11 kişinin, güvenli bölgeye girmeye çalışırken ölümünden
ve bu olayın üzerinden 6 hafta geçmişken 6 kişinin de Melilla’da ölmesinden sonra –görüntüleri dünya çapında dolaştı-İspanyol hükümeti Melilla sınırını güçlendirmek için 32 milyon avroluk yatırım yaptı.
Claire Rodier’nin keşfettiği gibi “sınır güvenlik pazarı şimdi uzun dişli özel aktörlerle doldu”. Avrupa Birliği Dış Sınırlarında Operasyonel İşbirliği Yönetimi için Avrupa Ajansı, ya da kısaca Frontex ( 2005te 6.3 million avro olan bütçesi 2011 yılı itibariyle 118 milyon avroyu aştı.) “sanayiciler ve politikacılar arasında bir arayüz” olarak işlev görür. Frontex tarafından resmi bütçesine kaydedilmeden taşınan “muazzam miktarda para”
buldular.210
Para ve ticaret anlaşmaları karşılığında, göçmenlerin sınırlarını terk etmeden önceki akışını kontrol altına
almak Fas gibi hükümetler için bir iştir. Bu iş, sınırların dışarıdan destek alması olarak bilinen ve bu insanlara
daha acımasızca muamele etmek anlamına gelen bir olgudur.
3.4. Sınırlar: Serbest dolaşım?
Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 13. Maddesi bugün biraz tuhaf görünebilir. İki bölümden oluşmaktadır ve ilk bölüm şöyle der:
Herkes herhangi bir devletin sınırları dahilinde serbestçe dolaşma ve yerleşme hakkına haizdir.
Bazı zamanlarda pek çok ülke içgöçlere, özellikle de kırsaldan şehirlere olan göçlere control uyguladı. “Kapital” adlı kitabında Marx kırsal kesimdeki sakinleri kovmak ve kentsel sanayi için tamamen özgür bir işçi sınıfı yaratmak için uygulanan zorlayıcı yöntemleri çok graiksel olarak anlatıyor.
Daha sonra, Sovyetler Birliğinde (propiska), Güney Afrikada (Beyaz olmayan nüfus için geçme yasaları),
ve Çinde (Fabrikalarda çalışmak için şehirlere göçen milyonlarca insanın güvensizliğini ve tehlikeli halini şiddetlendiren Hokou’da) kırsal göçü düzenlemek ve / veya nüfusun belli kesimlerinin haklarını kısıtlamak için
tasarlanmış iç pasaport sistemleri vardır.
Ikincisi ise şöyledir:
Herkes, kendi memleketi de dahil, herhangi bir memleketi terketmek ve memleketine dönmek hakkına haizdir.
Farklı zamanlarda, “Sovyet bloku” da dahil olmak üzere bazı devletler, vatandaşlarının hareketleri konusunda ciddi kısıtlamalar getirmişlerdir. Bu formül, göç hakkını tamamlayıcı unsurları içeren ve onu etkili hale
getirebilecek olan tek yol olan 3. bir bölümün eksikliğinden dolayı genellikle iyi nedenlerle onları eleştirmek
için kullanıldı.
Bu rejimler 1980’lerin sonunda çöktüğünde, bir gözlemci şöyle bir yorumda bulundu: “Berlin Duvarının
yerine yüksek çitler, keskin teller ve gittikçe daha soistike elektronik cihazlar getiriliyor… İnsanlar çıkış muhafızlarından ziyade giriş muhafızları tarafından yaralanıp öldürülüyorlar.”211
Bugün İspanya Devleti yardım sözü veya imzalanan ticaret sözleşmelerinin kullanıyor. Böylece Senegal
veya Fas gibi ülkeler, hedelerinin İspanya olabileceğinden şüphelenirse, bu ülkelerin vatandaşlarının ülkeden
çıkışını engelliyor.
210. Claire Rodier, Mugak, n.61, diciembre 2012.
211. Teresa Hayter, Open Borders, Pluto Press, Londres, 2000.
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Fransa İşçi ve Göçmen İşçilerinin Dayanışması Federasyonu (Fasti) şunu belirtmektedir: “İnsan haklarının
evrenselliği kavramı, sınırların kaldırılmasını gerektirir.”
3.5. Sınırlar: Göç ekonomimizi etkilediğinde daha ırkçı ve yabancı düşmanı mı oluyoruz?
Göçmenlerin kamu harcamalarında yük oluşturduğu sıklıkla duyulmaz. Sağlık sistemini kullanırlar, oğulları ve kızları devlet okullarına gider, katkıda bulunmaksızın her türlü yardımı alırlar, daha düşük maaşlar…
Bu ifadeleri çürütmeye çalışan iddaaları sık sık duyabiliriz. Göçmenler genç ve sağlıklıysa ve doktora az giderlerse, eğitim masraları kendi ülkelerinde görüldüyse ve ev sahibi ülkeye hiçbir eğitim masrafı çıkmadıysa,
ödedikleri vergi kazandıklarından daha yüksekse, ekonomi için gereklilerse, başka kimsenin yapmak istemediği
işleri yapıyorlarsa, yaşlanan bir nüfusun emekliliğini güvence altına alacaklardır… Basque Country üniversitesinden professor Bob Sutcliffe’in dediği gibi: “Bu gerçekten olağanüstü bir tartışma. Birincisi, her iki makam
da göçün ancak olumlu bir mali dengeye sahip olduğunda istendiği önermesini paylaşmaktadır. Yani, göçmenler ancak mevcut nüfusun ekonomik durumunu iyileştirirlerse hoş karşılanırlar. Değilse, kovulmalıdırlar.” 212
Ev sahibi ülke için avantaj ve dezavantajlarının küçük ve bencil hesaplarını yapan bir tartışmanın tuzağına düşmemeliyiz.
Yalnızca insanlık dışı emek olarak muamele gören, insanların etkili ve kullanışlı bir görüşü, kapitalizmin
karakteristiğidir. Tam tersine, hakların evrenselliği konusunda enternasyonalist ve sınıfsal bir konumdan tekrar ve tekrar ısrarcı olmalıyız.
Ortak bir şikayet, “ailelerimizin” çoğunun böyle bir hakkı yokken göçmenlerin öğle yemeği hibeleri (veya
kreşlerde yer veya asgari gelire eklenti veya sosyal konut hakkı) aldığıdır. “Gerçek” kişilere atıfta bulunarak
veya dengelerin herkes için aynı olduğunu açıklayarak, fakat göçmenlerin daha fakir olma eğiliminde olduklarını (genellikle doğrudur) söyleyerek bu söylentilere, önyargılara veya “şehir efsanelerine” karşı koymaya çalışan kişiler var.
Bu tarz bir düşünce yapısının muhtemel faydaları haife alınmamalıdır. Ancak, onlar kısadır ya da daha da
kötüsü yeterince üzerine düşünülmemiştir. Sorun, bu malların dağıtımı değil, ihtiyaç duyan tüm insanlar için
yeterli miktarda olmamasıdır. Ek olarak, işsizlik ve bu riskli durum ihtiyaçları arttırdığı zaman bu kronik kıtlık kesintilerle daha da ağırlaştı.
Kesintilere direnmek (ve geri çevirmek) konusunda ortak menfaatleri olan ve kamu hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin herkesin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeterli olmasını isteyen ya da göçmenleri ve yerlileri ikna etmek kolay değildir. Yoksa bu mücadelede bir araya gelerek daha güçlü olabilirler ve bu yüzden başarı şansları artar. Bu kolay değildir ancak uygun ve uygulanabilirdir.
Bunun kanıtı, ev hakkı gibi temel bir malın savunulmasında yabancı ve üst tabakadan yerli halkın birlikte
katılımıyla gerçekleşen “İpotek’ten Etkilenenler Platformunun” iyi sonuçlarında mevcuttur.

Çocukluktan itibaren: Çocuklar daima ne görür ve duyarlarsa onu öğrenirler. Örneğin, ırkçı ya da yabancı düşmanı olan ebeveynler çocuklarının gelecekte ırkçı ya da yabancı düşmanı olmalarına sebep olur. Bu, onlar için iki ciddi sonuç doğurabilir. Şöyle ki, eğer çocuğun diğer insanlarla etkileşime girme isteği varsa, sarsıntıya uğrar ve bu arzusunu doğal yollarla gideremez. Diğer bir sonuç ise, ebeveynlerin faşist sistemi yeniden
üretmek anlamına gelen ırkçı bir gelecek yetiştirmeleri olacaktır.

Okul açısından: Hepimizin bildiği gibi okul, değerlerin öğretildiği ve edinildiği bir yerdir. Bu da okullarda kültürel farklılıklara toleranslı eğitim programları sunmanın zorunlu olduğu anlamına gelir.

Dil açısından: Şu anda insanlar tarafından kullanılan dil bu nefret ve saldırganlık durumunu yasallaştıran
çok sayıda ırkçı / yabancı düşmanı ifadeler içerebilir. Kastilyan dili bu anlamda çok zengindir.

212. Nacido en otra parte, Hegoa, Bilbao, 1998.
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4. Sosyal adaletsizlik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ile nasıl savaşılır?

Kurumlar açısından: Devlet, ordu ve kilise geleneksel olarak ırkçı ve homofobik kurumlardır. Devlet farklı cinsiyetler arasındaki evliliği onaylıyor ve ordu, yetkisi altındayken eşcinselleri aktif olarak takip eder ve homofobik ve cinsiyetçi değerleri aşılamaya çalışır. Katolik Kilisesi, çoğunlukla agresif ifadelerle eşcinsel ilişkilere saldırmaya devam ediyor ve böylelikle bu insanlara duyulan nefreti artıyor. Aynı şey, dünyada birçok din
için geçerlidir.
Eşcinsel çiftler arasındaki evliliğin 2005 yılında yasalaştığını ve başkan Joś Luis Rodríguez Zapatero tarafından yönetildiğini vurgulamak isterim. Yasanın çıktığı ilk yıl 4500 eşcinsel çift evlendi.

Sosyal ve politik hareketler açısından: Sosyal eleştiri toplulukları (sosyalizm, anarşizm vb.), Stalin gibi
aktif olarak katılmadıklarında ırkçılık / yabancı düşmanlığı sorununa daima uzak durmuşlardır. Son zamanlarda STK’lar ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve homofobiye karşı çalışmalarını amaçlarından biri olarak dahil etmenin gereğinin farkına vardı.
Akademik/ bilimsel dünya açısından: Tıbbi, psikiyatrik, sosyolojik ve bilim söylemi ayrımcılık stratejilerini terk etmeli ve insanlar arasındaki farkları anormal veya sağlıksız olarak göstermeyi bırakmalıdır. Örneğin, 17 Mayıs 1990’da, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) eşcinselliği Uluslararası Hastalıklar Yasası’ndan çıkardı.
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Medya açısından: Radyo, televizyon ve basında ırkçı, yabancı düşmanı ve homofobik görüntüler ve içerik
sürekli olarak yayınlanıyor. Buna açık bir örnek olarak, bir cinayet olduğunda katil başka bir kökenden veya
ülkedense ya da örneğin homoseksüelse, bir haber metninin başlığına faydalı bilgi olarak dahil edilir fakat katil heteroseksüel ise bu veri dahil edilmez.
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Modern dünyanın en sorunlu alanlarından biri olan ırkçılık, sosyal bilimlerde uzun zamandır tartışılmaktadır. Öte yandan, 19. ve 20. yüzyıllarda, biyoloji ve antropoloji gibi bilim dalları, ırkçılığın üretildiği platformlardan biri haline gelmişti. Bilimin ötesinde bugün ırkçılığın kısmen iki bin yıldır inşa edilen felsei temeller
üzerine kurulu olduğu bilinen bir gerçektir.
Irkçılığın yüzü, insanların tarihsel dönemlerine ve tutumlarına göre değişmektedir. Modern zamanlarda ırkçılık, ırkçılığın felsei arka planını ile kendini daha görünür hale getirmiştir. Bu yüz bazen etnik azınlıklara karşı kurumsal ırkçılık, bazen herhangi bir dinin temsilcilerine karşı nefret söylemi, bazen de siyah insanlara karşı ayrımcı davranışlar olarak ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak ırkçılığın görünür olduğu yerler değişebilir.
Örneğin, bir otobüste veya bir uçakta, ırkçı söylem ve / veya siyah insanlara karşı davranışlara tanık olabilirsiniz. Ya da, polis merkezlerinde herhangi bir azınlık grubunun temsilcilerine karşı kolluk kuvvetlerinin tutumları ırkçı tutumlar halinde görülebilir. Öte yandan, bir bakkalın beyaz sahibi herhangi bir ürünü siyah insanlara satmayabilir. Bunlar etnik veya dini azınlık grupların veya siyahların temsilcilerinin yüzyıllarca yaşadıkları durumları teşkil etmektedir.
2000’li yıllarda insanlık, ırkçılığın kalabalıklar karşısında kendisini gösterdiğine şahit olmuştur. 1936’da
Berlin Olimpiyatları’ndan bu yana sporcular meydana gelen ırkçı uygulamaları tecrübe etmelerine karşın, seyircilerin daha sistematik bir şekilde ırkçılık yaptığı spor müsabakaları 2010’lu yıllarda gerçekleşmektedir. Erken
bir çıkarım olarak, faşist siyaset 1930’ların sportif faaliyetlerine yansıtıldığında önümüzdeki yıllar ve on yıllar, Batı’da bir ırkçılık biçimi olarak gelişen yabancı düşmanlığının sportif faaliyetlere yansıdığı görülmektedir.
Şimdiye kadar yapılan tartışmaların ışığında, bu bildiri, 2000’li ve 2010’lu yıllarda özellikle futbol stadyumlarında gözlemlenen “sportif faaliyetlerde ırkçılık”ın altını çizmek ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Özellikle, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın futbol taraftarları ve futbol maçlarında gözlendiği yer,
siyahi oyunculara karşı gerçekleştirilenlerdir. Futbol stadyumlarındaki ırkçı davranışlar veya tezahüratlar ile
ilgili olarak, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) tarafından ırkçılığa karşı ne tür önlemlerin alındığı ve cezai yaptırımlar uygulanacağı incelenecektir. Bu araştırmadan sonra, bir uluslararası organizasyon olan
UEFA’nın, insanlık sorunu olan ırkçılığı önlemeye çalışarak Avrupa ve insanlığın ortak değerlerine nasıl katkıda bulunduğu tartışılacaktır.
Ana sorunun netleşmesinden sonra, şimdi çalışmanın içeriğinden bahsedilebilir. Makalenin başında, ırkçılığın tanımları ve felsei kökleri irdelenecektir. Bundan sonra, sömürge döneminde ırkçı denebilecek uygulamalar hatırlanacaktır. Böylece ırkçılığa dair 2. Dünya Savaşı ve faşizm açısından en yoğun dönemin kurumsal
ırkçılığa ilişkin argümanları vurgulamadan önce kavramın teorik tartışması yapılmış olacaktır. Kurumsal ırkçılığın incelenmesi sonrası, insanlığın 1960’lardan sonra ırkçılığa karşı nasıl mücadele ettiği sorgulanacaktır.
Son olarak, bu mücadeleyle ilgili olarak, futbol kulüplerine, oyunculara ve taraftarlara karşı UEFA’nın tedbir
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ve cezai yaptırımlarını göz önünde bulundurarak, 20 yıl boyunca gözlemlenen futboldaki ırkçılığa değinilecektir. Bunu yaparken, bölgesel (Avrupa için) ve küresel ölçekte ırkçılıkla mücadele kampanyasının en önemli
platformlarından birini dile getireceğiz. Bir başka deyişle, ırkçı kulüplere, oyunculara ve seyircilere karşı başlatılan UEFA girişimleri ile uluslararası toplumun ve kurumların ırkçılıkla mücadele politikalarının mevcut durumu gösterilecektir.
1. Irkçılığın Tanımı ve Felsefesi ve Sömürge Dönemindeki Yansımaları
Oxford Dictionary’de ırkçılık, üstünlük kavramının üzerinde durularak tanımlanır. Buna göre, ırkçılık, kendi ırkının üstün olduğuna inanarak farklı ırklardan birine karşı geliştirilen önyargı, ayrımcılık veya karşıtlıktır
(URL-1). Teorik olarak ırkçılığın bu yönü, ırkçılığın en genel zihniyetini vurgular. Öte yandan, ırkçılığın diğer bir anlamı, halkın herhangi bir etnik kültüre veya dini gruba üye olan diğer üyelere gösterdiği davranışsal
yansımaları vurgulamasıdır. MerriamWebster’in tanımına göre, ırkçılık, ırk varsayımına dayanan ve ilkelerini yürürlüğe koymak için tasarlanmış bir doktrin veya siyasi bir programdır”(URL-2). Irkçılığa ilişkin bu iki
ana perspektif, yüzyıllar boyunca ele alınmış olan bu kavramla ile ilgili tüm argümanlar ve tartışmaların kaynağını oluşturmaktadır.
Irkçılık19. yüzyıldan beri kavramsallaştırılmış ve tartışılmış olmasına rağmen, tarihin çok eski dönemlerinde de ırkçı olarak değerlendirilebilecek uygulamalar görülebilmekte ve bunların zihinsel arka planı ve felsei
argümanları izlenebilmektedir. Irkçı ifadeler ve argümanlar, özellikle iki önemli ilozofun çalışmalarında görülebilir: Kant ve Locke. Rattansi’nin (2007: 27), A VeryShortIntroductiontoRacismadlı çalışmasında alıntılandığı gibi, Kant aşağıdaki ifadeleri dile getirmektedir: “Bu adam oldukça siyah. . . Dediği şeyin aptalca olduğunu gösteren açık bir kanıt “. Öte yandan, David Hume, siyahlara ilişkin ırkçı yaklaşımlarını ve beyaz insanların üstünlüğüne ilişkin inançlarını ayrıntılarıyla anlatıyor: “Ben genel olarak zencilerin ve dört ya da beş farklı
türdeki erkeklerin tüm türlerinden şüphelenmekten hoşlanıyorum. Doğal olarak beyazlardan daha aşağılar. Beyazdan başka renkte olup uygar olan bir millet hiç olmadı. . . Aralarında hiçbir usta yok, sanatçı yok, bilim insanı yok”(Hume, 1754: Rattansi, 2007: 27). Aslında ilozolar arasındaki ırkçılık daha eski zamanlardan kaynaklanıyor olabilir. Örneğin, Aristoteles’in şu ifadeleri dolaylı olarak kölelik konusundaki düşünceleri aracılığıyla ırkçılığı doğruladığını düşünmemize izin veriyor: “Aslında kölelerin ve evcil hayvanların kullanımı çok
farklı değil, çünkü bedenleri hayatın ihtiyaçlarını karşılamaktadır… O halde, bazı erkekler doğası gereği özgür
ve diğerlerinin köleleri olduğu ve bu köleliğin gerekçeli ve haklı olduğu açıktır”(Aristoteles, 1985: Lopstone,
1998: 21). Aristo’nun bu görüşleri, ırkçılığın felsei olarak antik çağda teoloji ile meşrulaştırıldığı sömürge hareketleri ve istilalar tarafından şekillendirilir.
Kısaca hatırlamak gerekirse, pre-modern ve erken modern çağdaki sömürge hareketleri, Hindistan, Doğu
Asya, Güney Amerika vb. dünyanın belirli bölgelerinde başlamıştır. Koloni hareketlerinin arkasındaki temel
motivasyon Batılılar tarafından sürdürülmüş, bu bölgelerin doğal kaynaklarını ele geçirip onları Batı halkının
lehine kullanmıştır. Genel bir sosyal bilimsel teori ile ifade etmek gerekirse, yüzyıllar boyu devam eden bu
büyük ölçekli ‘soygunu’ meşrulaştırmak için Batı, etnik kültürleri ‘gelişim düzeyi’ açısından sıralamak adına
‘ırk’ ikrini ortaya atıyor. Bu sıralamaya göre, beyaz ten tipi içindeki ‘ırklar’ diğer ‘ırklardan’ üstündür (Bhabha, 2006). Bu, beyazların Dünya’daki diğer ırklara göre daha fazla refahı hak ettikleri anlamına gelir. Buna ek
olarak, zekâ ve entelektüellik açısından daha gelişmiş oldukları için kolonize edilmiş coğrafyadaki hem maddi hem de insan kaynakları, yalnızca bu coğrafyaları istila etmeleri ve yerli halkı zorla çalıştırmaları gerektiği
için onlardan yararlanabilirler. Aksi takdirde, diğer ‘ırklar’ kesinlikle kaynakları boşa harcaycak ve kendi “beşeri sermayesini” kullanamayacaktır. Bununla bağlantılı olarak, kolonize coğrafyalarda Batı’nın ırkçı yaklaşımları, ‘renkli insana yardım’ (tüm beyaz olmayan insanlar) söylemiyle meşrulaştırılır. “Batılı olmayan ülkelerin kaynaklarından istifade ederek kendi kaynaklarını kullanmaları, Batı dışındaki ülkelere ekonomik ve siyasi olarak kendilerini geliştirmelerine yardım” söylemi altında gizlidir (Alkın, 2014: 111).
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2. Dünya Savaşı Sonrası Dönemde Irkçılık: Genel Bir Bakış
2. Dünya Savaşı’ndan sonra faşizm ve bunun ırkçı soykırım üzerine kurulu sonuçları üzerine yaşanan beklenmedik deneyimler yüzünden insanlık, ırkçılığa ve diğer “kimlik” temelli sorunlara karşı bilinç geliştirmeye çalıştı. Özellikle Birleşmiş Milletlerin kuruluşu, ulus çapında ölçeklendirilmiş savaşlara ve ırkçı cinayetlere
neden olmadan önce ulus temelli problemleri düzeltmeyi önerdi. Fakat milliyetçilik ve güçlü ulus-devlet oluşumları, diğer taraftan, beyaz perspektile biyolojik ve sosyal bilimsel olarak ortaya konmuş daha önceki refleksler, ırkçı veya faşist söylemleri, davranışları ve uygulamaları engelleyememiştir.
Irkçılığın farklı yüzleri, Birleşmiş Milletlerin kurulduğu ABD’de daha sık görülmektedir. Bu yüz genellikle kendisini ‘siyahlara karşı’ görünür kılmaktadır. Dahası, siyah insanlara karşı ırkçılık, ‘kurumsal’ ve ‘bireysel’ düzeylerde gösterilir. Her ne kadar ‘ırkçı’ olarak nitelendirilebilecek bireysel eylemler, insanlığa ve barış265
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Kolonize coğrafyada yaşayan insanlar üzerindeki “ırk”larının üstünlüğünü güçlendirmek için erken modern çağdaki Batılı bilim adamları, biyoloji ve anatomi gibi bazı bilimsel alanları kullanmaktadır. Aslında iziksel özellikler ve zeka seviyesi arasında bir korelasyon yaratılmaktadır. En ünlü post-kolonyal yazarlardan
biri olan AniaLoomba durumu şöyle açıklıyor: “Irk özelliklerini kafatası ve beyin boyutları, yüz açıları veya
genleri gibi biyolojik farklılıklara atfetmek ve bağlantı konusunda ısrar etmek. Bu faktörler ve sosyal ve kültürel nitelikler arasında bilim “vahşet” ve “medeniyet” i sabit ve kalıcı koşullara çevirdi”(Loomba, 2005: 101).
Beyaz insanların renk unsuru üzerindeki üstünlüğünü ‘iziksel özellikleri ve zekâ arasındaki ilişkiler aracılığıyla kanıtlamak’ ırkçılığı günümüz dünyasına taşır. Özellikle, 1950’lerden 2000’lerin sonlarına doğru, Dünya Savaşlarından sonra, küçük etnik veya dini gruplar üzerindeki kişisel ve resmi düzeyde ırkçılık, Beyaz Batı
insanlarının Dünya üzerindeki bu iziksel ve entelektüel üstünlüğe atfedilir. Yukarıda bahsedilen döneme bakmadan önce, Hitler’in insanlık tarihindeki ırkçılığa ve kendi ırkının üstünlüğünü meşrulaştıran uygulamalarına kısaca değinmek yerinde olacaktır.
İnsanlık tarihinin en psikopat ve faşist karakterlerinden biri olan Hitler, diğer ‘ırklar’ üzerinden Alman ırkının üstünlüğüne oldukça inanıyor. ‘Saf ırk’ ın temsilcileri olarak, Almanlar daha fazla servet, şeref, itibar ve
toprak hak ediyorlar, bu nedenle Birinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya’nın mevcut sınırları Almanlar için
yeterli değildi. Öte yandan, Alman ırkının Hitler tarafından spesiik iziksel özelliklere (Loomba’nın argümanlarını hatırlayabiliriz) dayanarak övüldüğü zaman, Yahudiler, Çingeneler vd. ırklarbozulmuş olmakla’ suçlanıyor. Hitler, 1925’te yayınlanan MeinKampf adlı kitabında “bozulmuş ırkların” ve hatta bozulmuş “Alman”
insanların ve çocuklarınöldürülmesi gerektiğini söylüyor. Burada ırkçılığın derecesi Hitler tarafından genişletilmiştir. Hitler’e göre, saf bir Alman ‘ırkına’ erişmek adına engelli ve hasta insanlar ‘ortadan kaldırılmalıdır’.
Hitler kitabında dile getirdiği bu ikri,üzerinden 20 yıl geçmeden, 2. Dünya Savaşı öncesi ve esnasında uygular. Savaşın karmaşık atmosferinden yararlanarak, bazı ‘ırklar’ın mensuplarını ve engelli / hasta insanları öldürme emri verir.
Hitler’in ırkçılığının felsei kökenlerinin kısmen 20. yüzyılın en ünlü ilozolarından biri olan Martin
Heidegger’e atfedildiği genel bir tartışmadır. Almanya’daki Nazi Partisine üye olan Heidegger, faşist politikalara ve uygulamalara olan sempatisini gizlemez. Öte yandan, şu ifadeler Heidegger’in felsei ve siyasi konumu
bakımından faşizm ve Hitler tarafından açıklığa kavuşturulabilir: “1933/34 yılında yayınlanmamış siyasi eğitim seminerlerinde Heidegger, devlet ile ırk arasındaki ilişkiyi çözerek, Hitler’in öncü devreleri üzerinde çalışıyorlar “(Göçmen 2009: Can, 2013: 95). Elbette böyle bir ‘kutsal’ arka plan, Hitler’in ‘ırk’ ve ırkçılığa karşı tutumunu inkâr edemez.
Felsei kökenlerin ötesinde, Hitler ve Naziler diğer ırklara kıyasla ırkçı uygulamaları sürdürürler ve bu durum 20. yüzyıldaki katliam ve soykırımla sonuçlanır. Devlet kurumları ve ordu, Avrupa’nın ortasında Aydınlanma döneminden sonra, ırkçılıkla motive olan bu korkunç sahneye neden olur. Savaş sonrası dönemdeki ırkçı uygulamaları bu ölçüde başaramasa da, Avrupa’da ve ABD’de ırkçılık farklı yüzlerde kendini görünür hale
getirmiştir.
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çıl Dünya’ya karşı ciddi bir tehlike oluştursa da, kurumsal ırkçılık modern modern dünyadaki en büyük sorunlardan biriydi (veya hala ta kendisi).
Kurumsal ırkçılık, Oxford Dictionary’de “bir toplumda veya örgütte normal bir davranış olarak gösterilen
ırkçı ayrımcılık” olarak tanımlanmaktadır (URL-3). Öte yandan, Irk ve Irkçılık Ansiklopedisinde kavramın anlamı daha da açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır: “Kurumsal ırkçılık, egemen ırk gruplarının, kurumsal kanallar aracılığıyla azınlık ırk gruplarına ırk baskılarının uygulandığı bir süreçtir. Bireyler tek bir ayrımcılık eylemi yaparken toplumsal kurumlar, ırk ayrımcılığının kalıplarının kurulduğu ve ikincil insanlara sürüklendiği temel ayarlardır “(Lavelle&Feagin, 2008: 180). Batı Dünyası’nın kurumsal ırkçılığın sosyolojik ve idari anlamları, özellikle ABD ve İngiltere’de kurumsal kimlikler olmak üzere, özellikle egemen konumda olan beyaz insanlara atfedilir: “sıradan insanların tutum, motivasyon ve davranışları ırkçı olmasa da, tüm beyazlar, sürekli, sosyal yapılar ve örgütsel modellerden yararlanırken, konut, sağlık ve yaşam süresi, mahalle imkânları ve
güvenliği, eğitim tesisleri ve başarıları, istihdam seviyeleri gibi beyazların yaşam standartlarında ileri seviyede olması teşvik edilir”(Rattansi, 2007: 134). Elbette, beyaz insana dayalı böyle bir sosyo-politik ve ekonomik yaşam organizasyonu, resmi kurumlar tarafından desteklenmelidir. Başka bir deyişle, ABD ve Avrupa ülkelerindeki hükümetler siyah insanlara karşı bu tür çok katmanlı ırkçılığa kurumsal olarak kapı aralamaktadır.
Amerika’da ve Avrupa’da kurumsal ırkçılık, RosaParks gibi bireysel protestolar, ırkçı söylemler ve davranışların yaşandığı mekânlarda tertiplenen toplantılara karşı, AB ve BM gibi sivil ve uluslararası girişimler büyük çaplı mücadeleye girişti. Bu girişimlerin ardından, 1990’lı yıllardan sonra ‘ırkçılık karşıtı’ olarak nitelendirilen söylemler, kurumsal ırkçılığı “lanetli” olmaya ve doğrudan devlet yetkilileri tarafından sıkı sıkıya sarılmaya başlandı. Başka bir deyişle, “ırkçılığa muhalefet hükümetlerin retorik repertuarlarında tanıdık bir unsur haline geldi. Ayrıca modern devletlerin gerçekleştirdiği görevlerin ırk eşitlikçiliği gibi görüntüleri teşvik
etmeyi de dikkate almaya değer” (Bonnett, 2000: 48-49). 1990’lardan sonra, devlet yetkilileri tarafından yapılan bazı değişiklikleri hatırlamak ve bunlara odaklanmak, ırkçı memurları veya insanları yargılamak ve cezalandırmak için yollar açıldığını bizlere gösterecektir. Bununla birlikte, ırkçılıkla mücadele kolay bir süreç olmamıştır. Kurumsal ırkçılıkla mücadele ederken, bazı polis memurları veya hâkimler gibi bazı devlet temsilcileri aynı zamanda kurumsal açıdan ırkçılığı sürdürüyorlardı. İngiliz siyah bir genç olan Stephen Lawrence’ın
öldürülmesi ve katillerinin cinayetten cezalandırılmadan serbest bırakılması, kurumsal ırkçılık tartışmalarını
İngiltere’ye taşımıştır. Bu cinayetle ilgili ünlü Macpherson Raporunda yer alan aşağıdaki ifadeler, bu ikri destekleyebilir: “Burada renkleri, kültürleri veya etnik kökenleri nedeniyle insanlara uygun ve profesyonel bir hizmet sunma konusundaki toplu başarısızlığı. Bilinçsiz önyargı, cehalet, düşüncesizlik ve azınlık etnik insanlara
dezavantaj getiren ırkçı kalıplaşma yoluyla ayrımcılığa neden olan süreçler, tutumlar ve davranışlarda görülebilir veya tespit edilebilir “(Macpherson 1999: O’Brien, 2000: 14).
3. Günümüzde Irkçılık: Mevcut Durum Üzerine Kısa Bir Değerlendirme
Bugün, kitle iletişim araçlarıyla (tabii ki sosyal medya da dâhil olmak üzere), dünyadaki sorunlara tanık
olunabilir ve aynı zamanda küresel bağlamda bu sorunlara her zaman olduğundan daha fazla karşı çıkılabilir. Bu nedenle her gün Dijital Dünya üzerinden ırkçı söylemleri ve / veya davranışları görmek veya okumak
mümkündür. Aslında bu fırsata bağlı olarak ırkçılığın görünürlüğünün arttığı da arttığını söylemek mümkündür.
21. yüzyılda, ırkçılığın görünümler medya ve sosyal medya sayesinde belirli alanlarda ve durumlarda gözlemlenebilir. Bunlar 21. Yüzyıldaki kültürel, ekonomik ve sosyal gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan durumlardır. Göç, küresel hareketlilik, ulus ötesi emek hareketleri, ekonomik krizler vb., ırkçılığın üretildiği platformlardır. Öte yandan, İslamofobi, yabancı düşmanlığı gibi yeni kavramlar, ırkçılığın farklı biçimleri olarak
ortaya çıkmaktadır.
İlk olarak, dünyadaki, özellikle Batı coğrafyalarındaki yoğun göç süreci, resmi makamlar ve kişiler tarafından birçok ırkçı uygulama ve söylemlere neden olmaktadır. Yakın bir örnek olan Suriye halkı teorik ve pratik
olarak Batılı Dünya tarafından “saf” ırkçı yaklaşımlara maruz kalmaktadır. Kolluk kuvvetlerinin ve siyasi li266

4. Futbolda Irkçılık
Futbol tarihsel olarak çok eski bir faaliyet olsa da, modern futbol 19. Yüzyılda ortaya çıkmıştır. Futbolun
İngiltere’de ortaya çıkıp, kısa sürede dünyaya yayılması, farklı şehirlerde kurulan futbol kulüpleri ve futbol
maçlarını organize etmek için UEFA, FIFA veya TFF gibi yerel ve uluslararası düzeyde bazı kurumları beraberinde getirmiştir. Futbol kitleleri etkileyen bir spor dalına dönüşürken, aynı zamanda bu genişleyen alanda
bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Hem avantajlarını hem de dezavantajlarını birlikte ele alırsak, futbolun sosyolojik kurumlardan bağımsız olarak değerlendirilmesi hemen hemen imkânsızdır. Futbolun ekonomi boyutu ve
siyasi söylemle olan ilişkisi, futbol ile medya arasındaki ilişki, milliyetçi tepkiler ve uluslararası ilişkileri değiştirme ya da etkilemek konusunda karar verici konumda bulunması vb. birçok gelişme futbolun hayatımızla
doğrudan bağlantılı olduğunu bize göstermektedir.Bu nedenle, futbol camiasında sıklıkla söylenen “futbol asla
sadece futbol değildir” deyişi doğruluk payına sahiptir. Futbol, bir oyun olmanın ötesinde, insanlara eğlence,
güç, hüzün, mutluluk, ulusal onur ve kimliklerini bulabilecekleri bir dünyanın anahtarını sunar. Aynı zamanda,
futbol farklı kimliklerin buluşmasına ve birbirlerini etkilemesine izin verir. Bu bağlamda, milli takımlar veya
farklı ülkelerdeki kulüpler arasındaki şampiyonalar küresel bir dünya kültürünün oluşumuna hizmet etmektedir (Talimciler, 2008: 90). Fakat futbolla ortaya çıkan olumsuz bir süreç de söz konusudur. Futbolun olağanüstü çekim kuvveti ve bu platformda ortaya çıkan fırsatların yanı sıra, ırkçı saldırıların futbolun birleştirici doğasına zarar verdiği de son zamanlarda sıkça gözlenmektedir.
Futbol sahalarında hem marşlar hem de tezahüratlar ırkçılık ilk izlenimlerini oluştururlar. Özellikle milliyetçi söylemlerin sınırlarını aşmak, Türkiye ve Dünya’daki bu süreci destekleyebilir. Örneğin “Avrupa Avrupa duy sesimizi…; Türkiye santrada- 70 milyon kalp milli takım için atıyor; Türkiye Avrupa topluluğuna girdi;
Hey Avrupa! Artık içim içime sığmıyor; Kalk ayağa Türkler geliyor; Her şey vatan için; Hesap günü pışpışlayın İngilizleri Çanakkale’de başarmıştık… şimdi sıra Saracoğlu’nda; Haçlı ruhu hortladı; Böyle şamar yemediler (Talimciler, 2005 akt. Şen, 2013: 99).
Futbolda ırkçılık kavramı, 1970’ler ve 1980’lerdeki sağcı hareketlerle ve futbol stadyumlarına ideolojik
kaygılar getiren olaylarla oldukça ilgilidir. Bu hareketler taraftarları futbol kanalıyla cezp etmeyi amaçlamaktadır. Özellikle 1970’lerde şarkı, tezahürat vb. ırkçı söylem platformları 1970’lerde sahneye çıkan siyahi oyunculara yöneltilmiştir (Bulgu, 2005: 242). Öte yandan, 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra,Avrupa’ya ve ABD’ye
doğru yaşanan göç süreci ve sosyal / entegrasyon sorunları ile bağlantılı olarak göçmen futbolculara özellikle de siyah olanlara karşı, futbol stadyumlarında ırkçı tezahüratlar ortaya çıkmıştır. Bugün baktığımızda, Batı
ülkelerindeki sağcı ve ırkçı partilerin ve liderlerin ön plana çıktığı açıktır. Özellikle ABD’nin şu andaki Başkanı, resmen Müslümanlara ve Meksikalılara karşı “ırkçılık” yapmaktadır. Bu gerçekle, ABD’deki Müslüman
ve İspanyol oyuncuların bu ülkedeki siyasi atmosfere çok bağlı olan ırkçı yaklaşımlara daha fazla maruz kala267
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derlerin ırkçı davranışlarından ötürü Suriyeliler Batı ülkeleri sınırları içinde kötü muamele görüyorlar. Suriyeliler, 21. yüzyılda göç sürecinden dolayı ırkçı yaklaşımlara maruz kalanlar arasında örneklerden biridir.
Dünyada ırkçılığa neden olan diğer nedenler, ekonomik konularla ilgilidir. ABD’nin seçilmiş cumhurbaşkanı Donald Trump, konuşmalarında Meksikalılara karşı açıkça ırkçılık yapmaktadır. Meksika’daki göçmenlerin
nefretinin arkasında yatan, yabancı düşmanlığı biçimi olarak değerlendirilebilen ve yabancı düşmanlığı üzerine
kurulu olan ana motivasyon, Amerika’daki kayıt dışı çalışma statüsüyle yasadışı olan Meksika göçmenlerini sınır dışı ederek, onların yaptığı işleri ‘Amerikalılara’ sağlamak ve Amerikan ekonomik koşullarını geliştirmektir.
Son olarak ve bu makalenin ana konusu ile ilgili olarak, Batı dünyasına yönelik ulus ötesi işçi hareketleri,
ırkçılığın kendini görünür hale getirdiği platformlardır. Öte yandan, büyük ölçekli eğlence projeleri ırkçı yaklaşımlara ve insanların söylemlerine izin verir. Günümüzde sportif faaliyetlerde bulunan Siyah oyuncular, stadyumlarda veya organizasyonun bulunduğu belirli yerlerde ırkçılığa maruz kalmaktadır. Özellikle futbol stadyumları, 21. yüzyılda Siyah futbolculara karşı yapılan ırkçılığa sürekli olarak maruz kalmaktadır (Sumbas,
2009). Bunları incelemeden önce, sportif faaliyetlerde ırkçılık kısa bir şekilde açıklanabilir.

cağı tahmin edilmektedir. Benzer şekilde, herhangi bir Avrupa futbol kulübünde oynayan herhangi bir azınlık
grubun herhangi bir temsilcisinin ırkçı söylem ve / veya davranışa maruz kalması çok yüksek olasılıklıdır. Bununla birlikte, bir sonraki bölümde, ileride ortaya çıkması muhtemel ırkçı yaklaşımlar öngörmek yerine, Avrupa futbol stadyumlarındaki ‘var olan’ ırkçı söylemleri ve davranışları inceleyeceğiz.
5. Futbolda Irkçı Söylem ve Davranışlar Üzerine Bazı Örnekler

- Emre ve Zokora arasında gerginlik (Türkiye Süperligi): 2012 yılında Trabzonspor’un siyah savunma
oyuncusu DidierZokora, maç sırasında tartışmalı bir pozisyonda kendisine “f..k ... zenciyi” dediğini iddia ettiği Fenerbahçe’nin oyuncusu Emre Belezoğlu’nuırkçılıkla suçladı. Emre’nin ırkçı söyleminden sonra yapılan
tartışmalar hem ulusal hem de uluslararası medyada yankı buldu. Emre, maçtan sonra Zokora’dan özür dilediğini belirtmesine rağmen, ertesi gün ırkçı hakaretini reddetti. Ancak bu dava hukuki dayanak haline getirildi ve
Emre, aynı suçtan dolayı ilk kez suçlu bulunmasına rağmen 2 yıl 15 gün hapse mahkûm edildi ve şartlı tahliye
edildi. Bu davayla Emre, Türk futbolunda ırkçılıkla cezalandırılan ilk oyuncu oldu (URL-4).
- John Terry ve Anton Ferdinand (PremierLeauge, İngiltere): 2011’de Chelsea ile QPR arasındaki futbol
maçında İngiliz adaleti tarafından John Terry’nin Anton’a”s…k siyah a…k” ifadelerini kullandığı tespit edildi.
İngiltere’nin UEFA’nın denetimi altında olan resmi futbol kuruluşu FA, ırkçı söylemi nedeniyle John Terry’ye
4 maç yasağı getirdi ve 220.000 Sterlin para cezası kesti (URL-5).

- SamuelEto’o’nun Aşağılanması (İspanya La Liga): Barcelona ile Real Zaragoza arasındaki futbol maçında Eto’o topu her aldığında Zaragoza seyircileri onu maymun tezahüratları ve Nazi selamlarıyla ırkçı bir şekilde aşağıladı. Başta sahayı terk etmek isteyen Eto’ya maçın hakemi ve her iki takımın futbolcuları sahip çıktı ve moral verdi (URL-6).
- Milan Baros’tanMbia’yaIrkçı Hareket (Fransa Ligue 1): 2008 yılında Olympique Lyon ile Rennes arasında oynanan maçta Milan Baros, Rennes’in oyuncusu Mbia’yıgöstererek eliyle burnunu kapattı. Mbia’nın
kötü koktuğunu ima etti. Bu, siyah insanlara karşı en çok kullanılan ırkçı davranışlardan biridir. Bundan sonra,
UEFA’nın telkini doğrultusunda, Fransız Futbol Federasyonu tarafından üç maç (URL-7) ceza aldı.

Futboldaki ırkçı söylem ve eylemlere dair örnekler arttırılabilir. Günümüzde de, ‘ırkçı’ olarak adlandırılabilecek çoğu olgu futbol stadyumundaki siyah oyunculara karşı uygulanmaktadır ve ırkçılıktan en fazla muzdarip olan etnik aile siyahîlerdir. Bu da beyaz insanın 21. Yüzyıldaki ırkçı tutumunu gözler önüne sermektedir.
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6. UEFA’nın Irkçılık Karşıtı Önlemleri ve Yaptırımları

“UEFA - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği - Avrupa futbolunun yönetim organıdır. Bu, federasyonların bir birleşimi, temsili bir demokrasidir ve Avrupa çapında 55 ulusal futbol federasyonu için şemsiye organizasyondur. Amaçları, diğer şeylerin yanı sıra, Avrupa futboluyla ilgili tüm soruları ele almak, futbolu birlik, dayanışma, barış, anlayış ve adil oyun ruhu içinde siyaset, ırk, din ve cinsiyet ayrımcılığı olmadan teşvik etmektir… Avrupa futbolunun değerlerini korumak, Avrupa futbolunda yer alan tüm menfaat sahipleri ile
ilişkileri sürdürmek ve üye oyun gruplarını Avrupa oyununun genel refahı için desteklemek ve korumak için
oluşturulmuştur”(URL-8). 1954’te UEFA’nın kuruluşundan sonra siyasi ve dini konularda futbolda yaşanan
sorunlar bu kıtasal kurum tarafından çözülmeye çalışılmıştır. Kuşkusuz, bunlar arasında en önemli girişimlerden biri de ırkçılık karşıtı uygulamalar ve yaptırımlardır. Özellikle son yıllarda UEFA içindeki pek çok alt birim ve ırkçılığa karşı düzenlenen kampanyalar ırkçı yaklaşımların ve Avrupa futbolundan bu söylemlerin temizlenmesi hedeine hizmet etmektedir. Aslında, bu önlemlerin arkasındaki temel sebep, Avrupa stadyumlarında artan ırkçı davranışlar ve söylemlerdir. Bu bağlamda, günümüzde, UEFA tarafından yayınlanan yasal yaptırımlar ve kurallar kadar, ırkçılıkla mücadele konusunda birçok reklam, yayın vb. izliyoruz. Futbol sahalarında
ırkçılığı en aza indirgemek ve bitirmek için UEFA’nın önemli uygulamalarından bazıları aşağıda sunulmuştur:

268

- FARE Projesi (Avrupa’da Irkçılığa Karşı Futbol): 1999’da Viyana’da kurulan FARE, Avrupa futbolunda
yabancı düşmanlığına ve ırkçılığa karşı önemli stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. FARE, yerel tecrübeler
ve ulusal ırkçılık karşıtı hareketler arasında ağ kurma girişimlerini, Avrupa’daki ırkçılıkla ile mücadele etmek
ve ortak deneyimler paylaşmak için çalışmalarını sürdürmektedir. “Anlaşma kapsamında FARE’nin, Avrupa
Komisyonundan inansiyel destek alması da kararlaştırılmıştır. 2006 yılında FARE Aksiyon Haftası kapsamında
otuz yedi Avrupa ülkesinde yabancı düşmanlığı ve ırkçılık ile ilgili toplam bin etkinlik düzenlenmiştir. Aralarında Almanya, Avusturya, İngiltere, Belçika, Slovenya gibi ülkelerin de bulunduğu ondört ülkede, Top-Liglerde
bir oyun günü elde edilen hasılat ırkçılıkla mücadeleye ayrılmıştır. (Alver, 2008: 234-235).

- Irkçılığa Hayır Kampanyası: UEFA’nın ırkçılığa karşı en başarılı çalışmalarından biri, ‘Irkçılığa Hayır’
kampanyasıdır. UEFA tarafından organize edilen her futbol maçından önce, canlı yayın yapan televizyon kanalları bu reklamları vermekle yükümlüdür. Özellikle LionelMessi, Zlatan, Ibrahimovic, EricAbidal ve RobinvanPersie gibi Avrupa liglerinde oynayan çok ünlü futbolcular anadillerinde ‘Irkçılığa Hayır’demektedir (URL-9).
Öte yandan, Irkçılıkla Mücadele Bildirgesi, stadyumlardaki aişlere ve panolara ırkçılık karşıtı ifadeler asılmasını ön görmektedir. Maç sırasında, maçı TV’de izleyen hem izleyiciler hem de taraftarlarırkçılık karşıtı ifadeleri birçok kez görmektedir. Son olarak futbolcular UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçları için
‘Irkçılıkla Mücadele’ pazu batlarıyla çıkmaktadır.

- Irkçılık Üzerine 10 Nokta Plan: UEFA, ırkçılık konusundaki ciddiyetini göstermek için, Avrupa stadyumunda ırkçılığa karşı mücadeleyi canlı tutacak 10 maddelik bir plan hazırlamıştır. Bunu bırakarak UEFA, ırkçılık için herhangi bir mazeret olmadığını ve herhangi bir ırkçı söylem ve davranışın telai edilmeyeceğini belirtmiştir (URL-10).
Bu planlara, girişimlere ve kurallara bağlı olarak, bu makaleyi, Avrupa stadyumlarında UEFA tarafından cezalandırılan ırkçı davranışlar üzerine tekrar örnekler vererek sonuçlandırabiliriz:

- Steaua taraftarlarının ırkçı hareket ve tezahüratları nedeniyle SteauaBucreşti ve LudogoretsRazgrad arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasından sonra, UEFASteaua takımına bir maç saha kapatma
ve 64.500 Euro para cezası kesmiştir (URL-11).

- 2014’te, CSKA Moskova taraftarlarının, Roma ile oynanan maçtakiırkçı tezahüratları nedeniyle UEFA
Rus ekibine 200.000 Euro para ceza vermiş ve UEFA’nın tertip ettiği müsabakalar için 3 maç sahasını kapatmıştır (URL-12).

SONUÇ

Bugün futbol stadyumları ırkçılığın neredeyse her yıl gözlemlenebileceği yerlerdir. Avrupa stadyumlarında ırkçılığı önlemek için UEFA birçok önlem almakta ve ırkçı kulüpleri, futbolcuları ve taraftarları cezalandırmaktadır. Dahası, futbolcular arasında ırkçılığa karşı genel bir bilinç oluşmuştur.

Fakat önemle belirtilmelidir ki futbol sahalarında ırkçılığın önlenmesi için UEFA’nın yaptırım ve cezalarının bugünkünden çok daha ağır olması gerekmektedir. Örneğin açıkça ırkçılık yapan oyuncular, resmi maçlardan bir ya da iki yıl men edilebilir veya stadyumlar taraftarların ırkçı tezahüratları sonrasında sonra bir yıl boyunca kapanabilir. Aksi takdirde, Avrupa’daki aşırı sağcı hareketler ve siyasi partilerle vasıtasıyla ırkçılık yakın gelecekte Avrupa’da daha görünür hale gelecektir.
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Irkçılık, yüzyıllardır çözülmeye ve önlenmeye çalışılan bir insanlık sorunudur. Kurumsal ırkçılık biçimi çoğunlukla Avrupa’da alt edilmekle birlikte, bireysel ya da kitlesel ırkçı söylemler ve davranışlar halen dünyadaki barışçıl ve saygılı atmosferi tehlikeye sokmaktadır.
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ALMANYA’DAKİ İSLAM İLAHİYATININ ORTAK DEĞERLERE
VE BİRLİKTE YAŞAMA YAPTIĞI KATKILAR - TÜBINGEN İLAHİYAT
MERKEZİ ÖRNEĞİNDE –
Muharrem KUZEY

Eberhard Karls Universitesi Öğrt. Görevlisi
Tubingen/ALMANYA

Şubat 2010’da Alman Bilim Konseyi (Wissenschaftsrat), Üniversiteler bünyesinde İslam İlahiyat Merkezlerinin kurulması konusunda tavsiye kararını açıkladı. Bu tavsiye kararı Konsayin bu güne kadar aldığı kararlar arasında belkide en dikkat çekeni ve üzerinde en çok tartışılan kararı olmuştur.
Nitekim bu kararın ardından Alman eğitim bakanlığı, İslam İlahiyat Merkezlerinin kuruluş aşaması için
toplam 20 milyon Avro ayrıldığını bildirip İlahiyat merkezi kurmak isteyen bütün Üniversitelerin bakanlığa
başvuruda bulunma hakkına sahip olduklarını ilan etti. 2011 yılında Üniversitelerin yapmış oldukları birçok
başvuru arasından en uygun görülen 4 proje seçildi: Bunlar Tübingen, Erlangen/Nürmberg, Frankfurt/Gießen
ve Münster/Osnabrück Üniversiteleridir.213 Ayrıca bakanlığın ilan etmiş olduğu bu destekten pay almaksızın
Paderborn ve Hamburg Üniversiteleri gibi bazı üniversiteler de kendi çaba ve ekonomik imkanlarıyla daha küçük çapta kendi merkezlerini kurdular.
Projeleri kabul edilerek devlet desteğini almaya hakkazanan üniversiteler süratle İslam İlahiyat Merkezlerinin altyapısını oluşturmaya başladılar. Bu amaçla öğretim elemanı kadroları ilan edildi ve ders proğramlarını
oluşturuldu. Ders proğramları özellikle Türkiye ve Bosna-Hersek’deki İlahiyat Fakültelerinin proğramları örnek alınarak ve bu ülkelerdeki İlahiyat geleneği ve tecrübesi dikkate alınarak oluşturuldu. Burada şunu ifade
etmek isterim ki öğretim üyelerinin bir kısmı öğrencilerin ise büyük çoğunluğu Türkiye kökenli olduğundan,
Türkiye’deki mevcut İlahiyat eğitimi birçok açıdan Almanya’daki İslam İlahiyat Merkezlerinin kuruluş ve gelişmesini doğrudan etkilemektedir.
Yukarıda kuruş aşamasını anlattığımız bu İslam İlahiyat Merkezlerine bugüne değin onlarca öğretim üyesi
atandı ve yüzlerce öğrenci eğitime başladı. Nitekim Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezi 2011-12 kış
döneminde 36 öğrenciyle eğitime başlıdı. Resmi açılış töreni ise 16 Ocak 2012’de Alman Federal Eğitim Bakanı Annette Schavan, dönemin Bosna-Hersek Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Cerić, dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Paçacı ve yine dönemin Almanya Din Hizmetleri Müşaviri ve DİTİB (Diyanet Türk İslam Birliği) genel başkanı Prof. Dr. Ali Dere’nin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezi ilk mezunlarını da 2015 yılında vermiştir.
İslam İlahiyat Merkezlerinin Kuruluş Nedenleri
İslam İlahiyat Merkezlerinin kuruluş nedenlerini iki ana başlık altında toplamak mümkündür:
Hukuki nedenler: Dini cemaat kurma ve din eğitimi214 gibi temel dini haklar anyasal güvence altındadır. Bu
213. Tübingen Üniversitesinin dışında kalan diğer üniversiteler Erlangen/Nürmberg, Frankfurt/Gießen ve Münster/Osnabrück
ortaklaşa proje sunmuşlardır.
214. Dini Cemaat hakkıyla ilgili bk. Alman Anayasası, Madde 137: (1) Devlet kilisesi yoktur. (2) Dinsel topluluk kurma hakkı
güvence altına alınır. Dinsel toplulukların İmparatorluk sınırları içinde birleşmeleri hiçbir sınırlamaya tabi değildir. (3) Her dinsel
topluluk, kendi işini, herkes için geçerli olan yasaların sınırları çerçevesinde bağımsız olarak düzenler ve yönetir. Görevlilerini,
devlet ya da belediyelerin katılımı olmaksızın belirler. (4) Dinsel topluluklar, medeni hukukun genel hükümlerine göre hukuksal
yeterlik kazanırlar... Din eğitimi hakkıyla ilgili bk. Alman Anayasası, Madde 7: (1) Bütün okul rejimi devletin denetimi altındadır.
(2) Çocukların din dersine katılıp katılmayacaklarına veliler karar verir. (3) Din dersi, mezhepsiz okullar dışındaki kamu okullarında
olağan derslerdendir. Din dersi, devletin denetim hakkına zarar vermeyecek şekilde, dinsel toplulukların temel ilkeleriyle uygunluk
içinde verilir. Hiçbir öğretmen, iradesine aykırı olarak din dersi vermeye zorlanamaz. (Din dersi dışında hiçbir derse bu ayrıcalık
tanınmamıştır). Bk. Yavuzcan, İsmail Hakkı: Almanya’daki İslam Din Dersinin Konumu Pedegojik ve Sosyal Beklentiler,
Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Editörler: Muhyiddin Okumuşlar, Necmeddin Güney, Aytekin
Şenzeybek, 2013, s. 53.
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haklardan 3 milyonu Türk olmak üzere 4 milyonu aşan Almanya müslümanlarınında istifade etmesi gerektiği
ikri genel kabul görmektedir. Nitekim birçok Alman kurum ve kuruluşu (Katolik ve Protestan kiliseleri, bilim
adamları, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları) açıktan ‘İslamın (dolayısıyla müslümanların) Almanya’nın
bir parçası’ olduğunu ifade etmek ve bu nedenle dini ve sosyal taleplerini desteklemektedirler.
Politik nedenler: Almanya’da yaşayan müslümanların ve dini kuruluşların başta imam olmak üzere din dersi öğretmenlerine ve manevi rehberlik uzmanlarına (Seelsorge) ihtiyacı aşikardır. Bu güne kadar bu ihtiyaçlar
genel itibariyle Almanya dışından gelen veya getirilen din görevlileriy marifetiyle giderilmeye çalışılmıştır. Bu
din görevlileri dil problemi ve kültürel farklılıklar nedeniyle özellikle Almanyada doğup büyüyen ve eğitimini Almanya’da tamamlayan yeni nesle sağlıklı bir din eğitimi sunmakta yetersiz kalmaktadır.215 İşte açılan bu
İslam İlahiyat Merkezleri ile ilahiyatçıların (teolog ve imam), din dersi öğretmenlerinin, manevi rehberlik uzmanlarının (Seelsorge) bu kurumlar marifeti ile Almanya’da yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Nitekim el-Kaide
ve Deaş gibi terör örgütlerinin şiddet eksenli faaliyetleri Avrupa ve özelde Alman kamuoyunda tedirginlik yarakmaktadır. Eğitim yoluyla yani Alman dilini ve kültürünü iyi bilen imam ve öğretmen yetiştirerek suretiyle
en azından bir takım sorunların çözüle bileceği ve gençlerin radikalleşmesinin önüne geçilebilineceği öngörülmektedir.216 Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlamış olduğu “Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi DEAŞ”217
raporunda başka ülkelere kıyasla Türkiye’den DEAŞ’a katılımın az olmasının sabepleri arasında Türkiye’deki
köklü ilahiyat geleneğinin varlığına vurgu yapmaktadır.
Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezi Danışma Kurulu: Beirat
Akademik bir kurum olarak İslam İlahiyat Merkezlerinin üniversiteler bünyesinde kurulması aşamasında
yapılan tartışmaların iki yönü bulunmaktadır. Birincisi formal yani ilahiyatların yapısal durum, diğeri içerikle ilgili tartışmalardır.
Formal olana gelince,Üniversiteler bünyesinde normal akademik bir bilimdalı olarak kurulurken Almanyada kökü bir geleneğe sahip Hristiyan Theoloji Fakültelerinin yapısal ve hukuksal durumu göz önünde bulundurulmuştur. Hristiyan Theoloji Fakülteleri için geçerli olan haklar ve hukuki koşullar İslam İlahiyat Merkezleri içinde geçerlidir. Diğer bir ifadeyle ne pozıtıf ne de negatıf bir ayrıcalık tanınmamıştır.
Bu hukuki çerçevede herhangi bir teologji fakültesinin –katolok, protesten, islam veya yahudi teologji fakültesinin- kuruluşunda üniversitey ile devlet tarafından tanınan ‘dini cemaatin’ – örneğin Katolik Teoloji Fakültesi kurulacaksa katolik kilisesiyle- birlikte çalışması öngörülmektedir. Bu anlamda üniversitenin görevi teoloji fakültesinin kurulması için imkan sağlamak ve akademik standartı belirlemektir. Fakat üniversite teolojik içeriğe müdehale edemez.
Bu bağlamda şöyle bir sorun ortaya çıkmaktadır. İslami herhangi bir kuruluş katolok ve protesten kiliseleri ile yahudi cemaati gibi henüz ‘dini bir cemaat’ olarak tanınmadığı için bu dini cemaatin yerine Almanyadaki mevcut dini gruplardan müteşekkil bir Danışma Kurulu (Beirat) oluşturulmuştur. Tübingen örneğinde Ocak
2011’de Tübingen Üniversitesi ve üç İslami kuruluşun işbirliği ile danişma kurulu oluşturulmuştur. Bu kuruluşlar:
DİTİB (Diyanet Türk İslam Birliği)
VIKZ (İslam Kültür Merkezleri)
IGBD (Almanya Boşnak İslam Cemaati)
Beirat 7 üyeden oluşmakta ve bu üyelerin 3’ü DİTİB, 1’i VIKZ, 1’i IGBD, 2’si de Üniversite tarafından
belirlenmektedir.218 Danışma Kurulu İslam İlahiyat Merkezinde okutulacak olan des programlarının belirlen215. Bk. Ceylan, Rauf: Die Prediger des Islam : Imame - wer sie sind und was sie wirklich wollen, Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung, 2010.
216. Yavuzcan, Almanya’daki İslam Din Dersinin Konumu Pedegojik ve Sosyal Beklentiler, s. 58-59.
217. http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf
218. Bk. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/zentrum/wir-ueber-uns.html
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Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezi Eğitim Programı ve Öğretim Görevlileri
Yukarıda da belirtildiği üzere Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinin des proğramı özellikle
Türkiye ve Bosna-Hersek’deki İlahiyat Fakültelerinin proğramları örnek alınarak hazırlanmıştır. Bu nedenle
Türkiye’deki bir ilahiyat fakültesinde okutulan temel dersler –tefsir, hadis, fıkıh, kelam, islam felesefesi, tasavvuf, islam din eğitimi, islam tarihi, siyer-219 Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinde de okutulmaktadır. Okutulan proğramları şu şekilde tasnif edebiliriz:
Lisans Programları: Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinde 2 adet lisans proğramı bulunmaktadır.
İlahiyat Lisans Eğitimi (Bachelor of Arts)220
Liseler/Gymnasium için Öğretmenlik Eğitimi (Bachelor of Education)221
Burada şunu belirtmemiz gerekirki lisans proğramının ikiye ayrılması tamamen Almanya’daki öğretmenlik
eğtim sisteminden kaynaklanmaktadır. Çünkü liselerde (Gymnasium) öğretmen olabilmek için en ay iki alan
bitirmak gerekmektedir. Örenğin islam din dersi öğretmenliğinin yanısıra tarih, ingilizce, matematik gibi başka bir alan daha okuması gerekmektedir.
Master Programları: Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinde 2 adet mastir proğramı bulunmaktadır.
Avrupa Bağlamında İslam (Islam im Europäischen Kontext)222
Manevi Rehberlik (Praktische Islamische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit)223
Doktora İmkanı: Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinde tefsir, hadis, kelam, islam felsefesi, islam hukuku, islam tarihi, tasavvuf, islam din eğitimi, manevi rehberlik alanlarında doktora yapma imkanı bulunmaktadır.
Tübingen Üniversitesi İslam İlahiyat Merkezinde 2017 yılı itibariyle 7’si profesör görev yapmaktadır. Bunlar kelam kürsüsünde Prof. Dr. Lejla Demiri, tefsir kürsüsünde Prof. Dr. Omar Hamdan, islam hukuku kürsüsünde Prof. Dr. Mouez Khalfaoui, islam tarihi ve günümüz kültürü kürsüsünde Prof. Dr. Erdal Toprakyaran,
hadis kürsüsünde Prof. Dr. Ruggero Vimercati Sanseverino, islam din eğitimi kürsüsünde Prof. Dr. Fahimah
Ulfat, manevi rehberlik kürsüsünde ise Prof. Dr. Abdelmalek Hibaoui dir. Profesörlerin dışında 17 öğretim görevlisi ve asistanda İslam İlahiyat Merkezinde görev yapmaktadır.
Almanya’daki İslam İlahiyat Merkezleri Bağlamında Karşılaşılan Problemler
Almanya’daki İslam İlahiyat Merkezleri yeni kurulan bölümler olması hasebiyle bazı sorunlarla karşılaşılması normaldir. Çünkü Almanya’da eskiye dayanan bir İslam İlahiyat gelenek bulunmamaktadır. Bu nedenle
kurulma ve kurumsallaşma aşamaları büyük çaba ve gayret gerektirmektedir.
Karşılaşılan sorunların başında da İslam İlahiyat Merkezleri üzerinde etkili olan veya olmaya çalışan birçok farklı kişi, kuruluş veya diskurların varlığı gelmektedir. Bunlara örnek olarak politikacılar, Almanya’daki
219. Bk. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-theologiebarts-6-semester.html
220. Bk. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-theologiebarts-6-semester.html
221. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-religionslehrestaatsexamen-ausgelaufen.html
222. Bk. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/islamische-theologieim-europaeischen-kontext-ma.html
223. https://www.uni-tuebingen.de/fakultaeten/zentrum-fuer-islamische-theologie/studium/studiengaenge/praktische-islamischetheologie-fuer-seelsorge-und-soziale-arbeit-ma.html
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mesinde ve burada görev yapacak olan öğretim elemanlarının seçilmesinde belirleyici olmaktadır. Çünkü hem
ders proğramlarının hemde öğretim elemanların Danışma Kurulunun onayını alma mecburiyeti bulunmaktadır.
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islami kuruluşlar, Almanya dışında kurumsallaşmış olan İslam İlahiyatları, müslüman ve müslüman olmayan
medya temsilcileri, katolik ve protestan kiliseleri, hıristiyan ilahiyatçıları, oryantalistik ve islam bilimleri (Orient- und Islamwissenschaft) bölümlerini ve hatta İslam İlahiyat Merkezlerinde okuyan öğrencileri sayabiliriz.224 Diğer bir sebepte Almanya’daki müslüman nüfusun heterojen bir yapıya sahip olmasıdır. Bu heterojenlik de İslam İlahiyat Merkezlerine yansımaktadır. Nitekim hem öğretim üyelerinin hem de öğrencilerin etnik,
kültürel, dini ve felsei arkaplanları çok farklılık arzetmektedir. Bu durum bir yönüyle zenginlik iken diğer bir
yönüyle de bazı sorunları beraberinde getirmektedir.
Sonuç Yerine: İslam İlahiyat Merkezlerinin Avrupa’daki Ortak Değerlere ve Birlikte Yaşama Yaptığı Katkılar
Bu kurumların öncelikli hedei yaşadığı toplum ve kültürün farkında dini bilgi ile donanmış İlahiyatçı, din
dersi öğretmeni ve manevi rehberlik uzmanı yetiştirmektir. Yetiştirdiği bu kimseler aracılığı ile Almanya’daki
müslüman topluma sağlıklı bir dini bilginin ulaştırılması hedelenmektedir. Çünkü dini bilgi eksikliği ve bu
alandaki eğitimin yetersizliği, Avrupa’da yaşayan müslümanlar, özellikle de müslüman gençler arasında radikal dini eğilimlerin artmasının önemli sebeplerinden biridir. Bilgi derinliği olmayan lafızcı radikal dini bir söylem din eğitimi veren kurumların yetersiz olduğu yerde taraftar kitlesi bulabilmekte ve hızlı bir şekilde yayılmaktadır. Nitekim Diyanet İşleri Başkanlığı hazırlamış olduğu “Dini İstismar ve Tedhiş Hareketi DEAŞ”225 raporunda başka ülkelere kıyasla Türkiye’den DEAŞ’a katılımın az olmasının sabepleri arasında Türkiye’deki
köklü ilahiyat geleneğinin varlığına vurgu yapmaktadır. Dolayısıyla bu kurumlar çok dinli ve kültürlü bir toplumda birlikte yaşamaya önemli katkılar sunması beklenmektedir.
Bu merkezlerde yürütülen akademik faaliyetler –yazılan kitap ve makale, üniversiteler, okullar, kiliseler, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşları gibi farklı yerlerde yapılan sunum ve bilgilendirmeler ile organize edilen sempozyumlar- islamın daha iyi anlaşılmasını sağlamakta oluşmuş olan önyargıların kırılmasına vesile olmaktadır.
Diğer bir önemli husus da islam konusunda Almanya’daki önemli bir danışma merkezi konumundadır. Ve
bir yönüyle Almanya’daki islam toplumu ile devlet kurumları, medya, siyasi partiler ve kiliseler arasında köprü görevini üstlenmektedir.

224. Ayrıntılı bilgi için bk. Özsoy, Ömer ve diğerleri, Islamische Theologie in Deutschland: Herausforderungenim Spannungsfeld
divergierender Erwartungen, Frankfurter Zeitschrift für islamisch-theologische Studien, sayı, 1 (2014), s. 9 vd.
225. http://webdosyasp.diyanet.gov.tr/UserFiles/mugla/Ilceler/bodrum/UserFiles/Files/DEA%C5%9E%5F65935475%2D9d34%2
D4084%2Db81c%2Dc2cc8b2c056b.pdf
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GİRİŞ

Batı’nın İslam ve Müslüman imajı önyargı ve stereotiplere dayanmaktadır. Özellikle 11 Eylül İkiz Kule saldırılarıyla birlikte olumsuz imajın yayılması ivme kazanmıştır. Ancak Batı’nın İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz tutumun ve düşmanlığın kökenleri yeni değildir. Bugünün Batı’sında egemen olan İslam ve Müslümanlara yönelik hoşgörüsüzlüğün çok eskilere dayandığı ifade edilmektedir. Bu konuda farklı görüşler belirtilmiştir:
Bugünün Batı’sında İslam nerede duruyor ? sorusuna İslamın ortaya çıktığı tarihten bu yana YahudiHristiyan geleneğe sahip Batı’nın İslama karşı nasıl bir tutum içerisinde olduğuna bakmak gerekir. Bu çerçevede İslam’ın doğuşu komplo teorisi ile açıklanmaktadır. Söz konusu teoriye göre Katolik Kilisesinden
uzaklaştırılan bir papaz, kiliseden intikam almak üzere Arap Yarımadasına gitmiş ve orada Muhammed adlı birini bularak, ona Yahudi ve Hristiyan gelenekleri ile ilgili bilgiler vermiş ve böylece yeni bir din icat etmiştir
(Canatan, 2007:21). Hristiyan dünyası için İslam dini herşeyden önce teolojik bir sorundur. Edward Said Batı
dünyasının İslama bakış açısını özetlerken “İslamı Hristiyanlığın yeni ve sahte bir çeşidi olarak” tanımlamaktadır (Said, 2003:26). İslamın öğretileriyle olumsuz yargıların en güzel örneğini Thomas Aquinas vermiştir.
Aquinas Hıristiyanlık karşıtı görüşleri reddeden metninde, İslam karşıtı yargılara yer verirken [Hz] Muhammed hakkında olumsuz nitelemelerde bulunmuştur. Aquinas’a göre, [Hz] Muhammed herhangi bir hakikat
getirmemiş, ilahi ilhamın kanıtı olarak tek bir mucize bile gösterememiştir. Ona göre başlangıcından beri [Hz]
Muhammed’in herhangi bir hikmet sahibi ya da eğitimli taraftarı olmamıştır. Böylece bu insanlar, diğer milletlere korku saçıp kendine boyun eğdirme sürecinde ona yardım etmişlerdir. Bu yargılarına Aquinas, Kitab-ı
Mukaddes’ten delillerin de [Hz] Muhammed’e şahitlik etmediği, hatta onun Kitab-ı Mukaddes öğretilerini
bozduğu iddiasını da eklemiştir. Zira onun iddiasına göre [Hz] Muhammed bu kutsal metinleri kendi taraftarlarına bile okumayı yasaklamış ve böylece kendi hata ve çelişkilerinin ortaya çıkmasını engellemek istemiştir.
Bütün bunlardan dolayı onun sözlerine inanmanın gerçekten zor olduğu savunulmuştur (Aquinas, 1975:73-74).
İslam ve Müslümanlara karşı tutum İslam ve Hristiyan dünyası yani Haçlı Seferler referans verilerek sergilenmektedir. En önemli vurgu MS 732 yılında vuku bulan Puvatya (Poitiers) Savaşı olmaktadır. Charles Martel Müslümanları Puvatya şehrinde püskürtülmüştür. Bu hadise Batı hafızasında önemli bir yere sahiptir. İslam ve Müslüman karşıtlığı yapanlar için bu savaş semboliktir: Puvatya’da yapıldığı gibi Müslümanlar tekrar
püskürtülmelidirler.
Hristiyan aleminin Müslümanları ötekileştirmesi feodal Batı ile devam etmektedir. Feodal toplumun düşünce
tarzı, birlikte olmayı, birbirine benzemeyi, bir olmayı “iyi”, buna karşın çeşitliliği ya da farklılığı, “kötü” ile
özdeşleştiren bir özelliğe sahipti. Böylesi bir kültürel ortam ve zihniyet dünyasında yaşayan Ortaçağın Hıristiyanları, Hıristiyan olmayanlarla, yani “öteki”ler ile ilişkilerini de bu anlayış ya da bakış temelinde kuruyorlardı.
Bu anlayış çerçevesinde; bir yandan, toplum içindeki sapkınlar, Yahudiler ve cüzzamlılar gibi kesimler alt-insan
düzeyine indirilirken, diğer yandan ise toplumun dışında bulunan Müslümanlar, “Kairler”e karşı düzenlenen
“Haçlı Seferleri”nden nasibini alıyorlardı. Böylece, Müslümanlar “kairler” olarak etiketlenip aşağılanıyorlardı.
Nitekim 1095’te I. Haçlı Seferi’ni ilan eden Papa II. Urbanus’a göre, Müslümanlar şeytanın uşaklarıydı. Onun
içindir ki Müslümanlar ile savaş, aslında Tanrı’nın düşmanları ve dostları arasındaki bir savaştı (Schnapper,
2005:43-45).
Doğu-Batı Ayrımı: Hobson’a (2008) göre “1700 ila 1850 yılları arasında Avrupalı zihinler dünyayı iki
karşı kampa ayırıyor ya da buna zorlanıyorlardı: Batı ve Doğu (ya da Batı ve Geri kalanlar). Bu yeni kavrama
göre Batı, Doğu’dan üstün görülüyordu. İkinci sınıf Doğu’nun sahip olduğu sanılan değerleri, rasyonel (akılcı) Batı’nın değerlerine karşı bir tez olarak kabul ediliyordu. Özellikle Batı, eşsiz erdemlerle kutsanmış olarak
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hayal ediliyordu: akılcıydı, çalışkandı, üretken, fedakar, tutumlu, liberal demokratik, dürüst, otoriter ve olgun,
gelişmiş, becerikli, hareketli, bağımsız, gelişime açık ve dinamikti. Doğu’ysa Batı’nın karşısındaki öteki’ydi:
akılcı olmayan ve keyi, tembel, üretmeyen, tahammüllü, cazip olduğu kadar egzotik ve karmaşık, despot,
bozulmuş, çocuksu ve olgunlaşmamış, geri kalmış, pasif, bağımlı, durağan ve değişmeyen. Başka bir şekilde
söylemek gerekirse, Batı bir dizi gelişmeci özel- liklerle tanımlanırken, Doğu yokluklarla tanımlanıyordu”
Oryantalizm: Modern döneme gelindiğinde İslam konusunda ilk ciddi akademik çalışmaların 17 ve 18.nci yuzyıllarda yapılmaya başlandığını görülmektedir. Bu yuzyıllardan itibaren Sorbonne, Oxford ve Cambridge gibi
universiteler, İslam tarihi ve kültürünün araştırılması için kürsüler kurmaya başlar. Bu çalışmalar bir asırlık bir
kuluçka döneminden sonra, Edward Said’in Oryantalizm adini verdiği müstakil bir bilgi sahasının ortaya çıkmasını sağlar. Bin yıldan fazla bir süre İslam hakkında doğrudan bilgi elde etme ihtiyacı duymayan Avrupa, İslam hakkında yüzyıl gibi kısa bir surede onbinlerce akademik çalışma yapar, binlerce kitap, makale ve dergi
yayınlar. İslam hakkındaki maddi bilgi, artık yeni bir safhaya girmiştir. Fakat bu ilgi ve bilgi birikimi, pek çok
sorunu da beraberinde getirir. Oryantalizmin sunduğu İslam, yaşayan bir gelenek değil, yıkılmakta olan bir medeniyetin tarihen dondurulmuş ve metinlere hapsedilmiş bir inşasından ibarettir. Öte yandan artık bir tehdit ve
meydan okuma olarak görülmeyen İslam dünyası, Avrupa’yla olan ilişkisi oranında önemi ve anlamı olan bir
coğrafyadır. Son olarak, Said’in Orientalism adlı eserinde ileri sürdüğü kadar olmasa da Oryantalist bilgi, iktidarla yakın ilişki içerisinde üretilen bir bilgidir. 19.ncu yüzyılın ikinci yarısında İslam dünyasının yaklaşık yüzde seksenini iilen işgal etmiş olan Avrupa, hükmettiği teba hakkında bilgi sahibi olmak zorundadır. Bu manada “Oryantalist bilgi”nin işlevsel bir yönü vardır. Bu yüzden bazı Oryantalistlerin çeşitli İslam Ülkelerine kolonyal memurlar olarak gönderilmesine şaşırmamak gerekiyor (Kalın).
Batı’nın İslam ve Müslüman düşmanlığı 1989 yılında Berlin duvarının yıkılması ve Sovyetler Blokunun son
bulmasıyla yeni bir “Öteki” yaratma çabasına girilmiştir. Bu ötekileştirmenin merkezine İslam ve Müslümanlar
oturtulmuştur. New York Times gazetesi “Ötekine” vurguyu şöyle yapmıştır :“İslam köktendinciliği hızla küresel güvenlik ve barış için en önemli tehdit haline geliyor. 1930’lardaki nazizm ve faşizm, 1950’lerdeki komünizm tehdidi kadar büyük bir tehlike bu...” (Akt. Şafak, 2006). Aynı yıl Samuel Huntington’un (1993) Medeniyetler Çatışması tezi ile birlikte İslam ve Müslümanlara karşı düşmanlık meşru bir zemine oturtulmuştur. 11
Eylül 2001 saldırılarının ardından bu tutum, siyaset ve medya öncülüğünde Batı toplumunun bilinçaltına kazınmaya çalışılmıştır. İslam korkusu ve hatta karşıtlığı açısından 11 Eylül 2001 tarihi oldukça önemlidir. Zira
bu tarihten sonra tüm dünyada güvensizlik havası oluşturulmuş ve bir anlamda korku iktidarı kurulmaya çalışılmıştır. Gerçekten de günümüzün modern toplumlarında korkunun iktidarından söz edilmektedir. Tüm dünyada oldukça geniş bir alana yayılmış olan bu korkunun daha ziyade ötekine, yabancıya, göçmene, azınlığa,
İslam’a, bizden olmayana karşı duyulduğu gözlenmektedir (Kaya 2007:221-222). Bu çerçevede Bernard Lewis (1990; 2004), Oriana Fallaci gibi yazarların sürekli gündeme getirdiği ve aslında bir ‘mit’ veya ‘efsane’ olmaktan öte geçmeyen “İslam tehdidi” (Esposito 2002), Batı dünyasında korkuları toplu isteriye dönüştürmüş
görünmektedir. Danimarka’da Jyllands-Posten adlı bir gazetenin 30 Eylül 2005 günlü nüshasında Hz. Muhammed ile ilgili yayınlanan karikatürlerle başlayan, daha sonra Norveç’e sıçrayan oradan da tüm dünyaya yayılan
“karikatür krizi” de son noktayı koymuştur (Kirman, 2010:23).
Tarihsel arka plana sahip islamofobyanın Batı’da hangi boyutlara ulaştığını anlamak için Chapel Hill saldıları; camilere bırakılan domuz kellesi; kundaklama ve saldırılar; hakaret ve aşağılama; temel hak ve özgürlükler ihlalleri gibi gelişmeler ipucu vermektedir. Batı medyası Müslümanların uğradığı saldırıları ve ayrımcılıkları fazla gündeme getirmezken kullandığı nefret söylemi ile insanların korkularını ve endişelerini perçinleştirerek hoşgörüsüz ortam oluşturulmasına ve yayılmasına katkı sağlamaktadır. Medyanın Müslümanları şiddetle ilişkilendirmesi ve terörist algısı yaratması her bir Müslümanı potansiyel suçlu ve terörist yapmaktadır. Batı
medyasının İslam ve Müslümanlara yönelik kullandığı önyargı ve stereotiplere dayalı nefret söyleminin kaynağı Batı’nın İslam konusunda egemen görüşe, yani eskilere dayanmaktadır.
Kırıcı, sert ve yok edici bir tınıya sahip olan nefret söylemi, neden olduğu eylemlerle kendi gündemini yaratmakta, örtük ve açık bir şekilde ırkçılık, etnik önyargı, zenofobi (yabancı düşmanlığı), anti-semitizm (Yahudi karşıtlığı) gibi kavramlarla tanımlanabilecek türden nefreti yeniden üretmekte ve yaygınlaştırmaktadır. Medyanın ötekileştirdiği ve hedef haline getirdiği gruplara yönelik olumsuz, alaycı, küçük düşürücü, aşağılayıcı
ve abartıcı tavrı, grupları kamu güvenliği açısından “potansiyel risk ve tehdit taşıyan öcüler” haline getirme
eğilimindedir. Ayrıca aynı söylem biçimleri önyargıları besleyen bir kaynak oluşturmakta ve insanların bu du-
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rum karşısında kendilerini korumasız ve savunmasız hissetmelerine neden olmaktadır. Bunun yanında çok
önemli bir sorun daha vardır. Bu sorun, nefret söyleminin teşhis edilmesiyle ilgilidir. Çünkü söylenenlerden
çok söylenmeyenler, normal, rasyonel ve mantıklı görünen ifadeler nefret söyleminin teşhis edilmesini
zorlaştırmaktadır. Hiç şüphesiz medyada tanık olacağımız bir gerçek vardır. Bu gerçek, biz-onlar ekseninde
yapılan ötekileştirmedir. Medya ötekileştirdiği grubun insani değerini yok sayarak, o gruba yönelik yapılacak
her türlü şiddet ve aşağılayıcı davranışları da meşrulaştırmaktadır (İnceoğlu, 2012:16-17).
Avrupa ülkeleri kendi topraklarında yaşayan Müslümanların varlıklarını sömürgeci bir bakış açısından ele
alarak “göçmen”, “yabancı” olarak damgalamaktadırlar. Avrupa toplumları Müslümanları gazete ve televizyonlar aracılığıyla petrol krizi, Cezayir gelişmeleri, İran Devrimi, Salman Rüşdi olayı, Golf krizi gibi dış gelişmelerle tanıdılar. Bir başka deyişle İslam ve Müslümanlar ülke dışında yaşanan sorunlar ve krizlerle birlikte anılır oldular. Fransız gazeteci Thomas Deltombe’un tariiyle medya “hayali bir İslam” yaratmıştır. Bu süreç 11 Eylül İkiz Kule saldırılarıyla birlikte daha da ivme kazanmıştır. Bu saldırılarla başlayan süreçle birlikte bugün gelinen nokta ise vahim bir tabloyu gözler önüne sermektedir. Medya da dâhil olmak üzere başta siyasi ve akademi çevreleri tarafından olmak üzere İslam ve Müslümanlar söz konusu edilirken başvurulan yöntemler ise objektilikten uzak önyargılar, basmakalıplar, “a priori ”ler ve sübjektif yaklaşımlardan oluşmaktadır. Yazılı ve görsel medyanın düşmanca söylem ve tutumlarla sıkça İslama atıfta bulunmalarının manevi veya
psikolojik taciz olmadığını iddia etmek mümkün müdür? (Yardım, 2014).
Önce 11 Eylül İkiz Kule saldırıları daha sonra Arap Baharı diye adlandırılan Kuzey Afrika’daki yönetim
değişikliğine götüren halk ayaklanmasıyla birlikte Müslümanlar farklı şekillerde tanımlanmaktadırlar: islamcı, radikal islamcı, fundamentalist, cihadist, terrorist… Çokkültürlülük ve farklı kimliklerin etkileşimi üzerine
gelecek tasavvurunu geliştiren Avrupa’nın, Müslümanları anlamlandırmada modernite öncesi teolojik ve tarihi okuma temelli bir yaklaşımı devam ettirmesi, Müslüman, İslamcı ve Selei gibi tanımlamalarda herhangi bir
ilmi kıstas gözetememesine neden oluyor (Star, 29 kasım 2014).
Tunus, Mısır ve Fas’ta Arap Baharlarından sonra Batı tarafından “islamcı” olarak tanımlanan partilerin seçimleri kazanmasıyla birlikte “islamcı” kavramının siyasiler, medya, aydınlar ve akademisyenler tarafından sıkça kullanıldığı görülmektedir. Avrupa’da İslamı ve Müslümanları kesintisiz bir şekilde gündeminde tutma çabasında olan yazılı ve görsel medya, “İslam”, “İslamcılık”, “İslamcı”, “Müslüman” gibi kavram kargaşasıyla
Müslümanların görünürlüklerini dışlayıcı, İslam ve Müslüman düşmanlığını körükleyici bir tonda ele almaktadır. Le Point’in kurucusu Claude İmbert’in “…biraz islamofobik olduğumu söylemeye çekinmiyorum…” gibi
birçok medya mensubunun İslam’ı dışlayıcı tutumları ve söylemlerini göz önünde bulundurursak “İslam’dan
korkulmalı mı ?”, “Kim İslam’dan korkuyor ?”, “İslam korkusu”, “Batı, İslam’a karşı”, “çekingenliği olmayan
şu İslam”, “İslam, rahatsız eden gerçekler”, “İslamcılar ve biz”, “İslamcı tehdidi”, “İslamlaşmayı izlemek” gibi
başlıklar Avrupa medyasında olağanlaşması şaşırtıcı değildir (Yardım, 2014).
Fransız medyasında Le Nouvel Observateur sitesinin arama motorunda pratik bir “İslamcı” araması yapıldığında Arap Baharı sonrası içinde “İslamcı” geçen haberlerde bir patlama yaşandığını görmek
mümkündür. 2010 yılında içinde “İslamcılar” ifadesi geçen yayınlanmış makale sayısı 88 iken 2011’in son aylarında ise 900’ün üstüne çıkmıştır. Keza içinde “şeriat” kelimesi geçen makalelerin sayısı bir yıl içerisinde 9’dan
222’ye çıkmıştır (Schmachtel, 2011). Basının kavramlar ve görseller yoluyla verdiği mesajı ve inşasında katkıda bulunduğu olumsuz algıyı idrak edebilmek için saldırgan olarak nitelendirebileceğimiz bazı dergi ka- paklarına göz atacağız. Le Point, Le Nouvel Observateur, l’Express ve Valeurs Actuelles gibi tiraj olarak Fransa’da
haftalık yayınlar arasında üst sıralarda yer alan dergiler ele alınarak okuyucunun medyadan aldığı mesaja dair
genel bir ikir edinmek amaçlanmıştır (Le Nouvel Observateur, 2012). Sağ çizgisiyle bilinen Le Point dergisine bakıldığında son 2 yıl içinde 4 kez İslam ve İslamcıları kapağa taşıdıklarını görmekteyiz. Şubat 2011’de
kapağını “Mısır, Tunus, Cezayir... İslamcı Hortlak” başlığı altında elinde Mısır bayrağı taşıyan başörtülü bir
kadın görseliyle yayınlayan dergi alt başlık olarak da “Müslüman Kardeşler hakkındaki gerçekler” ifadesini
kullanmıştır (Le Point 3 Şubat 2011). Alt başlıkta Müslüman Kardeşlere vurgu yapıp kapak görselinde Mısır
bayrağı taşıyan başörtülü bir kadının kullanılması Le Point’ın çizgisine bakıldığında tesadüi seçimler değildir.
Bu sayıdan bir ay evvel o dönem meydana gelen kilise saldırılarına atıfta bulunarak “Mısır, Irak ve Pakistan’da
İslamcı Haçlı Seferi. Hristiyan Avı” başlığıyla çıkan. Le Point (6 Ocak 2011) söz konusu saldırıların faillerini
hemen “İslamcılar” olarak belirlerken daha ileri gidip İslamcıları Haçlılar ile benzeştirmiştir (Özdemir, 2012:
451-452).
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Medyanın tanımına göre İslam dinine mensup herkes islamcıdır:
Charlie Hebdo saldırganlardan Kouachi kardeşler ve Amedy Coulibaly, İslamcıdırlar.
Tarık Ramazan, İslamcıdır.
Lise öğrencisi, İslamcıdır.
Üniversite öğrencisi, İslamcıdır
Fabrika işçisi, İslamcıdır.
Ev hanımı, İslamcıdır.
Batı medyası Müslümanlardan bahsederken Müslüman yerine islamcı (islamist) kelimesini kullanması cahillik veya masumca yapılan bir hatadan çok bilinçli yapılmaktadır. İslamcı kelimesi medyanın kullandığı şekliyle pejoratif anlam taşımaktadır. Böylelikle islamcı algısı altında Müslümanların “tehlikeli”, “tehdit edici”
ve “kötü”oldukları vurgusu yapılmaktadır. Bir başka ifadeyle islamcı “terörist olan her Müslüman”ı temsil etmektedir. Batı medyasının oluşturduğu nefret söyleminde Müslümanın nasıl islamcıya dönüştüğünü, islamcı
kavramının Müslümanları dışlamak ve ötekileştirmek için nasıl kullanıldığını medyadan seçilen somut örnekler aracılığıyla verilmeye çalışılacak.
Le Point dergi kapağı (Le Point, 3 Şubat 2011) : “Le Spectre İslamiste” (İslamcı Spektrumu). “Fantezi ve
realite”, “Fransa’nın risk altında olması” ve “Müslüman Kardeşler hakkındaki gerçek” başlıklar altında islamcılar ve Müslüman Kardeşler aynı karede zikredilmektedir. Arap Baharları vesilesiyle oluşan “özgürlük” ortamı islamcı ve köktendincilerin işine yarayabilir mi sorusu üzerine durulmaktadır.
Valeurs Actuelles dergi kapağı (4 Kasım 2012) : “L’İslamisme va-t-il gagner ?” (İslamcılık Kazanacak mı
?). “Kara Senayo”, “En Kötüsü Nasıl Engellenir ?” başlıkları altında islamcılığın egemen olmasından, bir başka ifadeyle İslam’ın kaygı duyulacak boyuta ulaşmış olması tartışmaya açılmıştır.
Marianne dergisinin (22 Mayıs 2015) “Les Complices de l’İslamisme” (İslamcılığın Suç Ortakları) başlığı
altında manipülasyon, sansasyonalizm, önyargı, stereotiplere dayalı İslam analizi yapılmaktadır.
Le Monde Diplomatique gazetesi kapağı (Aralık 2013) “Turquie, des Ottomans aux İslamistes” (Türkiye,
Osmanlılardan İslamcılara). Türkiye ve İslamcılığı ele alan sayıda laiklik, demokrasi, Gezi Parkı, başörtüsü
gibi konulara değinilmektedir.
Le Point dergi kapağı (28 Nisan 2016) “Le Monde Musulman avant les İslamistes” (İslamcılardan önce İslam Dünyası). Kapakdaki resim 1971’de Kabul’da mini etekli ve başörtüsüz dolaşan genç kızları göstermektedir. Başörtüsü takmanın islamcılıkla ilişkilendirilmesine dikkat çekmektedir.
Le Monde gazetesinin “İslamcılık, dünyayı totaliter bir okuma” (Le Monde, 5 Şubat 2015) başlıklı haberinde sosyolog Chahla Chaiq imzalı yazıda 2008-2009 yılları arasında 32 genç ile yapılan araştırmanın sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçlara göre artış gösteren “dindarlıklarını” islamcılık ideolojisinden alan gençler aileri
ve geleneklerinden gelen “cahil İslamı” bırakarak “gerçek İslamı” seçmektedirler. Ayrıca radikalleşme yolunda olan islamcı gençlerin dini kuralları / Şeriat’ı egemen kılmak için cihat ve terörizm seçeneğine yöneldikleri ifade edilmektedir
Le Figaro gazetesinin “Bugün köktenci islamcı tehdit 1995’den daha kuvvetli” (Le Figaro, 7 Ocak 2015)
başlıklı haberinde eski içişleri bakanı Charles Pasqua’nın “islamcı tehdit” ile “terörist tehdit” arasında bir kavram kargaşası oluşturduğu görülmektedir. 1995 yılında var olan tehdidin bugün kaygı verici boyuta ulaştığını ifade etmektedir.
Le Figaro gazetesi “Fransa’da islamcı radikalleşmenin iki yüzü” (Le Figaro, 16 Haziran 2014) başlıklı haberinde “radikalleşen” Müslüman cemaatlerin taleplerinin Fransa toplumu için tehdit oluşturduğu ve islamcı
radikalleşmenin ideolojik bir savaşın içinde olduğu belirtilmektedir
Marianne dergisinin “İslamcı radikalleşmeye karşı:olaylar ve rakamlar” (Marianne, 6 Şubat 2016) başlıklı haberinde 2015 yılında 8.250 kişinin radikal islamcı olarak resmi kayıtlara geçtiği, bunlardan 4.500’ünün terörizm hayranı ve Fransa kurumlarına düşmanlık besleyen “kaygı verici proilde” oldukları belirtilmektedir.
Le Figaro gazetesinin “Büyük alışveriş merkezlerinde İslamcı propaganda kitapları” (Le Figaro, 28 Temmuz 2014) başlıklı haberinde okul kitaplarının yanında cihat ve cezalandırmaya teşvik eden islamcı kitaplardan bahsedilmektedir.
IFOP’un Ekim 2012 Le Figaro gazatesi için hazırladığı “İslam’ın İmajı” adlı raporda Müslümanların topluma entegrasyonu ile alakalı sorulara verilen cevaplarda Fransızların %43’ü Müslümanları ulusal kimliklerine bir tehdit olarak görürken sadece %17’lik bir kısım Müslümanların da ulusal kimliği zenginleştiren un-

surlar olduğunu düşünmektedir. “Müslümanlar Fransız toplumuna uyum sağlayabildiler mi?” sorusuna ise verilen “hayır” cevabının oranı %67 seviyesindedir. Ankete katılanların %60’ı İslam’ın Fransa’da “fazla” etkin
ve “görünür” olduğunu düşünürken peçe ve başörtüsüne karşı olanların oranları da %60 seviyesinin üstüne
çıkmıştır. Okullarda peçe ve başörtüsüne karşı olanların oranı %89 iken sokakta giyilmesine karşı olanların oranı %63’tür. Bilhassa sokaklarda yani gündelik yaşamda peçe ve başörtüsünün kullanımının Fransız toplumundaki negatif algısını yükselmekte olan İslam karşıtı dalganın kamuoyu üzerindeki yansıması olarak yorumlayabiliriz. İslam’a ait semboller ve Müslümanların yaşam biçimlerinin (peçe, örtü, mekan ayırt etmeksizin zamanı gelince ibadet etme v.b.) görünür hale gelmesi her daim homojen bir ulus arzusundaki Fransız kimliği ile
Müslüman topluluk arasında bir çatışmaya yol açmaktadır. Bunun en güzel örneğini Fransız devletinin uygulamaya koyduğu peçe yasağı vermektir (Le Figaro, Ekim 2012).
Batı yazılı ve görsel medyasının Müslümanları tanımlamak için kullandığı “İslamcı” kavramı damgalama
ve dışlama aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Gerçekler çarpıtılarak basit ve indirgemeci görüşe dayalı haberler
ve yayınlar önyargı ve damgalama unsuru olarak ayrımcılığa giden yolun kapısını aralama imkânını vermektir.Yaygın olarak kullanılmaya başlanan “cihadist, militan, radikal İslamcı” gibi kavramların kaynağını oluşturan “islamcı” kavramı mevcut olan korkuyu körükleyerek İslam ve Müslüman karşıtlığını bayağılaştırmaktadır.
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GİRİŞ

Dünya uzun zamandır günlük konuşmalardan derin felsei tartışmalara kadar, farklılık, kimlik ve çoğulculuk koşullarında bir arada yaşamanın imkânı konularıyla meşguldür. Biz de bu sunumda, meseleye farklı bir
yaklaşım sergileyen C. Mouffe’un radikal demokrasi anlayışını ele alacağız.
Tarihsel Süreç/Temeller/Kavramlar

Antik Yunan’da evren içkin bir kutsallık olarak kabul edilirken, Ortaçağ’da kutsallık ve kozmos düşüncesi
Tanrı’ya bağlandı. Lakin Rönesans’tan itibaren mekanik kâinat tasavvurunun egemen olması, nihayet Kopernikus devrimi, Tanrı’nın hakikatin kaynağı olma vasfının silikleşmesine ve kaosa yol açtı. Bu travmanın atlatılabilmesini sağlayan ise homo cogitans ile Descartes oldu. Bu süreçte aklın dünya cennetini kuracağına iman
yerleşti.

Mouffe, teorisini işte bu “postmodern durum” bağlamında, postyapısalcılık, hakikatin, özün, temelin, dostdüşman ayrımı, öznenin adem-i merkezileşmesi gibi yoğun bir kavramsal cephane ile geliştirdi. Ona göre, Aydınlanmanın evrenselci perspektii demokrasinin ortaya çıkışında önemli rol oynamışsa da artık anti-özcü bir
tutumla ele alınması gereken postmodern koşulları kavramakta engel haline gelmiştir.226 Zira şu anda üzerinde
düşüncelerimizi ve eylemlerimizi inşa edebileceğimiz sıfır noktalarının bulunmadığı, temel arayışlarının reddedildiği, kaotik bir söylemler evreninde yaşıyoruz.227 Postmodernizmin habercisi sayılan Nietzshe’ye göre Hıristiyan değerleri gibi, onun yerine konulan bilim ve ilerlemeye iman da çökmüştür, inanacak hiç bir şey kalmamıştır.228 Geride kalan güç istencidir.229

Mouffe’un bu “söylemlerden” çıkardığı sonuç, hiçbir bireysel ve kolektif kimlik taşıyıcısının, asla hakikatin bütününe sahip olamayacağı için ötekilere üstünlük kuramayacağıdır. Dolayısıyla siyaset eşitler arası dil
oyunları, söylem mücadelesi olarak çoğulcu bir tarzda formüle edilebilecektir. İşte düşünürün gayesi de budur.
Mouffe, Marksizm’in çoğulculuğu kavramadaki yetersizliğinin yanı sıra, liberalizmin mutlak rasyonalist ahlaki uzlaşma saplantısını da eleştirir.230 Ona göre, âlemşümul etnik çatışmaların ve terörist eylemlerin yoğunlaşması, eksiksiz bir teoriyi şart koşmaktadır. Düşünürün hareket noktalarından biri, Schmitt’in “liberalizmin ya-

226. Mouffe, Siyasetin Dönüşü, Epos yay., çev: F. Bakırcı, A. Çolak, Ankara, 2010, s. 25.
227. Edibe Sözen, Söylem, Birleşik Yay., Ankara, 2014, s. 9.
228. Dave Robinson, Nietzche and Postmodernism, Icon Books, Cambridge, 1999, s. 7.
229. a.g.e., s. 15-16.
230. Chantal Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, Politics, Philosophy & Economics, Sage Publications, London, 2005,
s. 222-223.
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Ancak on dokuzuncu asrın sonlarına doğru, modern bilimi sarsan değişimlerin yanı sıra, on milyonlarca insanın öldüğü hammadde savaşlarının ve holocaustun sebebinin, akıl ve bilim olduğunun ortaya çıkmasıyla Aydınlanma idealleri sarsıldı. Dünya cennetini kuracağını düşündükleri aklın, bırakın objektif amaçlar koymayı,
arzunun, çıkarın elinde araçsallaşmaktan öteye gidemediği anlaşıldı. Bu esnada entelektüel dünya postmodern
bir döneme girildiği söylentisiyle çalkalanmaya başladı. En bilindik tanımı Lyotard tarafından “meta-anlatıların
sonu” olarak verilen postmodernizm, modernliğin evrenselci akılcılığına ve dışlayıcılığına karşı farklılığı, yerelliği, çoğulculuğu savunur görünmekteydi.

pısal bir kusur yani antagonizmanın asla giderilemez olduğunun inkârı ile malul olduğu” ikridir.231 Schmitt’e
göre, siyasal olanın alamet-i farikası dost/düşman ayrımıdır.232 Mouffe, “liberal demokrasinin diğer bütün dünya görüşlerine galebe çalması sayesinde düşmansız bir dünyanın artık mümkün olduğuna” inanılan post-politik
vizyona karşı çıkar. Post-politik zeitgeist, liberal demokrasinin küreselleşmesi ile mutabakatın diyalogla başarılabileceği kozmopolitan bir geleceği muştulamaktadır. Ona göre ise bu yaklaşım, demokrasinin demokratikleştirilmesine katkıda bulunmak yerine, bilakis demokrasinin yüzleştiği problemlerin kökeninde yer alan
derin bir yanlıştır.233 Mouffe’a göre, demokratik teorisyenlerin hedei çatışan bütün çıkarları uzlaştırmak yerine, farklı hegemonik projelerin yüzleştiği canlı bir agonistik kamusal alanın tasarlanması olmalıdır.234 Filozofun önerisi ise radikal demokrasidir.

Uzun süre hakikatin kaynağı sayılan modernliğin evrensel öznesine yönelik kuşkular da Mouffe için hayati önemdedir. Modern dönemde özne bütün insanlar için ortak özellikleri barındıran bir kendilik sayılıyordu.235
Bununla birlikte özne ikri çeşitli nedenlerle sarsıldı. Özneyi ayrıcalıklı konumundan eden unsurlardan birisi
yapısalcılıktı. Bu teoriye göre, birey çoğu zaman varlığından haberdar olmadığı yapılara göre düşünür, konuşur ve eyler. Bu, eyleyen ve bilen öznenin tahtından edilmesi236 ve “Descartes’in öznesinin sınırsız Aklın kibrinden arındırılmasıydı.”237 Postyapısalcılık ve postmodernizmin eleştirinin dozunu artırmasıyla, Kartezyen öznenin de ölümü gündeme geldi. Zaten Mouffe’e göre, yeni koşulların ihata olunabilmesi için aralarında tözsel
ilişki olmayan bir özne anlayışına ulaşılmalıdır. Radikal demokrasi, tikel-çoğul-farklı-heterojen olanı, hulasa
özne kavramıyla dışlanan her şeyi kabullenmeyi talep eder.238 Bu ise yalnızca postmodern eleştirinin sunacağı
bir imkândır.239 Bu bağlamda Derridacı yapıbozum, siyasal egemenliği meşrulaştıran şeyin insan doğası olduğu ikrini şüpheli kılar.240 Bizler her zaman bir söylemler karışımı tarafından inşa edilen ve geçici biçimde dikişlenmiş241, oluş halindeki nesnelerizdir. Buna göre, postmodernizmin bir siyaset felsefesi geliştirilmesindeki rolü, çoğulcu bir bireyselliğe imkân sunmasıdır. Radikal demokrasi, özcü bir toplumsal bütünlük kavramını
ve üniter bir özne mitini terk etmemizi gerektirmesi hasebiyle, postmodern felsefeyi tehdit değil, bilakis vazgeçilmez bir destek sayar.242 Mouffe ayrıca, Derrida’nın dışı olmayan hiçbir için olmadığı, hiçbir şeyin dışarısı ile ilişkiyi zorunlu kılan farklılıkların haricinde kendi kendine peyda olmadığını243 iddia eden fark(lılık) kavramından hareketle kurucu dışsal mefhumunu kullanır.244

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

Bu koşullar muvacehesinde Mouffe için çoğulcu bir demokraside muhtaç olunan mutabakat, çatışmacı bir
mutabakattır.245 Bu mutabakatta, Schmitt’in hiçbir ortak noktası olmadığı için düşmanlar olarak karşılaşan taraları yerine, Mouffe’un birbirlerinin meşruiyetini onaylayan ve diğerini aynı politik birliğin üyesi gören rakipler olarak taraları, müşterek ilkelerin farklı yorumlarını savunurlar ve kendi yorumlarının hegemonik olması için mücadele ederler.246 Hoşnutsuzlukların dile getirilmesine olanak veren agonistik kanalların yokluğu,
aşırılıklara yol açabilecektir. Biz/onlar gerilimi, iyi ve kötü arasındaki ahlaki bir ayrım olarak görüldükçe, muarızımız sadece yok edilmesi gereken bir düşman olarak algılanacaktır.247 Ezcümle Mouffe, taraların tutkula-

231. Chantal Mouffe, On the Political, Routledge, London, 2005, s. 10.
232. a.g.e., s. 12.
233. a.g.e., s. 1-2.
234. a.g.e., s. 3-4.
235. Derda Küçükalp, Politik Nihilizm, Aktüel Yay., Bursa, 2005, s. 224.
236. G. Demir, Yerliler Arasında Bir Yapı Ustası (Levi Strauss, Mit ve Anlam içinde Önsöz), İthaki Yay., çev. G. Demir, s. 10-13.
237. a.g.e., s. 14.
238. Mouffe, Radikal Demokrasi: Modern mi, Postmodern mi?, çev. M. Küçük, Modernite versus Postmodernite (der: M. Küçük)
içinde, Vadi yay., Ankara, 2000, s. 302-303.
239. a.g.m., s. 313.
240. Z. Direk, J. Derrida, Siyaset Felsefesi Tarihi içinde, ed: A. Tunçel, K. Gülenç, Doğu Batı, Ankara, 2013, s. 669.
241. Mouffe, Siyasetin Dönüşü, s. 40.
242. a.g.e., s. 41
243. Niall Lucy, Derrida Sözlüğü, çev: S. Gürses, Bilgesu, Ankara, 2012, s. 22-23.
244. Mouffe, On the poitical, s. 15.
245. Chantal Mouffe, Introduction: Scmitt’s Challange, in The Chllange of Carl Schmitt, ed: C. Mouffe, Verso, London, 1999, s.
228.
246. a.g.m., s. 228 ve on the Political, s. 20.
247. Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, s. 230-231. Ayrıca bkz. Mouffe, On the Political, s. 5.
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rı agonistik yüzleşmeler ile kontrollü şekilde sönümlenmezse, ılımlı gerilimin yerini özcü kimliklerin veya ahlaki değerlerin savaşının alacağından endişe etmektedir.248 Oysa radikalleştirilmiş bir agonistik demokrasi, esnek “demokratik dil oyunları oynamalıdır.”249

Mouffe özellikle uluslararası alanda tek bir doğru üzerinde mutabakat zorlamasının daha da tehlikeli olduğunu düşünür. Yapılması gereken, çok kutuplu bir dünya için uğraşmaktır. Batının kendi modelini bütün gezegene dayatması, mesela İslam’ın modernleştirilmesinin Batılılaştırma yoluyla yapılması ısrarı terörü beslemektedir. Dünyanın çoğulcu karakteri kabullenilmeli ve universe değil pluriverse olduğu idrak edilmelidir.250
Bir tek hiper-gücün hegemonyasından kaçınmanın başkaca yolu yoktur.251 Demokrasinin ödevi, antagonizmayı, çoğulcu demokrasiyle bağdaşır bir agonizme dönüştürmektir.252 Aksi bir çaba, tikelliğin evrensel hegemonik öz kılınma teşebbüsü yani totaliteryanizm sayılır.253

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ

Bu kısımda radikal demokrasi düşüncesinin sıhhatini değerlendireceğiz.

Postmodernizmin bütünü bin parçaya bölmeyi kutsayan nihilizminin, uçucu kimliklerin aslında önemsiz
farklılıklarını olmazsa olmazları sayıp uğrunda mücadeleye değer kılmasının da herkesi kırılgan hale getirdiği tuhaf zamanlardayız. Ne çocuğun ebeveynine, ne eşlerin birbirlerine tahammül edemeyecek kadar gönülleri atomize olmuş ama egoları cihana sığmaz iken, aralarında ne sebep ne de nesep asabiyesi olmayanların bir
arada yaşayabilmesi gerçekçi değildir. Virno’nun dediği gibi, belki de çokluk tabiat halinin uygar topluma kusulmasıdır.254 Dahası postmodernizm, kendisinden önceki dinsel ve bilimsel paradigmaları acı ve zalimane uygulamalarda bulunmakla suçlamaktadır. Peki, bütün kötülüğün sebebi gördükleri hakikat, öz, Tanrı, anlam, iyi,
kötü iddialarından vazgeçmeyi öneren postmodern-postyapısalcı dünyanın ahvali nedir? Teori-pratik tutarlılığı, fayda-maliyet analizi yapıldığında atılan taş, öldürülen Tanrı’ya değmiş midir? Hangi acıda, sefalette azalma vardır? Dünya Kant’ın Amaçlar Krallığına mı, Hobbes’un herkesin herkese karşı savaşının sürdüğü tabiat haline mi benzemektedir? Kurtlar mı hâkimdir, ahlaki özerk özneler mi? Ayrıca Mouffe’un Nietzsche’nin
ikirlerinden, onun bile çıkarmadığı radikal demokrasiyi temellendirmesi salto mortaledir. Gerçekler göstermektedir ki, radikal demokrasi değil, üstinsanların güç istençlerinin egemen olduğu radikal aristokrasi revaçtadır. Yani hala might makes right (güç haklı kılar) tavrı sürmektedir. Hobbes düşüncesinin dediği gibi: “Yasayı yapan otoritedir, hakikat değil!”255

Bir diğer itirazımız da şudur: Madem dışı olmayan hiçbir iç yoktur; karar verilemezlik niçin bu amansız diyalektiğin yani tarihin sonudur? Her şey kurucu dışsal ile kendini inşa ediyorsa mevcudiyet metaiziğinin yerine ikame edilen na-mevcudiyet metaiziği niçin son kararımızdır? Hakikat karşıtlığının kadiri mutlaklığı, Tanrısal bir mevcudiyet metaiziği değil midir? Bizce en küçük birim olan monadlar bile kendileriyle özdeş ola248. Mouffe, On the Political., s. 30.
249. a.g.e., s. 33.
250. Mouffe, The Limits of John Rawls’s Pluralism, s. 230-231.
251. Mouffe, On the Political, s. 7.
252. a.g.e.,, s. 20.
253. J. Gilbert, Antikapitalizm ve Kültür, Ayrıntı yay., çev: Tuba Sağlam, İstanbul, 2012, s. 220.
254. P. Virno, Çokluğun Grameri, Otonom Yay., çev: V. Kocagül, İst., 2005, s. 28.
255. P. Virno, Çokluğun Grameri, Otonom Yay., çev: V. Kocagül, İst., 2005, s. 38.
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Bize göre, radikal demokrasinin keskin perspektivizminin anarşist yıkıcılığı kendine de racidir. Dolayısıyla Mouffe, kendi mantığını çiğnemeksizin olması gerekeni buyuramaz. İleri sürdüğü her şey, “olan olmakta karar kılmak” zorundadır. “Olması gerekeni” öngören bir yaklaşıma karşı çıkması da “radikal demokratik paradokstur”. Zira “olması gerekeni” isteyene, “olması gerekeni istemek yanlıştır” demek aslında kendi sabitlediği bir “olması gerekeni” başkasına dayatma özcülüğüdür. Açıkçası o, farklı dil ailelerinin dil oyunlarını değil,
aynı dilin lehçeleri, şiveleri arasındaki mutedil farklılığı olumlamaktadır. Öyleyse anti-temelcilik de temelcidir
ve bir güç istencinin epifenomenidir.

mıyorlarsa, radikal demokrat bir dikişsizler sosyolojisi bile muhaldir. Radikal demokrasi, bir lahza için dahi
“ben kimim” sorusuna “galiba radikal demokratım” diyebilecek kadar sabitlenmiş monadlar olmaksızın muhaldir. Fakat o zaman kurucu olanın farklılık değil aynılık ve özdeşlik olduğu faş olur. Dışarıdakiler ise dikenli teller, sınırlar ve duvarlar gerisinde kalacak veya Akdeniz’in sularına gömülecektir. Özetle dış(lananan)lar
için de, iç(erdeki)ler için de; yani ölenler ve ölümleri çarnaçar izleyenler için tek seçenek vardır; Yurtta amor
fati cihanda amor fati!

Mouffe’un kendisinin iddia ettiği gibi klasik Marksizm, kapitalizmin fordist dönemini kavrayamamışsa,
post-marksist radikal demokrasi de post-fordist aşamasını ihata edememiştir. Çünkü geç kapitalizmde, nihilistik “boş merkez” aslında zevkleri kültür endüstrisince homojenleştirilip kendilerine pencereler açılarak aralarında ezeli ahenk sağlanan monadlarla doldurulmaktadır. Bundan sebep, yapıbozuma uğratılan özne, çoğulcu siyasal mücadeledeki homo politicusa değil, bilakis hedonistik koşu bandındaki apolitik mankurta dönüşür.
İçi boşaltılan birey kimliğini tüketimle geçici olarak kuracak, başka bir üründe yıkacak ve yeniden kuracaktır.
Sonuç, biricik evrensel kimliğin homo consumer; teşbihimiz yerindeyse Hansel-Gratel Kapitalizminin ucubesi homo esfeli saiilin olmasıdır. Yani Schmitt’in demokrasi için zorunlu gördüğü homojen bir demos, bütün aksi “söyleme” karşın kaçınılmazdır. İşte eksiklik ve tatminsizlik hissi bizi homojen bir demos kılan unisex asosyal antropolojimizdir.

Görüldüğü üzere dünya barışına ilişkin iyimser sözler söyleyecek değilim; çünkü burası dünya güzellik yarışması inali değil. Ancak tek boyutlu insanların dünya için çatışmalarındansa, farklı yorumların müteal bir
referans noktasına yani bütün gösteren ve gösterilenlerin hüve ile dolu merkeze atıla belirlendiği ve haklı olanın ebedi hayatı kazandığı bir çatışmanın daha makul olduğunu ileri sürebilirim. Şayet bu ütopya ise, benim
ütopyam tekmil evreni ve içindeki varlıkları tüketen batılı disütopyalardan daha esaslıdır. Çünkü doxadan ve
epokheden ataraxia; Babil’den Kudüs çıkmaz. Netice itibariyle, Batı en azından bizce tek ihtimal olan modus
vivendi kıvamında bir beraber yaşama imkânını heba etmek istemiyorsa, Kant gibi konuşup Makyevelli gibi
davranmaktan yani “diğer insanları ve hatta bütün evreni amaç değil araç olarak görmekten”, açıkçası kendini
iyinin ve kötünün ötesinde konumlandırmaktan vazgeçmelidir.
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GENÇLİK PROJELERİYLE AYRIMCILIKLA MÜCADELE
Binnaz BİNİCİ

Tübingen /ALMANYA

GİRİŞ

Herkesi bu salonda selamlıyorum. Benim adım Binnaz Binici, Almanya’da Tübingen’de İslam tarihi öğrencisiyim.
İlk olarak bu verimli sempozyumda bu kadar saygın ve akademik bölümünden önemli kişilerle olabilmek ve bundan da ötürü bir öğrenci grubuyla geliştirdiğimiz bir projeyi burada sunabilmek benim için çok büyük bir şereftir.
Sunacağım proje bir Alman Türk öğrenci değişimidir.
Burada bulunan büyük kısım kendi kendine anlaşılır şekilde sorabilir: Neden bir öğrenci değişimine ihtiyacımız
varmış acaba? Ve bu kızın sunacağı öğrenci değişimin özelliği ve ayrıcalığı nedir? Binlerce gerçekleşen öğrenci değişimleri var bilhassa Erasmus’un himayesinde. Sizlere sorularınızın cevabını sunmak istiyorum.
Gelelim ilk sorunuza: Neden bir öğrenci değişimine ihtiyacımız varmış?
Öğrenci değişimi için birçok neden vardır.
İlk olarak: ırkçılık, yabancı düşmanlığı, ksenofobi ve islam fobisi Avrupa’da ve dünya çapında giderek artmaktadır.
Gayri müslimler İslami terörü en büyük endişe kaynağı olarak görüyorlar. Alman Şansölye Angela Merkel yılbaşı
konuşmasında Alman milletine bu sözlerle seslendi: Almanya İslami teröre en büyük sınav olarak karşı karşıyadır‘.
Noel bayramından önce gerçekleşen ölümcül saldırıdan sonra uropol’un 2015 yılında bilimsel çalışması 5 yıl içerisinde AB’de gerçekleşen terör saldırılardan yüzde ikisinden az ‚dini sebep.‘
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İnsanlar ırkçı olarak dünyaya gelmiyorlar. Bebeklerde ve küçük çocuklarda ayrım yapanları görmek pek mümkün değildir. Çocuklar büyüdükçe ya ailesinden, ya çevresinden, ya medyadan veya diğer etkin gruplardan ayrımcılığı öğrenmektedirler.
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Örnek olarak:
Geçenlerde Almanya’da süpermarkette kasada bekliyordum. Önümde sportif ve akademisyen görünüşlü bir baba
iki çocuğuyla birlikte. Oğlu babasına: ‚benim arkadaşımı Paul’u tanıyorsun, daha halen şekerli maddeleri almaktan
kaçınıyor. Sürekli Türk bakkallarından şekersiz diş sakızı alıyor, biliyorsun baba, bu geri zekalı Türklerden‘. Şoka
girmiştim.
Bu oğlan Türkleri geri zekalı olarak yaftalıyordu. Ve babası Türkleri azarlayan oğluna karşı sessiz kaldı ve ona
fırça çekmedi. Bu nedenden dolayı biz cidden suçsuz ve günahsız insanları ayrımcılaştıran stereotipilere karşı savaş açmamız gerekiyor. Dolayısıyla, kökenlerine, ırklarına ve ülkelerine bakmadan gençleri bir araya getirerek onlara uzlaşı ve birlikte yaşama kültürünü benimsetmek her yetişkin için bir görev sayılmalıdır. Bunu bir öğrenci değişimiyle gerçekleştirebiliriz.
Gelelim ikinci sorunuza: Bu kızın sunacağı öğrenci değişimin özelliği ve ayrıcalığı nedir? Binlerce gerçekleşen
öğrenci değişimleri var bilhassa Erasmus’un himayesinde.
Cevabın kısası:
Evet, doğrudur. Binlerce gerçekleşen öğrenci değişimleri var bir kere. Ama benim projemin özel ve emsalsiz kılan yönünü sizlerle sunmak istiyorum.
Bunun için sizlere öğrenci değişimleriyle tecrübelerimi paylaşmam gerekiyor:
Değişik öğrenci değişimlere katıldım, bunların arasında: İspanya’da Avrupa’da mülteci ve göçmenlik krizini konu
eden Erasmus değişimi, Paris’de‚ Youth association for a Greater Europe‘ ile Avrupan’ın sınırlarını geçen Avrasya
ve Rusya ile işbirliği hakkında ve son olarak İstanbul’daki BİLGESAM enstitüsünde Türkiye dış politikasını bir kaç
gün önce konu eden başka bir değişime dahil oldum.
İspanya’daki Erasmus değişim projesi eğlenceliydi: problemi sadece ve yalnızca eğlence amaçla olmasıydı. Katılan gençler zevklerine dalıp akademik veya bilimsel tarafından hiç aydınlatılmadılar. Sonuç olarak örgün eğitim
yoluyla öğrenmeden eser yoktu- sadece gayri resmi öğrenme. Gençlik projesinden eve karmaşık hisler içinde döndüm ve tatmin olmamıştım.
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Tam tersi Paris’de ‚Youth association for a Greater Europe’ da sadece konuşan profesörleri ve küçük irmaların
baş yöneticilerini kulak verdik. Kültürel bilgi, Paris’de gençleri aktileştiren hiç bir faaliyet yoktu- sırf rekabet havası vardı. Ekip ruhu yoktu, diyaloğu güçlendiren faaliyetler yoktu. Hayal kırıklığına uğramıştım.
Bundan dolayı kendi öğrenci değişimini organize etmekte karar aldım. Akademik bir ortamı ve gençlere uygun
faaliyetleri birleştiren bir öğrenci değişimi. Bu yedi gün içerisinde her gün sabahtan akşama kadar program olacaktır. Bu programa dahil olan aktiviteler arasında: seminerler ve dersler, grup tartışmaları, Türk Almanya tarihi ve siyaseti hakkında eylemler, tarihi geziler, aktiviteler, spor, takım ruhunu ve öz güvenci sağlayan ve gençleri aktileştiren eylemler sayılmaktadır.
Bu projenin amaçları:
1. Almanya ve Türkiye’deki gençlerin bir araya gelerek yabancı düşmanlığı yerine diyalog, barış ve uzlaşı içinde birlikte yaşamayı desteklemektir. Özellikle bu siyasi zor durumda, medya Türkiye’yi durmadan negatif raporlamasıyla birlikte bu proje ile gençlere daha pozitif ve alternatif bir tecrübe sunabilmektir.
2. Almanya’daki yaşayan Türklere Türkiye ile akademisyen bir ortamda bir bağlantı ve iletişim kurabilmeleri temin etmektir.
3. Bundan da ötürü siyasi eğitim ve tarihsel kültürel eğitimini gençlere sunabilmektir.
Nasıl organize edilecektir? Bu bağlamda Tübingen üniversiteden altı genç Türk kökenli öğrenciler ‚Peace Association e.V.‘ derneğiyle bu öğrenci değişimini Ankara’da veya İzmir’de Üniversitenin katkısıyla birlikte uygulamak
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istiyoruz. Almanya’da veya Türkiye’de yaşayan veya kökeni ve bağlantısı olan her genç 20-26 yaş arası katılabilir.
Bu yedi gün içerisinde her gün sabahtan akşama kadar program olacaktır.
Sizlere kısaca ‚Peace Association e.V.‘un ekibini tanıtmak istiyorum.
Selçuk Binici, Musa Binici, Mahperi Toprakyaran, Seda Çetinkaya, Hilal Öztürk ve Dilan Yenice.
Öğrenci değişimi:
Somutlandırmak için ilk öğrenci değişimini Ağustos 2018 yılında gerçekleştirmeyi planlıyorum: konusu ‚değişik dinler - ortak değerler. Dinlerarası dialog‘ olacaktır.
Projenin inansmanı:
Gelelim inansal kısmına:
Masralı olan Alman Türk gençlik projelerini destekleyen vakılar var, mesela Mercator vakfı 5.000 €’a kadar
gençlerin projelerini ‚Alman Türk genç köprüsü‘ sektöründe destekliyorlar. Tabiki başka para kaynaklarına daha
müracaat edilecektir.
Tanıtmış olduğum ortak değerlerini yayan Alman Türk öğrenci değişimini irade ve kararlılık olduktan sonra gerçekleştirebiliriz. Benjamin Disraeli dediği gibi: ‚Hiç birşey insani iradeyi durduramaz, engelleyemez.‘
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Dikkatiniz için çok teşekkür ediyorum!
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IRKÇILIK, ÖTEKİLEŞTİRME VE SAVAŞ
Sultan UĞURLU

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, MEB Mersin M. A. Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi
sultansenelugurlu@gmail.com
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GİRİŞ

Irk, TDK’de: “Soy, kalıtımsal özyapıları bir olan insanların oluşturduğu doğal topluluk.”
Irkçılık:”Toplum bilimi, İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti, rasizm.”şeklinde tanımlanmıştır. Son dönemlerde özellikle
de Avrupa’da yeniden yükselişe geçen ırkçılık tarihsel bağlamda hep karıştırıldığı milliyetçilikten de önce en
azından pratikte mevcuttu. Milliyetçilik akımı Fransız Devrimi’nin bir sonucuyken ırkçılıkla ilişkilendirilebilecek olaylar Eski Yunan’da, Ortaçağ Avrupası’nda hatta daha sonraları bile yaşanmaktaydı.
Tarih boyunca tüm toplumsal ve ekonomik gelişmeler dengesiz olmuştur. Tarıma geçiş, artık ürününün doğuşu, bunun sonucu işbölümü ve kentleşmenin başlaması, kısacası medeniyetlerin doğuşu, sınılı toplumların
doğuşuna ortam hazırlamıştır. Medeniyet, giderek katılaşan toplumsal bir hiyerarşi oluşturmuştur. Bu gelişme
aynı zamanda insanların kendilerini hem medeniyetin sınırları içindeki benzerlerinden ve hem de medeniyet dışında kalan topluluklardan ayırarak görmeye başlamaları demektir. Söz konusu gelişme, birey olarak, aile olarak, soy olarak, daha geniş toplumsal birlikler olarak üstünlük iddialarının ortaya çıkması demektir. Aynı gelişme, toprağı, zenginliği, iktidarı eline geçirmiş olan ailelerin kanında “asalet” arama, bir çeşit farklı “üstün”
yetenekler olduğunu sanma ve bu yeteneklerin babadan oğula, nesilden nesile aktarıldığı iddia etme ve söz konusu yalana inanma sürecinin başlaması demektir. Mitler ve efsaneler, soya ve kana dayalı “üstünlük” iddialarını beslemişlerdir. Bu süreç, sosyal anlamda aşağılamaların, baskıların, köleliğin, toplumsal şiddetin, politik
anlamda savaşların doğması demektir. Aynı zamanda. Gerçekdışı toplumsal yüceltmeler ve aşağılamalar sadece sınılara bölünmüş medeniyetler içinde değil, söz konusu medeniyetlerin çevrelerindeki farklı tarihsel gelişme düzeylerini, farklı sosyal kategorileri simgeleyen topluluklarla medeniyetler arasında ve aynı zamanda
değişik medeniyetlerin kendi aralarında sürüp gitmiştir. Buna karşın, çağdaş anlamda ırkçı düşüncelerin ilk ilizleri sömürgeciliğin gelişmeye başlamasıyla birlikte 1400’lü yıllarda Avrupa’da kendisini göstermeye başlamıştır. Amerika kıtasının keşi, Afrika, Hindistan ve güneydoğu Asya’nın sömürgeleştirilmesi ırkçı düşüncelerin gelişip serpilmelerine hız katmıştır.
Sömürgeleştirmenin ait oldukları ‘üstün ırk’ yönetme hakkının bir sonucu olduğunu düşünen sadece devleti yönetenler değildi. Düşünürler, din ve bilim adamları da bu sonucun bir tür ‘doğal durum’ olduğu kanısındaydılar.
IRKÇILIĞIN TARİHİ GELİŞİMİ
Irklara ilişkin ilk sınılandırmalardan birini Alman anatomi ve izyoloji bilgini Johann FriedrichBlumenbach
(1752-1840) yaptı. Kafatası ölçümlerine dayanarak insan türünü beş gruba ayırdı: Kafkasyalı(beyaz ırk) , Moğol, Etiyopyalı,Amerika Yerlisi ve Malayalı.Daha sonra bütün canlıları sınılandıran İsveçli biyolog CarolusLinnaeus (1707-78) deri rengine göre ayırt ettiği dört değişik ırk tanımladı.Onu izleyen biyologlar da iziksel
özellikleri temel alan ırk grupları üstünde çalıştılar.Fransız etnoloji uzmanı Joseph-Arthur Gobineau (181682)
ve sonradan Alman uyruğuna geçen İngiliz siyaset bilimcisi H.S. Chamberlain (1855-1927) ırklar arasında bir
sınılandırma yaparak,bunu beyaz ırkın üstünlüğünü kanıtlayacak bir kurama dönüştürmek istediler.Antropo288
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loji, bu bağlamada sömürgeciliğe uzun süre hizmet eden bir bilim olarak algılandı. “Ari ırk” kavramını ortaya
atarak, bu ırkın insanlığın gerçekleştirdiği tüm uygarlıkların tek yaratıcısı olduğunu savundular. Bu tezler Batı
Avrupa’da ırkçılığın körüklenmesine yol açtı.
Bu türden değerlendirmelere dayanan ırkçılara göre beyaz ırktan olmayan insanlar düşük zekalı, yeteneksiz ve ahlaksız ve yönetilmeye muhtaçtırlar. Irkçılar kendilerinden aşağı gördükleri insanlara karşı ayrımcılık
uygular, onlara hak ve fırsat eşitliği tanımazlar.
Darvin ve Irkçılığa Bilimsel Bakış
Irkçılığa ilk kez sözde bilimsel bir geçerlilik kazandıran kişi Darwin olmuştur. Darwin’in Türlerin Kökeni adlı kitabında “kayırılmış ırkların korunması” hakkında yazdıkları ve özellikle İnsanın Türeyişi kitabındaki iddiaları, Almanların Aryan ırkının, İngilizlerin ise AngloSaksonların üstün oldukları yanılgılarını desteklemekteydi. Ayrıca, Darwin’in doğal seleksiyon teorisi, kıyasıya bir hayatta kalma mücadelesinden söz ediyordu. Bu “orman kanunu” insan toplumlarına uygulandığında, ırklar ve milletler arasında çatışma ve savaşların
baş göstermesi kaçınılmazdı.
Darwin’in kitaplarında, bazı mektuplarında ve
özel notlarında ırkçılığına dair açık ifadeler bulunmaktadır. Örneğin Darwin, İnsanın Türeyişi adlı kitabında zenciler ve Aborijinler gibi bazı ırkların sözde aşağı ırklar olduklarını ve hayatta kalma mücadelesi içinde, gelecekte elenerek ortadan kalkacaklarını iddia etmiştir:
“Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir
gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları tamamen yeryüzünden silecekler ve onların yerine geçecekler. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz
elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek. Bu
sayede ortada şu anki Avrupalı ırklardan bile daha
medeni olan ırklar ve şu anki zencilerden, Avustralya yerlilerinden ve gorillerden bile daha geride olan
babun türü maymunlar kalacaktır.”
Nitekim Darwin’in bu felaket dolu “öngörüleri” gerçekleşmiş, evrim teorisini kendilerine bilimsel bir
destek olarak gören ırkçılar, 20. yüzyılda büyük katliamlar yapmışlardır. Nazilerin II. Dünya Savaşı’nda yaklaşık 40 milyon insanı katletmeleri, Güney Afrika hükümetince uygulanan Avrupalı ırkların diğerlerine göre ayrıcalıklara sahip olması sistemi, Avrupa’da Türklere ve diğer yabancılara yönelik ırkçı saldırılar, ABD’de zencilere, Avustralya’da ise Aborijinlereyönelik ırk ayrımcılığı, Avrupa’nın birçok ülkesinde zaman zaman tırmanışa geçen neo-Nazi hareketleri hep Darwinizmin ırkçılığa verdiği desteği kullanarak güç bulmuştur.
Genetik Açıdan İnsanlar Arasında Irk Ayrımı Yoktur
Özellikle son 10 yıldır genetik biliminde elde edilen bulgular, biyolojik açıdan insanlar arasında ırksal farklılıklar olmadığını ortaya çıkardı. Bilim adamlarının birçoğu ise bu konuda hemikirdiler. Örneğin, Atlanta’da
yapılan Bilimin İlerlemesi Kongresi’nde bilim adamları şöyle bir açıklamada bulundular:
“Irk, tarihe geçmiş olaylarla şartlandırılmış algılarımızın ürünü olan sosyal bir kurgudur. Hiçbir biyolojik
gerçekliği yoktur.
Emperyalizm ve Irkçılık
16. yüzyıl ve sonrasında, özellikle de Sanayi Devrimi’nin ardından, Avrupa devletlerinin farklı kıtalara ve
ülkelere yayılmalarındaki amaç daha çok ticari idi. Avrupalılar ürettikleri mallar için pazar arayışına girmiş-
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lerdi ve çözümü farklı kıtalardaki ülkelere hakim olmakta görmüşlerdi. 19. yüzyıldaki emperyalist girişimler
ise daha farklı nedenler içeriyordu.
Nedenlerden biri üstünlük yarışıydı. Rekabete giren İngilizler, Fransızlar, Almanlar ve diğerleri, sözde “hayat mücadelesinde” üstün gelmek ve “en güçlü” millet olabilmek için daha çok toprak edinmeleri gerektiği yanılgısına kapılmışlardı.İkinci neden ise, diğer ırklara karşı üstünlüğün kanıtlanması yanılgısı idi. “Üstün ırk”
olduklarını iddia eden Anglo-Saksonlar ve Aryanlar, “aşağı ırk” saydıkları Afrikalıları, Asyalıları veya Avustralya yerlilerini kontrolleri altına almayı, onların iş güçlerini, zenginlik kaynaklarını ve imkanlarını sömürmeyi kendilerince doğal hakları olarak görüyorlardı.
Darwinist telkinlerin etkisiyle güç bulan emperyalizmin neden olduğu daha çok toprak ele geçirme hırsı,
emperyalist ülkeler arasında çatışmalara neden oldu. Ele geçirilen topraklarda yerli halkların “aşağı ırk”tan insanlar olarak değerlendirilmeleri nedeniyle büyük zulümler yaşandı. Söz konusu topraklara medeniyet götürmek için yola çıktıklarını öne süren emperyalistler, pek çok acı ve göz yaşına neden oldular. Her ne kadar
halklar arasında bazı varyasyonlar varsa da, bu varyasyonların çok küçük olduklarını belirlemiştir. Templeton
vardığı sonuçları -evrime olan önyargılı inancını korumakla birlikte- şöyle özetlemektedir: “Irk, toplumda
kültürel, politik ve ekonomik bir kavramdır, ancak biyolojik bir kavram değildir. Ne yazık ki birçok insan - genetik farklılıkların- insan ırkının özü olduğu gibi yanlış bir kanıya sahiptir. Ben konuya biraz objektilik katmak istedim. Bu oldukça tarafsız analiz sonucuna göre, insanlığın birbirinden gerçekten farklı alt gruplara bölünmesi gibi bir şey söz konusu değildir.
Templeton’ın elde ettiği sonuçlara göre, Avrupalılarla Aşağı Saharalı Afrikalılar arasında ve Avrupalılarla
Melanezyalılar (Kuzey Doğu Avustralya adalarının sakinleri) arasındaki genetik benzerlik, Afrikalılarla Melanezyalılar arasında olduğundan daha fazladır. Oysa Aşağı Saharalı Afrikalılarla Melanezyalılar siyah derili olmaları, saçlarının cinsi, kafatası ve yüz şekilleri ile birbirlerine daha çok benzemektedirler. Bunlar bir ırkı tanımlarken kullanılan özelliklerdir, ancak genetik olarak bu insanlar birbirlerine daha az benzerler. Templeton
bu bulgunun gösterdiği gibi, “ırksal özelliklerin” genlerde görülmediğini belirtmektedir.
İsveç’te Irkçılık
İsveçli araştırmacı MikaelWid́en’in anlatımı ile, kafatası ölçme işinin 1840’ta yaratıcısı olan İsveçli AndersRetzius’un oğlu GustavRetzius önderliğinde 1882 yılında “İsveç antropoloji ve coğrafya dayanışması” adlı bir örgüt kurulmuştur. Sözkonusu örgüt 45 bin İsveçli askerin kafataslarını ölçmüştür ve sonucu bir rapor olarak 1902 yılında yayınlamıştır. Buna göre, İsveç’te Alman “ırkının” en temiz örneği yaşamaktadır.
Sözkonusu işler olurken ne Mussolini ve ne de Hitler henüz adlarını duyurmamışlardı. İnsanlar henüz
faşizm olgusundan habersizdiler. Linń’nin, Retzius’un,Gobineau’nun ve benzerlerinin izinde yürüyen İsveçli ViktorRyberg, 1895 yılında “Beyaz Soyun Geleceği” adlı bir kitap yazmıştır. Ryberg, Çingeneler’in,
Tatarlar’ın, Samiler’in (Arablar, Yahudiler, Süryaniler vs.) “beyaz ırkın” geleceği için bir tehlike olduğunu anlatmıştır.
Irka ve soya dayalı ideolojiler 1900’lü yılların başında İsveç’te çiçek açmışlardır. HermanLundborg ve NilsvonHofsten önderliğinde, -dıştan gelecek karışmalara karşı- “Soy temizliği için İsveç dayanışması” adlı örgüt
1909 yılında kurulmuştur. Bu örgütlenmenin temel amaçlarından biri de kuzey ırkının üstünlüklerinin korunmasıdır. Tıp doktoru olan Lundborg, 1918 yılında İsveç halk tipleri ile ilgili sergiler açmıştır. Aynı kişi, 1919
yılında ırkçı görüşler içeren “İsveç Halk Tipleri” adlı bir kitap yazıp yayınlamıştır. Lundbor’e göre üstün kuzey “ırkı”nın asıl temsilcileri İsveçli köylülerdir. Aynı kişi endüstri işçilerini de ırkı bozan unsurlar olarak görmüştür.
Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü içinde soybiyolojisi ile ilgili bir Nobel Enstitüsü kurulması önerisi 1918 yılında tek oyla reddedilince, yerine devlete bağlı bir soybiyolojisi enstitüsü kurulmuştur. İsveç
Meclisi’nin her iki kamarasında da oylanan “Soybiyolojisi enstitüsü kurulması” önerisi, soldan sağa tüm politik partilerin desteği ile 1921 yılında yasalaşmıştır. Dünyada ilk resmi soy biyolojisi enstitüsü olan kurum, 1922
yılında Uppsala Devlet Soy Biyolojisi Enstitüsü adıyla eyleme başlamıştır. Uppsala’da eyleme başlayan kurumun başkanlığına Doçent HermanLundborg getirilmiştir. HermanLundborg’e göre kuzeyliler üstün ırkı temsil
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etmektedirler. Buna karşın özellikle çingeneler ve zenciler en işe yaramaz ırklardır.
Lundborg bu görüşlerinde yalnız değildir ve İsveç’te daha 1914 yılında Çingenelerin ülkeye göçleri yasaklanmıştır. Yine İsveç’te Çingeneler, Soy Biyolojisi Enstütüsü’nünkuruluşuyla birlikte, 1921 yılında kayıtlara
geçirilip dosyalanmaya başlanmışlardır. Sonuçta, 1942 yılında tüm Çingeneler İsveç’te kayıtlara geçirilmişlerdir. Nazi Almanyası’nda 1933 yılında çıkartılan bir yasa ile doğuştan suçlu katagorisi içine sokulan Çingeneler, en ünlü Nazi toplama kamplarından olan Birkenau ve Auscwitz’de gaz odalarında yokedilirlerken, İsveç’te
de kısırlaştırma yasasının kurbanı olmuşlardır. Hesaplanabildiği kadarıyla İkinci Dünya Savaşı yıllarında yarım milyonu aşkın Çingene sistematik bir biçimde yokedilmiştir. Yahudiler, Naziler tarafından çalınıp İsviçre
bankalarına altın veya para olarak yatırılan mal varlıklarına karşılık yüklü tazminatlar alırlarken, halen sahipsiz olan Çingenelere hiçbirşey ödenmemektedir.
Sosyal Darwinizm ve Irklar Arası Çatışma
19. yüzyılın evrimci teorisyenlerinden ve Francis Galton’ın takipçisi olarak kabul edilen Karl
Pearson’ınNational Life fromtheStandpoint of Science (Bilim Açısından Milli Hayat) adlı kitabından alınan
aşağıdaki ifadeleri, 19. yüzyıl Darwinistlerinin ırklar arası çatışmalara bakış açılarını ve yeni emperyalizmin
ardındaki nedenleri görmek açısından önemlidir. Pearson, diğer sosyal Darwinistler gibi, ırklar arası çatışmanın gerekli olduğunu iddia etmekte, bir ırk içindeki mücadelenin evrim için yeterli olmayacağını söylemektedir. Pearson’ın hiçbir bilimsel doğruluğu olmayan bu iddialarından bazıları şöyledir:
“Kötü ırk hakkında söylediklerim bana göre aşağı insan ırkları için geçerli. Kaç yüzyıldır, kaç bin yıldır,
zenci Afrikalılar Afrika’da beyaz adam tarafından rahatsız edilmeden büyük topraklara sahip oldular? Buna rağmen aralarındaki kabile çatışmaları Aryan ırkı ile biraz bile kıyaslanabilecek bir medeniyet oluşturmadı. İstediğiniz gibi onları eğitip yetiştirin, ırkı değiştirme konusunda başarılı olabileceğinize inanmıyorum. Tarih bana
yüksek seviyede medeniyet oluşturmak için sadece ve sadece tek bir yol gösteriyor, ırkın ırkla mücadelesi ve
iziksel ve zihinsel olarak uygun olan ırkın hayatta kalması.” (Karl Pearson, “National Life fromtheStandpoint
of Science”, Cambridge, Cambridge UniversityPress, 1900, s.11-16, 20-23, 36-37, 43-44)
Irklar ve milletler arasındaki çatışmaların, savaşların ve kavgaların ilerlemenin bir yolu olduğuna inanan,
kendi ırkı ve milleti dışındaki ırk ve milletleri “aşağı” gören bu sapkın mantık, 19. yüzyılda dünyanın dört bir
yanında büyük toprakları egemenliği altına aldı. Bazı emperyalist Avrupa devletleri, işgal ettikleri topraklardaki halklara karşı son derece acımasız davrandılar. Uygulamalarında bu halkları insan olarak görmedikleri, küçümsedikleri, aşağı ve zayıf gördükleri, kendileriyle eşit haklara sahip olmalarını kabul etmedikleri açıkça görülüyordu. 19. yüzyılda gelişen yeni emperyalizm, sosyal Darwinizmin dünya çapında bir uygulaması oldu.
Darwinizmin telkinlerinin bu kadar destek görmesinin nedenlerinden biri de dönemin Avrupa ülkelerinde
insanların din ahlakından uzaklaşmış olmalarıdır. Din ahlakı insanların barış içinde yaşamalarını gerektirir. Allah insanlara birbirlerine karşı affedici ve hoşgörülü olmalarını emretmiştir. Yeryüzünde düzeni bozmak, savaşı ve çatışmaları kışkırtmak ise Allah Katında büyük sorumluluğu olan kötülüklerdir. Allah Kuran’da, yeryüzünde bozgunculuğu, insanlara zarar verilmesini sevmediğini haber vermiştir:
“O, iş başına geçti mi (ya da sırtını çevirip gitti mi) yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya, ekini ve nesli helak etmeye çaba harcar. Allah ise, bozgunculuğu sevmez. “ (Bakara Suresi, 205)
Irkçılık Ve Savaş
Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemde, savaş, zayıların elenmesi, güçlülerin hayatta kalması, insan ırkının
gelişebilmesi, ağırlık ve yük olarak görülen insanların yok edilmesi için sözde en uygun yol olarak görülüyordu.
Tarih boyunca insanlık birçok savaş yaşamıştır. Ancak bu savaşlar, genellikle sınırlarda, sivil halk doğrudan hedef alınmaksızın, savaşan ülkelerin orduları arasında gerçekleşirdi. Sosyal Darwinist amaçlarla yapılan
savaşlarda ise asıl hedef halktı. Çünkü amaç sözde “uygun” olmayan, kendilerince “aşağı” olan halkı yok etmek ve “gereksiz fazla olan nüfusu” azaltmaktı.
General F. VonBernhardi de aynı yıllarda TheNextWar (Bir Sonraki Savaş) adlı kitabında sosyal Darwinizm propagandası yapmış ve savaşı övmüştü. Savaşın biyolojik bir zorunluluk olduğunu iddia eden Bernhardi,
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dünyayı uygun olmayanlardan temizlemenin en iyi yolunun savaş olduğunu iddia etmişti. Bernhardi “Savaş,
öncelikli önemi olan biyolojik bir zorunluluktur, insanlığın hayatında vazgeçilemez bir düzenleyici unsurdur.
Savaş, gücü artırır ve insanın ilerleyişini teşvik eder.” diyordu. (Oscar Levy, “Complete Works of Nietzsche”,
1930, Vol. 2, s. 75)
Hiç şüphesiz bu telkinlere aldananların en büyük yanılgılarından biri insanın yapısının savaşmaya uygun olduğunu ve savaşmanın insanlar için kaçınılmaz olduğunu düşünmeleriydi. Onlara göre insanlar savaştıkça enerji ve canlılık kazanmaktaydılar. Oysa bu büyük bir yalandır. Allah insanları, barıştan huzur bulacak bir
yapıda yaratmıştır. Kaos ve çatışma insanın ruhunda büyük gerilim ve tedirginliklere neden olur. İnsanın sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan en hızlı ilerleyişi huzur ve güvenliğin hakim olduğu ortamlarda mümkündür.
Savaş ve çatışma ise yalnızca yıkım ve kayıp getirir.
Faşizmin öncüsü sayılan Alman felsefeci Nietzsche’ye göre ideal toplumsal sistem, savaşı merkez almalıydı:
“Erkekler savaş için eğitilecekler ve kadınlar ise savaşçıların tekrar dünyaya gelmesi için çalışacaklar; bunun dışındaki herşey ahmaklıktır.” (Oscar Levy, Complete Works of Nietzsche, 1930, vol.2, s.75)
Hitler, militarist düşüncelerini evrim teorisi ile birleştirerek şöyle demişti:
“Doğanın tamamı güç ve zayılık arasındaki sürekli çatışma ve güçlünün zayıf üzerindeki sonsuza kadar süren zaferidir.” ( H. Enoch, “Evolutionor Creation”, 1966, s. 147-148)
Hitler ve benzerlerinin iddia ettikleri bu ikirler, aslında büyük bir cehaletin ürünüydü. Militarist ve saldırgan düşüncelerini, kendilerince evrim teorisiyle birlikte bilimsel bir zemine oturttuklarını zannedenler sadece
kendilerini aldatmaktaydılar. Ne var ki bu aldanışa peşlerinden sürükledikleri on binlerce insanla, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir yıkımın mimarı oldular.
İslam Düşmanlığı
Hıristiyan kültürünün geleneksel günah keçisi olan Yahudiler, ustaca bir manevra ile enerji zengini
Ortadoğu’nun İslam toplumlarına karşı kullanılmaya başlanmışlardır. Soy temelinde biçimlenmiş olan dinlerinin tutsağı Yahudi halkı bu şekilde bir kez daha kurban edilirken Irkçı İsrail devleti Ortadoğu’da emperyalist
“ütopya adası”nın bir koç başı olarak öne sürülmektedir. Yoksul Filistin halkı eşi görülmemiş bir devlet terörüne kurban edilirken, Hıristiyan Batı’nın geleneksel Yahudi düşmanlığı ustaca bir manevrayla İslam dünyasına devredilmeye çalışılmaktadır. Bu oyuna paralel olarak Batı’da yeni bir korku, “şeytani terörist İslam” korkusu yayılarak kitleler manipüle edilmektedirler. İsrail devletinin mevcut politikası, Yahudi kökenli insanlar
ve İsrail halkı arasındaki ayrışmayı göremeyen yığınlar içinde yeniden bir “Yahudi düşmanlığı” doğurmaktadır ama, artık bu temelde faşist bir politika inşa edebilmek olanaksızdır. Yahudi düşmanlığını ve biyolojik “ırk”
üstünlüğünü temel alan Neonazi bir politikayı dünya düzeyinde başarı ile yürütebilmek günümüzde olanaksızdır. Onun yerini gizli bir ırkçılıkla birlikte İslam düşmanlığı üzerine inşaedilen “liberal” ve “demokrat” maskeli bir faşizm almaktadır.
Geçmişteki faşizmin “çirkin, cimri ve dolandırıcı Yahudi” korkusunun yerini, postmordern faşizmin “kadınları ezen ve terör eylemleri örgütleyen şeytani İslam” korkusu hızla doldurmaktadır.
Günümüzde özellikle ABD’de ve küçülen böyle bir dünyada, askeri- endüstri kompleksler diğer tüm üretim dallarının aleyhine büyümektedirler. Sistem içinde en büyük karlar bu alanlardaki yatırımlarla ve üretici
olmayan spekülatif işlerle kazanılmaktadır. Bunlara ek olarak bir de uyuşturucu ticaretinden ve diğer yasadışı
işlerden sözedilebilir. Ve bu gelişmenin geleceğinde, ne Roma İmparatorluğu dönemiyle ve nede başka bir dönemle kıyaslanamayacak korkunç bir çöküntü gözükmektedir.
Gelişen teknoloji artık eskisi gibi insan ağırlıklı büyük orduları zorunlu olmaktan çıkartmaktadır ama, aynı
gelişme -mevcut toplumsal yapının etkisiyle- dünyadaki gelir uçurumlarını derinleştirmekte ve ayrıca giderek
artan sayıda insanı sistemin dışına itmektedir. İnsan soyunun daha da özgürleşmesine ve yaşamın kolaylaşmasına yardımcı olması gereken bilimsel ve teknolojik gelişme, yine aynı toplumsal yapı nedeniyle paradoksal
olarak insanlığın azımsanamayacak birkısmının felaketine neden olmaktadır. Mevcut dengesiz toplumsal yapı
292

YABANCI DÜŞMANLIĞI
Literatürdeki tanımına bakıldığında, dilimize ‘yabancı düşmanlığı’ (xenophobia) olarak geçen kavram, yabancı anlamındaki ‘xenos’ ve korku anlamına gelen ‘phobos’ gibi iki Yunancaterimin birleşmesinden türetilmiştir. Master ve Le Roy, yabancı düşmanlığını,“kültürü içinde barındıran bir ulusa özdeş kimlikle bağlantı kurularak yabancılarakarşı duyulan güvensizlik, korku ve/veya nefretin ifadesi” olarak tanımlamaktadır. Buna göre,
yabancılar ulusun bütünlüğüne potansiyel tehdit oluşturan farklıkültürlerin taşıyıcıları olarak görülmektedir.
Yabancılara duyulan tedirginlik ya da korku gibi problemlerin aslında onların yabancı’ olmasından değil,
gelecek için tehlikeyaratmasından duyulan kaygıdan kaynaklandığı da tartışılmaktadır. Buna göre ırkçılık ve
yabancı düşmanlığı aslında Arap, Türk, Afrikalı ya da benzeri ırkayrımlarıyla ilgili değil; tersine radikal, suçlu
ya da uyuşturucu satıcıları gibikavramların yabancılarla birlikte anılması ile ilgilidir.
Yabancı düşmanlığının temel göstergeleri ise kolektif korku ve bu korkuyutakip eden özellikle kültürleri
farklı olan bireylere yönelik saldırganlık olarakkarsımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Vorster, yabancı düşmanlığının geniş anlamda ırkçılık olarak görülebileceğini ve bu olgunun ırkçılık ile aynı faktörler tarafından tetiklendiğini belirtmektedir. Dolayısıyla yabancı düşmanlığı, ırkçılıkta olduğugibi, önyargılar, basmakalıp inanışlar ve ayrımcılığa yol açmaktadır. Daha daönemlisi, yabancı düşmanı ve ırkçı inanç ve tavırlar, yukarıda sayılan çıkarımlar ve genellemelere dayandırılarak bireyler tarafından rasyonelleştirilebilmektedir.
Sömürünün bir dönem ırksal özelliklere dayandırılarak meşrulaştırıldığı gibi, yabancı düşmanı tavırlar da
bireylerin kendince haklı sebeplere dayandırılması ilerasyonel bulunabilmektedir. Geçmişten beri süregelen
basmakalıp inanışlar, aynızamanda bireylerin kişisel çıkarımlarına dayanan yanlışbilgiler, bireysel bakış açısından yabancı düşmanı ve ırkçı inanışların rasyonel olarak görülmesini mümkün kılmaktadır. Bununla birlikte Rydgren, yaptığı mantıksal çıkarımlara dayanarak, toplumda gerçeklikler yerine olasılıklardan yola çıkılarak genellemeye varıldığını ve böylece yabancı düşmanı basmakalıp inanışların toplum içine yerleştiğini belirtmektedir. Örneğin, 11 Eylül sonrası havaalanında Müslüman görünümlü ve tek yön bilete sahip olan ya da
son anda rotasında bir değişiklikyapan bireylerin seyahatini engelleyici yaklaşımları, olasılıklar üzerine kurulu veetnik ya da ırka dayalı ayrımcılığın bir parçası olarak tanımlamaktadır. Böyle biryaklaşımda, hakkında bireysel olarak çok az bilgiye sahip olunan göçmenlerin durumlarıyla ilgili diğer olasılıkların hesaplanmadığı ve
genellemelerden yola çıkıldığı belirtilmektedir.
Asıl mesele ırk veya milliyet değildir. Önceden sistemin dışına itme (öldürme, yoketme) şeklinde kendini
gösterirken daha sonra sistem içine çekme ve sistemin içinde alt basamaklarda kullanma şekline dönüşmüştür.
Yabancı düşmanlığının altında yatan temel olgu karşısındakini tanımama ve ondan korkmadır. 21. yüzyılda, Suriye’de yaşanmakta olan savaştan korkup kaçan Suriye halkı, Avrupa ülkelerindeki yabancı korkusunu
doruğa ulaştırmış bulunmaktadır. Türkiye de Avrupalıların bu korkusunun ve Suriyelilerin savaş korkusunun
buluştuğu ülke olmuştur. 2016’nın başından bu yana Ege’yi geçerek Yunan adalarına ulaşan 130 bin göçmenin yüzde 50’den azı Suriyeliydi. Kalanlar ise AB’nin ekonomik göçmen olarak tanımladığı Pakistanlılar, Afganlar, Iraklılar ve İranlılar. Türkiye kıyılarından yola çıkıp Yunan adalarına ulaşan tüm göçmenler, buna Suriyeli mülteciler de dahil, Türkiye’ye geri gönderilecek. Bunun karşılığında AB ise Türkiye’ye gönderilen her
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nedeniyle üretici güçler, -kusurlu bir insanın sadece belli organlarının gelişmesi gibi- sınırlı alanlarda gelişmektedirler. Giderek artan sayılarla insanlar sistem dışına itilirlerken, ekonominin ve belli sektörlerde gelişen
teknolojinin denetimini elinde tutan güç, dengesizliklerin nedeni mevcut sosyal yapıyı ve iktidarını koruyup
güçlendirebilmek için, “kültürel ayrılıklar” yalanını ön plana çıkartmıştır. “Medeniyetler çatışması” adı altında yeni tip bir ırkçılığı körüklemeye başlamıştır. Kendisini biçimleyenleri de vuracak olan bu yeni ırkçılık, zaman ayarlı bir saatli bomba gibi sıfır noktasına doğru yaklaşmaktadır.
Yığınları Arap ve İslam korkusu ile denetim altına almayı başarmış bir ABD yönetiminin gerçekleştirmeyi
amaçladığı -daha doğrusu halen yürütmekte olduğu- program, Hitler’in “bin yıllık dünya imparatorluğu” düşünün değişmiş koşullara uygun olarak yaşama geçirilmesinden başka bir şey değildir.
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bir Suriyeli karşılığında Türkiye’den bir mülteci alacak. Plan metninde bu sayede insan kaçakçılarının önünün
kesilebileceği, Avrupa’ya göçün düzenli hale sokulabileceği belirtiliyor.
Avrupalılar Ülkelerinde Daha Fazla Yabancı İstemiyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisiİnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığının”Avrupa’da Türkiye Kökenlilere Yönelik Irkçı ve Yabancı Düşmanlığı İçerikli Eylemler” başlıklı araştırma raporuna göre, 2013 yılı
içerisinde 10 Avrupa ülkesinde Türklere karşı gerçekleştirildiği tespitedilen ırkçı ve yabancı düşmanlığı motifli eylem sayısı 70’tir. Eylemlerin yarısından çoğu Almanya’da gerçekleşmiş olup; Almanya’yı, bu ülkeye kıyasla daha az eylemle, Bulgaristan, Hollanda, İngiltere ve diğer ülkeler takip etmektedir.
Eylemler, en sık eylem yöntemleri olan “saldırı”, “kundaklama” ve “tehditmektubu” olarak kayıt altına alınmıştır. Bunlar dışındaki eylemler “diğer” olarakkaydedilmiştir. İki veya daha fazla eylem türünü içeren olaylar ise sadece bir eylemtürüne göre kaydedilmiştir. Rapordan Avrupa’da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının
hiç de az olmadığı anlaşılmaktadır.
Tarihin gördüğü en büyük yıkımlarından birine sahne olan İkinci Dünya Savaşı sonrasında Japonya’dan
Fransa’ya kadar geniş bir dünya coğrafyası kalkınmaya yöneldi. Özellikle Avrupa hem kendi öz kaynakları hem
de Amerika Birleşik Devletleri’nden gelen Marshall yardımları ile bir kalkınma hamlesi başlattı.
Harabeye dönen şehirlerin yeniden imarı için gereken insan gücünün karşılanması noktasında çeşitli
sorunların baş göstermesi üzerine başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesi misair işçilere kapılarını
açtı. Özellikle ulus devletleşme ve sömürgelere sahip olma yarışında geride kalan Almanya’nın tek çaresi kapılarını bu işçilere açmak oldu.
Bu dönemlerde özellikle inşaat sektörü ve fabrikalarda istihdam edilen bu yabancı işçilerin geldikleri ülkelerde kalıcı olmaya başlamaları ile birlikte bir entegrasyon sorunu ortaya çıktı. Entegrasyon konusunda
yaşanan sorunlar özellikle 90’lı yıllarda uyanışa geçen ve aşırı sağ uçlarda toplanmaya başlayan ırkçıların kendilerine yeni bir hedef seçmelerine neden oldu. Bu noktada iki ayrım yapmak gerekmektedir. Birincisi doğrudan iziki saldırı şeklinde sonuçlanan ırkçı şiddet; ikincisi de sırf göçmen olmaları sebebiyle kişileri işe almama, ona ait iş yerinden alışveriş yapmama, okulda dışlama gibi daha düşük yoğunluklu ırkçı yaklaşımlar. Nüfusa oranlandığında Avrupa’nın en yoğun göçmen topluluklarına sahip olan Fransa, Almanya, İngiltere, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç ve Danimarka gibi ülkelerde bu dönemlerde değişik isimler altında ırkçı
eğilimli gruplar partileşme süreçlerine girdiler. Irkçı şiddetin hedelediği etnik gruplar da ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Bazı ülkelerde eski sömürgelerden gelen azınlıklar hedeleniyor. Fransa’daki Cezayir asıllılar, İngiltere’deki Asya ve Karayip kökenliler ırkçı saldırıların ana hedei oluyorlar. Kimi ülkelerde göçmenler
ve aileleri, Almanya’da Türkler, Belçika’da Türk ve Faslılar hedefteki unsurlardır.
İslam’da Üstünlük Irka Göre Değil Takvaya Göredir
Dünyanın birçok yerinde ırkçılık nedeniyle büyük felaketler yaşanmış, yüz binlerce insan ırkçılık yüzünden öldürülmüş, aşağılanmış, evlerinden, ailelerinden zorla alınarak köleleştirilmiş ve sözde hayvan muamelesi görerek sonunda ölüme terk edilmiş, ilaç deneylerinde kobay olarak kullanılmış, hayatları hiçe sayılmıştır.
“ İyilik ve takva konusunda yardımlaşın, günah ve haddi aşmada yardımlaşmayın ve Allah’tan korkupsakının.” (Maide Suresi, 2)
İnsanın güzel ahlak ve mutluluk kazanması için, bencil hırslarından vazgeçmesi gerekir. Bunun nasıl olacağını insana öğreten ise Rabbimizin emri olan din ahlakıdır. Kuran’da, insana Allah’a karşı olan sorumlulukları ve onun rızası için uyması gereken ahlaki değerler bildirilmiştir.
“Hayır, kim (güzel davranış ve) iyilikte bulunarak kendisini Allah’a teslim ederse, artık onun Rabbi Katında ecri vardır. Onlar için korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır.”(Bakara Suresi, 112)
Eğer bir insan Allah’ın emirlerine, Allah’ın indirdiği Kitap’a iman eder ve uyarsa, o zaman insanlara karşı sevgi, merhamet, şefkat duyguları ile dolu olur. Allah’tan korkan, Allah’ı seven ve O’nun emirlerine itaat
eden kişiler, insanları Allah’ın yarattığı birer varlık olarak sever, onlar arasında ırklarına, milletlerine, tipleri294
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ne, renklerine, dillerine göre bir ayırım yapmazlar. Her birinde Allah’ın yarattığı bir güzellik görür, bu güzellikten zevk alırlar. İnançları nedeniyle sevecen, merhametli, koruyucu insanlar olurlar. Allah, Kuran’da ırklara göre ayırım yapılmasını yasaklamış, insanların ahlakları ve imanları ile Allah Katında üstünlük elde edebileceklerini bildirmiştir:
“Ey insanlar, gerçekten, Biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanışmanız için sizi halklar
ve kabileler (şeklinde) kıldık. Şüphesiz, Allah Katında sizin en üstün (kerim) olanınız, (ırk ya da soyca değil)
takvaca en ileride olanınızdır. Şüphesiz Allah, bilendir, haber alandır. “ (Hucurat Suresi, 13)
Allah’ın yeryüzünde farklı ırklar, kabileler, uluslar yaratmasının hikmetlerinden biri, bunlar arasında
kültürel alışveriş ve dolayısıyla küresel bir kültürel zenginlik olmasıdır. Allah, farklı insan topluluklarını “birbirleri ile tanışmaları için” yaratmış olduğunu Kuran’da haber vermektedir. (Hucurat Suresi, 13)
Sosyal Darwinizmin batıl dünya görüşüne göre ise insanlar tanışmak için değil çatışmak için vardır. Buna
göre, insanlığın ilerlemesinin en önemli yolu ırklar ve uluslar arasındaki çatışmadır. Sosyal Darwinistlerin mantık dışı öngörülerine göre, ırklar arasındaki çatışmada üstün gelebilmek için yeni buluşlar yapılacak, sonuçta
da daha “medeni” ve “üstün” olanlar galip gelecek ve böylece insanlık gelişecektir. İnsanların savaşarak, cinayet işleyerek, katliam yaparak, diğerlerini ezerek ve onlara zulmederek ilerleyeceklerini öne sürmek vahşetin
savunuculuğunu yapmaktan başka bir şey değildir. İnsanlar veya toplumlar arasında zaman zaman çeşitli anlaşmazlıklar veya sorunlar başgösterebilir. Ancak tüm sorunlar barışçıl yöntemler izlenerek rahatlıkla çözüme
kavuşturulabilir. Şiddete başvurarak çözümün oluşabileceğini düşünmek, sorunun daha da içinden çıkılmaz bir
hal almasından başka birşeye yaramayacaktır. Ya da milletlerin kendi menfaatlerini ve geleceklerini koruyacak
tedbirler almak istemeleri, haklı bir taleptir. Ancak diğer milletlerin haklarını yok sayarak veya kendi mefaatlerinin diğerlerini yok etmekte olduğuna inanarak bir politika belirlenmesi hem mantık hem de vicdan dışıdır.
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GİRİŞ

‘İslamofobi’, Batı kamuoyunda özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra sıkça dillendirilen yeni bir kavramdır.
Kavram, en genel anlamıyla “İslam korkusuna dayalı Müslüman karşıtlığını ve ayrımcılığını” nitelemek
için kullanılmaktadır. İslamofobi kavramının, ‘yabancı düşmanlığı’nı ifade eden ‘zenofobi (xenophobia)’
kavramıyla yakından ilişkili olduğu söylenebilir. Buna göre Müslüman kökenli kişi ve gruplara yönelik yabancı
düşmanlığı ya da korkusu, ‘İslamofobi’ kapsamında değerlendirilmektedir. Bu anlamda İslamofobi, İslam’a
ve Müslümanlara yönelik düşmanlığın yanı sıra, ötekileştirme ve dışlamaya dayalı korku, nefret, ayrımcılık,
önyargı ve şiddet içerikli tutum ve davranışları kapsamaktadır. Bu genel tanımın çizdiği çerçevede çağdaş bir
durumu nitelese de, İslamofobik söyleme kaynaklık edebilecek kültürler arası karşılaşmaların kökleri, Avrupa
ve Asya’nın kadim kültürlerine kadar uzanır. Bu karşılaşmalarda “batı” ve “doğu” kavramlarına yüklenen
anlam önemlidir. Pek çok kültür tarihçisine göre Batı kültürünün temellerine ilişkin klasik şablonu, RomaGrek ve Hristiyanlık üçgeni oluşturur. 257 Başka bir ifadeyle Batı dünyasının değerlerini oluşturan kültürel
sermayenin ve Müslümanlara yönelik ötekileştirici söylemin köklerini burada aramak gerekir.

Roma ve Grek köklerinden beslenen Hristiyan topluluklarla kadim doğu kültürünün mirasçısı olan
Müslümanların ilk karşılaşmaları İslamiyet’in tarih sahnesinde yerini alıp yayılmaya başladığı 7. yüzyılda
olmuştur. O tarihten itibaren sayısız karşılaşmadan söz edilebilir. Özellikle Müslümanların Cebelitarık
Boğazını geçerek Avrupa’da Endülüs Emevi Devleti’ni kurmaları, iki kültürün karşı karşıya geldiği önemli
olaylardan biridir. Endülüs Emevi Devleti’nin İspanya’da kurulması Batılıların İslam algısında önemli
kırılmalara yol açmış ve Müslümanlar, Avrupa’nın başlıca düşmanı olarak algılanmaya başlamıştır.258 Bu
algı, sonraki yüzyıllarda karşılıklı bir güç mücadelesini tetiklemiş ve bu mücadele Avrupalıların doğunun
Müslüman toplumları karşısında ekonomik ve teknolojik üstünlüğü ele geçirmeye başladığı 17. yüzyıla kadar
artarak devam etmiştir. 17. yüzyıldan itibaren sömürgecilik hareketleriyle birlikte denizaşırı ticaretin gelişmesi
ve sanayi devriminin sonucunda üretim tarzında ortaya çıkan köklü dönüşüm, “doğu-batı” karşılaşmasının
yeni dönüm noktalarından birini oluşturmuştur. Sonraki yüzyıllarda doğu Müslüman toplumları geniş insan
yığınları açısından cazibesini gittikçe kaybederken, batı toplumları yığınla insanın akın ettiği ekonomik ve
kültürel çekim merkezlerine dönüşmüştür.

Tarihte bilinen ilk büyük kitlesel göç olayı, 4. yüzyıl ortalarında Çin devletinin egemenliğinden kurtulmak
için batıya doğru hareket eden Hunların Karadeniz’in kuzeyine yerleşmesi sonucunda, buradan kaçan Cermen
kavimlerinin yıllar boyunca Avrupa Kıtasını istila etmesiyle sonuçlanan ve bugünkü Avrupa devletlerinin
temellerinin atıldığı kabul edilen Kavimler Göçü’dür. Tarih boyunca çeşitli nedenlerle farklı bölgeler arasında
gerçekleşen kitlesel göçler, bir taraftan mevcut yerleşim alanlarının gittikçe genişlemesine yol açarken diğer
taraftan yeni kentlerin ve ülkelerin kurulmasına da imkân sağlamıştır. Amerika kıtasının keşiyle birlikte
kitlesel göçler, denizaşırı bir boyut kazanmıştır. 16. yüzyıldan itibaren büyük bir insan kitlesi, yeni bir hayat
256. M. Ali Kirman, “İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu?”, Journal of Islamic Research, (2010), 21 (1), s. 22.
257. M. Derviş Kılınçkaya, “Batı’nın Doğu Tasavvurundaki Değişim ve Türkler”, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,
(2005), Sayı: 3, ss. 7-8.
258. Seyfettin Aslan ve diğerleri, “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
(2016), Yıl: 8, Sayı: 16, s. 452.
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umuduyla bu kıtaya göç ederek yerleşmeyi tercih etmiştir. Bu göç hareketlerinin itici gücünü ekonomik
etkenler oluşturmuştur. 15. ve 18. yüzyıllar arasında Afrika’dan 15 milyon insan köle olarak çalıştırılmak
üzere Amerika kıtasına taşınmış; 19. yüzyılda milyonlarca insan Çin ve Hindistan’dan Amerika ve Avrupa’ya
sözleşmeli işçi olarak gönderilmiştir. 20. yüzyılda meydana gelen iki büyük dünya savaşı milyonlarca insanı
yurdundan etmiştir.259

İkinci dünya savaşından sonra yeniden toparlanmaya çalışan Avrupa ülkeleri, işgücü gereksinimini
karşılamak için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden göçmen kabul etmeye başlamıştır. Bilindiği gibi
göç olayında, gönüllü veya zorunlu, kısa veya uzun dönemli olsun, bireylerin yaşamını toplumsal, siyasal,
ekonomik, kültürel ve dinsel olarak köklü biçimde etkileyen durum, yaşanılan mekânın değiştirilmesidir.260
Ekonomi başta olmak üzere itici sosyo-kültürel faktörlerin etkisiyle yaşadıkları mekânı terk etmek zorunda kalan
göçmenlerin büyük bölümünü, doğudan gelenler oluşturmuştur. 1960’lı yıllardan itibaren kitlesel bir nitelik
kazanan göçler yoluyla Avrupa ve Amerika’ya gelen Müslüman göçmenler, genellikle misair işçi statüsündeki
düşük gelirli vasıfsız işlerde ve oldukça zor koşullar altında çalışmak durumunda kalmıştır. Bu süreçte yaşanan
ekonomik zorlukların yanında, bir kültürel ortamdan başka bir kültüre göç eden insanların karşı karşıya kaldığı
“kültür şoku” da en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. “Kültür şoku”, bireylerin yeni kültüre uyum
sürecinde yaşadıkları sorunlar karşısında gösterdikleri tepkiyi tanımlamak için kullanılan bir kavramdır.261 Bu
tepki, bireysel farklılıklara göre çeşitli düzeylerde ortaya çıkabilir. Dolayısıyla, kişinin farklılıklarla baş etmeyi
öğrenmesiyle zamanla ortadan kalkabileceği gibi, kültürel uyum sürecinin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla
birlikte katlanarak artabilir ve bireyin yaşantısını altüst edebilir. Bu nedenle uyum sürecindeki bireylerin her
zamankinden çok toplumsal desteğe ihtiyacı vardır.
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Kültürler arası iletişimin güçlü olduğu ve ev sahibi kültürün göçmenler lehine kolaylaştırıcı uygulamalara
sahip olduğu toplumlarda bu süreç daha az sorunla atlatılabilmektedir. Ancak Batıya göçen Müslümanlar
açısından söz konusu kültürel uyum süreci, çoğunlukla kültürler arası önyargılardan beslenen ötekileştirici,
ayrımcı ve düşmanca politikalarla karşılık bulmuştur. Özellikle 1990’lı yıllardan itibaren Müslümanların
Avrupa değerlerini tehdit ettiğini ve zamanla Avrupa kültürünü çökerterek kendi değerlerini yerleştireceklerini
iddia edenlerin sayısında bir artış olduğu görülmektedir. Nitekim 1996 yılında İngiltere’de Runnymede Trust
adlı kuruluş tarafından desteklenen ve çeşitli dinlere mensup üyelerden oluşturulan bir komisyonun 1997
yılında yayımladığı “Islamophobia: A Challenge for Us All [İslamofobi: Hepimize Yönelik Bir Meydan
Okuma]” başlıklı rapor, İslamofobinin Batı ülkelerinde yüzyıllardır bulunduğunu, ancak son yıllarda daha da
belirginleşerek tehlikeli hale geldiğini iddia etmiştir. Raporda, İslam kültürünün tek tip, değişime kapalı ve
diğer kültürlerden tamamen farklı olduğu savunulmuştur. Raporu hazırlayanlara göre, Müslümanlar barbar,
irrasyonel, ilkel ve cinsiyetçi tutumlara sahiptir. Ayrıca Müslümanlar, dini inançlarını siyasal ve askeri çıkarları
için kullanmaktadır. Bu nedenle Müslümanların Batı kültürüne yönelttikleri eleştirilerin hiçbir değeri yoktur.263

İngiltere’de 1990’lı yıllarda özellikle Müslüman göçmenlere veya Müslüman azınlığa yönelik saldırıların
yanı sıra ayrımcı politikaları inceleyen ve çözüm önerileri sunan raporda, İslamofobi kapsamında belirlenen
alanlarda Müslümanların maruz kaldığı sorunlara da temas edilmiştir:264

259. Zeynep Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (2012), Cilt: 5,
Sayı: 20, s. 293.
260. Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, s. 294.
261. Bozkurt Güvenç, İnsan ve Kültür, Boyut Yayınları, İstanbul, 2010, s. 121.
262. Aksoy, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, s. 299.
263. Kadir Canatan, “İslamofobi ve Anti-İslamizm: Kavramsal ve Tarihsel Bir Yaklaşım”, ss. 19-62, Batı Dünyasında
İslamofobi ve Anti-İslamizm, (ed. Kadir Canatan ve Özcan Hıdır), Eskiyeni Yayınları, Ankara, 2007, ss. 22-23.
264. Aslan ve diğerleri, “İslamofobi ve Batı Dünyasındaki Yansımaları”, s. 453.
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Tablo 1: İslamofobiye Genel Bakış

Runnymede Trust’ın raporundan alıntılanan Tablo 1’de de görüldüğü gibi, söz konusu İslamofobik sorunları
dört başlık altında toplamak mümkündür.
Ön yargı (prejudice): Medyada ve günlük yaşamda maruz kalınan ön yargılar.

Dışlanma (exclusion): Siyasete ve yönetime katılmaktan dışlanma, yetki ve sorumluluk verme konusunda
dışlanma.
Şiddet (violence): Fiziksel saldırılar, mülkiyete yönelik saldırılar ve sözlü taciz.

Ayrımcılık (discrimination): Çalışma ortamının yanı sıra, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi konularda
ayrımcılık.265
11 Eylül’den sonra daha da güçlenerek görünürlüğü artan bu önyargı, dışlama, şiddet ve ayrımcılık
sorunları, meşruiyet çerçevesini “güvenlik kaygısı” kavramında bulmuştur. “Örneğin, İngiltere’de 1960’larda
göçmenler (immigrants) ve ev sahibi (host community) şeklindeki kullanım, “yabancılık” (strangeness) ve
“yenilik” (newness) şeklinde evrimleşerek ayrımcı ve önyargılı bakışı dildeki kullanımıyla dışa vurmuştur.
Benzer şekilde, Batı Almanya’da 1970’lerde Türkleri nitelemek için “yabancı” (auslander) kelimesi
kullanılmaya başlanmıştır.266 1980’lerdeyse, İngiltere’de Thatcher sürekli olarak İngilizler’in ayrıcalığını
vurgularken, Fransa’da katı göçmen karşıtı politikalarla Le Pen’in Ulusal Cephe’si yükselmeye başlamıştır.”.
Özetle söylemek gerekirse, 20. ve 21. yüzyıllarda Avrupa’nın “yabancıları/ötekileri” göçmenler, mülteciler,
kültürel, dini ve etnik azınlıklardır. Bu nedenle, yabancılara yönelik ayrımcı politikalar bu gruplar üzerinden
yürütülmüştür. Batı’da 1970’lere kadar etnik grup ve azınlık sınılaması genellikle ten rengine dayanırken,
sonrasında bu sınılama yerli-yabancı ayrımı üzerinden yapılır olmuştur.
265. 1968 yılında kurulan Runnymede Trust, eşitlik ve adalet içerikli konular çerçevesinde çoğul etnik yapılardan oluşan bir toplum
hedeine yönelik bağımsız çalışmalar yaptığını iddia eden bir araştırma merkezi olarak nitelemektedir. Commission on British Muslims and
Islamophobia tarafından 1997 yılında hazırlanan Runnymede Trust raporu için bkz. http://www.runnymedetrust.org/uploads/publications/
pdfs/islamophobia.pdf
266. Ahu Sumbas, “Batı Avrupa’da Yükselen Yeni-Irkçılık Üzerine Bir Deneme”, Alternatif-Politika, (2009), Cilt: 1, No: 2, s. 271.
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11 Eylül 2001: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Avrupa Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (EUMC) tarafından Avrupa Birliği’ne (AB) Üye
Devletler’deki Müslümanların durumu hakkında hazırlanan bir raporda şu sonuçlara ulaşılmıştır:267

Pek çok Avrupalı Müslüman, etnik kimlikleri ve/veya dinsel yaklaşımlarına bakılmaksızın iş, eğitim ve
barınma alanlarında ayrımcılıkla karşılaşmaktadır.

Müslümanlara yönelik ayrımcılık, İslamofobik tutumların yanı sıra, genellikle bunlarla içiçe geçmiş olan
ırkçılık ve yabancı düşmanlığına bağlı tutumlara da atfedilebilir. Bundan dolayı, Müslümanlara yönelik
düşmanlığın daha geniş kapsamda, göçmenlere ve azınlıklara yönelik yabancı düşmanlığı ve ırkçılık bağlamında
ele alınması gerekmektedir.
Dinsel tahrikli olaylar hakkındaki veriler sınırlı olsa da, Müslümanların sözlü tehditlerden iziksel saldırılara
kadar değişen İslamofobi eylemlerine maruz kaldıkları bilinmektedir.
Eldeki veriler, Avrupalı Müslümanların eğitimde başarı oranlarının ortalamanın altında ve işsizlik oranlarının
ortalamanın üzerinde olduğunu göstermektedir. Avrupalı Müslümanlar, ortalamanın altında barınma koşullarına
sahip bölgelerde nüfuslarına orantısız bir yoğunlukta oturmaktadırlar. Müslümanlar genellikle düşük vasılı
işlerde istihdam edilmekte ve düşük ücretli sektörlerde aşırı oranda temsil edilmektedirler.

Başta gençler olmak üzere pek çok Avrupalı Müslüman, sosyal ilerlemelerinin önünde engellerle
karşılaşmaktadır. Bu durum, ümitsizlik ve sosyal dışlanma duygularına yol açabilmektedir.

Irkçılık, ayrımcılık ve sosyal marjinalleşme, bütünleşmeye ve toplumsal birleşmeye yönelik ciddi tehditler
oluşturmaktadır.
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Rapora göre dinsel kaynaklı veya dinsel tahrikli suçları saptamak amacıyla eldeki resmi verilerin
güçlendirilmesi gerekmektedir. Hâlihazırda, ırkçı suç mağdurlarının kökenlerine ilişkin ayrıntıları gösteren
adli suç veri toplama mekanizmaları sadece Britanya ve Finlandiya’da bulunmaktadır. Yalnızca Britanya,
özel olarak Müslümanları nefret suçu mağdurları olarak tanımlayan veriler yayımlamaktadır. Sivil Toplum
Kuruluşları’ndan (STK) elde edilen resmi ve gayri resmi bilgiler, bazı üye devletlerdeki İslamofobi olaylarının,
sözlü tehditlerden kişilere ve mülke yönelik iziksel saldırılara kadar değiştiğini göstermektedir. Avrupa
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığını İzleme Merkezi (EUMC), İslamofobik olayları, ırkçı eylemler konusundaki
uluslararası olarak kabul edilmiş standartlar ile Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler’in süregelen çalışmaları
temelinde saptadığını ifade etmektedir.
11 Eylül saldırılarının ardından hızla yükselen İslamofobik örneklerin sayısı her geçen gün artarken,
özellikle Batı kamuoyunda negatif İslam imajının da gittikçe güçlenerek güncellendiği görülmektedir. 30 Eylül
2005 tarihinde Danimarka’da Jyllands-Posten isimli bir gazetede yayınlanan ve Hz. Peygamber’in bir terörist
olarak resmedildiği karikatür ile başlayan kriz, kısa sürede Müslüman ülkelerde arzu edilmeyen görüntülerin
yaşanmasına neden olmuştur. Yine Rahip Terry Jones’un Florida’nın Gainesville bölgesindeki bir kilisede, 11
Eylül’ü protesto etmek için Kur’an-ı Kerim’i ve bazı İslami sembolleri yakma girişiminde bulunması, Batı’nın
Müslümanların sembollerine yönelik düşmanca ve ötekileştirici tutumun çağdaş örnekleri arasındaki yerini
almıştır. Fransız haftalık Charlie Hebdo dergisinin, Hz. Muhammed’i tasvir ettiği iddia edilen karikatürü, bu
dışlayıcı ve ayrımcı tutumun başka bir örneği olmuştur. Bu örnekleri çoğaltmak mümkün olmakla birlikte,
bu noktada özellikle Müslümanlara yönelik dışlayıcı, ötekileştirici ve ayrıştırıcı tutumun sebepleri üzerinde
durmakta yarar vardır. Kuşkusuz bu sebeplerin başında, İslam’ın batıda gittikçe artan bir nüfus potansiyeline
sahip olması gelmektedir.

267. Muslims in the European Union - Discrimination and Islamophobia, European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia, EUMC,
2006, ss. 7-8.

300

Günümüzde Avrupa nüfusunun % 6’sı Müslümandır ve bu oran her geçen gün artmaya devam etmektedir.
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, bu artış oranı baz alındığında, 2030 yılında Avrupa nüfusunun %
8’inin Müslümanlardan oluşacağı öngörülmektedir.268 Aşağıdaki graikte de görüldüğü gibi Amerikan bağımsız
düşünce ve araştırma kuruluşu Pew Research Center’ın (PRC) yayınladığı “Dünya Dinlerinin Geleceği: Nüfus
Artış Öngörüleri 2010-2050” adlı raporda, 2050 yılında dünyada Müslümanların nüfusunun Hristiyanların
nüfusuyla eşitleneceği tahmin edilmektedir. Bu durumun sebebi olarak, Müslümanların yüksek doğurganlık
oranları gösterilmektedir. Çünkü günümüzde Müslüman kadınlar arasında kişi başı doğurganlık oranı % 3,1
iken, Hıristiyan kadınlarda bu oran % 2,7 düzeyinde seyretmektedir. Ayrıca 2050 yılında Avrupa nüfusunun
yüzde 10’unun Müslüman olacağı, Müslüman nüfusunun ABD’deki en kalabalık ikinci din olan Yahudiliği
geçeceği ve Hindistan’ın çoğunluğu Hindulardan oluşsa da, en çok Müslüman barındıran ülke haline geleceği
belirtilmektedir.
Aşağıdaki graikte de görüldüğü gibi 2010 yılı itibariyle, 6,9 milyarlık dünya nüfusunun yaklaşık 2,2
milyarı (% 31) Hıristiyan, 1,6 milyarı (% 23) Müslümandır. 2070 yılında ise dünya nüfusunun 9,3 milyara
ulaşacağı ve bu nüfus içinde 2 milyar 918 milyon 70 bin kişinin Hıristiyan, 2 milyar 761 milyon 480 bin kişinin
ise Müslümanlardan oluşacağı öngörülmektedir. Başka bir ifadeyle Hıristiyanlar dünya nüfusunun % 31’ini,
Müslümanlar ise % 30’unu oluşturacaktır. 2100 yılında ise dünya nüfusunun % 35’inin Müslüman, % 34’ünün
ise Hristiyan olacağı tahmin edilmektedir.

268. PEW, “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”, Pew Research Center, http://www.pewforum.
org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050 [Erişim tarihi: 20.03.2017].
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Graik 1: Dünya Dinlerinin Nüfus Artış Öngörüleri 2010-2050

Günümüzde İslamofobinin gittikçe yaygınlaşmasının bir diğer sebebi, Müslümanların artan nüfuslarıyla
bağlantılı olarak batı toplumlarında daha da görünür hale gelmeleridir. Bu durumun ortaya çıkardığı kaygı,
korku ve karşıtlık üzerinden yeni bir sürecin geliştiği görülmektedir. Batı toplumlarında yaşayan vatandaşlar
arasında İslam ve Müslümanlar karşısında kaygılı bir tavra rastlamak mümkündür. Bu tutumun, Müslümanlara
yönelik küresel düzeyde yaşanan kaygı ve güvensizlik hissinden beslendiği anlaşılmaktadır. Esasen burada
sorunun kaynağı, İslam değil 11 Eylül olayından sonra Batı kamuoyunda gittikçe yayılan negatif Müslüman
imajıdır. Bu imajda, Müslümanlar şiddet ve terör içerikli gündemlerle neredeyse özdeş hale gelmiştir. Elbette söz
konusu imajın taşınmasında, geleneksel ve modern medya içerikleri etkili bir propagandaya aracılık etmektedir
(Arı, 2006: 382). Bu özelliğiyle medyanın çeşitli propaganda tekniklerini kullanarak, küresel düzeyde geniş
kitlelerin görüşlerini ve davranışlarını yazılı, sözlü ve davranışsal semboller yoluyla yönlendirdiği bilinmektedir.
Bu noktada medyanın rolüne bir nebze daha değinmekte fayda vardır. 2001 yılında kurulan Amerika merkezli
The Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life isimli sivil toplum örgütü tarafından yayımlanan
“Medyada Din: 2010” başlıklı araştırma sonuçlarına göre, 2010 yılında Amerikan medyasında çıkan din konulu
haberlerde en fazla İslam ve Müslümanlar ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarında iki önemli detay dikkat
çekmektedir. Birincisi, özellikle 11 Eylül saldırılarından sonra, Amerikan basınında Müslümanlara yönelik
haberlerdeki hızlı artış; ikincisi ise, Müslümanlara yönelik haberlerin, diğer inanç sistemlerine kıyasla daha fazla
şiddet unsuru içermesidir. Nitekim 2010 yılında Amerikan basınında çıkan Müslümanlara yönelik haberlerin
tamamına yakınının, 11 Eylül, Ortadoğu, Arap Baharı ve Floridalı Rahip Terry Jones ekseninde şekillendiği
görülmektedir.269 Bu tür haberlerin yönlendirmesiyle ortalama bir Batılının gözünde İslam, özünde şiddete
dayalı, kılıç yoluyla yayılmış, irrasyonel, ötekini asimile ve son tahlilde yok etmeyi amaçlayan bir din olarak
algılanmaya devam etmektedir. Kalın’ın da belirttiği gibi,270 bu kurgunun ardında yatan mesaj hep aynıdır: İslam,
Batı’nın bizatihi varlığını hedef alan bir tehdittir. Batılı bilinçaltındaki bu İslam korkusu (islamophobia), 11
Eylül saldırılarından beri tazeliğini korumaya ve her geçen gün güncellenmeye devam etmektedir. Şu halde,
kültürler arası çatışmaları körüklemenin dışında, ortak bir geleceğin inşasına en ufak bir katkısı olmayan bu
korku kültürünü yenmek için yapılması gerekenler nelerdir?
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Her şeyden önce, adına ister İslam tehdidi, ister İslam kaygısı, ister İslam korkusu ve isterse İslam karşıtlığı
diyelim, yaşadığımız gerçekliğin İslam’ın değil, Müslümanların sorunu olduğunu tespit etmek durumundayız.
Bu nedenle Müslümanların acilen bir imaj restorasyonuna ihtiyacı vardır. Bu restorasyon sürecine Müslümanlar
kadar, Batılıların da destek vermesi gerekir. Çünkü kültürler arası önyargıların beslediği mevcut Müslüman
imajı, sadece Müslümanlar üzerinde değil, ortak değerler alanında yarattığı tahribat üzerinden insanlığın ortak
geleceğine ilişkin umutlar üzerinde de kalıcı hasarlar bırakmaktadır.
Günümüzde Avrupa’da yaşayan ve önemli bir kısmı Avrupa Birliği vatandaşı olan Müslümanların toplam
nüfusu birçok Avrupa ülkesinden fazladır. Müslümanlar uzunca bir süredir Avrupalıdır ve Avrupa vatandaşıdır.
Dolayısıyla Avrupa’nın ortak değerlerini korumak için Müslüman vatandaşlarına sahip çıkması, onlara diğer
vatandaşlarıyla eşit muamelede bulunması, ırkçı ve ayrımcı politikalara izin vermemesi gerekir.
Avrupalılar, Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi’nde, AB’nin üzerine inşa edildiği belirtilen insan onuru,
özgürlük, eşitlik ve dayanışma değerlerine sahip çıkarak koruma altına almalıdır. Bu durum, demokrasi ve
hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan değerler çerçevesinde özgürlük, güvenlik ve adalet bölgeleri oluşturarak,
bireyi faaliyetlerinin merkezine yerleştirmeyi hedeleyen AB idealleri açısından temel bir zorunluluktur. Bu
çerçevede, insan onuruna uygun bir yaşam sürmeye yönelik temel hak ve özgürlükler, vatandaşlar arasında
herhangi bir ötekileştirmeye, ayrımcılığa ve dışlanmaya maruz bırakılmayacak biçimde eşitlikçi ve hakkaniyetli
bir yaklaşımla ele alınmalıdır.
Müslüman kökenli göçmenlerin Avrupa Birliği’ne entegrasyon sürecinde yaşadıkları kültür şokunun ve
kimlik sorunlarının çözümüne yönelik kültürler arası alışverişi kolaylaştırıcı düzenlemelere ihtiyaç vardır. Bu

269. Melih Özsöz, 13 Dakika 51 Saniye’de İslamofobi, İktisadi Kalkınma Vakfı Yayınları, İstanbul, 2012, s. 6.
270. İbrahim Kalın, İslam ve Batı, İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2007.
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düzenlemeler, bir taraftan ev sahibi kültürün inançlarını, normlarını ve değerlerini tanıtırken, diğer taraftan
kültürel uyum sürecini kolaylaştırıcı bir içerikle desteklenmelidir. Bu sayede, kültürler arası farklılıkların
hoşgörüyle karşılanma imkânının önü açılmış olacaktır.
Karikatür krizi örneğinde görüldüğü gibi ifade özgürlüğü ve nefret suçunun tanımında kültürler arası
zorluklar yaşanmaktadır. Kültürler ve dinler arası çatışmaların önlenmesi bakımından farklı din mensuplarının
hassasiyetlerinin gözetilmesine ihtiyaç vardır. Bu anlamda, dinlerin kutsallarına yönelik hakaret içerikli,
aşağılayıcı ve tahkir edici üslup, tutum ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu tür davranışlardan uzak
durulması, farklı kültürler arasında karşılıklı uzlaşı kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Şiddet ve terör içerikli gündemlerin herhangi bir din tarafından onaylanması mümkün değildir. Bu gerçeklik,
gün gibi ortada iken herhangi bir gerekçeyle İslam’ı, müslümanları ve onların kültürlerini şiddetle birlikte
anmaya devam etmek, sadece müslümanlara değil, batı değerlerine de zarar verecektir. Çünkü, şiddet dilinin
yaygınlaşmasına sessiz kalmak ya da en azından yeterince güçlü tepki göstermemek, toplumsal güven ve barış
kültürünün üzerinde yükseldiği zemine yönelik tehditlere onay vermekle eşdeğer bir yaklaşımdır. Bu nedenle,
insanlığın geleceği adına kaygılanan sağduyu sahibi herkes, dinler ve kültürler arasında ayrım yapmaksızın
şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak durumundadır. Burada politika yapıcılara düşen görev, bir taraftan kitleleri
her türlü şiddete karşı çıkmaya özendirirken, diğer taraftan onları kültürler arası önyargılardan uzaklaştırıp
yüksek ahlaki değerlere sahip çıkmaları konusunda bilinçlendirici politikalar üretmektir.
Sivil toplum örgütlerinin ve sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden gönüllü kuruluşların, üretecekleri
projelerle kültürler arası önyargıların azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmeleri gerekir. Bu tür projeler,
önyargı, dışlanma, şiddet ve ayrımcılık dilini yumuşatırken, ortak değerlere yönelik farkındalığı yükselterek
karşılıklı güven ve barışın tesisine zemin hazırlayacaktır.
Kültürler arası karşılaşmaların karşılıklı paylaşımı kolaylaştıracak biçimde planlandığı adımlar atıldığında,
dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun tüm farklılıklar ortak bir paydada buluşma imkânı bulacaktır. Bu
durum, bizlere, zorunlulukların bir arada tuttuğu ve rastlantıların biraraya getirdiği bilinçsiz yığınlar olmadığımızı,
aksine sevinci, kederi ve en önemlisi insanlık ailesi olarak ortak kaderi paylaşan bir bütünün parçaları olduğumuzu
fark ettirecektir. Sonuçta, birbirimizi yük gibi algılamaktan kurtararak, hepimizin esasında insanlık ağacının
birbirine sıkıca bağlanmış kolları olarak birbirimize emanet olduğumuzu, hayatın ise kimin daha güzel ve yararlı
işler yapacağını sınamanın aracı olarak bizlere sunulmuş paha biçilmez bir armağan olduğunu gösterecektir.
Aksoy, Zeynep, “Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,
(2012), Cilt: 5, Sayı: 20, ss. 292-303.
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Ulusalcılık, kavmiyetçilik, ırkçılık vb. kavramlar her ne kadar birbirinden ayrı kavramlar olsa da, teknik
olarak aralarındaki farklılıkların izahından çok, bu kavramlardan hareketle ortaya çıkan ayrımcılığın271 ve yabancı düşmanlığının zararlı sonuçlarını ele almaya çalıştığımız bu bildiride, bu kavramların geniş izahlarına
girmemeyi uygun bulduğumuzu bildirimizin başında ifade etmek isteriz. İlk insan Hz. Âdem’den bu yana küçük insan topluluklarından çok geniş sosyal kitlelere kadar asabiyet bağının varlığını, tarihi kaynaklar bizlere açık bir şekilde göstermektedir.272 İsrailoğulları’nın kendilerine Allah tarafından indirilmiş olan ilahi bir mesajı ırklarına mahsus milli bir din haline getirmiş olmaları, bu durumun en aşikâr tarihi örneklerinden biri olarak karşımızda durmaktadır. İslam’dan önce Arap yarımadasında kavmiyetçilik ve bundan kaynaklanan savaşlar, İslam geldikten sonra bile kolay kolay aşılamamıştır. Peygamber efendimizin ölümünden sonra yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayan asabiyet ve kavmiyet taassubu, Raşit halifeler döneminden sonra yeniden
hortlamış ve İslami değerler bir tarafa bırakılmak suretiyle kavmiyet ve asabiyetten kaynaklanan bağlardan
güç alınmak sureti ile siyasi saltanat kurma çabaları tekrar gün yüzüne çıkmıştır.273 Emevîler ve Abbasiler dönemi bahsedilen bu durumun açık birer örneğini teşkil etmektedir. Hristiyan Avrupası’nda ise, ortaçağ Hristiyan kilisenin tahammül edilemez baskıları neticesinde yelken açtığı Rönesans macerası ile ortaya çıkan mağrur bireycilik ruhunun bütünleyici bir unsuru olarak ulusalcılık ve milliyetçilik274 akımlarının ortaya çıktığını
ifade etmek275 yerinde bir tespittir. On dokuzuncu yüzyılın başlarında Avrupa kültür dairesi içinde şekillenme-

271. Ulusalcılık ikrine karşı çıkılma nedenlerinden biri olarak gösterilen savlardan birisi şu şekildedir. Ulusal kültürler insanlık âlemi
içindeki birliği ve bütünlüğü bozmakta veya böyle bir birliğe engel olmaktadır. İnsanlar ve cemiyetler arasındaki ayrılıkları en aza
indirmek veya ortadan kaldırmak yerine, bu ayrılıkları teşvik edersek uluslar için saadet yerine felaket hazırlamış oluruz. İnsanların
ve medeniyetlerin ölümüne yol açan harpler de hep bu farklılaşmaların neticesi olarak ortaya çıkmıştır. İnsanların kaynaşması her
şeyden önce kültürlerin kaynaşmasını ve bütün dünyanın tek bir medeniyet içine girmesini gerektirir. Bu bakımdan ulusalcılık
birleştirici değil, ayırıcı bir harekettir ve her ayırımcılık hareketi içinde bir düşmanlık tohumu gizlidir. Güngör, Erol, Türk Kültürü
ve Milliyetçilik, Ötüken Yayınları, İstanbul, 1976, s. 108. Not: bu alıntısını yapmış olduğumuz görüş, yazara ait bir görüş değildir.
Milliyetçilik ve ulusalcılık ikrine saldırılar bahsinde, karşı görüşlere yer verdiği bölümden yapılmış olan bir alıntıdır. Bu iddianın
aksisine yazar faklı kültürel unsurların ayrımcılığa değil, zenginliğe neden olduğu görüşüne sahiptir. Bkz. Aynı eser, ss. 108-114.
Yazarın bu görüşüne paralel olarak Hucurat Suresinin 13. ayeti konunun daha net anlaşılmasını sağlamaktadır. “Ey insanlar!
Muhakkak ki biz, sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi millet millet, kabile kabile yaptık ki, tanışıp kaynaşasınız. Allah katında
en şereliniz Ondan en çok korkanınızdır.”
272. Bahsedilen bu asabiyet bağının sebebi kimi tarihçilere göre ekonomiktir, insanların ve bazı tür hayvanların hayatlarını idame
ettirebilmeleri için bir arada kalmaları ve hayatlarını devam ettirmeleri gerekmektedir. Kimine göre ise toplu halde yaşamak;
korunma, analık ve soyun devamı gibi içgüdülerinin doğal neticesidir. Bazıları da insanın diğer canlılar arasında içgüdüleri en az tür
olmasına istinaden birlikte yaşama alışkanlığının içgüdülerle değil eğitim ve alışkanlıklarla izah edilmesi gerektiği kanaatindedirler.
Gedikli, A. Ercüment, İslam Asabiye Milliyetçilik, Taş Medrese Yayınları, Ankara, 1990, s. 7.
273. Bu konuda daha geniş bilgi için bkz. Köksal, Mustafa Asım, İslam Tarihi,Şamil Yayınevi, İstanbul, 1987.
274. Millet, ırk ve dilin esasen birliğinden dolayı sosyal vicdanlarda birlik ve beraberlik duygusunun hâsıl olduğu insan toplumları
olarak tanımlanmaktadır. En genel manada bu şekilde tanımlanan milliyet ikrinin geçmişten bu güne her kavim ve kabilenin kendini
diğerlerinden özel ve üstün görme içgüdüsünden hareketle ortaya çıktığı söylenmektedir.Akçura, Yusuf, Türkçülük, Türkçülüğün
Tarihi Gelişimi, Türk Kültür Yayınları, İstanbul, 1978, ss. 34-35
275. Carr, Edward Hallett, Nationalizm and After ‘Milliyetçilik ve Sonrası’, Çeviren: Osman Akınhay, İletişim Yayınları, İstanbul,
1993, s. 11.

304

276. Batı medeniyetinde milletlerin oluşumu burjuvazi ile teşekkül etmeye başlamıştır. Batı burjuvazisi kapitalist sistemi doğurmuş o
da beraberinde sanayi medeniyetini meydana getirmiştir. Bu medeniyet yoksul toplulukların emeğini sömürme üzerine kurulmuştur. Bu
yönüyle bu medeniyet zorba ve esirlerin tarihidir. Avrupa insanı ya esidir ya da zorba. Kısaca ifade etmek gerekirse batı milliyetçiliğinin
hepsinin ortak bir tarafı vardır: Sömürgeci, zorba ve talancı. Debbağoğlu, Ahmet – Özer, Dursun – Erverdi, Ezel, Türk Milliyetçiliği ve
Batılılaşma, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1979.
277. Milliyet prensibinin bütün milletler için müşterek bir tarii yoktur. Her millet onu kendi bünyesi ile kendi menfaatine göre tefsir ve izah
ettiği için, bütün dünyaya şamil umumî bir tarii yapılamamıştır. Mesala Fransızlar ‘kültür’ ve Almanlar ‘ırk’ kavramı ile bunu ifade ettikleri
halde İsviçreliler ‘vatan’, Romanyalılar ‘dil’ gibi kavramlarla ifade etmişlerdir. Bu konuda daha geniş bilgi için bakınız. Danişmend, İsmail
Hâmi, Türklük Meseleleri,İstanbul Kitabevi, İstanbul, 1976, s. 4.
278. Avrupa medeniyetinde 19. yy da sistemleşen milliyetçilik ikrinin Türk kültür Tarihinde, Türklerin İslam ile tanışmalarından çok
öncelere kadar gittiği muhtelif vesikalar üzerinde tespit edilebilecek kadar vâzıh ve kuvvetli bir gerçektir. Bu konuda daha geniş bilgi için
bakınız. Danişmend, a.g.e, s. 15.
279. Birinci Dünya savaşı sonrası ırkçı faşizm, Nazi Almanya’sının temel dayanağı haline gelmişti. Alman ırkını korumak için bir dizi önlem
alan Nazi önde gelenleri, genç kızları sınılandırma yoluna bile gitmişti. Evlenebilme ve çocuk sahibi olma fırsatı yakalayan ayrıcalıklı
genç kızlar, Vikinglerin ve tötonik şövalyelerin mirasçısı olan kutsal sınıfın yaratılması yolunda adeta damızlık aygıtlar olan seçilen nazi
subaylarını reddetme hakkına bile sahip değillerdi. Mıchel, Henrı, Les Faschismes (Faşizmler), Çeviren: Füsun Üstel, İletişim Yayınları,
İstanbul, 2011, s. 69.
280. Alman faşizminin kuramsal ekseni her yönüyle onun ırk kuramına dayanmaktadır. Ekonomik kalkınma hamlesi olarak o zamanda ilan
edilen şey de faşist ideolojide “Cermen ırkının daha üstünleştirilmesi ve ırk ayrımından korunması” projesidir. Zira ırk karışımı nasyonal
sosyalistlere göre daima daha üstün ırkın batması anlamına gelmektedir. Daha da öte bir ifade ile bir kültürün batması da ırkların karışımı
sonucudur. Irkın ve kanın âri kalması bu sebeplerle bir ulusun en birinci görevi olmalı ve bunu yerine getirmek için hiçbir kurbandan
kaçınmamalıdır. Bu kuram Almanya’da ve işgal ettiği diğer topraklarda Yahudi kovuşturmalarıyla her türlü araç kullanılarak yapılmıştır.
Reıch, Wilhelm, Faşizmin Kitle Psikolojisi (Die Massenpsychogie des Faschismus), Çeviren: Yüksel Pazarkaya, Cem Yayınevi, İstanbul,
2014, s. 98
281. Bu hususta Milli Şef dönemi olarak bilinen dönemin Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün 19 Mayıs 1944 Gençlik ve Spor Bayramı
kutlamalarında Irkçı ve Turancı hareketin verdiği zararları anlatan zararları anlatan söylevindeki şu alıntı oldukça dikkat çekicidir. “
Turancılık ikri, son zamanların en zararlı ve hastalıklı akımlarından biridir. Bizler Türk Milliyetçisiyiz, fakat ırkçı değiliz. Memleketimizde
ırkçılık prensibinin de düşmanıyız. Memleketimizde politika garezleri için uydurulan ırkçılık önderlerinin çok acıklı faciaları hatırımızda
saklıdır. Bu söylevin tam metni için bkz. Komisyon, Irkçılık-Turancılık, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Maarif Matbaası, Ankara,
1944, ss. 3-9.
282. “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık.” Hucurât, 49/13.

305

Türkiye - İspanya– Bulgaristan – Almanya – Çek Cumhuriyeti

ye başlayan batıya özgü ulusalcılık276 ve milliyetçilik277 akımları yaşanan olumsuz durumun baskısı ve tazyiki
ile zamanla daha da sistemleşme imkânı bulmuştur.278 Hatta birinci dünya savaşının çetin olumsuz şartlarında
bu akımlar Almanya’da Hitler ile birlikte o kadar ileri gitmiştir ki tamamen kan bağına dayalı kafatasçı ırkçılık anlamına gelebilecek faşist Hitlerci ırkçılık akımı bile ortaya çıkabilmiştir.279 Nitekim bu katı ayrımcı ırkçılık, Nazi Almanya’sında meşhur Yahudi Soykırımı olarak bildiğimiz ve fırınlarda yakılarak öldürülen insanların görüntülerini insanlık tarihine bir utanç vesikası olarak kazımıştır.280 Osmanlı’nın parçalanması esnasında
bir kurtuluş umudu olarak ortaya çıkan Turancılık hareketi de ırkçı karakteri ile binlerce insana acı, gözyaşı ve
ölüm yaşatmıştır.281 İnsanlık tarihi daha nice asabiyet ve kavmiyet taassubundan kaynaklanan vahşet ve cinayetlere tanıklık etmiştir ki biz burada verdiğimiz bu örneklerle yetinerek İslam’ın ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konusundaki görüşlerini ele almaya geçmeyi uygun buluyoruz.
İslam Dininin Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığına Bakışı
Asabiyet gerçekte kişilerin birilerini ötekileştirmesidir ve haksız da olsa kendi hizbinden, ırkından, kanından, kabilesinden, mezhep ve meşrebinden olanın tarafında olma, her durumda onu savunma gayretidir. Bunun
yanında asabiyet, kendini, kendi anlayış ve çizgisini, milliyetçilik ve ulusalcılık adına kendi kültürünü, değerlerini, dilini ve anlayış biçimini birilerinden üstün ve farklı görmektir. Bu tür bir asabiyet aslında insanlık ailesini ayrıştıran ve şanı yüce Allah’ın da şiddetle yasakladığı bir durumdur. Bu bir bakıma birinin kendi milletini, dil ve kültürünü, boy ve kabilesini başka bir milletle, dil, kültür, kabile, soy-sop, mezhep ve meşrep ile karşılaştırmasıdır. Hiç kuşku yok ki insanlığın ayrışmasına neden olacak en tehlikeli asabiyet kan ve kabile, boy
ve ırk asabiyetidir ve bu asabiyet türü tarih boyu farklı şekillerde ortaya çıkmıştır. Oysa şu bilinen bir gerçektir ki hiç kimsenin şu ya da bu kabilede, aşiret veya soy-boy içinde doğma özgürlüğü ve seçeneği yoktur. İslam
inancının ana kaynağı Kur’an-ı Kerim’e göre Allah’ın insanları milletler ve kavimler halinde yaratmıştır. Bunun sebebi ise, bu farklı millet ve kavimlerin birbirleri ile tanışıp kaynaşmalarıdır.282 İnsanlık tarihinde ve günümüzde olduğu üzere birbirlerine üstünlük sağlama içgüdüsünden hareketle birbirleri ile savaşmaları ve bir-
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birlerini öldürmeleri için Allah insanları milletler ve gruplar halinde yaratmamıştır. Allah, kutsal kitabı Kur’an-ı
Kerim’de inanan insanların birbirleri ile kardeş olduğunu da ilan etmiş, kardeşliğin ölçüsünü kişinin bağlı olduğu millet, ırk ya da kavmiyette özgü kılmamıştır.283 Bu ayeti tamamlayıcı bir şekilde Hz. Muhammed (sav)
de kişinin kendi nefsini inanan başka bir kardeşine tercih etmesi gerektiğini vurgulamaktadır.284 İslam tüm insanlığa hitap eden bir dindir.285 Belirli bir milleti veya ırkı muhatap almaz.286 Mahalli bir niteliğe sahip değildir. İnsanları cinsiyetlerine, statülerine ve milletlerine göre tasnif etmez. İslam inancına göre üstünlük yalnızca kişinin Allah’a olan yakınlığındadır, bir başka ifadeyle takvasındadır.287 İslam’ı diğer dinlerden ayıran en
önemli niteliği budur. Allah kutsal kitabı Kur’an-ı Kerim’in birçok yerinde son peygamber Hz. Muhammed’e
indirilen Allah’ın mesajlarının sadece tüm insanlığa değil bütün âlemlere gönderdiğini ifade etmektedir.288 Bu
yönü ile İslam dininin insan ırkının da ötesinde tüm âleme gönderilmiş ırklar üstü evrensel bir ilahî mesaj olduğu görülmektedir. Allah insanları tanışıp kaynaşsınlar diye milletler halinde yaratmışken bu maksadın zıddına Arap milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği gibi söylemlerin ardına sığınarak yabancı düşmanlığı yapmak doğru
değildir. Nitekim Hz. Muhammed (sav) veda hutbesinde yaptığı meşhur konuşmada kavmiyetçiliği ve ırkçılığı
kesin bir dille ve şiddetle reddetmiştir.289Allah insanlık ailesini birleştirmek için her türlü asabiyet düşüncesini
yasaklamış ve tefrikadan sakınmamızı bizlere emretmiştir.290Allah ve resulünün ırkçılık ve yabancı düşmanlığı
ile ilgili ortaya koyduğu bu net yaklaşım ile İslam geleneği içinde ortaya çıkan tasavvuf yolu olarak ta bildiğimiz irfânî gelenek arasında muazzam bir paralellik olduğunu gözlemlemekteyiz. Kur’an ve sünnet merkezinde şekillenen irfânî gelenek kültüründe “ne olursan ol gel, ister Mecusi ol ister putperest yine de gel” sözü ile
meşhur olmuş ünlü mutasavvıf Mevlana291 gibi şahsiyetlerin yetişmiş olması bu durumun açık bir göstergesidir. Bu aşamada irfani gelenek kültürünün oluşumuna kısa bir şekilde değinmek istemekteyiz.
İrfanî Geleneğin Oluşum Süreci ve Akşemseddin Örneği
İslam’ın ruhânî ve mânevî hayatı demek olan irfânî geleneğin oluşum süreçleri genel olarak üç dönemde ele
alınmaktadır. Bunlardan ilki züht dönemi, ikincisi tasavvuf dönemi, üçüncüsü ise tarikatlar dönemidir. Zühd,
dönemi Asr-ı Saadet olarak ta bilinen Hz. Muhammed (sav), sahabeler ve Raşit Halifeler devri ile birlikte tebe-i
tabiin devrini de içine alan yani tasavvuf kavramının henüz ortaya çıkmadığı ilk iki asrı kapsayan dönemdir.
Tasavvuf dönemi olarak bilinen ikinci dönem, hicri ikinci asrın sonundan, tarikatların ortaya çıkmaya başladığı yaklaşık üç buçuk-dört asırlık zamandır. Tasavvuf kavramı ilk olarak bu dönemde ortaya çıkmış, müessese
haline gelmiş ve Cüneyd, Bâyezid, Nûri, Hallâc, Ebû Nasr es-Serrâc ve Gazâlî gibi büyük sûfî ve mutasavvıflar bu dönemde yetişmiştir. Tarikatlar dönemi olarak ta isimlendirilen üçüncü dönem ise hicri dördüncü asırdan
başlayarak, tasavvufî tefekkürün büyük temsilcilerinden İbni Arabî gibi mutasavvıların yetiştiği, zaman zaman
medrese-tekke çatışmalarının da gündeme geldiği ve günümüze kadar gelen dönemdir.292 Tasavvuf, İslâm’ın
283. “Müminler ancak kardeştirler, öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız.”
Hucurât, 49/10.
284. “Kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen kişi hakiki mümin olamaz.” Buhari, İman/7; Müslim, İman/71-72; Nesâi,
İman/19-33; Tirmizi, Kıyamet/39.
285. “Biz seni başka değil, ancak müjdeleyici ve uyarıcı olarak bütün insanlara gönderdik.” Sebe' , 34/ 28
286. Kur’an’ı Kerim ve Hz. Muhammed (sav) her asırda ve yeryüzündeki tüm insanlığı çağırmaktadır. Bu durumu Kur’an’da geçen “Ey
İnsanlar” hitabıyla başlayan âyet-i kerimelerden, Fatiha Suresindeki “Rabbi lalemin” cümlesinden ve Hz. Muhammed’in bütün âlemlere
rahmet olarak gönderildiğini açıklayan ayetlerden anlamak mümkündür. Beyaz, Zekeriyya, İslam’a Göre Milliyetçilik, Öz Yayınları,
İstanbul, 1973, s.11.
287. Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.”
Hucurât, 49/13.
288. Âlemlere uyarıcı olsun diye kuluna Furkān’ı indiren Allah aşkındır, cömerttir. Furkân, 25/1
289. “Ey insanlar! Biliniz ki rabbiniz birdir, atanız da birdir. Bütün insanlar Âdem’den gelmiş, Âdem de topraktan yaratılmıştır. Arap’ın
Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap’a, Beyazın siyaha, siyahın da beyaza hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah katında üstünlük ancak takva
iledir.” (veda hutbesinden) Erul, Bünyamin, Vedâ Hutbesi, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,
İstanbul, 2012, Cilt 42, s.592
290. “Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız. Hani siz birbirine düşman
idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi
Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.”Âl-i İmrân, 3/103
291. Bkz. Topaloğlu, Bekir, Mevlânâ Celâleddin-î Rûmî, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 29, ss. 441-448.
292. Yılmaz, Hasan Kamil, Ana hatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar, Ensar Neşriyat, İstanbul, 2012, s.81.
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kalbî hayatı, özü ve rûhânî yönüdür.293 Tasavvufun telkin ettiği zühd ve takva hayatı asrısaadet döneminde zaten yaşanmakta iken ilerleyen zamanlarda insanların dünyaya dalıp galete düşmesi sonucu Allah dostlarının
gösterdiği üstün manevî çabalar, onları zamanla manevî rehberler haline getirmiştir. Manevî rehberler haline
gelen Allah dostlarının insanları rûhî olgunluğa eriştirecek nefsi arındırma ve terbiye usulleri sistemleştirilerek
zaman içinde manevî disiplinler ortaya çıkmıştır. Nasıl ki fıkhi mesellerde ortaya çıkan yeni durumlara çözüm
üreten fıkıh âlimlerinin görüşleri sistemleştirilerek ilgili fıkıh âliminin ismine nispetle Hanefîlik, Şâfîlik gibi
mezhepler zamanla oluşmuşsa, aynı şekilde Mevlevîlik, Nakşibendîlik ve Kâdirilik gibi tasavvufî disiplinler
de meydana gelmiştir.294 Bu displinlerden biri olarak ortaya çıkan Hacı Bayram Velî’nin Bayramiyye tarikatının halifelerinden biri olan ve mürşidinin tarikatını Bayramiyye-Şemsiyye koluyla devam ettiren Akşemseddin, irfanî gelenek içinde yetişen önemli mutasavvılaradan biridir. Akşemseddin miladi 1389 yılında Şam’da
dünyaya gözlerini açmıştır. Yedi yaşında Kur’an’ı ezberleyip hafız olan Akşemseddin, hafızlığını tamamladıktan sonra babası Şeyh Hamza ile 1406 yılında Amasya’nın Kavak ilçesine gelerek yerleşir.295Akşemseddin’in
babası şeyh Hamza’nın, oğlu yedi yaşındayken yani bugünün koşullarında ilkokul birinci sınıf çağındayken
Şam’dan şehzadeler şehri Amasya’ya göç etmesi, onun ne kadar ileri görüşlü bir kişi olduğunu bize açıkça
göstermektedir. Zira yaptığı bu göç hamlesi ile dönemin en gözde eğitim merkezi konumunda olan şehzadeler şehri Amasya’da zeki oğlu Akşemseddin’in çok iyi bir eğitim almasına vesile olmuş ve kısa zamanda oğlunun Çorum iline bağlı Osmancık kazasında müderris olmasına zemin hazırlamıştır.296 Daha sonraki senelerde
Ankara’da Hacı Bayram Velî ile tanışan Akşemseddin kısa zamanda hocasının gözüne girmeyi başarmıştır. Fatih Sultan Mehmet’in babası Sultan II. Murat’ın talebi üzerine Hacı Bayram Velî tarafından henüz daha çocuk
olan Fatih’in hocalığına tayin edilmiş, İstanbul’un fethi ile ilgili ufku ona çocuk yaşlarından itibaren kazandırmaya çalışmıştır. Nitekim 1453 yılında İstanbul fethedilmiş ve Akşemseddin İstanbul’un manevî fatihi olarak anılmaya başlanmıştır.297 Akşemseddin’e kucağını açan Anadolu insanı onu el üstünde tutmuştur. Amasya,
Çorum, Ankara, İstanbul vb. Anadolu’nun birçok vilayetine giderek oraların insanlarını irşad eden Akşemseddin, bu topraklarda ünlü bir tabip olmayı da başarmıştır. İlk mikrobu bulduğu iddia edilen Avrupalı bilim adamı Pasteur’dan beşyüz yıl önce Maddetü’l-Hayat adlı eserinde mikrobun tariini yaparak tarihe not düşmüştür.298 Yine kendisine kucağını açan hoşgörü dolu Anadolu coğrafyasında ömrünün sonuna kadar yaşamış, bu
topraklarda sayısız eser kaleme almış,299 yine bu coğrafyada vefat ederek bu toprakların güzide bir köşesi olan
Bolu’nun Göynük ilçesine defnedilmeyi tercih etmiştir.300

Asabiyeci, kavmiyetçi, ulusalcı, milliyetçi ve ırkçı yaklaşımlar, doğurduğu sonuçlar itibari ile olumsuz nitelikte yaklaşımlardır. Zira bu yaklaşımlar insanlık tarihi boyunca zulüm, kan ve gözyaşından başka hiçbir şey
getirmemiştir. Bu yaklaşımlar insanları ötekileştirmiştir. Özellikle katı ırkçı yaklaşımlar neticesinde ortaya çıkan yabancı düşmanlığı neticesinde yaşanan katliam ve soykırım vakaları, insanlık tarihinde yüz karası ve bir
ibret vesikası olarak karşımızda durmaktadır. İslam’ın iki temel kaynağı olan Kur’an ayetleri ve hadisler çerçevesinde durum değerlendirildiğinde de ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının yanlışlığı açık bir şekilde görülmektedir. Kur’an’da Allah, her ne kadar insanları kavimler ve milletler halinde yarattığını ifade etmiş olsa da bundaki maksadının farklı kavim ve millet mensuplarının tanışıp kaynaşması olduğunu ifade ederek insanlık tari293. Topbaş, Osman Nûrî, İmandan İhsana Tasavvuf, Erkam Yayınları, İstanbul, 2009, s.7.
294. Topbaş,a.g.e, s.22.
295. Yıldız, Muhammed Ali, Osmanlı’nın Bilgeleri -8- Akşemseddin,İlke Yayınevi, İstanbul, 2017, ss.35-36.
296. Akşemseddin’in babası Şeyh Hamza’nın bu davranışı günümüzde çocuklarının eğitimin durumuna göre imkânların daha geniş olduğu
büyükşehirlere göç eden kişilere çok benzemektedir.
297. İstanbul’un fethi ile ilgili Hz. Muhammed’in müjdesi, Akşemseddin’i bu konuda en fazla kamçılayan unsur olmuştur. Bu konuda daha
geniş bilgi için bkz. Yıldız, a.g.e, ss.59-63.
298. “Hastalıkların insanlarda teker teker peyda olduğunu sanmak hatadır. Hastalık insandan insana bulaşmak suretiyle Geçer. Bu bulaşma
ise gözle görülmeyecek kadar küçük, fakat canlı tohumlar vasıtası ile olur.” Akşemseddin, Maddetü’l-Hayat, Millet Kütüphanesi, Ali Emiri
Kitaplığı, No: 126, İstanbul, Tarihsiz.
299. Akşemseddin’in eserleri ile ilgili geniş bilgi için bkz. Yıldız, Muhammed Ali, Akşemseddin’in Eserlerine Genel Bir Bakış, Gümüşhane
Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2016/5, c. 5, sayı: 9
300. Yıldız, a.g.e, ss. 63-66.
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hi boyunca yanlış anlaşılan milliyet kavramı algısının yanlışlığını ortaya koymaktadır. İslam’a göre, farklı kültür ve medeniyetlerin varlığı bir zenginliktir fakat bu farklı kültür ve medeniyetlere sahip milletlerin birbirlerine üstünlük sağlama içgüdüsünden hareketle yabancı düşmanlığına yol açan tavır ve davranışları hiçbir şekilde
doğru değildir. İslam’a göre inanan insanların hepsi kardeştirler. Türk olmak, Arap olmak, İngiliz olmak ya da
Alman olmak üstünlüğün ölçüsü değildir. Allah katında üstünlük, O’na ve O’nun emrettiklerine iman etmekte,
O’na olan yakınlıkta yani takvadadır. Allah, İslam Peygamberi Hz. Muhammed’i tüm insanlığa rahmet olarak
göndermiştir. Kur’an’da yer alan “Ey İnsanlar” şeklindeki hitaplar da İslam’ın ırklar üstü bir din olduğunun
kanıtıdır. Kur’an ve Sünnet merkezinde ortaya çıkan irfanî gelenek olarak ta bildiğimiz tasavvuf kültürü içinde
yetişen birçok mutasavvıfın hayat hikâyeleri ve tecrübeleri de İslam geleneğinde ırkçılık ve yabancı düşmanlığına yer olmadığının açık birer delili olarak karşımızda durmaktadır. Hoşgörüsü ve kucaklayıcılığı ile ün salmış meşhur mutasavvıf Mevlânâ Celâleddin Rûmî, gününüzde bile tüm dünya tarafından tanınan ve eserleri en
çok okunan evrensel bir şahsiyettir. Ayrıca İstanbul’un manevî fatihi unvanını kazanmış olan ünlü mutasavvıf
Akşemseddin’in hayat hikâyesi ırkçılık ve yabancı düşmanlığının İslam inancına, tasavvuf kültürüne ve Anadolu coğrafyasına ne kadar zıt olduğunu açık ve net bir şekilde göstermektedir. Şam’dan göç edip Anadolu’ya
yerleşen bir kişi bu topraklarda hiçbir ırkçı ayrıma ve yabancı düşmanlığına maruz kalmadan dönemin devlet
başkanının hocalığı makamına kadar yükselebilmiştir. Günümüzde yaşanan mülteci krizlerine ve yabancı düşmanlığına inat, tasavvuf kültürünün ana vatanı olan Anadolu coğrafyasının mültecilere karşı şu anda bile kucaklayıcı ve kuşatıcı bir fonksiyon icra etmesi, geçmişteki bu tecrübenin bir yansıması olsa gerektir. Yine günümüzde İslam adına ortaya çıkan tekirci, dışlayıcı ve merhametsiz grupların geleneğimizde kucaklayıcılığı,
kuşatıcılığı ve hoşgörüsü ile zirve yapmış olan tasavvuf geleneğinin zayılatılması ile ters orantılı bir şekilde
tırmanışa geçmiş olması, bazı hususların yeniden masaya yatırılması gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır.
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DİNDARLARIN KENDİLİK ALGILARINA KURUMSAL DİNDARLIĞIN ETKİSİ
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İnsan, akıl varlığı olduğu kadar sosyal bir varlıktır. Kişinin bir sosyo-kültürel ortamın içinde var olması, söz
konusu ortamda var olan ilişki tarzlarını benimsemeye zorlamaktadır. Sosyalleşme sürecinde insan, toplum tarafından kendisine yüklenen rolleri öğrenerek benimsemekte ve kendini bu roller üzerinden algılamakta ve anlamlandırmaktadır. Bu roller kişinin benlik bilincine katkı sağladığı gibi toplum içinde de bir konum ve saygınlık kazanmasına imkân tanır. Toplum/grup “karşılıklı görevleri ve örgütlenme bağları bulunan bireylerden oluşan ve belli değer ve davranış örüntülerini paylaşan; belli coğrafyasal uzamda ve ortak bir kültür içinde, temel
amaç ve çıkarlar çerçevesinde birleşmiş olarak yaşayan insanlar kümesi”301 şeklinde tanımlanır. İnsanın tercihlerinin ve eylemlerinin arka planını belirleyen değerlerin öğrenilmesi kişinin içinde doğup büyüdüğü sosyal ve
kültürel ortam yolu ile gerçekleşmektedir. Zira her insan, kendi bireysel tarihini inşa ederken içinde yaşadığı
toplumsal yapıdan etkilendiği gibi bu yapıya da etki etmekte, toplumun tarihinde rol oynamaktadır. Bir toplumun/grubun üyesi olmak kişinin kendini, diğer insanları, dış dünyayı, Tanrı’yı, olayları, süreçleri anlamlandırmasını belirler. Bu anlamlandırma sürecinde her grup kendini diğerinden ayıran farklılıklara odaklanır ve bu
farklılık onun devamını teminat altına alır. Bu yönüyle grup üyeleri kendilerini “ne oldukları”ndan daha ziyade “ne olmadıkları” üzerinden tanımlamaktadırlar. Bu tanımlama süreci diğer toplum/grup üyelerinin nasıl algılanacağını da belirler. Zira diğer grup üyeleri hakkında grupta oluşan bilgi gerçek ve doğru bilgiden ziyade
kendi grubu içinde gelişen kalıp yargılara dayalı olarak gerçekleşir. Dolayısıyla bu durum öteki hakkında hüküm verme sürecinde ön kabullerin ve yargıların belirleyici olduğu ve öteki hakkında sahte bir gerçeklik yaratıldığı anlamına gelmektedir. Bu algı ile hareket eden grup üyeleri, diğer grup/öteki ile kurduğu ilişkiyi dışlayıcılık, aşağılama üzerinden konumlandırmakta bazen düşmanlığa ve iziksel şiddete de başvurabilmektedirler.302
Grup psikolojisini yansıtan bu tespitlerin din, mezhep, tarikat, cemaat vs. gibi dini yapılar/gruplar için de
geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Zira dini grup üyelerini diğerlerinden ayıran şey, kendi dini inanış ve
anlayış tarzlarıdır. Söz konusu gruplar, üyelerine insanları ve hayatı algılamaları noktasında kalıp yargılar sunduğu gibi en doğru ve mükemmel din anlayışına/hakikate ulaştıkları iddiasını da dayatmakta ve benimsetmektedirler. Bu anlayış ötekinin olumsuz alarak algılanmasına neden olmaktadır.303 Hem farklı dinlerin oluşturduğu grupların hem de aynı din içinde oluşturulan grupların öteki ile kurduğu ilişkinin olumsuz bir algı üzerinden işletilmesi, zorunlu olarak “dinin işlevi nedir?” sorusunu gündeme getirmektedir. Zira din çatışma zemini üzerinden kendini var eden buna bağlı olarak da inanırlarının da kendilerini öteki ile kuracağı ilişkiyi çatışkıdan beslenen bir varlık olarak mı sunmakta; yoksa insanî ve ahlakî zemini referans alan bir uzlaşı temeline
yerleştirerek dindarların barışı, huzuru, uzlaşıyı hedeledikleri bir dünya görüşü mü sunmaktadır? Bu soru zorunlu olarak dinin mahiyetinin neliği sorusunu gündeme getirmektedir. Din, en genel anlamda insanın dünya
ve ahiretteki mutluluğunu sağlamaya yönelik olarak Allah tarafından belirlenen ilkeler bütünü şeklinde tanımlanabilir. Bu yönüyle dinler hem birey hem de toplumsal huzurun vazgeçilmez unsurlarından birini oluşturmaktadırlar. Mutluluğu, huzuru, barışı temel alan bir olgunun çatışma, ayrışma, dışlama, ötekileştirme unsuru
301. Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü Sosyal Bilimler, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 2011, s.1142.
302. Hayati Hökelekli, “Müslüman ve Öteki: Farklı Dini Grupların Birbirini Anlama Biçimi”, Kur’an-ı Kerimde Ehl-i Kitap Tartışmalı İlmi
Topaltı, İstanbul 2007, s. 405-406.
303. Asım Yapıcı ve Kadir Albayrak, “Ötekini Algılama Bağlamında Dini Gruplar Arası İlişkiler”, Dini Araştırmalar, 2002, C. 5, s. 14, s. 37.
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olarak kullanıldığı da tarihi bir gerçektir/tecrübedir. Süreç içinde din birincil işlevini kaybederek çatışmanın,
ötekileştirmenin, şiddetin kaynağı haline dönüştürülmüştür. Bu bağlamda ele alınması gerek öncelikli soru dinin mahiyeti ve işlevinin neliği, diğer önemli soru ise dinin varoluş amacına ters bir anlama/söyleme ve eyleme evrilmesinin nedenidir.
“Dinlerin vahyedilmelerinin temel sebebi, toplumsal yapıyı adalet, özgürlük, haklarda eşitlik, karşılıklı saygı gibi temel evrensel değerler çerçevesinde yeniden inşa etmektir. Bu yönüyle dinler, modernleştirici, yenileştirici ve dönüştürücüdürler.”304 Din de süreç içerisinde kişileri, kişiler yoluyla toplulukları değiştirmekte, insanın anlayışına bağlı olması dolayısıyla kendisi de değişimin bir parçası olmaktadır. Sorun bu değişimin herhangi bir tarzının, herhangi bir zaman ve zemindeki anlaşılma biçiminin kurumsallaştırılarak mutlaklaştırılmasıdır.
Bu kurumsallaşma ve mutlaklaştırma hem aynı din mensupları hem de diğer din mensupları ile Tanrı tanımazlar için sorun teşkil etmektedir. Bu olgusal durumda din dairesi içinde olmak da sorunu çözmemekte “hak mezhebin anlayışına” uygun düşünmüyor olmanız sizin sapkın, kâir olarak nitelenmenize ve size din adına belirlenen bazı müeyyidelerin uygulanmasına neden olmaktadır.305 Din, gönüllülüğü ve bireysel iknaî süreçlerin işletildiği rasyonel bir zemine dayalı içselleştirme eyleminin aksine cezai yaptırım korkusuyla içerikten yoksun
şekilsel uygulamalara dönüşmektedir. Din içinde kurumsallaşma yoluyla belirginleşen bu ötekileştirme söylemi ve eylemi din dışında telakki edilen kişi ve gruplarla kurulan ilişkide söylem ve eyleme yansımaktadır.
İnananlar toplum içinde bu kurumsal dini yapılar yoluyla benimsedikleri din anlayışlarında, kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirme potansileni aktüel hale getirmiştir. Kurumsal dindarlık süreçlerinde belirleyici unsur aidiyettir ve bu kişi kendilik/benlik bilincini bu aidiyet temelinde inşa eder. Aynı grup/yapı içinde var
olanlar birbirleri ile ilişkilerini ortak yapılar ve tecrübeler üzerinden açıklarken öteki ile ilişkisini farklılıklar,
ayrılıklar üzerinde belirler. Siyasi otoritenin gücüne bağlı olarak süreçte kurumsal dindarlığın daha çok kabul
gördüğü ve desteklendiği aşikârdır. Kişiler ancak bir mezhebin /kilisenin üyesi/mensubu olarak mü’min niteliği
kazanmakta ve bu yapının rehberliğinde dinlerinin gereklerini yaşamak zorundadırlar. Kişilerin bireysel imanları ancak her hangi bir kurumsal dini yapı/mezhep/kiliseye mensubiyete bağlı olarak meşruiyet kazanmakta ve
onaylanmaktadır.306 Bu durum ahit geleneğindeki Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için geçerlidir.307 Bu durumun o dönemin din, devlet, toplum, özgürlük anlayışı ile de sıkı ilişkisini olduğunu dikkatten kaçırmamak gerekmektedir. Zira kurumsal dindarlık kutsal kitapların ideolojik bir okumaya tabi tutulmasının sonucudur. Bu
açıdan kurumsal dini yapılar kendilerini ideoloji üzerinden var etmekte ve radikal eğilimler göstermektedirler.
Kurumsal din yoluyla gerçekleştirilen ötekileştirme, genelde tüm insanlığın, ulusların, dindaşların; özelde
komşuların, ailelerin, her bir insanın, insan anlayışında, insana verilen anlam ve değerde düğümlenmektedir.
İçinde bulunduğumuz olgusal durum birilerinin kendi dışında bazılarını kendisi kadar insan görmediği, kendisi kadar yaşam hakkına sahip kabul etmediği gerçeğidir. Kendimizi olduğu kadar başkalarını da insan kabul etmenin yolu nedir? İnsan, insan olduğu için mi değerlidir yoksa bizim gibi düşündüğü, davrandığı ve yaşadığı
için mi? Bizi insan yapan şey, hepimizin ortak paydada buluşmasını sağlayan verili yapımız/fıtratımız mı yoksa düşünsel, söylemsel, eylemsel, kurumsal vs. aidiyetlerimiz mi? İnsan kimliklerinin ötesinde bir anlama ve
değere sahip midir? Söz konusu sorular bir insan ve dindar olarak her birimizin kendine yöneltmesi ve dürüstçe cevaplaması gereken sorulardır.
İnsan olmak, herkese insan/birey olma hakkı tanımak, bireyi ikirleri, söylemleri ve eylemleri bakımından kendileştirme/kendiyle aynileştirme veya ötekileştirme hakkının olmadığını kanıksamaktır. Bu süreçte en
önemli noktayı insana verilen anlam ve önem belirlemektedir. İnsanın önemini İslam dini açısından değerlendirdiğimizde insanın, insan olması bakımından bizatihi önemli olduğu gerçeğidir. Yaratılışları açısından bütün
304. Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Yay., Ankara 2012, ss. 17-18.
305. Muammer Esen, “Tekir Söyleminin Dinî ve İdeolojik Boyutları”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 52, S. 2, 2011,
ss. 97-110.
306. Niyazi Akyüz ve İhsan Çapcıoğlu, “Dini Tecrübenin İfade Şekilleri”, Din Sosyolojisi El Kitabı içinde, (ed. Niyazi Akyüz ve İhsan
Çapcıoğlu), 3. Baskı, Graiker Yayınları, Ankara 2015, ss. 53-56.
307. Hans Freyer, Din Sosyolojisi, Çev. Turgut Kalpsüz, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 1964, ss. 52-6; Joachim Wach, Din
Sosyolojisi, Çev. Ünver Günay, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yay., Kayseri 1990, ss. 296-308.
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308. Bakara 2/30; İsra 17/70; Sâd 38/75;Tîn 95/4; İsra 17/70.
309. Maide 5/32.
310. Muhammed Hamidullah, İslam Peygamberi, Çev. Mehmet Yazgan, Beyan Yay., İstanbul 2011, ss. 166-184; İhsan Çapcıoğlu, “Between
I and We: Coexistence Experience in Anatolian Turkısh-Islamic Culture”, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17:2 (2012), ss. 3739, (ss. 35-49).
311. Şaban Ali Düzgün, Çağdaş Dünyada Din ve Dindarlar, Lotus Yay., Ankara 2012, s. 18; Ahmet Akbulut, Sahabe Dönemi İktidar Kavgası,
Otto Yay., Ankara 2015, ss. 209-230.
312. Celal Türer, “Ortak Yaşamlar Ortak Ölçütler”, Ortak Yaşama Kültürü ve Felsefesi, (ed. Celal Türer), Türk Felsefe Derneği, Ankara
2015, s. 365
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insanlar ortaktır ve Allah’ın en güzel şekilde yarattığı varlık olması bakımından eşit, değerli ve önemlidir.308
Ancak unutmamak gerekir ki potansiyel olarak taşıdığımız bu değeri düşünce, söylem ve eylem bakımından
aktüel boyuta taşımak zorunludur. Bunun tek yolu ise bizi biz yapan akıl ve özgür irademizle, yaratılışla elde
ettiğimiz potansiyel değeri, eylemlerimizle aktüel değere dönüştürmemizdir. Ancak bu yolla doğuştan sahip olduğumuz değeri hak etmiş ve insanlığımızı gerçekleştirmiş oluruz.
Kur’an, dilini, dinini, etnik kökeni dikkate almaksızın “bir insanı öldürenin bütün insanlığı öldürmüş gibi,
bir insanı kurtaranın da bütün insanlığı kurtarmış gibi”309 olacağı ayeti ile hiçbir insanın itiraz edemeyeceği bir
gerçeği vurgulamaktadır. Kur’an’ın yaşamı önceleyen bu mesajı, insana bir inanır olarak değil insan olarak değer verdiğinin en önemli delidir. Allah kendini “Âlemlerin Rabbi” ve “İnsanların Rabbi” olarak tanımlamaktadır. Burada insanın yaşam boyu elde ettiği hiçbir kazanım veya nitelik öncelenmemektedir. Öncelenen tek nokta vardır ki o da insan olmaktır. Dolayısıyla yaratılışla elde edilen bu hak, Allah tarafından garanti altına alınmaktadır. Bir inanır olarak Allah’ın mesajına kulak verenlerin göz önünde bulundurması gereken şey, insanların can ve mal güvenliğini, inancını yaşama hakkını ve düşünce hürriyetini koruma yükümlülüklerinin olduğunun bilincine varmalarıdır. Hz. Muhammed’in Hicretten hemen sonra Medine toplumunu hiçbir aidiyeti temel
almaksızın vatandaşlık ortak paydasında buluşturması ve doğuştan kazanılan canın, aklın, dinin, neslin, malın
korunmasını temel alması bütün Müslümanların içinde yaşadığı toplumla kurması gereken ilişkinin en önemli
pratik ayağını oluşturmaktadır. Medine Vesikası temelinde Medine’de oluşan toplum birlikte yaşama kültürünün canlı bir örneğini sunmaktadır.310 Peygamberimiz döneminde insan ilişkilerinin temelini insan hakları temelinde işlerken tarihsel süreç içerisinde bu temelde aidiyetler lehinde kırılmalar yaşandığı tecrübe edilmiştir.
Müslüman olmak üst kimlik olarak tanımlanırken süreç içerisinde insanın siyasi yönünün etkisi ile Müslüman
toplumlarda etnik ve mezhebi alt kimlikler üst kimliğe öncelenmiştir. Dinin bireysel boyutu, kurumsal boyutunun tahakkümü altında varlığını sürdürdüğü için ve kurumsal dini yapılar yoluyla Müslüman olma, insan olma
bilincinin önüne geçirilmiştir. Dinin, insanlar arasında uzlaşı zemini olarak var ettiği öğretilerin her biri, ayrılık temelinde yorumlanarak aidiyet ve çatışma üzerinden işlevselleştirilmiştir. Dahası dinler, mezhepler bu süreçte devletlerin egemenlik kurmak için kullandıkları araçlardan birine dönüşmüşlerdir.311
Aydınlanma ile birlikte başta insan olmak üzere geleneksel tüm yapılar bir değişim dönüşüm sürecine girmiştir. Bu dönemde temelde geleneksel düşünce tarzlarının ortaya koyduğu ve katı bir şekilde benimsediği aidiyet bilincinde bir dönüşüm yaşanmış ve insan, kendini bilinç varlığı olarak algılamaya başlamıştır. İnsanın yeniden inşası anlamına gelen bu süreç yaşadığı ortamı, kültürü ve zihin dünyasını da derinden etkilemiştir. Artık insan kendini soya nispetle tanımlamak yerine kendi benliği, kimliği üzerinden tanımlamaya başlamıştır. Süreçte
biz dili ben diline dönüşmüş, aidiyetler ikincil bir anlam kazanmıştır. Geleneksel aidiyet ve öteki bilincinin yerini bireyin, tikelin, bireysel farklılıkların ön plana çıktığı bir paradigma değişiminin başladığı görülmektedir.312
Buna bağlı olarak “biz ve öteki” söylem ve eylem alanı, “ben ve sen”inin söylem ve eylemine dönüşmektedir.
Aydınlanma düşüncesiyle ortaya çıkan insan tasavvurunda gerçekleşen bu dönüşüm, İslam’ın temel paradigması ile de uyuşmaktadır. İslam, bireyi muhatap almakta ve kişide gönüllülüğe bağlı olarak davranış değişikliği geliştirmeyi hedelemektedir. Bu hedein temelinde Tanrı’nın insana, insan olması dolayısıyla verdiği
akıl, özgürlük bireysel sorumluluk ve hesap kavramları bulunmaktadır.
Aydınlanmanın yarattığı bu kırılma modernite ve küreselleşme ile birlikte daha da ivme kazanmıştır. Ancak bu değişim ve dönüşüm her zaman olumluya evrilme şeklinde gerçekleşmemiştir. Olumsuza evrilmenin en
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önemli göstergesi şiddet ve terör eylemlerinin küresel bir boyut kazanmasıdır. Tarihsel süreçte olduğu gibi günümüzde de din hem şiddeti önlemenin hem de meşrulaştırmanın aracı olarak kullanılmaktadır. Din ile şiddet
ve terör arasında doğrudan bir bağ yoktur. Ancak günümüzde dinin, şiddet ve terör ile ilişkilendirilmesi daha
çok mağduriyet üzerinden kurulmaktadır. Sosyal değişime uyum sağlayamayan veya değişime direnen mağdurlar, değişen ortamı ve süreçleri güvensiz bularak kendi varlığı için tehdit olarak algılamaktadır. Bu güvensiz ortamdan kurtulmanın veya bu ortamda kendini var edebilmenin yolu radikal dini eğilimler yoluyla kendini var etme şeklinde tezahür etmektedir. Mağdurların çektikleri sıkıntılar, kendi dışındakilerle kurduğu ilişkinin önyargı, ötekileştirme, engellenme, yoksunluk ve kendini haklılaştırma temelinde meşrulaştırılmasını sağlamaktadır.313 Zira kendini mağdur olarak algılayan kişilerin gelecek perspektileri bilinmezlik/öngörülemezliğe bağlı olarak korku üzerinden gerçekleşir. İçinde bulunulan bu varoluşsal boşluğun en önemli tezahürü korku yaratmaktır. Kurumsal dini yapıların müntesiplerinde oluşturduğu en önemli etki kişilerin eylemlerini meşrulaştırmasına imkân sağlamasıdır. Dolayısıyla şiddet ve terör bazı kurumsal dini yapılar yoluyla meşrulaştırılmaktadır. Aslında bu durum dinlerin değil insanın sorunudur.
İnsanların varlıklarını gerçekleştirme araçlarında biri olan din, sürecin tek sorumlusu olarak görülmekte, din
ve dindarlar üzerinden olumsuz bir söylem oluşturulmaktadır. Bu süreçte en önemli görev genelde tüm dindarlara özelde ise Müslümanlara düşmektedir. Bu nedenle tüm Müslümanlar, neye inandıklarını, inandıkları dinin
ilkelerini nasıl davranışa dönüştürdüklerini, bu davranışların toplumda nasıl yansı bulduğunu dikkate almak
durumundadır. Bu süreç dindarların “din”le yeniden karşılaşmalarına, din olarak kendilerine sunulan anlayışları yeniden gözden geçirmelerine imkânı sağlayacaktır. Bu imkân, kurumsal dini yapıların dayattığı din anlayışlarının gözden geçirilmesi ve din ile din anlayışlarının ayrıştırılması şeklinde tezahür edecektir.
İçinde yaşadığımız sosyal gerçeklik farklı dinden, dilden, etnik köken ve kültürden insanın bir arada yaşamasına imkân sağlamaktadır. Bu imkân ve çeşitlilik bir zenginliktir. Kur’an bu çeşitliliği Allah’ın varlığın delili
olarak sunmaktadır.314 İnsanlığın geleceği açısından bu delilin, Müslümanlar tarafından nasıl algılandığı önem
taşımaktadır. Aynı ataya dayanmak ve bu atanın temsil ettiği vahiy geleneğinin mensubu olmak temel ortak değerimizdir. Bu ortak değerleri temel alan bir ilişki tarzı, birbirimizi tanımamıza ve birbirimize katkı sağlamamıza imkân verecektir. Bu bağlamda teke tek her bireyin, diğer din mensupları ile kuracağı ilişki önem arz etmektedir. Bu ilişki ya kurumsal dinin oluşturduğu bakış açısı tarafından belirlenecek ya da insanî ve ahlakî bir
temelde varlık bulacaktır. Kurumsal dindarlık üzerinden kendini algılayan dindar bireyler sosyal bir gerçeklik
olarak kendi ile aynı dini inancı, yaşam tarzını benimsemeyen kişilerle birlikte yaşamaktadır. Farklı aidiyetlere sahip insanların çok daha fazla etkileşim halinde bulunduğu günümüzde, bunun büyük bir ikilem meydana
getirdiği görülmektedir.315 Bu durumda birey, diğer din mensuplarıyla kuracağı ilişkiyi ya kurumsal dindarlığın belirlediği ilkeler çerçevesinde sınırlandırmak, ya da kendisine verilen teolojik arka planı akıl, vicdan, sağduyu temelinde sosyal gerçekliğe göre yeniden gözden geçirmek durumunda kalacaktır.
Kurumsal dindarlığın önerdiği çatışmanın çözüm üretmediğinin farkında olan sağduyulu, vicdanlı, ahlaklı dindar bireyler, bu sürecin temel paradigmasının insan olmak, insan onurunu korumak olduğunun farkındadır. Bu farkındalık bireyleri mensubu olduğu dinin kutsal kitabı ile karşılaştırmaktadır. Bu karşılaşma kişiyi dinin çatışma mı uzlaşı mı önerdiğini tespite yönelmektedirler. Bu süreç ve çaba, dindarların dindarlık bilincine
katkıda bulunan, bireysel dindarlığın lehinde işleyen bir süreç olarak algılanabilir. Bilgi temelli bu eleştiri faaliyeti dinin kendi gerçekliğini korumasına da yardımcı olacaktır. Bu bilince ulaşmanın temel hareket noktası
din ile din anlayışları/kurumsal dindarlığın birbirinden ayrılmasıdır. Hepimizin ortak değeri temelde insan olmak özelde ise varlığımızı gerçekleştirmenin aracı olarak kabul ettiğimiz dini kabullerimizdir. Aynı ataya dayanmak ve bu atanın temsil ettiği vahiy geleneğinin mensubu olmak, başka ortaklık aramaya yer bırakmayacak
kadar yeterlidir. Bu ortaklık tüm insanlar için insan onurunu korumayı temel alan daha yaşanılabilir bir dünya
inşa etmenin imkânını ortaya koymaktadır.
313. Hasan Onat, “Küresel Şiddet ve Terör: İnsan Olma Onuruna Vurulan Darbe”, Dini Araştırmalar, 2004, C. VII, S. 20, ss. 19-30.
314. Hucurat 49/13
315. Ayrıntılı bilgi için bkz. Asım Yapıcı, Din, Kimlik ve Önyargı, Karahan Kitabevi, Adana 2004.
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GİRİŞ

Kur’an’ı Kerim bundan on dört asır önce indirilmiş, tüm insanlığa hitap eden son ilahi kitaptır. Kur’an’ın
peyderpey indiriliş sürecinde Peygamberimiz rehberliğinde sahabe inen ayetleri hayatlarına tatbik etmeye başlamışlardır. Vahiy faaliyetinin devam ettiği bu dönem yirmi üç yıl kadar sürmüştür.Bu uzun süreç içerisinde
ilahi mesajın içeriği insanların değişken yaşam biçimlerine göre şekillenmiş, adeta Kur’an’ın ilk muhatapları
eğitsel bir süreçten geçirilmişlerdir. Bu süreç içerisinde ilk muhataplar alışkanlıklarını, gelenek göreneklerini
değiştirmek zorunda kalmışlardır. Tarihin belirli bir kesitinde yeni bir hayat şekli sunulan bu insanlar, Kur’an’ı
en doğru şekilde anlayıp hayatlarına tatbik edenlerdir. Bu itibarla Kur’an’da herhangi bir konuyla ilgili değerlendirme yaparken bu dönemde yaşamış insanları tarihsel düzlemde anlamaya çalışıp günümüzde ilişkilendirmek gerekmektedir. Kur’an’ın en iyi anlayanlar tarafından izah edilip açıklanmasına ve “ilk muhatapların yaşam tecrübelerindeki değişken ve hareketli yapıya paralel olarak inen”316 Kur’an ayetlerinin indiği tarihteki anlamlarını ortaya çıkarmaya ihtiyaç vardır.317 Bu ihtiyaçla birlikte “kelimelerin, farklı cümleler içerisindeki mana
çerçevesi ve lügavî anlamlarının tespiti, Kur’ânî sistem içerisinde kazandıkları yeni manaların kavranması için”
Kur’an’daki herhangi bir ayetten kesin sonuçlar çıkaramayız. Bu itibarla Kur’an’ın bütünlüğü ilkesinden hareketle konuyla ilgili diğer ayetleri bir arada değerlendirip anlamaya çalışmalıyız.318
Bütün bu saydığımız ilkelerden hareketle Kur’an’da geçen Irkçılık ve düşmanlıkla ilgili ayetler müfessirlerin görüşleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Hucurat suresinde insanların birbirlerini tanımaları kaynaşmaları
için yaratıldıkları ifade edilirken, insanlar arasında hiçbir farkın olamayacağı vurgusu yapılmaktadır. Bununla birlikte Maide suresinde herhangi bir topluma kin ve nefretle bakıp adaletten şaşmamak gerektiği buyrulmaktadır. Bu ayetler genel itibariyle bireysel olarak eşitlik, kardeşlik ve dostluğu pekiştirirken, toplumsal olarak dayanışma ve güven duygularını güçlendirmektedir. Ancak Kur’an’a bütüncül bakış açısıyla baktığımızda
kardeşlik, dostluk ve eşitlik gibi kavramların anlamsal çağrışımına karşıt argüman geliştirilebilecek ayetlerin
mevcudiyeti dikkat çekmektedir. Bu anlamda müşriklerle savaşılması ile ilgili ayetlerin varlığı İslamın savaşı teşvik eden bir dinmiş algısının oluşmasına sebep olmaktadır. Kur’an’da zikredilen savaşın, hangi şartlarda
gerçekleşebileceği ilgili ayetler dikkate alınarak doğru bir şekilde değerlendirilmelidir. Dolayısıyla Kur’an’ın
bu önemli konudaki telkinlerinin iki farklı bakış açısıyla ele alınması gerekmektedir.
1. Hucurat 13.ve Maide 8. Ayetlerin Kardeşlik Açısından Değerlendirilmesi
Kur’an’da kabileler halinde yaratılan insanlar arasında kardeşliğin vurgulandığı ayette yüce Allah, “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah
hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.”319 buyurmaktadır.
Taberî bu ayetin değerlendirmesinde insanın yaratılışının Adem ve Havva bir erkek ve bir dişiden olduğunu zikretmektedir. Bu şekilde soyun devamıyla birlikte tüm insanlığın aynı soydan geldiğini vurgulamak-

316. Halis Albayrak, Tarihin İçinden Kur’an’ı Algılamak, (İstanbul, Şule yay., 2011), s. 9.
317. Halis Albayrak, Tarihin İçinden Kur’an’ı Algılamak, s. 9; Mustafa Öztürk, Tefsirin Halleri (Ankara, Ankara Okulu yay, 2013), s. 30.
318. Halis Albayrak, Kur’an’ın Bütünlüğü Üzerine, (İstanbul, Şule yay., 2009), s. 48.
319. Hucurat Suresi, 49/13.
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320. Taberî, Câmi’u’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân, (Daru’l Hicr, Kahire, 2001), c. 21, s. 383-387.
321. Taberî, Câmi’u’l-Beyân, c. 21, s. 384; Ebu Davud, K.el-Edeb, bab: 110, Hadis no: 5116; Tirmizî, K.el-Menakıb, bab: 75, Hadis no:
3955, 3956; Ahıned b. Hanbel, Müsned, c.2, s.361.
322. Taberî, Câmi’u’l-Beyân ,c. 21, s. 384; Müslim, K.el-lmara, bab: 53, Hadis no: 1848.
323. Maide Suresi, 5/8.
324. Razi, Tefsir-i Kebir, (Daru’l Kitabul İlmiyye, Tahran, trhsz), c.11, s. 180.
325. Bakara suresi, 2/237.
326. Razi, Tefsir-i Kebir, c.11, s.180.
327. Razi, Tefsir-i Kebir, c.11, s.180-181.
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tadır. Yüce Allah burada; “soylar arası yakınlık-uzaklık kabile ve milletleri oluştururken bunun sebebi sizlerin birbirinizle tanışıp kaynaşmanızı istediğimizdendir. Birbirinize üstünlük taslamanız ve birbirinizi ezmeniz
için değildir” şeklinde buyurmaktadır. Taberî ayette ifade edilen insanlığın, tek anne ve babadan meydana gelen soy kardeşliği yoluyla birbirinin kardeşi olduğu düşüncesini ön plana çıkarmaktadır. Bir milletin diğerine
karşı soyca üstünlük iddiasında bulunmasına hiçbir şekilde hakkı olmadığını beyan etmektedir.Üstünlük ancak
Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak Allah katında gerçekleşebilecek bir durumdur. Dolayısıyla İslam ırkçılığı,
kavmiyetçiliği kesin bir şekilde yasaklamaktadır.320
Taberî bu konuyla ilgili Peygamber efendimizden şu hadisleri rivayet etmektedir: Şüphesiz ki Aziz ve Celil olan Allah, sizlerin cahiliye kibirlenmelerinizi ve atalarınızla övünmenizi gidermiştir. İnsanlar ya takva sahibi bir mümin veya isyankar bir tacirdir. Sizler, Adem’in oğullarısınız, Adem ise topraktandır. Artık bir kısım
adamlar, kavimleriyle övünmeyi bıraksınlar. Zira onlar cehennemin kömürlerinden başka bir şey değildirler.321
“Kim, emre itaatten çıkar, topluluktan ayrılır ve ölecek olursa o kimse cahiliye ölümü ile Ölmüş olur. Kim,
kavmiyetçiliğe davet ederek yahut kavmiyetçiliğe yardımda bulunarak kör sancak altında savaşır da öldürülecek olursa o kimse cahiliye ölümüyle öldürülmüş olur.322 Taberî ayetin açıklamasında ortaya koymuş olduğu
soy birliği yoluyla herkesin kardeş olduğu görüşünü hadislerle pekiştirmektedir. Bu itibarla İslam’da ırkçılık
kavimcilik bir topluluğun başka bir topluluğuna üstün olması durumları şiddetle yasaklanmıştır. Nitekim konuyla ilgili başka bir ayette;
“Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adalet ile şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma
olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’a
karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.”323 buyrulmaktadır. Irkçılık ve
bu bakış açısına sahip olma toplumlarda adaletsizliğe yol açabilmektedir. Dolayısıyla yüce Allah adaletsizliğe
meydan verecek bu durumu da yasaklamıştır.
Razî bu ayette emredilen durumun tüm insanları içine alan umumi bir hitap olduğundan bahsetmektedir. Ve
ayetin indirilme gerekçelerini ihtimaller şeklinde açıklamaktadır. Bu ayet kairlere nasıl davranılacağı hususunda inmiştir.Kureyş kâirleri, Müslümanların Mescid-i Harama girmelerine engel olmaları üzerine, Allah Müslümanları müşriklere karşı davranışları açısından uyarmaktadır. Razi burada Müslümanların müşriklere zulmetmeleri nasıl olur diyerek farklı ihtimalleri dile getirmektedir. Kâirler Müslüman olduklarını söylemelerine rağmen, Müslümanlar bunu kabul etmediğinde zulmetmiş olabilirler. Ailelerini sıkıntıya sokmak amacıyla
küçük çocukları öldürerek zulmetmiş olabilirler. Müşriklerin değişik organlarını keserek zulmetmiş olabilirler.
Verdikleri sözde durmayıp antlaşmayı bozduklarında müşriklere zulmetmiş olabilirler.324
Bütün bu ihtimallerden dolayı yüce Allah “Adaleti uygulayın bu takvaya en yakındır.” buyurmuştur. Allah Müslümanların başka bir toplum tarafından istemedikleri bir şeye maruz kalmalarına rağmen adaletsizliğe
başvurmalarını yasaklamıştır. Bu şekilde bir topluluğa karşı olan olumsuz tutumların Müslümanları adaletsizliğe sevketmesi yasaklanmış, adaletle davranmalarını açıkça emredilmiştir. Razî yüce Allah’ın “bu, takvaya en
yakın olan şeydir”buyurduğu şeyin benzerini başka bir ayette “Affetmeniz, takvaya daha yakındır.”325 şeklinde ifade etmektedir.326 Yani Allah’a asi olmaktan sakınmaya, daha yakın ve uygundur. Veya Allah’ın azabından
korunmaya daha uygundur anlamındadır. Dolayısıyla takvaya uygun olan kairlere karşı adaletli davranmak,
inanmamalarından ötürü onlara farklı bir muamelede bulunmaya teşebbüs etmemektir.327
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2. Savaşla İlgili Ayetlerin Yabancı Düşmanlığı Açısından Değerlendirilmesi
Kur’an’ı Kerim’de bütün insanların tek bir ana babadan meydana geldiği vurgulanmaktadır. İnsanlar arasındaki bu bağın ırkçılık ve düşmanlığa engel olduğu zikredilmektedir. Bu ayetler ışığında konuyu ele alırken
Kur’an’da savaşla ilgili ayetlerin mevcudiyeti savaşın gerekçeleri açısından anlaşılması gereken bir durumdur. Yani Kur’an ayetlerde kardeşlik ve dostluğu vurgularken nasıl olur da inanmayanlarla savaşmayı emredebilir? Bu sorunun cevabına ayetlerde ifade edilen savaşın hangi şartlarda tercih edilen bir durum olduğunu tespit ederek ulaşabiliriz.
“Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri
sevmez.”“Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz
de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâirlerin cezası böyledir.”328
Müşriklerle savaşmanın gerekçelerini yüce Allah bu ayetlerde ortaya koymaktadır. Nesefî yukarıdaki ayette geçen “Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün” ifadesini savaşı başlatan sakın siz olmayın şeklinde yorumlamaktadır.329 Bununla birlikte başka ayetlerde de savaşı başlatan müşriklerle siz de savaşın şeklinde buyrulmaktadır. Nitekim; “Müşrikler size karşı nasıl topyekün savaşıyorlarsa siz de onlarla topyekün olarak
savaşın!”330 ayeti bu anlamı teyit etmektedir. Çünkü bu ayette de savaş hususunda ilk önce zikredilen müşriklerdir. Elbette Müslümanlar bir saldırıyla karşılaştıklarında kendilerini koruyacaklardır.
Savaşla ilgili ayetlerde en çok tartışma konusu olan “Dünyada itne kalkıncaya din yalnız Allah’ın oluncaya kadar savaşın!”331 ayetidir.
Bu ayet ilk bakışta Müslümanların inanmayanlara karşı sürekli bir savaş içerisinde olması gerektiği düşüncesini akıllara getirmektedir. Ancak burada ifade edilen “itne” kelimesinin ne anlamda kullanıldığı ayetin
doğru anlaşılması için önem taşımaktadır. “Fitne, şirk, küfür, müşriklerin Müslümanlara uyguladıkları ve şirke
döndürmeyi amaçlayan baskılar.”332 Toplumda kargaşaya neden olacak söylem iil ve davranışlardır. Bu itibarla inkâr edenlerin davranışları savaş ya da saldırı eylemi haline dönüşmesi durumunda onlarla savaşılabilir.333
Burada önemli olan husus inkâr edenlerin itne sonucunda savaşı başlatan eylemlere girişmesidir. Bu eylemler
ortaya çıktığında müşriklerle savaşılabileceği ifade edilmektedir.
Taberî bu ayette geçen “itne” nin Allah’a ortak koşmak ve inkârcılığa düşmek anlamına geldiğini düşünmektedir. Ancak müşrikler bunu sadece kendi neisleri için değil, inanan müminleri yoldan çıkarmak için de
yapmışlardır. Müminleri dinden çıkmaları, inkâr etmeleri için zorlayarakşiddet uygulamışlardır. Bunun karşısında Allah, Müşriklerin yapmaya çalıştıkları itne sonundaki eylemlere karşı savaşılmasını emretmiştir.
Taberî Urve b. Zübeyr’dennaklettiği Müslümanların yaşadıkları şu husus, nüzul ortamının bilinmesi ve ayetin anlaşılması açısından önem taşımaktadır: Peygamberimiz Allah tarafındanelçi olarak görevlendirildiğinde
Kureyşli’ler ona önceleri yumuşak davranmışlardı. Ancak Peygamberimiz onların taptıklarını reddedince çok
acımasız bir şekilde davranmaya başladılar. Sadece bununla kalmayıp inananları çeşitli zorbalıklar uygulayarak dinlerinden çıkarmaya ve şirke düşürmeye çalıştılar. Yaşanan bu zulüm üzerine Peygamberimiz müminlerin
Habeşistan’a hicret etmesini sağladı. Bir süre sonra tekrar Mekke’ye dönen müminler Medine’de de çoğalmaya başlayınca, müşrikler inananları dinlerinden döndürmek için yine eza cefa uygulamaya başladılar. Bu sefer
de Peygamberimiz müminlerin Medine’ye hicret etmesine izin verdi. Bunun üzerine kâirlere karşı savaş emri
geldi. Yüce Allah kendisine ortak koşan inanan müminleri eza cefa yoluyla inkâra zorlayan müşriklerle bu itne sona erinceye kadar savaşılmasını emretti.334
Müşriklerle savaşılmasıyla ilgili bu ayette savaş sebebinin onların inkâr etmesi değil, inanan insanları itne yoluyla inkâra zorlamaları olduğudur. Bir nevi inananlara karşı savaş açmış olmalarıdır. Nitekim kâirlerin
328. Bakara suresi, 2/190-191.
329. Nesefî, Medâriku’t-Tenzîl ve Hakâiku’t-Te’vîl,tah. Yusuf Bideyvi, (Dâr-u İbn-i Kesir, Beyrut, 2011)
c. 1, s. 165; bknz. Mehmet Akın, Nesefî Tefsirinde Müşkilu-l Kur’an, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara, 2016, ss. 101-104.
330. Tevbe suresi, 9/36.
331. Enfal suresi, 8/39.
332. Mustafa Çağrıcı, “itne”,DİA, TDV yay., c. 13, s. 156.
333. Mualla Selçuk, Halis Albayrak, Nahide Bozkurt, Kur’an ve Birey, (Ankara, Turhan Kitabevi, 2010), ss. 78-106.
334. Taberî, Câmi’u’l-Beyân, c. 11, ss. 180-182.
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inkârlarından dolayı onlarla savaşma durumu söz konusu olsaydı yüce Allah şu ayetleri buyurmazdı:
“Hak Rabbinizdendir. Artık dileyen inansın, dileyen inkâr etsin.”335
“Eğer Rabbin dileseydi yeryüzündekilerin hepsi iman ederlerdi. O halde sen inanmaları için insanları zorlamayacaksın.”336
“Dinde zorlama yoktur.”337
Yüce Allah bu ayetlerde inanıp inanamama hususunda tüm insanların kendi özgür iradeleriyle karar vermelerini teminat altına almıştır. Bu itibarla hiçbir kişi inanmadığından dolayı icbar olunamaz. Kaldı ki böyle bir
zorlama insanın yaratılış gayesi, yaptığı eylemlerin sevap ya da günah şeklinde değerlendirilebilmesi için kabul edilemez bir durumdur. Dolayısıyla herhangi bir saldırı olmaksızın Müslümanların savaşla anılmaları, savaşı ilk başlatan olmaları ve inanmayanları zorlayarak İslam’a sokma çabaları Kur’an’dan çıkarabileceğimiz
bir sonuç değildir.

SONUÇ

Kur’an yaratılmışlar arasında en değerli varlık olarak insanı göstermektedir. Bu değere sahip insan farklı duyguların peşinden sürüklenerek kendini ve ırkını üstün gören duygular içerisine girebilmektedir. Ancak
Kur’an’da insanlar arası ilişkilerde herhangi bir topluluğun başka bir topluluğa üstünlük iddiasında bulunması ve düşmanca tavırlar sergilemesi yasaklanmıştır. Hucurat suresi 13. ayette tüm insanların aynı soydan geldiği ve aralarında kardeşlik bağları olduğu vurgulanmaktadır. Maide suresi 8. ayette hoşlanmadığınız davranışlar başkası tarafından sergilendiğinde bu sizleri adaletten ayırmasın buyrulmaktadır. Sevmediğiniz tutum ve
davranışlar karşısında bile hiç kimseye düşmanca davranma hakkı verilmemektedir. Ancak kâirlerin inananları küfre sokmak için itne yoluyla savaş açmaları durumunda onlara karşı savaşılabilir. Bu durumda savaşı başlatan inkâr eden kairlerdir. Kur’an’da birçok ayette zikredilen inanıp inanmama hususunda insanın özgür bırakılmasıyla insanlar arasındaki muhtemel düşmanlıklar ortadan kaldırılmıştır. Bu itibarla Kur’an’da ırkçılık
ve düşmanlığa ait tutum, davranış ve yönelimler yasaklanmıştır. Allah’a kul olma ortak paydasından hareketle
dostluk, kardeşlik ve merhamet duygularının gelişmesi emredilmiştir.
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GİRİŞ

Avrupa-Akdeniz bölgesi; karmaşıklığı, çeşitliliği ve çoğulculuğuyla bilinir ve bu özellikleri onun kültürlerarası diyaloğa öncülük etme ve barış içinde bir arada yaşamaya dönük ortak bir mekanı paylaşma konusunda
bir tehdit mi yoksa bir fırsat mı oluşturduğu sorusuna yol açmaktadır.
Yüzyıllardır devam eden bir arada yaşama ve karşılıklı etkileşimde bulunma deneyimi, Avrupa-Akdeniz
bölgesindeki ulus ve toplumların paylaştığı ortak erdem ve değerleri meydana getirip şekillendirmiştir. Bu bölge çok eski zamanlardan bu yana kültür, din ve etnik kimliklerin bir kavşağı olagelmiştir ve bu bölgeyi sadece bir coğrai konum olarak değerlendirmek mümkün değildir. Bunun çok daha ötesinde birbirinden bariz şekilde farklı kimlikler, sosyal davranış ve siyasal anlayış kalıplarının altında yatan bir dizi erdem ve değer de
söz konusudur.
Bu bölge her zaman yaşamın tüm alanlarını derinden etkileyen ve toplumların ve bireylerin yaşamlarında iz
bırakan hızlı değişimlerin (siyasal, toplumsal ve ekonomik) ve dinamik dönüşümlerin merkezinde olagelmiştir.
Sunumumda bu bölgeye güney kıyısındaki Arap Baharı ve kuzeydeki ekonomik ve siyasal krizler gibi son
tarihi olayların penceresinden bakmak istiyorum. Kültürlerarası diyaloğun önde gelen araçlarından biri olan
Anna Lindh Vakfı, üç yılda bir Avrupa-Akdeniz bölgesindeki yurttaşların tutum ve algıları hakkında araştırma
yaparak 2010 Raporunun ortaya çıkardığı önemli sorulara yanıt aramaktadır: Akdeniz popüler ve toplumsal
bir gerçeklik midir? Değer yakınlaşması mı yoksa değer çatışması mı söz konusudur? Avrupa-Akdeniz bölgesinin vatandaşları arasındaki etkileşimlerin doğası nedir? Anna Lindh Raporunun ikinci baskısı, bölgedeki değer ve algılardaki gelişim konusundaki bilimsel veriler ve derinlemesine analizler yardımıyla bu çelişkili durumu ele almaktadır. Başlangıçtan itibaren sadece bir bilgi aracı olarak değil, aynı zamanda Vakfın ve Ağlarının
kültürlerarası eyleminin bir aracı olarak düşünülmüş olan rapor, ülkelerin çoğunda ve bir bütün olarak bölgede değerler kümesinin olumlu ve birbirine yakınlaşan bir evrim geçirdiğini teyit etmektedir. Bu rapor, diyalog
ve birlikte yaşamaya yönelik yeni fırsatlar gösteren kültürel eğilimler ve tersine çevrilmediği taktirde dışlamayı tetikleyebilecek diğer faktörlerle mevcut bağlamın karmaşıklığını ortaya koymaktadır.
Claire Spencer verdiği katkıda 2014 yılında Gallup’ın 13 Avrupa-Akdeniz ülkesinde yaptığı bir araştırmanın ‘karşılıklı bilgi ve anlayışa yönelik artan bir iştah olduğunu’ gösterdiğine dikkat çekmektedir. Alış veriş,
hareketlilik ve kişisel temasa yönelik artan taleple uyumlu olan bu yeni iştah, son derece cesaret verici bir eğilimdir. Bu araştırma, bölgesel entegrasyon sürecine ilişkin kıt sonuçlara ve alt bölgesel seviyede mevcut siyasal gerilimlere rağmen, toplumların tabanında başkaları hakkında daha fazla bilgi sahibi olma ve onların kaygılarını ve olası çözümlerini paylaşma yönünde bir hareket bulunduğunu ortaya koymaktadır. Ötekine yaklaşma ilgisi özelikle dini alanda bariz şekilde hissedilmektedir. Nitekim araştırma Akdeniz’in diğer yakasında yaşayanların dini inançlarına yönelik artan bir ilgi olduğunu göstermiştir.
Bu sonuç, birinci raporun (2010) ana bulguların birini teyit etmektedir. Buna göre bölge ‘medeniyetler çatışmasının’ değil, tarihsel stereotiplere ve bazı medya söylemleri ve siyasal söylemlerin teşvik ettiği sosyal ve
siyasal çatışmaların ‘kültürelleşmesine’ dayanan ‘cehalet çatışmasının’ kurbanı olmuştur.
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Buna karşın ötekiyle etkileşime yönelik bu ‘artan iştahın’ yanı sıra diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi konusunda zorluk çıkarabilecek başka bir veri de söz konusudur. Sara Silvestri tarafından tespit edildiğine göre
‘tüm bölgedeki nüfusun yarısı çeşitliliğin toplumsal istikrara bir tehdit oluşturduğunu düşünmektedir’. Son yıllarda Akdeniz’in her iki kıyısında haif düzeyde artış göstermiş olan bu sonuç, insan hareketleri, teknolojik değişimler ve toplumsal ve kültürel dönüşümler yüzünden çeşitliliğin tüm bölgede artış gösterdiği olgusu dikkate
alınacak olursa özellikle endişe vericidir. Çeşitliliğin bir tehlike olarak görülmesi, Anna Lindh Vakfı ve çeşitliliği potansiyel bir zenginlik olarak sunmaya çalışan diğer tüm sivil ve kurumsal aktörler gibilerin çalışmalarını çok daha güçleştirecektir. Toplumlar dahilinde çeşitliliğin bir tehdit olarak algılanması, bazı Avrupa ülkelerinde göçmen akışının yönetilmesine yönelik ortak ve verimli politikaların olmaması ve göçmenlerin entegrasyonunun karmaşıklığı sorununu istismar eden popülist yaklaşımların artması nedeniyle bir gerçeklik haline
gelmiştir. Bu durum, Sahra altı Afrika ülkelerinden gelen göçmen akımı yüzünden Akdeniz havzasının güney
ülkelerinin çoğunda da giderek belirginleşen bir gerçekliktir. Mahallemizde ve topluluğumuzda yaşayan ötekiye karşı tutumlar Akdeniz’in her iki kıyısında artış göstermektedir ve bu tutumlar sadece göçmenleri değil,
aynı zamanda (etnik, dini ve kültürel) azınlıkları da etkilemektedir.
Hem Akdeniz bölgesinde daha fazla etkileşim arzusunu ifade eden pozitif eğilim hem de farklı olan komşu hakkında şüphe ve korkuyu gösteren negatif eğilim, strateji ve programlarını evrilmekte olan kültürel bağlama uyarlama amacında olan ilgili tüm paydaşlarca doğru şekilde okunmalıdır.
Kültürlerarası diyaloğun mahallede başladığı gerçeğini göz ardı etmemeliyiz. Bu ‘yerel’ boyut olmaksızın kültürlerarası diyalogda tutarlılık ve güvenilirlik olmayacaktır. Amin Malouf’ın açık şekilde dile getirdiği
üzere, ‘bize en yakın olanlarla en şiddetli savaşları yaşarız’. 2004 yılında Anna Lindh Vakfının kurucuları, bu
zorluğun farkında olarak ötekiyle ilişkinin bize en yakında olanlarla en sorunlu olduğunu dile getirmiştir. Günümüzde Anna Lindh Vakfı Raporunun bazı verileri ışığında bu öğüt çok da anlamlı hale gelmiştir: ‘AvrupaAkdeniz bölgesinde kültürel ilişki sorunu, hem güneydeki hem de kuzeydeki ülkeler bağlamında her birey için
kendi kapısında başlamaktadır’.
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Daha önce ifade edildiği üzere Avrupa vatandaşları ve Akdeniz’in güney ve doğu kıyılarındaki ülkelerde
yaşayanlar, karşılıklı bilgiye yönelik artan bir iştah hissetmekte, ama aynı zamanda tüm bölgede sosyal uyumu etkileyen yabancı korkusu eğilimlerinin kaygı verici düzeyde artış gösterdiği gerçekliğiyle yüz yüze kalmaktadır.
Bununla birlikte anketten çıkan Avrupa-Akdeniz bölgesi değer haritasının yanı sıra Akdeniz’in her iki yakasındaki halklar arasındaki karşılıklı ilgi seviyesi, bölgede gelecekteki işbirliğine yönelik güçlü bir toplumsal taban oluşturmaktadır.
Aileye atfedilen merkezi önemin (özellikle Güney Avro-Akdeniz [GAA] ülkelerindeki kadınların %54,6’sı
ve Avrupa’dakilerin %60,8’i) yanı sıra gençler ve kadınlar diğer kültürlere saygıyı Avrupalıların en önemli ikinci ve GAA’nın en önemli üçüncü değeri olarak tespit etmektedir. Burada belirtilmesi gereken ilginç bir veri de
diğer kültürlere saygının Avrupalı yetişkinlerle karşılaştırıldığında Avrupa gençler açısından biraz daha düşük
öneme sahip olduğu ve GAA gençleri açısından bunun tersinin geçerli olduğudur. Bu durum, Avrupalı gençlerin okulun ilk yıllarından itibaren ve çeşitli teknolojiler yardımıyla çeşitliği deneyimlediği ve çeşitliliği bir
gerçeklik olarak kabul ettiğini, öte yandan kültürlerarası etkileşim konusunda daha az fırsata sahip olan daha
yaşlı kuşakların bunu özlem duyulan bir değer olarak gördüğü anlamına gelebilir. Öte yandan GAA ülkelerin-

deki genç kuşaklar, bölgedeki ve toplumlarındaki çeşitlilik bilinciyle motive edilebilmekte ve daha fazla sosyal uyum görme isteğinde olabilmektedir (%86). Bu kuşakların toplumdaki azınlık gruplarına eşit hakların güvence edilmesi hususuna
büyük oranda olumlu tepki vermesi ve çeşitliliği toplumlarının zenginliğinin bir kaynağı olarak görmesi (%86) bu görüşe
destek vermektedir. Bununla birlikte GAA ülkelerindeki gençlerin %48’i ve Avrupalı gençlerin %45’i, çeşitliliğin toplumsal istikrar üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu düşünmektedir. Gençler arasındaki bu kuşkuculuğun en yüksek olduğu ülkeler Almanya (%59), İrlanda (%50), Polonya (%48), Türkiye
(%71) ve Fas (%52) olmuştur.
Gençlerin dinamizmi ve açıklığı da merak ve bağımsızlığa atfettikleri değerden ve Akdeniz’in diğer yakasındaki ülkeler hakkındaki haber ve bilgilere gösterdikleri yüksek ilgi
seviyesinden kaynaklanmaktadır. Genç Avrupalılar, GAA ülkelerinin kültürel yaşamı ve yaşam tarzları konusunda önemli ilgi gösterdiklerini ifade etmişlerdir (2009 yılındaki %75 ile
karşılaştırıldığında 2012 yılında %85). Bu veriler ayrıca genç
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Avrupalıların başlıca yabancı mutfak kültürünü araştırarak,
yabancı dillerdeki gazete ya da kitapları okuyarak, televizyon ya da sinema seyrederek, arkadaşlıklar kurarak ve seyahat yaparak yabancı kültürlerle etkileşim kurma eğiliminde olduğunu ortaya koyan başka araştırmalarla da (Eurostat,
2009) desteklenmektedir. GAA ülkelerindeki gençler, ekonomiden (2012’de %70 - 2009’da %63,2) siyasal yaşama (gençlerin %68,5’i), kültüre (2012’de %68 - 2009’da %62) ve dine
(2012’de %52,4 - 2009’da %47) kadar değişen birçok konuda
Avrupa’da yaşamın tüm boyutlarına yetişkinlerden daha yüksek göreli ilgi göstermektedir.
Kadınlar biraz daha içe dönük karakter sergilemekte, erkeklere göre karşı kültüre daha az ilgi göstermektedir; bununla birlikte kadınların da genel ilgi seviyesi 2009 ile 2012
yılları arasında artış kaydetmiştir (GAA kadınlarının Avrupa kültürüne yönelik ilgisi %4, dini eğilimlere yönelik %5
ve ekonomiye yönelik %9 artarken Avrupalı kadınların GAA
kültürel yaşamı ve yaşam tarzına yönelik ilgisi %6 artmıştır).
Gençler ve erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar kültürlerarası alış verişe de daha az maruz kalmaktadır.
Nispeten önemli düzeyde bireyin, toplumsal eylem potansiyeline inanmasına rağmen katı bir azınlığın (yaklaşık
%20) toplumu iyileştirmek için ne kurumsal ne de bireysel
düzeyde herhangi bir şey yapılamayacağını düşünmesi ve çoğunluğun ötekinin öncelikleri hakkında önemli düzeyde bilgi eksikliğine sahip olması uluslararası ve ulusal topluma son
bir uyanma çağrısı oluşturmaktadır.
Akdeniz bölgesine ilişkin algıya bakılacak olursa birinci araştırmada olduğu üzere belirli düzeyde iki
değerlilik bulunmasına karşı olumlu imajı teyit edilmektedir.
Akdeniz temel olarak olumlu değerlerle ilişkilendirilmektedir: 2010 yılına göre daha yüksek yüzdelik
değerlerle, misairperverlik (%50,5), yiyecek ve Akdeniz tarzı (%56,4) ve ortak tarih (%49,5). Aynı zamanda
Akdeniz korkutucudur. Bir güvensizlik ve huzursuzluk
kaynağı olarak görülmektedir; gerçi bu değerlendirme
Avrupalılar arasında %32 ve çatışma kaynağı olarak
görülen GAA ülkelerinde %27 ile nispeten daha düşük düzeydedir.
Kuzey ile güney arasındaki etkileşim fırsatları ve
modları büyük oranda yaşam standardı ve yasal hareket
imkanlarıyla belirlenmektedir. Ankete ilk gelen temel
etkileşim modları, Avrupalılar için iş ve turizm (%35)
olurken GAA vatandaşları için etkileşim başlıca sanaldır ve %19’u için İnternet bu yönde kullanılan araçtır.
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Siyasal açıdan bu sonuçlar, demokrasinin, ortak bir ufuk olduğu ve herkes için aynı değerleri taşıdığı ikrini teyit etmektedir. Demokrasi özellikle GAA için özgürlük, ifade özgürlüğü, serbest seçimler, insan onuruna saygı ve zenginlik anlamına gelmektedir.
Ancak demokrasinin uygulanması fırsatları aynı değildir; Avrupalılar için sosyal hareketlerin entegrasyonu yoluyla verimliliği elde etmenin en önemli yolu, toplumun sorunlarını çözmekken (%19) GAA katılımcıları bireysel eylemi tercih etmektedir (%22).
Anketçiler tarafından geliştirilen örtük bir kategorizasyona göre iki tür önerilen değer tespit edilmiştir:
‘ilerleme’ değerleri (merak, bağımsızlık, özgürlük ve diğer kültürlere saygı) ve muhafazakarlık değerleri (itaat, aileye bağlılık, din).
Bununla birlikte, bu değer kümelerine bakılacak olursa anketçiler tarafından hazırlanan bazı yanıtlar, ulusal kimlik ve aidiyet bakış açısından ötekiler üzerinde sahip oldukları algılar aracılığıyla yanıtlanıp tanımlanmıştır. Bu ikir, göç oranı, sömürge geçmişi ve bazen de bu ülkeler arasındaki uzun dönemli tarihsel bellek tarafından etkilenmiştir. Söz gelimi İrlanda ile karşılaştırıldığında İspanya ve Belçika’nın puanlarında, GAA ülkelerine yönelik algısında daha fazla olumsuz ön yargı söz konusudur. (İspanya’nın Fas’la son derece yakın ve
net bir tarihsel belleği ve bağımsızlık ilişkileri varken Belçika’nın uzak geçmişinde güney Akdeniz ülkeleriyle daha az çatışma deneyimi bulunmakla birlikte GAA ülkelerinden kaynaklanan göçmen gruplarıyla son derece zor ilişkileri söz konusudur). Ortak bir geçmişi olan ya da turizm ya da göç gibi kültürel etkileşimler yoluyla güncel ilişkileri olan ülkeler arasında bir zıtlaşmanın tekrar su yüzüne çıktığı gözlemlenmektedir. Bu322

nun tersine turizm ya da göç nedeniyle Akdeniz ülkeleriyle daha güçlü etkileşime giren diğer Avrupa ülkeleriyle
karşılaştırıldığında İrlanda, güney kıyılarıyla ilişkilerinde daha farklı bir hassasiyete sahiptir. İrlandalıların GAA
hakkındaki algıları daha tarafsızdır. İrlandalılar aktarılan
değerler açısından GAA ile Avrupa ülkeleri arasında çok
az fark görmektedir.
Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırıya kaçan ideolojiler Avrupa-Akdeniz bölgesinde artış göstermektedir; bu
durum son yıllarda mültecilerin Avrupa’ya gelişiyle bağlantılı olarak bildirilen ırkçılık temalı nefret suçlarının sayısıyla ortaya konmaktadır. İşsizlik oranlarının yüksek olduğu toplumların özellikle mülteci nüfusu barındıranları
sadece yerel ekonomiye yönelik değil, aynı zamanda yerel kaynakları tükettiklerini ve yerel iş gücü piyasasında rekabet oluşturduklarını düşündükleri nüfus hareketlerine yönelik memnuniyetsizlik ve hayal kırıklığı yaşamaktadır.
Etnik, kültürel ve dilsel bileşimlerinde ani kaymalarla yüz yüze kalan toplumların; ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı ideolojilerin yeşermesine yönelik verimli bir
ortam oluşturduğu bilinmektedir. Çok sayıda ‘yabancıyı’
birlikte yaşamak üzere kabul eden yerel halk, başta istihdam olmak üzere yaşam mekanının ve yerel kaynakların
yeterliliği konusundaki kaygılarla kimliklerinin boğulduğunu düşünmeye başlamaktadır. Öte yandan genelde savaş ve zulümden kaçan yeni gelenler, güvenli bir yer bulma ve yaşamlarını yeniden kurmaya yönelik aşırı baskı hissetmekte ve dolayısıyla yerel halkın, onlara yardım etme ve onları kabul etme konusundaki çekincelerini anlamakta güçlük çekmektedir.
Anna Lindh Vakfının felsefesi uyarınca farklılıklar, stereotiplerin analiz edilip karşılıklı anlayışın geliştirilmesi için incelenmektedir. Çeşitlilik; bir gelişme, öğrenme ve hatta zenginlik kaynağı olarak anlaşılıp algılanmaktadır.
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Hindu-Müslüman ilişkileri, Müslüman tüccarların yedinci/sekizinci yüzyılda Hint alt kıtasına ulaşmasıyla
başlamıştır. Erken döneme ait kayıtlarda her iki kültür arasında çok geniş çapta karşılıkla ilişkiler yaşandığını
ortaya koyan bilgiler yer almıştır. Erken dönemden günümüze değin Hindular ile Müslümanlar arasında dini
ve kültürel etkileşimin yanında ticari, siyasi, askeri ve ekonomik alanda da önemli gelişmeler yaşanmıştır. On
asrı geçen bu uzun süreçte her iki dini gelenek arasında çeşitli sebeplere bağlı olarak tansiyon kimi zaman
yükselmiş kimi zaman azalmıştır. Hindu-Müslüman ilişkileri tarihini geniş açıdan okumadan bu tür olayların
perde arkasını doğru analiz etmek kolay bir hadise değildir.
On birinci yüzyıldan (Gazneliler) on dokuzuncu yüzyıla kadar Hint alt kıtası Müslümanlar tarafından idare
edilmiştir. Yaklaşık sekiz asır devam eden bu süreçte özellikle Babürlüler döneminde (1526-1857) HinduMüslüman ilişkileri çeşitli yönlerden gelişme kaydetmiştir. Müslümanlar ve diğer din mensupları tarafından
yazılmış olan Orta Çağ dönemine ait tarihi kayıtlarda Babürlü hükümdarlarının ötekini anlamaya yönelik
samimi teşebbüslerde bulunduklarını ve hoşgörüye dayanan bir yönetim anlayışı benimsediklerini gösteren
pek çok örnek bulunur (Mahmud 1949, 31-39; Bayur 1946; Abdurrahman 2008). Bu tür hükümdarlar arasında
şüphesiz dikkat çeken kişi Ekber Şah olmuştur. Orta Çağ tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan modern dönem
araştırmacıların tespitleri de göstermektedir ki Ekber Şah, Hinduların konuştuğu ve Brajbaşa adı verilen yerel
dile de aşina bir isimdir. (Busch 2010, 274). O, bu ve benzeri özellikleri sayesinde dikkat çeken bir idareci
olmuştur.
Ebu’l Feth Celalettin Muhammed Ekber Şah, 1542 yılında Sind’de dünyaya gelmiştir. Babası Hümayun
Şah’ın ölümünden sonra Babürlü Devleti’nin üçüncü hükümdarı olarak 1556 yılında tahta çıkmış ve 1605
yılına kadar devleti yönetmiştir (Smith, Akbar, 1917). Ekber Şah hükümdarlığının ilk yıllarından itibaren
yayılma siyaseti takip ederek ülke topraklarını doğu ve güneydoğu yönünde genişletmiştir. Askeri başarılarının
yanı sıra pek çok sahada yaptığı yeniliklerle Hindistan’ı tek bir merkezî idare altına toplamayı başarmıştır. Ele
geçirdiği toprakları belirli bölgelere ayırarak buna uygun bir idare sistemi tesis etmesi, vergi toplama işinin
sağlıklı yürümesi için teşkilat kurması, güçlü ve düzenli bir ordu sistemi devreye sokması bu yeniliklerden öne
çıkanları olmuştur (Abdurrahman 2008, II/26; Smith 1917, 449-450).
Ekber Şah’ın güçlü bir devlet adamı pozisyonuna yükselmesinde, idari alanda getirdiği yeniliklerin yanı
sıra dini, sosyal ve kültürel hayatta devreye soktuğu reformların da önemli rolü olmuştur. Bu anlamda o,
tahta geçer geçmez tebaası altında olan Müslüman, Hindu ve diğer din mensuplarına karşı hoşgörüyü esas
alan evrensel bir barış politikası izlemiştir. Bu çerçevede kendisi, Hindistan’da yaşayan halkın devlet lehinde
çalıştığı ve devletin cizye almadan da gücünü koruyabileceği düşüncesiyle 1564’te gayri Müslimlerden alınan
cizyeyi kaldırmıştır (Bayur 1946, II/79). Hindu, Hıristiyan ve diğer din mensuplarının ibadethanelerini koruma
altına almış, bunları yasaklayıcı tutumlardan kaçınmıştır (Khan 2003, 118).
Ekber Şah döneminde Babürlü Devleti bölgenin en güçlü unsurlarından biri hâline gelmiştir. Ekber Şah’ın
otoritesinin pek çok kesimce kabul görmesi, hiç şüphesiz onun bütün tebaasına karşı yürüttüğü dini ve siyasi
politikasının sonucudur. Onun bu politikasına genel anlamda Sulh-i kul adı verilir. Sulh-i kul politikası gereği
Ekber Şah döneminde İbadethane, Din-i İlahi gibi çeşitli yenilikler gündeme gelmiştir. Ekber’in herkese eşit
mesafede durmayı esas alan ve toplumsal barışın tesisine dayanan bu politikası, çeşitli ırklardan ve inanç
gruplarından oluşan kesimlerin bir arada yaşamasına imkân tanımıştır. Bu çalışmada Ekber Şah’ın birlikte
yaşama kültürünün gelişimine sunduğu kendine özgü katkısı, Sulh-i kul doktrininin bir parçası olan İbadethane
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mefhumu çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece İbadethane olgusu etrafında Ekber Şah’ın on altın yüzyıl
Hindistan’da nasıl bir sosyal barış ve dini hoşgörü tesis ettiği ortaya konmaya çalışılmıştır.
İbadethane Fikrinin Oluşumu ve Birlikte Yaşama Kültürüne Katkısı
Ekber Şah’ın dini ve siyasi uygulamaları konusunda bilgi veren temel kaynak eserlerden biri Ekbername
adlı metindir. Ekbername, Ebu’l-Fazl el-Allami’nin (ö. 1602) Ekber Şah adına yazdığı Hindistan’ın idarî,
siyasî ve dinî hayatını konu alan eserdir. Burada Ekber Şah’ın özelde tebaasına genelde tüm insanlığa hitap
eden Sulh-i kul doktrinine yönelik ifadeler görülür. Örneğin bir yerde ideal bir hükümdarın taşıması gereken
vasılar sıralandıktan sonra şöyle bir açıklama yapılır: “Bütün bu niteliklere haiz olsa da bir yönetici evrensel
barışı esas almıyorsa devleti için uygun biri değildir. Dini ve mezhebi ne olursa olsun, bir hükümdar halkına
tek gözle bakmıyorsa, bazıları için anne bazıları için üvey anneyse, onurlu bir şahsiyet olamaz.” (Abul Fazl
1897, II/421).
Ekber Şah, dini ve siyasi uygulamalarının bir sonucu olarak diğer dinler hakkında da bilgi sahibi olmak
istemiştir. Özellikle o, hakikati anlama ve insan ile Tanrı arasındaki ilişkiyi kavrama meselesine odaklanmıştır.
Bu çerçevede 1575’te Fetihpûr Sikri’de İbadethane adı verilen büyük bir divanhane inşa ettirmiştir. Burada
saray mensuplarını, Müslüman âlim, edip ve mutasavvılarını, Mecusi, Hindu, Budist ve Hıristiyan bilginlerini
toplayarak dinî konularda ikir alış verişinde bulunmuştur. Onun bu uygulaması çeşitli dinlere mensup
kimselerin bir araya gelip münazaralarda bulunmasına ve birbirlerinin inanç ve öğretilerini daha yakından
tanımalarına fırsat vermiştir. Öte taraftan Ekber Şah’ın dini ve felsei görüşlerinin şekillenmesinde de burada
yapılan haftalık toplantılar oldukça etkili olmuştur (Abul Fazl 1897, III/113-119; Ghodrarollahi 2007, 12).
Ekber Şah, İbadethane yaptırmaktaki bir diğer amacını Ekbername adlı eserde şöyle açıklamıştır. “…İster
Hindu ister Müslüman olsun, her din mensubunun düşüncesini açıkça ortaya koyması için bu İbadethane
meclisleri vardır. İbadethane toplantıları vesilesiyle başkasına kapalı kalplerimiz açılsın ve Müslümanlar
gerçekte kim olduklarını bilsinler. Çünkü Müslümanların bir kısmı maalesef kendi dinleri hakkında bilgisizdirler.
Sadece dil ile bazı şeyler söylemekle Müslüman olduklarını zannetmektedirler. Hâlbuki bilmelidirler ki gerçek
Müslüman kendi nefsine karşı cihat edebilendir. Nefsani istekleri kontrol altına almak olan bu cihat, Hz.
Muhammed tarafından büyük cihat olarak tasvir edilmiştir…” (Abul Fazl 1897).
Ekber Şah tarafından inşa ettirilen İbadethanenin nerede ve nasıl yapıldığı, yapısal özelliklerinin neler olduğu
hususunda pek çok bilimsel çalışma yapılmıştır. Sayyid Ahmad Marahrawi, Rizvi ve R.C. Gaur bu konuda
ciddi araştırmalarda bulunan düşünürlerden bazılarıdır. Fakat elinizdeki çalışmanın konusu İbadethanenin
iziki özelliklerinden ziyade toplumsal barışın tesisindeki rolü ve ötekini anlamanın önemine yaptığı katkıdır.
Bu yüzden söz konusu yapının genel özellikleri gibi konulara burada yer verilmemiştir. İbadethane 1576
yılında tamamlandığında (Badauni 1865, 200), Sünni ve Şii din adamları bir araya gelip dinî meseleleri ele
almışlar ve belli konuları tartışmışlardır. 1578 yılından itibaren İbadethanede haftalık düzenli toplantılar
devam etmiş ve Müslümanların yanı sıra diğer din ve mezheplere mensup farklı düşünürler de bu toplantılara
iştirak etmiştir (Rizvi 1975, 125–28). Müslüman, Hindu, Caynist, Zerdüşt, Hıristiyan vb. din adamları buradaki
toplantılara katılıp dini düşüncelerini özgürce dile getirmişlerdir. Ekber Şah’ın dönemi her inançtan ve dini
gruptan kişinin eşit zeminde ikirlerini tartıştıkları bir ortam yaratmıştır. Sadece Şii, Sünni, Hindu, Caynist,
Zerdüşt değil, Çarvaka ekolü gibi ateist gruplar dahi bu tür tartışmalara dâhil olmuştur. Sen, 2005). Teolojik
meseleler üzerinde derinlemesine tartışmalar ve ikir alışverişleri yaşanmıştır. Böylece herkes ötekinin dini
düşüncesini daha yakından ve doğru kanaldan tanıma imkânı bulmuş, belli düzeyde de olsa ön yargılardan
kurtulmuştur. Ekber Şah’ın kontrolünde gerçekleştiği için hangi dine mensup olursa olsun herkes herhangi bir
korkuya ve endişeye kapılmadan özgürce ikrini beyan etme imkânı bulmuştur. Bu karşılıklı münasebetler din
mensuplarının birbirlerini anlamalarına ve manevi değerlere saygı göstermelerine zemin hazırlamıştır (Abul
Fazl 1897, II/252-253). Bu tartışmalarda her bir din mensubu akli ve geleneksel metotları kullanarak kendi
görüşünün doğruluğunu ispatlamakla yetinmemiş aynı zamanda inandığı değerlerin propagandasını yapmıştır.
Bu şekilde karşıdakileri kendi düşüncesine de çekmeye çalışmıştır (Syed 2010, 406).
1581 yılından sonra İbadethane toplantılarının düzenlendiğine dair net bilgiler olmasa da bunun beli bir
sür devam etmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ekber Şah’ın dini ve siyasi uygulamalarının başında gelen
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SONUÇ
Hümayün Şah’ın oğlu olarak tahta geçen Ekber Şah, Babürlü devletinin üçüncü hükümdarıdır. Yönetime
gelir gelmez o kendisini tebaası altında bulunan Hindu, Müslüman veya diğer din mensubu herkesin yöneticisi
olarak görmüş ve bu bağlamda evrensel bir barış politikası izlemiştir. Bu çerçevede çeşitli aşamalardan oluşan
Sulh-i kul anlayışını devreye sokmuştur. Diğer taraftan Hindular arasında yaygın olan dul kadınların diri diri
yakılması anlamındaki sati uygulamasını azaltıcı tedbirler almış, gayri Müslimlerden alınan cizyeyi kaldırmıştır.
İdari ve siyasi gücünü kullanarak devlet içinde bulunan farklı din, etnik ve kültürel unsurlar arasında hoşgörü
ortamını tesis etmeyi amaçlamıştır.
Ekber Şah’ın Sulh-i kul adı verilen evrensel barış politikası çerçevesinde yürüttüğü İbadethane açma,
Din-i İlahi adında yeni bir düşünce ortaya atma gibi bazı faaliyetleri çeşitli sebeplerden dolayı zaman zaman
eleştirilmiştir. Fakat bu çalışmada İbadethane olgusu bağlamında Ekber Şah’ın birlikte yaşama kültürüne
yaptığı katkı ele alındığından söz konusu tartışma konularına girilmemiştir. O, idareci olduğu dönemde
herkesin kendi inancını özgürce yaşamasına ve dini düşüncesini çekinmeden ifade etmesine müsaade etmiş
ve bunun için gereken koşuları hazırlamıştır. Ekber Şah’ın bu çabası, Orta Çağ dönemi için dünyanın pek az
yerinde eşine rastlanabilecek örnek bir modeldir. Bu açıdan onun birlikte yaşama kültürüne sunduğu katkı
gerek Hint tarihi gerekse dünya tarihi içinde kendine özgü bir yere sahiptir.
Ekber Şah, dini çatışmaların ve kargaşaların temel sebebinin ötekini yanlış anlama ve cehaletten
kaynaklandığını fark etmiştir. Bu nedenle hem diğer din mensuplarının düşüncelerini anlama hem de dini
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İbadethane toplantılarının ve burada yapılan ikri münazaraların toplumsal barışa ve birlikte yaşama kültürüne
çeşitli yönlerden katkı sunduğu görülür. Şiilerin bu dönemdeki durumu söz konusu katkıya ilişkin önemli bir
göstergedir. Örneğin, Kadı Nurullah Şustari adında Şii kökenli bir kişi, Ekber Şah’ın sarayında önemli bir
mevkie kadar yükselmiştir. Benzer şekilde bazı eserlerde Ekber Şah’ın, Şiileri himaye ettiği ve ikirlerini açıkça
ifade edebilecekleri özgür bir ortam tesis ettiği için onların takiyyeye başvurmalarına gerek kalmadığından söz
edilmiştir (Khan 1979, 439; Rezavi 2008, 202). Bunlar özelde İbadethane mefhumunun genelde Sulh-i kul
politikasının önemini ve toplumsal hayattaki etkisini ortaya koymaktadır.
Ekber Şah, dini ve siyasi politikası gereği Müslümanlara tanıdığı hakları diğer din mensuplarına da tanımış
ve bu anlamda ehil olarak gördüğü çeşitli dinlere mensup insanlara da önemli vazifeler vermiştir. Yüksek
makamlara onları da getirerek gönüllerini almaya çalışmış ve eşitlik ilkesine önem verdiğini bütün tebaasına
hissettirmiştir. Todar Mal isimli bir Hindu’yu mali işlerden sorumlu yapması bunun en somut göstergelerindendir
(Abul Fazl 1897, III/80). Buna ilaveten Ekber Şah, Hindular ile Müslümanlar arasında vuku bulan meselelerin
görüşülüp çözüme kavuşturulması için Hindu din adamı sınıfından olan Brahminlerin de yer aldığı yeni bir
mahkeme heyeti tesis etmiştir (Badauni 1865, 368). Kimseye din değiştirmesi için baskı uygulanmamış, aksine
herkesin istediği inanca dönmesine izin verilmiştir. Savaşta esirlerin köleleştirilmesi veya onların zorla bir
dine sokulması gibi uygulamalara müsaade edilmemiştir. Bütün bu kararlar, Hindu ve Müslümanların ve diğer
din mensuplarının Hindistan topraklarında barış ve güven içinde yaşamamalarına imkân tanımıştır (Abul Fazl
1897, II/159; Bayur 1946, II/89).
Tarihi kayıtlardan anlaşıldığına göre Ekber Şah’ın ortaya koymuş olduğu İbadethane ve Din-i İlahi gibi
kimi yenilikler, bazı Müslüman düşünürler tarafından zaman zaman eleştirilmiştir. Çalışmamızda Ekber Şah’ın
dini ve siyasi faaliyetlerinin toplumsal barışın sağlanmasındaki rolü ele alındığından bu tür tartışma konularına
girilmemiştir. Fakat bu alanda önemli çalışmalar yürüten kimi düşünürlerin de belirttiği üzere (Bayur 1946,
138-139), Ekber Şah’ın bazı mektuplarında açıkça amacının dine ve millete hizmet olduğunu belirtmesi ve
yaptığı faaliyetler neticesinde pek çok bölgenin Müslümanların eline geçtiğini ifade etmesi, onunla ilgili
değerlendirmelerde bulunurken daha mutedil davranılması gerektiğini göstermektedir. Nitekim şu açıktır ki,
onun Sulh-i kül anlayışının bir yansıması olan İbadethane ikri sadece mezhepsel tartışmaların yaşandığı veya
dini meselelerin ele alındığı bir meclisin teşekkülüne zemin hazırlamakla kalmamış aynı zamanda Orta Çağ
döneminde Hindistan topraklarında yaşayan farklı din, ırk ve kültür birikimine sahip bireyler arasında hoşgörü
ve huzur ortamının gelişmesine de imkân tanımıştır.

gelenekler arasında vuku bulan gerilimleri en aza indirme amacıyla Agra şehri yakınlarında Fetihpur Sihri
denilen bölgede münazara meclisinin toplanabilmesi için İbadethane adıyla bir yapı inşa ettirmiştir. Bu mecliste
sadece Müslüman teologlar değil, Hindu, Budist, Caynist, Mecusi, Hıristiyan din adamları da bulunmuştur. Bu
toplantılar vesilesiyle din mensupların birbirlerini daha yakından tanıma imkânı yakalamış ve ötekine hoşgörü
ile yaklaşma becerisi kazanmıştır. Söz konusu toplantılarda aklı kullanmanın ve mantıki tartışma yapmanın
önemi ortaya çıkmıştır. İbadethane toplantıları Hint toplumunda yaşayan bireyler arasında dini hoşgörünün
gelişmesine ve birlikte yaşama kültürünün artmasına imkân tanımıştır. Neticede İbadethane ikri başta olmak
üzere Ekber Şah’ın dini ve siyasi uygulamaları tebaası arasında saygı, sevgi ve toplumsal huzurun artmasına
katkı sunmuştur.
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İNSANI İLİŞKİLER VE BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜMÜZÜN
GELİŞTİRİLMESİNDE MANEVÎ DEĞERLERİN ROLÜ
İsa CEYLAN338*

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Ankara/TÜRKİYE

İnsan, sosyal hayatın gereği olarak ve fıtraten diğer insanlarla bir araya gelmeye ve onlarla iletişim halinde bulunmaya ihtiyacı olan bir varlıktır. İlişki ve iletişim, insanın varlık sürdürme biçiminin bir ürünüdür. Aynı
zamanda insanın varlık sürdürme sürecinde insanın duygu ve düşünce dünyasına göre değişimlere uğrayan insana özgü bir olgudur. İnsanın tabiat ve toplumla olan iletişimi varlığını devam ettirebilmesi için gereklidir.
Bireyin toplumla olan iletişiminde kültür büyük rol oynar. İnsanlarla iletişim için kullanılan araç ve gereçlere
anlam yükleyen değerlerden ve bunlarla iş yaparken örgütlenme biçimlerinden, iş bölümü ve iş birliği açısından haklılaşmayı ve kurumsallaşmayı amaçlayan açıklama ve inançlardan oluşan kültür, insanın her açıdan etkinliğini arttırır. İnsanların birbirleriyle olan ilişki biçimlerindeki farklılaşmaları, taraların gözünde haklılaştıran değerler sistemi ise, insanın toplumsal hayat tarzını oluşturur.339 Aynı duygu, düşünce ve kültürü benimseyerek bir araya gelen insanlar, zaman içinde ortak bir tarihi mirasa sahip olurlar, kendilerine has bir hukuk
düzeni kurarlar, belli bir dinî inancı benimserler ve kendilerine mahsus bir toplumsal değerler sistemi oluştururlar ve zaman içinde diğer insan toplumlarından farklı bir sanat ve edebiyat anlayışı geliştirirler.340. Toplumsal değerler Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre; “toplumun fertlerini birbirine yaklaştıran, bir arada tutan, toplumun devamını sağlayan temel yargılar, değerler” olarak ifade edilmiştir.341 Değerlerin, bireye doğrudan etki
eden ve hayatın her kademesinde ona şekil veren fonksiyonları mevcuttur. Bu fonksiyonlar bazen ailede bazen
de sosyal hayatta bireye olumlu özellikler kazandırmakta ve bireyin ait olduğu topluma biraz daha yakınlaşmasını sağlamaktadır. Böylelikle birey topluma sosyal açıdan daha kolay ve daha hızlı uyum sağlamaktadır.342
Birlikte yaşamaya yönelik dünya değerlerinin geliştirilmesi, kültürlerin ve inançların ayırıcı, ötekileştirici
girişimlerini aşarak büyük insanlığın amaç ve hedeinde ortaklığı, insanlığın dayanışması ve birbirlerini severek, anlayarak duygu ortaklığı kurması yönünde büyük bir adımdır.
Yöntem
Amaç
Bu araştırmamızın amacı, Ankara’da yaşayan üniversite öğrencilerinin, manevî değerler ile insani ilişkiler
ve birlikte yaşama kültürü arasındaki ilişkilere yönelik duygu ve düşüncelerinin incelenmesidir.
Problem:
Araştırmanın problem cümlesi: “Manevi değerler, insani ilişkileri ve birlikte yaşama kültürünü etkilemekte midir?”
Alt problemler ise şu şekildedir:
Dini inanç birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahip midir?
Birlikte yaşama kültürü açısından hangi manevi değerler önemlidir?
Küresel barış konusunda güven kavramı neyi ifade etmektedir?
338. Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Din Psikolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi. E-posta: ceylanisa@gmail.com,
Tel.: 0555 3956137
339. Ünsal Oskay, İletişimin ABC’si, Der Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1.
340. Nevzat Aşıkoğlu, “İslam’a Göre İnancın Toplumdaki Yeri ve Rolü”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 4, S. 1,
2000, s. 1.
341. Türk Dil Kurumu TDK Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2011.
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GİRİŞ

Farklılıklar bireyin duygularını ve eylemlerini etkiler mi?
İnsani ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki problemlere çözüm üretilebilir mi?
Evren ve Örneklem:
Bu amaçla yapılan nitel araştırmada, araştırmanın evreni Ankara’da yaşayan üniversite öğrencileridir.
Manevî değerler ile insani ilişkiler ve birlikte yaşama kültürü arasındaki ilişkiye yönelik olarak öğrencilerin
duygu ve düşüncelerinin yorumlandığı bu çalışma fenomenolojik çalışma niteliği taşımaktadır. Örneklem olarak seçilen ilahiyat alanında lisansüstü eğitim alan öğrencilere yönelik bu çalışma ile ilgili duyuru yapılmış ve
seçkisiz olarak araştırmaya katılmaya gönüllü olanlardan 26 katılımcı örneklem olarak alınmıştır.
İşlem:
Öğrencilere, manevî değerler ile ilgili açık uçlu sorular sorulmuştur. Sorular, katılımcıların manevi değerler insani ilişkiler ve birlikte yaşama ile ilgili duygu ve düşüncelerinin incelenmesine yöneliktir. Alınan cevaplar ve öğrencilerin deneyimleri, veri analizi yöntemleri açısından birinci döngü kodlamalardan yapısal ve betimsel kodlama ile kodlanmıştır. Sonrasında ikinci döngü kodlamalardan eksen kodlaması yapılarak deneyim
öbeklerinin merkezi şemaları belirlenmiş ve bu şemalara yönelik önermeler yazılmıştır. Sonrasında ise bu önermeler insani değerler ve birlikte yaşama kültürü açısından yorumlanmıştır.
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Sorular:
Merhaba Sayın Katılımcı,
Aşağıda, manevî değerler ile birlikte yaşama kültürü arasındaki ilişkiye yönelik birtakım sorular bulacaksınız? Lütfen size ayrılan bölümde soruların tamamına cevap vermeye özen gösteriniz? Sorulara gerçekçi ve
özverili cevap vereceğinizi umuyor teşekkür ediyorum.
Dini inancın birleştirici ve bütünleştirici bir yönü olduğunu düşünüyor musunuz? Nasıl?
Birlikte yaşama kültürü açısından hangi manevî değerlerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz?
Küresel barışa etki etmesi açısından güven kavramı sizin için ne anlama gelmektedir?
Farklı inanca veya ırka sahip bir insanla bir araya gelmek sizi nasıl hissettirir? Ona nasıl davranırdınız?
Niçin?
İnsanî ilişkilerin geliştirilmesinin önündeki engellere yönelik çözümler önerir misiniz? Nasıl?
Bulgular
Dinin Birleştirici Boyutu
Dinin hem olumlu hem de olumsuz anlamda birleştirici yönü vardır. Din toplu halde yaşamayı teşvik etmektedir. Din; farklı ırktan ve siyasi düşünceden olan insanları ortak bir çatı altında toplar. Dini inanç, insanlar
arasında ortak noktadır. Farklı düşünen ve yaşayan insanlar ortak bir din ile ortak paydada buluşur. Aynı inanç
sistemine bağlı olanlar benzer veya yakın düşüncelere sahip olurlar. Son zamanlarda sıkıntılar yaşayan Suriyelilerin Türkiye’ye çabuk adapte olması ortak din anlayışının birleştirici yönünü göstermektedir.
Dinin bizatihi kendisi bireysel değil, toplumsal yaşamı teşvik etmektedir. Örneğin toplu halde yapılan ibadetlerin daha çok sevap olduğunu söyleyerek, insanları birlikte hareket etmeye teşvik etmektedir. Ayrıca farklı kültür ve milletlere mensup olan, ancak aynı inancı paylaşan insanların daha çabuk bir şekilde kaynaştıklarına şahit oluyoruz. Örneğin ülkemizde ki Suriyeliler. Farklı dini bir inanca mensup olan bir toplumda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Ama Türkiye’de daha çabuk adapte olduklarını görmekteyiz. Dolayısıyla dini inanışlar ibadetleri, bayram, kandil ve Ramazan gibi özel gün ve aylarda birlikte hareket etmeyi teşvik etmesi, dinin birleştirici yönünü ve farklı kültür ve milletlere mensup olan dindaşlar ile birlikte yaşamakta bütünleştirici yönünü göstermektedir.(Ö6)
Kaliteli insan olmada dinin birleştirici yönünden faydalanılmalıdır. İnsanlar aynı duyguları paylaştıkça yakınlaşırlar. Kendilerini birbirlerinin yanında daha rahat hissederler ve kendilerini daha iyi ifade ederler. Bu noktada dini inanç birleştirici ve bütünleştiricidir. Dini bayramlar insanları bir araya getirir. Din, İnanırlarına olay330
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lar karşısında belirli bir tutum ve davranış sergileyecek bir düşünce ve dünya görüşü sağlar. Dini inanç, insanları birleştirmede diğer inanç türlerinden daha etkilidir. Aynı dine inanan insanlar bir arada yaşamayı isterler.
Nitekim dini inancın birleştirici rolüne dair pek çok örnek vermek mümkündür. Osmanlı devletinde halifenin yaşanan savaşlardaki rolüne baktığımızda İslam dünyasına aynı inanca sahip bir topluluğa, o topluluğun
lideri olarak yaptığı çağrıyla farklı coğrafyalarda yaşayan insanların bir araya gelip ortak bir eyleme katkıda bulunmalarını sağlamıştır. (Ö10)
Bir arada yaşamak, aile, toplum ve millet olmanın önemini akla getirir. Birlikte yaşama kültürü toplumsal
sağlığı olumlu etkiler.
İnsana, düşünceye, hürriyete, ahlaklı olana ve kültürel mirasa saygı duymak ve vatan sevgisi birlikte yaşama kültürü açısından önemlidir. (Ö9)
Dinin Ayrıştırıcı Etkisi
İnanç sistemi kişiliği etkilediği için farklı inanç sistemine bağlı bireyler kolaylıkla bir araya gelemezler. Dinin öğretileri ile dini yaşayanların eylemleri, diğer inananlara bakış açıları ve dini yorumlama biçimleri farklılık gösterebilir. Din ortak düşünmeye de ayrıştırmaya da sebep olabildiği söylenmiştir.
Dini inancın aynı inanç sistemine bağlı olanlar arasında birleştirici bir yönü olsa da farklı inanç sistemine
bağlı olanlar arasında ayrıştırıcı bir yönü vardır. Aynı inanç sistemine bağlı olanlar benzer veya yakın düşüncelere sahip olurlar. Düşünceler duygulara, davranışlar, alışkanlıklar ve kişilik özelliklerine kaynaklık edeceğinden, farklı inançlar (düşünceler) farklı duygular, davranışlar, alışkanlıklara ve kişilik özelliklerine kaynaklık eder. Dolayısıyla farklı düşünen, farklı davranışlarda bulunan, farklı kişilik özelliklerine sahip insanlar bir
araya rahatça gelemezler, birleşemezler. (Ö1)
Ortak Tanrı İnancı
Yüksek bir otoriteye inanan insan için din birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir. Tek tanrı olan
Allah’ın tüm insanları yarattığı düşüncesi beraberinde barışı ve birlikteliği getirir. Aynı İlah’a inanan insanlar
aynı değerler altında birleştiği belirtilmiştir. Bir dine inanıyor olmak demek insanın hem kendisiyle hem diğer
insanlarla hem de yüce Yaratıcıyla manevi bir bağ kurmasına yardımcı olmaktır. Farklılıkların daha iyi tanınması için yaratılmış olduğu anlayışına göre de insanlar barış ve birlik içerisinde yaşaması gerektiği ifade edilmiştir.
Yaratılanı severim yaratandan ötürü yaklaşımının Müslüman ülkelerde yaygınlaşması gerektiği ifade edilmiştir.
Dini inancın birleştirici ve bütünleştirici yönünün olduğu kesindir. Öncelikli olarak kutsal kitap ve peygamberleri göndererek insanlara yön veren ve insanları yaratan tek kudret Allah’a inanma ilkesi altında toplamaktadır. Farklılıkların daha iyi tanınması için yaratılmış olduğu anlayışına göre de insanlar barış ve birlik içerisinde yaşamalıdırlar. Dolayısıyla kaliteli insan olmada dinin birleştirici yönünden faydalanılmalıdır. (Ö9)
Dini Ritüeller ve Ortak Yaşam
Dini inancın öğretileri kültürü etkiler. Din toplu halde gerçekleştirilen ritüellerle aynı dine inanan insanlar arasında kaynaşmayı sağlar. İnsan sosyal bir olgu olan dinden etkilenir. Dini aktiviteler dayanışmayı arttırır. İslam dininin esas kaynakları olan Kur’an ve sünnette belirtilen birlik mesajları yaşanan kültürü büyük ölçüde etkilemektedir. İnsana insan olduğu için değer verme inancı beraberinde birlikte yaşama kültürünü getirir. Herhangi bir dinin karakteri o dinin İnanırlarının duygu durumunu, hayatı ve eşyayı anlamlandırma şeklini ve eylemlerini etkiler. Aynı dinin İnanırlarının arasında dayanışma, aidiyet ve sahiplenme duyguları gelişir.
Din toplumsal düzeni ve ahlaki değerleri inşa eden, bireysel gelişimi sağlayan, iyilik yardımlaşma konusunda yol gösteren, birleştirici ve bütünleştirici role sahip sosyolojik bir kavramdır. Din İnanırlarına ortak duygu,
düşünce, davranış ve hedeler sunarak birlikteliği sağlar. Aynı dine inanan Müslümanlar kısmen de olsa birbirlerinin sorunlarını dert edinirler. Dini günler ve törenler birleştirici özelliğe sahiptir. Aynı dine inanan insanlar
ortak duygu, düşünce, davranış biçimi ve iletişim araçlarına sahiptir.
Dinin asıl ehemmiyeti ibadetleri dahi toplu şekilde olmasını daha efdal görmek ve tavsiye etmek her grubun temel prensibi olduğu kanaatindeyim. Ayrıca sadece aynı dine mensup aitlik hissinin yanında güneş gibi
olabilmek herkese kucak açabilmek ve herkese ışık olabilmek, toplum da -aynı dine mensup olunmasa bile- bütünleşmeyi sağlayacak bir yaşantıyı da içselleştirmek önemlidir.
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Din ve Değerler
Dini inanç, özünde evrensel değerleri barındırır. Aynı dine inanan insanlar aynı ortak değerlere sahip olurlar. Dini inanç insani değerlerin ortaya çıkmasını sağlar. Hoşgörü, affetme gibi değerlerin toplum hayatında
öne çıkmasında İslam dininin etkisi büyüktür. İslam dini, değerleri yaşatmaktadır; bir araya gelen İnanırlarının aynı duyguları paylaşmasını ve rahat iletişim kurmasını sağlamaktadır. Ortak değerler hayatı anlamlı kılar
bu noktada dini inanç birleştirici ve bütünleştiricidir. Dini inancın kazandırdığı değerler birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir.
Dini/milli bayramlarda Türk geleneksel kültüründen de süregelen bir adet üzere bir araya gelmenin, bayramlaşmanın; birbirimizle hatta tanımadığımız insanlarla dahi iletişim kurmamızda, kardeşlik bağlarımızın
güçlenmesinde çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. İnsan olmanın temellerinde yer alan hoşgörü, affetme gibi yönlerin öne çıkarılmasında özellikle İslam dinine inanan insanlar üzerinde Kur’an-ı Kerim ‘in etkisi
çok fazladır. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette ve İslam peygamberi Hz. Muhammed’in sözlerinde selamlaşmanın yaygınlaşması, namazlarda bir araya gelinmesi, hoşgörülü olmak yer almaktadır. Ve bu tutum sadece kendi dinine inanan insanları değil tüm insanlığı hatta varlığı kapsamaktadır.(Ö7)
Dini inancın kazandırdığı değerler birleştirici ve bütünleştirici bir etkiye sahiptir. Dini inancın özünde insana insan olduğu için değer verme, koşulsuz saygı yatmaktadır.
Manevî Değerler
Türkiye’de kültürel, manevî ve dini değerler iç içedir. Değerler, bireylerin gelişim dönemlerine ve duygu
dünyalarına göre değişiklik göstermektedir. Güven değeri diğer manevî değerlerin de üstünde bir değer olduğu düşünülmektedir. Hz. Muhammed’in el-Emin olarak anılması güven değerinin önemine örnek olarak verilmiştir.
Kur’an’da en üst değer olarak karşımıza güven çıkmaktadır. Son dönem ülkemizde yaşananları göz önünde bulundurunca Kur’an’ın en üst değeri olan güvenin ülkemizden gönderilmeye çalışıldığını fark edebiliriz.
Sevgi, saygı, hoşgörü gibi tüm manevi değerler birlikte yaşama kültürü için önemlidir ama aramızda bir güven
bağı kuramazsak, diğer değerler tek başına yeterli olmayacaktır. Nitekim unutulmamalıdır ki, Hz. Muhammed
(s.a.s.) peygamberliği öncesi el-Emin olarak anılması onun en baskın özeliğini olduğudur. Buradan da güvenin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. (Ö16)
Ahlaki değerler ve ahiret algısı kişisel hırsları azaltır, bireyleri toleranslı hale getirir, birlikte yaşama kültürünü pekiştirir. Bir arada yaşamak, aile, toplum ve millet olmanın önemini akla getirir. Değerlerin öncelikle bireyde sonra da toplumda etkili olması gerekir.
Birlikte yaşama kültürü denilince, aile olmanın, toplum olmanın geniş anlamda millet olmanın önemi akla
geliyor. Bunu sağlamak için de yardımlaşma, sevgi, saygı, hoşgörü, alçakgönüllülük, iki yüzlü olmama vb. değerlerin insanlar üzerinde etkili olması ve daha sonra da bütün üzerinde etkili olması gerekmektedir.(Ö4)
Manevi değerler, bireyin kişisel gelişiminde ve toplumsal fayda oluşturmasında önemli bir yere sahiptir.
Manevi değerler açısından bireylere koşulsuz saygı gösterildiğinde, birey inandığı değerleri rahat bir şekilde yaşayarak kendini gerçekleştirme yolunda sağlam adımlarla ilerler. Özgürlüğünü manevi değerleri ile
bütünleştiren birey de toplumda üretken, kapsayıcı ve her alanda faydalı olur. Bu bağlamda manevi değerleri
bireylerin herhangi bir baskı altında kalmadan ( yani mahalle kültürü dışında farkında olarak ) yaşayabilmesini önemli buluyorum. (Ö13)
Manevî değerler açından toplumda en çok eksikliği hissedilen değer ise saygı değeri olduğu belirtilmiştir.
Saygı değerinin toplumda yerleştirilmesi için çok çalışılması gerekir. Ayrıca adalet, tüm diğer değerlerin önünde esas bir değer olarak nitelendirilmiştir. Tarihimizdeki parlak dönemlerin öne çıkan özelliği adaleti esas tutmaları olarak nitelendirilmiştir.
Manevi değerler birlikte yaşama açısından oldukça önemlidir. Öncelik sıralaması yapacak olursak; adalet,
merhamet, güven, hoşgörü ve saygı diyebilirim. Bugün farklı inançların ve kültürlerin bir arada huzurla yaşadığı toplumlarda vazgeçilmez unsur öncelikle adalettir bana göre. Osmanlı’yı Osmanlı yapan da bu değer idi.
Asrı Saadet’i cennet kılan da… (Ö17)
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Ortak kabul edilen değerler toplumun huzuru ve üretken çalışmalar için gerekli görülmüştür.
Ortak kazanılan tecrübeler ve paydaşlarla bir arada tutulan toplum, elbette ki bu işin devamı için yine ortak kabul edilen manevi değerlerle ayakta tutulabilir. Manevi değerler teşekkür-şükür saygı sevgi hoşgörü anlayış karşılıklı iletişim özveri ve aidiyet duygusu toplumun yapı taşlarıdır. Bu temel taşlar toplumun sakinleşmesini ve yapıcı çalışmaların yürütülmesi hususunda önemli rol oynar. (Ö22)
Değerlerin manevi değer olabilmesi için niyet çok önemli görülmüştür. Özellikle Allah rızası için yaşanan
değerler manevi değerler olarak sunulmuştur.
Hoşgörülü olmam şefkatten ve Allah için sevmekten gelmeli. Bir menfaat olmadan sadece Allah’ın rızası ve
sevgisi için insanları sevmek ve onlara iyi davranmak çok önemli değerler. (Ö26)
Modernizmin insanlığı getirdiği noktada değerlerin varlığına ihtiyaç fazlasıyla hissedilmektedir. İnsanî değerlerin iman kavramı ile bütünleşmesi manevi değer olarak değerlendirilmiştir.
Birlikte yaşama kültürü açısından hangi manevi değerlerin önemli olduğu sorusuna verilen cevaplar değerlendirildiğinde, en çok ifade edilenden en az ifade edilene göre ilk 10 manevî değer sıralandığında şu tablo ile
karşılaşmaktayız:
Manevi Değerler

(30 defa)

6.

Yardımlaşma (11 defa)

Hoşgörü (29 defa)

7.

Güven

Ahlak

(22 defa)

8.

Diğerkâmlık

(8 defa)

Sevgi

(12 defa)

9.

Merhamet

(5 defa)

Adalet

(11 defa)

10.

Afetme

Saygı

(10 defa)

(4 defa)

Kişiler arası iletişimde en önemli husus, karşıdaki bireye ve ait olduğu kültüre değer vermektir saygılı davranmaktır. Değerlerin aktif yaşanmaması yaşamı problemli bir hale getirir ve kaosa sebep olur. Din; saygı, sevgi, güven, fedakârlık, hoşgörü gibi değerleri içerisinde barındırır.
Değerler, özellikle de manevi değerler görüldüğü gibi birleştirici ve bütünleştirici boyutlarıyla ifade edilmiştir. Değerlerin birleştirici boyutu din üzerinden açıklanmakla beraber milli ve manevi değerlerin de bir arada yaşama kültürüne olan etkisine vurgu yapılmıştır. Bireyler yaratılışları gereği farklı duygu, düşünce ve davranış özelliklerine sahiptirler. Fakat inanç ve değerler bu farklılıklardan ortak paydalar üretmekte ve bireyleri aynı düzlemde buluşturmaktadır. Özellikle ibadetlerin ve dini ritüellerin sosyal ortaklıklar doğurmasının bir
arada yaşama ve birlikte hareket etme bilincine katkı sağladığı ifade edilmiştir.
İnsanın anlam dünyasını oluşturan değerler, dinden oldukça etkilenmiş ve dini değerler ile manevi değerler
aynı olarak görülmüştür. Dinini birleştirici yönüne çokça vurgu yapılmakla beraber farklı din veya dini gruba
mensubiyetin ayrıştırıcı bir unsur olabileceği de belirtilmiştir. Aynı Tanrı’ya imanın, genellikle ortak düşünceye ve harekete sebep olduğuna dikkat çekilmiştir. Kimlik oluşumunda dini ögelerin, çoğu zaman milli ve kültürel ögelerin önüne geçebildiğine dikkat çekilmiştir. Dolayısıyla ortak din algısı, birey için milli ve kültürel
ortak kodlardan daha önemli bir hale gelebilmektedir.
İnsanî ilişkiler açısından önemi zikredilen değerler kaliteli insan olma, evrensel ahlak değerlerine uyum sağlama, Yaratan’ın istediği ideal Mü’min haline gelme, toplumsal normlara uygun hareket etme v.b. açısından son
derece büyük rol oynamaktadır. Bahsi geçen değerlerin yokluğu durumunda dünyada hayat olgusunun devamlılığı büyük tehlikeye düşebileceği ifade edilmektedir.
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ŞİDDETİ VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEDE TASAVVUF ÖĞRETİSİ NEZDİNDE
GİZİL ÖĞRENME KURAMININ ETKİLİ KILINMASI
Emine YİĞİT

Trabzon Akçaabat Yıldızlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni.
Trabzon/TÜRKİYE
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris olsa hakikatte asidir
Yunus EMRE

Kuşkusuz insanı diğer varlıklardan ayıran en büyük özellik karmaşık şeyleri öğrenebilme ve öğrendiği
şeylerden farklı şeyler vücuda getirebilme yetisidir. Öğrenme:Yaşantı sonucu davranışta meydana gelen nispeten sürekli bir değişikliktir. (Yeşilyaprak,2003,s.142) Yaşantı ürünü ve çok az kalıcı izli davranış değişikliğidir. (Demirel,2003,s.7)
Eğitim, genel anlamda bireylerde davranış değişikliği meydana getiren bir süreçtir. Bir başka ifade ile ‘’Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik değişme meydana getirme süreci
‘’ (Demirel,2003,s.6) olarak ifade edilir. İşte tam da bu noktada istendik ve kasıtlı eğitimin ya da öğrenmenin
daha çok okullarda, ailede gerçekleştiği gerçeği vardır.
İnsan sosyal bir varlıktır ve dinamik, sürekli değişen, anı anından farklı bir zaman zinciri olgusunda yaşamını sürdürür. Bu anı anından farklı süreçlerde insan sadece okulda ve ailede ideal olanı kasıtlı olarak istendik
yönde öğrenmez. İnsanın sosyal bir varlık olması ve öğrenmeye, değişebilmeye odaklı psikolojisi onun çevresinden bilinçsizce, farkında olmadan, gizil bir şekilde, nitelikli olmayan hatta bazen zararlı olabilecek şeyleri de öğrenmeyi beraberinde getirir. Bu öğrenmenin okula herhangi bir mekâna gereksinimi yoktur, hayatın
içindedir ve gizil öğrenme bütün gelişim süreçlerinde özellikle ergenlik sürecinde daha yoğun olmak üzere etkilidir diyebiliriz. Dolayısıyla gizil öğrenme insan hayatını öğrenmenin niteliğine göre olumlu ya da olumsuz
manada etkileyebilme gücüne sahiptir.
Gizil öğrenme kuramının kurucusu Tolman’a göre gizil öğrenme bilinçsizce, farkında olmadan ve istemeden edinilen öğrenmelerdir. Buna göre, bazı öğrenmeler öğrenme amacı olmadan, hatta kişi farkında olmadan
gerçekleşir. Yeni öğrenmeler bilinçsiz öğrenmelerdir ve bu öğrenmeler bilinçaltına farkında olunmadan yerleşir. Yapılan çalışmalar, gizil öğrenmenin zihinsel imge ya da bilişsel harita olarak depolandığını göstermektedir. Organizma ilgili bir problemle karşılaştığı zaman bu haritalara başvurur ve gerekli bilgiyi kullanır. (Gizil
Örenme, (t.y.), https://kpssevi.wordpress.com/tag/ortuk-gizil-ogrenme/ ) ‘’Bilişsel harita büyük oranda farkında olmadan zihinde oluşur. Örneğin; birey ilk defa girdiği bir şehirde gideceği yönü belirlemede şaşırıp kalabilir. Çünkü henüz bu şehirle ilgili bilişsel harita oluşmamıştır. Bu konuda yapılmış bir deneyde günde belirli bir
süre özel bir alanda rastgele dolaştırılan maymunların alanın gizli bir bölümüne daha önce saklanan yiyecekleri alanda dolaştırılmayan maymunlara göre daha kolay buldukları görülmüştür. ( Örtük Öğrenme,(t.y.), http://
egitimvaktim.com/gizil-ortuk-ogrenme)
Ülkemizde kadın cinayetlerinin televizyonlarda yayımlanan kadın cinayeti haberlerinden sonra artış göstermesi ancak gizil öğrenmeyle açıklanabilir. Burada başka bir hakikat ortaya çıkmaktadır. Bilişsel haritasında
savunma duyusu, direnci olmayan kişiler öğrendiklerini davranışa dökebilmektedir. Bu konu ile ilgili Peygamber Efendimizin (S.A.): ‘’Her mümin affedilir, ancak günahını başkalarına açıklayanlar hariç...’’ (Buhari) buyurmuşlardır. Bu Hadis-i Şerif gizil öğrenmeyle ilintilidir. Olumsuz davranışın yani günahın ifşası, örtülü öğrenmeyle olumsuz davranışı öğretebileceği hakikatini bünyesinde barındırır.
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Bireyin suça teşebbüs temayülü gösterme ve insan vicdanının kendiyle mücadele ettiği o hassas zaman diliminde, o en ince muhakemenin yapıldığı anda, bireyin hafızasında ya da bilişsel haritasında geçmişinden gelen ya da kalan gerçekleştirmeyi azmettiği suçtan caydıracak bir olay, etkisinde kalınan bir öykü, bir ilm, çocukluğunda dinlediği bir masal, bir menkıbe, etkisinde kalınan ibretlik bir yaşam öyküsü suça azmedeni suçu
işlemekten vazgeçirebilecek güce sahip olabilir mi? İşte tam bu noktada çağlar boyunca sadece milletimizi değil bütün insanlığı bilgelikleri, hoşgörüleriyle etkileyen tasavvuf ehlinin yaşam öyküsü, menkıbeleri veNebevi felsefe muhtevalı öğretilerini içeren bıraktıkları yazılı eserler, bilinçli bir şekilde güncel hayatın dinamikleri içinde, sosyal hayatta yer alır kılınarak özellikle çocukların ve gençlerin dimağlarına başka bir ifade ile bilişsel haritalarına sunulamaz mı?
Tasavvufun birden çok tanımı vardır. Tasavvuf, ahlak ve ihlas ilmi. Bir diğer tarile tasavvuf: ‘’Kalple yapılması ve sakınılması lazım olan şeyleri, kalbin ve ruhun kötülüklerden temizlenme yollarını öğreten
ilim.’’(Yeni Rehber Ansiklopedisi 1994:cilt,18 sayfa355) ‘’ Tasavvuf, bir derunî yaşantı, bir dinî deneyim ya
da manevî bir hâldir ...iyi bir ahlâktır ...terbiyedir ...kalbi temizlemek, Allah’ı yüceltmek ve insanlara şefkat
beslemektir.”(Çubukçu 1995: 103). ‘’Tasavvuf, Allah’ı bilme ve bulma yoludur.” (Anadol 1993: 94). Bütün bu
tanımlardan hareketle tasavvufun insanın bütün kötülüklerden arınmasını sağlayan, dini içerikli temelleri olan
bir öğreti olduğunu görüyoruz. Tasavvuf; güncel olan, gerek genç nesil gereksediğer kesimler tarafından merak edilen, dikkate değer, üzerinde kafa yorulan, kitaplar yazılan ve okunan, geçmişten geleceğe bir ses olma
niteliği taşıyan, beraberinde sosyal gerçekliği, dini ve felsei temelleri olan bir öğretidir.
Mutasavvıların, velilerin, örnek şahsiyetlerin yaşamları veNebevi felsefe içerikli öğretileri rehberliğinde gerçekleşecek öğrenmeler, bilişsel haritanın oluşmasında, bu haritanın hafızasının niteliğini belirlemede ve
sonrasında davranışların yönünü olumlu olana yöneltme konusunda etkili olabilir.Nebevi felsefe içerikli öğreti: Rabbimizin Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (S.A.)rehberliğinde bize gönderdiği vahiy eksenli öğretidir.
Büyük mutasavvıf ve şair ‘’Yunus’un öğretisi, insanları dostluğa ve kardeşliğe, birbirlerini anlamaya, birbirlerine zulmetmemeye, hoşgörüye, barışa ve sükûna çağırır. Samuel Huntington’un medeniyetler çatışması tezinin ağırlık kazandığı ve onu haklı çıkaracak bir takım nişanelerin görüldüğü şu zamanda, bu çatışmalardan ve dumanlı havadan kaçıp kendimizi Yunus’un deryasına bıraktığımızda, insanoğlunun aslından uzaklaşıp ve aşağıların aşağısına düştüğünü, sevgiden ve şefkatten ne kadar uzaklaştığını fark ediyoruz. Ama yine de
ümitsizliğe kapılmıyor ve bu sevgi, hoşgörü ve barış fakirlerini Yunus’un iklimine davet ediyoruz. Düşmanını bile dost gözüyle gören ve düşmanlığı içindeki düşmanlık duygusuna karşı kullanmayı öğütleyen Yunus ne
güzel demiştir.’’
(Ay Vakti, (t.y.), ‘’http://www.ayvakti.net/ayvakti/item/yunus-emrenin-yirmibirinci-asra-mesaj-sevgihogoerue-ve-bar)
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris ise hakikate âsidir
Ben gelmedim dava için/ Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir/ Gönüller yapmaya geldim
Elif okuduk ötürü /Pazar eyledik götürü
Yaratılmışı severiz/ Yaratandan ötürü
Gelin tanışık edelim/İşin kolayın tutalım
Sevelim sevilelim/Dünya kimseye kalmaz
Yunus Emre’nin yedi yüzyıldır yaşıyor olmasının sırrı yukarıdaki mısralarında can bulan derin insan sevgisidir.
O felsefesini aksiyon halinde ifade ederek günlük, pratik hayata mal etmiş bir serdengeçtidir. (Özbay, Tatçı, s.36)
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SONUÇ

Şiddet ve ayrımcılığı engellemede çağın gerektirdiği şekilde oluşturulacak örtük eğitim programları,evrensel
bir nitelik taşıyarak yine evrensel çözümler üretebilmelidir. Bu programlar, bireyleri ama özellikle çocukları ve
gençleri,gizil öğrenme ile bilişsel haritalarında oluşabilecek olumsuz öğrenmeleretepki verebilme yönünde bir
hazır bulunuşluğa sahip kılmalıdır. Örtük ya da gizil öğrenme ile oluşan olumsuz öğrenmeyi etkisiz kılmak için
yine gizil amaçlı, bilinçli, planlı, programlı eğitim süreçleri oluşturulmalıdır. Böylelikle zihinde örtük öğrenmelerle oluşacak olumsuz haritalar ve imgelerle içsel mücadeleyi verecek bir erken uyarı mekanizması oluşacaktır.
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Yunus’ un şiirlerinde eğildiği değerler, insanlık değerleridir ve bu değerlerin asıl kaynağı Yüce Yaratıcı’ya
duyulan derin bir bağlılığın ifadesi olan aşktır. Onun söyledikleri her çağın kabul edeceği gerçek sözlerdir . (Özbay, Tatçı, s.36) Dolayısıyla Yunus un şiirlerinde yer alan sevgi ve ilahi aşk temelli öğretinin bugünün gençlerinin idrakine sunulması şiddetin, ayrımcılığın yer almayacağı bir dünyayı da beraberinde getirecektir.
“Gel, Gel, ne olursan ol, gel! İster kâir, ister Mecusi, ister puta tapan ol, gel! Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz bin kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel”
Üstünlüğünü tüm dünyanın kabul ettiği Mevlâna’nın düşünce sistemine ve bu düşünce sisteminin ürünleri olan eserlerine günümüz eğitiminde yer vermek gerekmektedir. Aksi takdirde bahçemizdeki bu bilgi meyveleri çürüyecektir. (Erkek, 2008:15).
Hz. Mevlânâ’nın ve Yunus Emre’nin ve tabii ki Türk ve dünya tarihinde çağları delen gür sesleriyle bütün
insanlığın temsilcisi olmuş ve her çağda inanç ve ikirleriyle kabul görmüş, insanlara sevgiyi, barışı ve hoşgörüyü öğütleyen bu müstesna şahsiyetlerin öğretileri, öğütleri ve felsefelerinden damıtılarak derilen ilahi aşk
içerikliderin hakikatler, bilinçli ve kasıtlı bir şekilde hazırlanacak örtülü bir program dahilinde gizil öğrenme
etkin kılınarak insanların bilişsel haritasına, hafızasına, bilinçaltına nakşedilebilir.
İnsan beşikten mezara kadar öğrenir. Bu süreçte insan örtük öğrenme ile de öğrenir. Seyredilen onca şiddet
sahnesi, bilgisayar oyunlarındaki şiddet ve olumsuz iletiler bugünkü neslin suça eğilimini artırıyor. Öfkesini
yenmede zorlanan birey suç işlemeye adaydır. Bu durumda her şeyden önce suça temayülü olan kişileri vazgeçirecek vicdani alt yapıyı oluşturmak lazım. Bu alt yapı ya da bilişsel harita sadece okuldan alınan eğitimle oluşmaz. Sosyal hayatta iletişim vasıtaları, basın yayın kanalları, ailenin verdiği eğitim, akran etkisi vb birçok şeyin bileşkesi ile oluşur. Örtük öğrenme kanalları ile oluşan öğrenmelerin niteliğini belirlemede bilinçli
bir şekilde iyi ve güzel olandan yana oluşturulması hedelenecek bilişsel harita ya da hafıza insanı şiddet ve ayrımcılık tuzağına düşmeme konusunda bağışıklı hâle getirecektir. Olumsuz içsel eğilimler davranışa dönüşmeden bireyin bu eğilimlere tavır almasını sağlayacaktır. Bu itibarla insan yaşamının öğrenme konusunda büyük
oranda belirleyici özellik arz eden çocukluk ve gençlik çağında uygulanacak eğitim politikaları büyük önem
arz etmektedir. Oluşturulacak örtük programlarla gizil öğrenmeyle bilişsel haritaya gönderilen olumsuz iletilerin bu haritalarda yer ederek olumsuz davranış olarak ortaya çıkmasının önüne set çekilebilir. Örtük programlarla olumsuz etkiye karşı olumlu tepki verecek bir savunma sistemi bilişsel haritalarda oluşturulabilir . Geçmişte yaşayan ve bilge kişilikleri ile insanlara güzeli, sevgiyi, hoşgörüyü ve kadim hakikatleri öğütleyen bilge şahsiyetlerin yaşam öyküsü ve Nebevî felsefe içerikli öğretileri masal tadında bir üslupla yazılarak çocukların bilincine, hafızasına ya da diğer ismiyle bilişsel haritasına nakşedilebilir. Örtük programlar dahilinde çağın gereksinimi ile geçmişin eskimeyen güzel birikimi aynı kavşakta buluşturularak ilm, tiyatro, sinema gibi
sanatsal etkinliklerle manevi mirasın güzellikleri derilerek bugünün insanının dünyasına sunulabilir. Okul haricinde Devlet, çocukları ve gençleri şiddet ve ayrımcılıktan uzak tutmak için örtük öğrenme programı oluşturup bilinçli ve kasıtlı eğitim merkezleri oluşturabilir. Bu ortamlarda her anlamda örnek şahsiyetlerle, eğitimcilerle çocukların ve gençlerin buluşması sağlanabilir. Örtük öğrenme programlarıyla şiddet ve ayrımcılığa
karşı manevibir aşı, bilişsel haritaya enjekte edilerek insan ruhunda o en hassas karar anında olumlu olana temayül gösterecek soyut bir erken uyarı mekanizması oluşturulabilir. Bireyde manevi aşılama ile oluşacak bağışıklık bireyin olumsuz şeyleri fark ederek bunlara karşı vereceği içsel mücadeleyi kazanmasını sağlayabilir.

Yunus Emre, Hz. Mevlânâ, AHMET Yesevi, Hacı Bektaş- ı Veli gibi mutasavvılar ve diğer örnek şahsiyetlerinvahiy eksenli Nebevi felsefe öğretileri ile oluşacak bir bilişsel harita, şekillenecek bir bilişsel yapı, doğru
olana, güzel olana ve iyi olana eğilimli olmayı beraberinde getirecektir. Yunus Emre’yi içselleştiren birey; insanları, tabiatı, eşyayı sever. Çünkü var olan her şeyde onu var edeni görür. BuNebevi felsefe kaynaklı içsel duyumsama beraberinde engin bir sevgiyi ve hoşgörüyü getirir kuşkusuz. Bilişsel haritalarına bu öğreti nakşedilen bireyler kimseye zarar veremezler. Şiddet ve ayrımcılık, bilişsel haritalarında yer almaz.Çünkü onlar bilirler ki kalbinde kin ve nefret duygusu taşıyan insan ne beşeri ne de ilahi aşkı tadamaz. Bu itibarla Yunus Emre,
Hz. Mevlânâ, AHMET Yesevi, Hacı Bektaş- ı Veli gibi mutasavvıların öğretileriyle oluşmuş bilişsel haritalarda sevgi, aşk, hoşgörü gibi duyumsamalar içselleştirileceği için kin, nefret, şiddet ve ayrımcılık duygusu yer almayacaktır. İnsanlık bu bilge şahsiyetlerin ikliminde sevgi, barış, hoşgörü ve o çok özlediği huzuru derecektir.
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HEGEL: BATININ ÖTEKİSİ, TARİHSİZ TOPLUMLAR
Ceylan ÇOSKUNER KALIN

Türklerin 1680’lerde yenilgiye uğramaları ve Newton iziğinin genel kabulü Avrupa’nın kendisiyle ilgili
görüşlerinde büyük bir değişim/dönüşüm meydana getirmiştir. Newton sonrası dünyada, Montesquieu gibi yazarlar Şark “bilgeliği” ile Avrupa’nın “doğal felsefesini” birbirlerinin karşısına koymuşlardır. Öyle ki Montesquieu 1721’de yüzyıl ilerledikçe, Avrupa’nın ekonomik ve endüstriyel ilerlemesi ve dahi bunun diğer kıtalarda yayılması ile birlikte Avrupa’nın üstünlüğü düşüncesinin güç kazandığını yazmıştır.343 Ancak Avrupa merkezli perspektilerin inşasını sağlayan bu noktadan bir adım daha geriye gidildiğinde XVII. yüzyıldan itibaren
Avrupalıların, Avrupalı seyyahların seyahatnameleri aracılığıyla farklı kültürlerle ilgili bilgi edinebilme imkânı
edindikleri ve bu edinimin doğuya bakış ile Avrupa merkezci perspektiin güçlülük kazanması üzerinde etkide
bulunduğu görülmektedir. Nitekim bu seyahat kitapları ya da rehberlere bakıldığında bunların düşünülebilecek
her kitap kadar “doğal metinler oldukları; bileşim ve kullanım açısından her kitap kadar mantıklı metinler oldukları söylenebilir. Bunlar yabancı topraklara seyahat etmenin belirsizliklerinin kişinin dengesini tehdit edip
bir metne başvurma eğilimi gösterdiği doğal eğiliminden kaynaklanırlar. Bu dolayımda, birçok gezgin yeni bir
ülkede yaşadığı deneyimin beklediği şeye hiç benzemediğini söyleyecektir, muhtemelen kitapta okuduklarından farklı bir deneyim yaşamıştır. Çünkü birçok seyahat kitabı ya da rehber yazarı, kitaplarını bir ülkenin nasıl (iyi, renkli, ucuz, vb.) olduğunu, söylemek için yazıp insanların, yerlerin, deneyimlerin bir kitap tarafından
betimlenebilmesini amaçlasa da kitapta betimlenen gerçekliği dahi aşan/aşabilen bir yetkinlik ve kullanım kazandırabilecek ölçüde betimleme yapmaktadır. Öyle ki bu tür metinler yalnız bilgi üretmekle kalmayıp, betimlemek üzere ortaya çıktıkları gerçekliğin kendisini de yaratabilmektedirler.344 Bu noktada bu tür metinler çok
seyahat etmeyen, ancak seyahatnameleri okuyan ilozoların yabancı bir kültürle ya da düşünceyle karşılaşmalarını sağlamıştır. Burada içerikleri etnoloji, bilimsel ya da felsei bir amaçla kaleme alınmayan seyahatnamelerde seyyahlar anlatılarını genellikle ekonomik, politik ve dinsel motilerle belirlemişlerdir. Öyle ki bu seyahatnameler doğa tarihçileri tarafından da kullanılmıştır: Halkların çeşitliliği, bu seyahatnameler bağlamında doğa bilimcileri ve ilozolarca tartışılmış, hatta “bilimsel” ırk kavramının icadı da bu okumalar zemininde
gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki süreçte daha sonraki seyyahların yabancı kültürlerle karşılaşmalarını da onların ilozolardan aldıkları stereotipler ve ırk kavramı belirlemiştir: tıpkı bir sarmal gibi.345 Bütün bu metinlerin
dilleriyle birlikte ele aldıkları konularda da sömürgeci tahakküm biçiminde kullanımlar söz konusudur. Mesela Edward Said’e göre yalnızca Hint kumpanyaları gibi büyük kuruluşlarla değil, seyyahların öyküleriyle de
sömürgeler yaratılmış ve etnik merkezci bakış açıları korunmuştur.346 Bu bağlamda Said şunu söylemektedir:
Avrupa kökenli edebi metinlerin, seyahatnamelerin ve öbür yazıların Avrupa ile onun “ötekiler” i arasında
bir ikilik (dichotomy) yarattığını ve bu ikiliğin hem Avrupa kültürünün yaratılmasında hem de Avrupa’nın başka ülkeler üzerinde kurduğu hegemonyanın sürdürülmesi ve genişletilmesinde merkezi bir yer tuttuğunu savunur.347
Bahse konu edilen edebi verilerde araştırmacıların/incelemecilerin nesnel olmayıp, çalışmalarını kendi kültürel ön yargılarının süzgecinden geçirdikleri; olanı olduğu gibi değil de, olmasını istedikleri, görmek istedikleri şekilde betimledikleri söylenebilir. Buna göre ortaya şöyle bir karşıtlık çıkmaktadır:
Kolonileştirilmiş halklar irrasyoneldir, ama Avrupalılar rasyoneldir; birinciler barbar […] ve tembel, Avrupa ise […] başat etiği sıkı çalışma etiği olan medeniyetin kendisidir; Şark durağandır, Avrupa ise gelişir ve ileri yürür; Avrupa’nın erkeksi olabilmesi için Şark’ın kadınsı olması gerekir.348

343. Martin Bernal, Kara Atena-Eski Yunan Uydurmacası Nasıl İmal Edildi? 1785-1985, çev: Özcan Buze, Kaynak Yayınları, İstabul 2014,
s. 267.
344. Edward W. Said, Şarkiyatçılık-Batı'nın Şark Anlayışları, çev: Berna Ünler, Metis Yayınları, İstanbul 2013, s. 103-104.
345. Zeynep Direk, Başkalık Deneyimi: Kıta Avrupası Felsefesi Üzerine Denemeler, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2013, s. 31-32.
346. Said, a.g.e., s. 127.
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Anlaşılmaktadır ki, kültürel peşin hükümlerle geliştirilen bu Batılı edebiyat, seyahatname ve Doğu incelemeleri gerçekliğin yanlış temsili olmaktan çok daha öte bir anlama ve yıkıcılığa sahiptiler. Bu bariz örneklerden biri olarak seyahatnameler, “Avrupa’nın daha sonraları ‘dünyanın geri kalanı’ demenin olanaklı hale geldiği bir şeyle bağlantılı olarak, kendisi hakkında farklılaşmış anlayışlar” üretmesinin önemli bir aracı olmuşlardır.349 Nitekim edebiyat incelemeleri, Batılılara ait değerlerin yerli halka kazandırılması, Avrupa kültürünün
üstün bir kültür olduğu ve yerli halk üzerinde egemenliğin kurulması esnasında başat bir rol oynamıştır, oynamaya da devam etmektedir.
Edebi metinler, deyim yerindeyse, ideolojik etkileşimler açısından son derece bereketli birer mevzi olarak
tanımlanabilirler. Bunlar, pazar ya da eğitim sistemi gibi kurumlar aracılığıyla kolonyalistlerin hem kendi metropollerinde hem de kolonilerde kültürel bir otoriteye sahip olmaları sebebiyle hayati bir role sahiptirler. Sadece egemen ideolojileri yansıtmakla kalmayan bu edebi metinler, kolonyal kültürlerdeki gerilimleri, karmaşıklıkları ve farklılıkları/ayrımları da kodlayıp kolonyal ayrımın her iki yakasında kaleme alarak çoğunlukla
“öteki” olarak konumlandırılan kültürün birtakım boyutlarını soğurur, kendine mal edip o şekilde kayda geçirir. Bunu yaparken de yeni janrlar (tarz), ikirler ve kimlikler yaratır. Burada edebiyatın başat temsil araçlarını ve kolonyal ideolojileri kendisine mal etmenin, tersine çevirmenin veyahut da bunlara itiraz etmenin önemli
bir aracı olduğunu da belirtmek gerekmektedir.350 Konuyu bu bağlamda biraz daha detaylandırdığımızda, Avrupalı olanlar ile olmayanlar arasındaki bağlantıyı genişleten kolonyalizmin, bir imgeler ve ikirler yığını oluşturduğu ile karşılaşılmaktadır. Zira farklı ülkelere seyahat eden Avrupalıların, karşılaşmayı umdukları halklara ilişkin önceden edinmiş oldukları belli bir takım imgelerin etkisi altında bu seyahatlerini gerçekleştirdikleri görülmektedir. Avrupalı olmayanların aşağı bir konumda bulunduklarını ima eden bu imgeler, bir süreklilik arz etmekle birlikte yeniden biçimlendirilerek de gelişim ve değişim göstermişlerdir. Örneğin, Romalı yazar Yaşlı Pliny, Doğal Tarih başlıklı çalışmasında kendi türlerini yiyen insanları anlatmak için eski “antropofaji” terimini kullanmışken; yine bu terim, Kolomb tarafından “Caribs” denilen Hintlileri anlatmak için kullanılmıştır. “Carib”in daha sonraları geçirdiği dilsel dönüşümler daha önceki “antropofaji” teriminin çağrışımlarını
bünyesinde barındıran “cannibal” (yamyam) terimini ortaya çıkarmıştır. Bu noktada İspanyol kolonyalistlerinin zamanla “yamyam” terimini kolonyal yönetime direnen Karayip ve Meksika yerlileri için kullandıklarına
ve bu terimin pratiğinin uygulanmasının aslında hiç görülmediği bu yerli halka İspanyolların verdiklerine dikkat etmek gerekmektedir.351 Zira burada antropofaji ikri doğrudan kolonyalist uygulamaları haklı göstermek
amacıyla uygulanmıştır; Ben ve öteki arasındaki farklılığı ve bunun içsel yansıması olan duyguyu sürekli kılmak için yapılmıştır. Burada Avrupalı olan bir benlik ile Avrupalı-olmayan bir öteki arasındaki kutupsallaşmanın kurulmasında dil ve edebiyatın birlikte yer aldıklarına dikkat etmek gerekmektedir.Sonuç olarak edebi metinler, gerek içerikleriyle gerekse yazılma süreçleri açısından toplumların tarihinin merkezinde yer almaktadırlar; bu metinler söz konusu tarihe ilişkin daha incelikli araştırmaların yapılmasında başat rol oynamaktadırlar.
Çağının tipik bir siması olan Hegel, kendi ifadesiyle, ılıman iklim kuşağını (Avrupa’yı) seven, Asya dağlarına ve Hindistan’a saygı duyan; İslam’dan nefret eden ve Afrika’dan tümüyle tiksinen352 biri olarak betimlenmektedir. Dünya Tarihi Üstüne Dersler’de, dünya tarihini bir mahkeme (Gericht), bir dünya mahkemesi (Weltgericht) olarak görerek Afrikalıları yamyam, zihinleri fetişlerle dolu, bir tarihten ve bir özgürlük bilincinden
yoksun insanlar olarak yargılayan Hegel’in Afrikalılar hakkında yapmış olduğu bu saptamaların kaynağı olarak Robert Bernasconi353 yukarıda bahse konu olan Avrupalı seyyahlar tarafından kaleme alınan seyahatnameleri gösterip, ilozofun mevzu bahis olan seyahat notlarını abartıp, hatta çarpıtarak kullandığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ona göre, Hegel’in hangi kaynakları kullandığı ve yaptığı açıklamanın bu kaynakları ne ölçüde sadakatle yansıttığının sorgulanması gerekmektedir. Ayrıca, Hegel’in Afrika’yı sunuşunda bir çarpıtmanın kanıtının bulunup bulunmadığı; açıklamalarının ne kadar güvenilir olduğu; onun -ve çağdaşlarının- anlattıkları hikâyenin ne dereceye kadar el değmemiş kaldığı; Hegel’in ve yorumlarının dayandığı seyahat notlarının okuyucusunun bu notları okumadan önceki kafasındaki Afrika imgesiyle, okuduktan sonraki düşünceleri
hakkında ve okuyucunun okuduklarının ne kadar etkisinde kaldığı soruları sorulmalıdır. Zira bütün bu sorular
zihinleri meşgul etmekte, gecikmeli de olsa hâlâ cevap beklemektedir.
347. Ania Loomba, Kolonyalizm Postkolonyalizm, çev: Mehmet Küçük, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2000, s. 65.
348. Loomba, a.g.e., s. 68.
349. Loomba, a.g.e., s. 78.
350. Loomba, a.g.e., s. 93.
351. Loomba, a.g.e., s. 80.
352. Bernal, a.g.e., s.376.
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353. Robert Bernasconi, Irk Kavramını Kim İcat Etti? Felsei Düşüncede Irk ve Irkçılık. Düz: Zeynep Direk, çev: Zeynep Direk vd., Metis
Yayıcılık, İstanbul 2011, s. 65.
354. Direk, a.g.e., s.34.
355. Bernasconi, a.g.e., s. 70-71.
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Bernasconi, “Hegel Ashanti Mahkemesinde” adlı makalesinde, Hegel’in yukarıda bahsedilen benzer aşağılayıcı sözlerinin XIX. yüzyılın başında geçerli olan Afrika söylemini belirlemiş olduğu iddiasını öne sürmektedir. Burada, gezi yazılarının önemine ve etkileyiciliğine vurgu yapan Bernasconi, XVII. ve XVIII. yüzyıl seyahat literatürünün akademisyenler tarafından bir ırk söylemine dönüştürüldüğünü ve bu söylemin de tarih felsefesine geçerek, XIX. yüzyılın yıkıcı ve şiddetli sömürgeciliğini meşrulaştırmak için kullanıldığını göstermeyi amaçlamaktadır.354 Bu bağlamda Hegel’in abartılı Afrika okumalarına baktığımızda o dönemde misyonerlerin, kâşilerin ve hükümet görevlilerinin seyahat notlarının eğitimli kesimler arasında popüler eğlence kaynağı oldukları görülmektedir. Buna göre Hegel’in Afrika hakkında ne kadar okuduğu tamamen bilinmemekle
birlikte, Hegel’in yaşadığı dönemin koşulları içinde Afrika hakkında okuduğu kitapların sayısının şaşırtıcı olmadığı söylenebilir. Bu bağlamda Hegel’in Berlin üniversitesinden meslektaşı Karl Ritter tarafından yazılmış
olan Afrika incelemesini övdüğü görülmüştür, ancak bu çalışma yalnızca Hegel için başlangıçta yaptığı coğrai bir Afrika bölümlemesinin kaynağı olabilmektedir. Hegel’in çalışması büyük ölçüde Gioavanni Cavazzi’nin
XVII. yüzyılda yazılmış Kongo, Matamba ve Angola’da Hükümdarlığın Tarihsel Betimlemesi’ne dayanmıştır.
Bernasconi’ye göre Hegel, T.E.Bowdich’in Cape Coast Kalesinden Ashanti’ye Misyon adlı kitabını da –büyük
olasılıkla İngilizcesinden- okuduğu bilinmektedir.355Hegel’in Heredotus’un Afrika incelemesini de bildiği ve
buradan Afrika’daki herkesin büyücü olduğu saptamasını aldığı görülmüştür. Hegel’in saptamalarının başka
kaynakları da olabilir: O dönemde seyyahların gezi notlarını özetleyen derleme ciltlerinin yanı sıra seyahat literatürü alanında yapılan geniş değerlendirmeler de bulunmaktadır. Bernasconi’ye göre, Hegel’e bazı ikirler kulaktan dolma olarak da gelmiş olabilir. Zira ona göre, o zamanlar seyyahların aktardıkları bilgilerin Avrupa’da
büyük bir ilgi ve heyecanla karşılanmakta oluşu bu ihtimali güçlendirmektedir. Bu açılardan bakınca Hegel’in
kaynaklarının ne kadar güvenilir olduğunu söylemek kolay olmasa da, Hegel’in döneminin seyahat literatürünü
kendisinin kullanma biçimi, onu sansasyon peşinde olma suçlamasıyla karşı karşıya getirmektedir ve bu suçlama, kaynakları kullanırken yaptığı büyük çaplı ve yaygın saptırmalar ile bunlara ilişkin kanıtlarla desteklenmektedir. Burada örnek olarak Hegel’in Ashanti bilgisinin başlıca kaynağı olan Bowdich’in Misyon adlı eserini nasıl kullandığı verilebilir. En basitinden Bowdich’in “Kral en alt tabakadan en üst tabakaya kadar herkesin altınlarının mirasçısıdır” diye düştüğü kaydı Hegel, “Ashantiler arasında kral ölmüş olan vatandaşlarının bıraktığı tüm malların mirasçısıdır” şeklinde aktarmıştır. Bundan da önemlisi, Hegel Hutchison’dan “Ashanti kralı ölmüş annesinin kemiklerini yıkar” şeklindeki bir ayrıntıyı almış ancak Hutchison, kralın kemikleri
rom ve suyla yıkandığını belirttiği halde, Hegel kemiklerin insan kanıyla yıkandığını söylemiştir.356 Bir başka
örnek olarak Bowdich, önemli bir insan öldüğü zaman kölelerinin kurban edilmemek için evden kaçtıklarını
anlatmıştır; ancak Hegel’in iddia ettiğinin aksine, kapıda kaçarken yakalanıp kurban edilen birkaç köle dışında çok sayıda insanın öldürüldüğüne dair bir şey söylememiştir.357 Burada sorun, seyyahların kendi ülkelerindeki okuyucunun merakını uyandırmak ve onların ön yargılarını besleme arzusu ve eğiliminin olduğu zamanlarda daha şiddetli bir hâl almaktadır. Zira seyyahların bu tarz öyküler bulma arzuları ancak bu öyküler halka
aktarılınca tatmin olmaktaydı.
Hegel’in ırkçılığa varan tutumunun ve bunu yansıtan ifadelerinin yalnızca Afrika ile sınırlı olmadığını da
belirtmek gerekir. İslam dinine, Doğu toplumlarına ve özellikle Türklere karşı da en yumuşatılmış haliyle “antipatik” bir bakış açısının olduğunu da söyleyebiliriz.
Avrupalı devletlerin dışa karşı ortak bir ilgi-çıkarı Türklere karşı idi, doğudan Avrupa’ya akın akın istila tehdidinde bulunan bu korkunç güce karşı idi. O, vaktiyle henüz sapasağlam, güçlü bir ulustu, gücünü fetihte buluyordu, bu nedenle sürekli savaş açıyordu ve yalnızca mütarekelere giriyordu. Fethedilen ülkeleri, Franklar’daki
gibi, savaşçılara kişisel mülk üleştiriyor, kalıtsal mülk olarak değil; daha sonra kalıtsallık ortaya çıktığında ulusun gücü kırılmıştı. Osmanlı gücünün tazeliği, Yeniçeriler, Avrupalılar için bir dehşetti. Bu amaçla güzel ve güçlü Hıristiyan çocukları, başlıca olarak yıllık askere almalar yoluyla Yunan tebalarda bir araya getiriliyor, uzlaştırılıyor, zorla İslam yapılıyor ve gençlikte onlara silah eğitimi yaptırılıyordu; onlar, keşişiler gibi, ailesiz, kardeşsiz, kadınsız, tamamen bağsız ve korkunç bir sürü idiler. Doğudaki Avrupalı güçler, Avusturya, Macaristan,

Venedik ve Polonya hep birlikte Türklere karşı koymak zorundaydı. İnebahtı savaşı, İtalya’yı ve belki de bütün Avrupa’yı barbarların istilasından kurtardı.358
Edebiyat söz konusu olduğunda, mesela bir roman için en özlü “deneyim” anlatısı olduğu söylenirken, aynı
şeyin tarih için de kullanıldığı görülebilinir; tarihçiler, belki de naif hikâye anlatıcılarıdırlar. Mesela Batı’da
bu tür ilk tarih anlatıcıları olan Heredotos ve Thukydides deneyimlerine dayanarak yazmışlardır. Burada Heredotos, dışarıya yaptığı seyahatler sırasında görüp işittiklerini yazarken; Thukydides ise, evinin yakınında şahit olduklarını kaleme almıştır. Hegel, özgün yazarlar olarak adlandırdığı bu kişilerin tasvir ettikleri olaylara ve durumlara bizzat şahit olup, onları deneyimleyerek yaşayan tarihçiler sınıfına girdiklerini düşünmektedir. Bu nedenle, deneyimi bir anlatının orta yerine yerleştirmek demek, gerçekçilik ile gerçeğe benzerlik adına roman; sahicilik ile doğruluk adına tarih yazımı için bir hakikat iddiasında bulunmak demektir.359 Buradaki
her iki örnekte de önem arz eden şey, anlatıcının şahitliğidir; dolayısıyla bundan etkilenen okurların anlatılandan duydukları tatmindir. Aksi takdirde, şüphenin ortaya çıkması hem anlatılanların yalan, hem de anlatıcının
bir yalancı olduğunu düşündürtecektir. Buna göre, deneyimin Avrupalı anlatıda hakikate karşılık geldiği görülmektedir, çünkü Avrupalı anlatı ile en dolaysızca ve en etralıca ilişkili olan şey anlatıcıdır: onun bir şahit olarak şehadet edeceği her şey, her türlü hikâye bir hakikat iddiası taşıyacaktır. Bu şekilde dünyayı anlatının içine yerleştiren deneyim, anlatının dünyaya sebatla bakmasını sağlayacaktır.360 Buna göre, anlatılanlar okuyucunun anlatılanları dışsallaştırmasını/ötekileştirmesini sağlayıp ırkçılığa varan bir söyleme hizmet edebileceği gibi, okuyucuyu olumlu yönde etkileyip kültürler arası uzlaşıma aracılık edebilir, insanlardaki mevcut önyargıların yıkımına yardımcı olabilir.

SONUÇ

Avrupa merkezci bakış açısının gelişmesinde ve yerleşmesinde gezi yazıları, seyyahların seyahatnameleri
büyük bir öneme sahiptir. Bu dolayımda nasıl ki seyyahların izlenimleri ve bunları okuyucuya aktarış biçimleri önemliyse, bunun bir diğer aktarıcısı olan düşünürlerin, yazarların aktarımı da o derece hatta daha önemli bir
derecede önemlidir. Zira ön yargısız bir şekilde, okuyucuyu olumsuz manada etkilemeden, onları “ötekileştirmeden” anlatmak/tasvir etmek, başkalarının/okuyucunun o insanlara/kültüre bakışını şekillendirmektedir. Buna
göre Hegel’in özellikle Afrika aktarımı okuyucuyu olumsuz yönde etkilemiş, hâkim düşünce yapısının şekillenmesinde farklı bir yöne kaymaya neden olmuştur; çünkü bu çarpıtmalar -her ne kadar Hegel’in ırkçılığın gelişmesine doğrudan bir katkısı olduğuna dair bir kanıt olmasa da- dolaylı olarak temelde ırkçı olan sömürgeci bir
zihniyeti beslemiştir/beslemektedir. Oysaki her kültür kendi biricikliği içinde ve özgül koşulları altında değerlendirilmeli; hiçbir kültür ya da hiçbir şeye göre kıyaslanarak kriterlendirilmemelidir.
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Prof. Dr. İbrahim ÖZDEMİR
“ Bir ihtimal daha var” diye bir İstanbul şarkısı vardır. Buradan hareketle bu sebmpozyum bizim sosyal
ilişkilerimizde de bir ihtimalin daha olduğunu bizim bir başka tarihimimizin de olduğunu hatırlamamıza sebep
oldu.
Bizim bir başka tarihimiz daha var. Müslümanların Suriyeli, Mısırlı hırıstiyanlardan, keldanilerden,
mesturilerden Yunan bilimini ve felsefesini öğrendiği bir tarihimiz de var. İbn-i Memun diye bir halife var.
İbn-i Nedim’in anlattığına göre, bu halife Aristo’yu rüyasında görüyor. Aristo kendisinde tahtında oturuyor ve
Aristo ile istişare ediyor görüyor. 21. Yüzyılda bunu bir devlet adamı için hayal etmek nerede ise mümkün değil.
Müslümanlar hırıstiyan ve diğer tebealardan bilim öğrendikleri gibi daha sonra 8. Yüzyıldan 15. Yüzyıla
kadar yahudilere, hırıstiyanlara da hocalık yaptılar. Endülüsün bir köşesinde, kurtuba mescinde ve gıranata
camiinde Avrupa’dan gelen öğrenciler burada müslüman hocalardan ders alıyordu. Yahudi, hırıstiyan veya
müslüman farketmiyordu. Bu sempozyum bize farklı tarihimizin olduğunu İbn-i Rüşd’ün en büyük öğrencisi
N.Thoma idi. Yahudilerin en büyük ilozolarından biri olan İbn-i Meymun müslüman hocalardan ders aldı ve
burada yetişenlerdendi. Kitaplarını arapça olarak yazdı.
Kurtuba Mescidinde dünyanın değişik bilim adamları yetişiyordu. Her dinden bilim insanları burada
buluşuyordu. Bu sempozyum bize sosyal bilimlerimizi, din eğitimini, tarihimimizi yeniden gözden geçirmemiz
gerektiğini hatırlatıyor. Şunu söyleyelim ki hepmizin tarihinde hala ötekileştirmeye dayalı ulus anlayışımız var.
Ulus devlet anlayışıyla yazdırılan bir tarihimiz var. Ben Milli Eğitim Bakanlığında çalışırken Bulgaristandan
Yunanistandan vs.ülkelerden gelen meslekdaşlarımızla tarihçilerle çalışma yaptık ve ulus söylemlerinin
temizlenmesi konusunda ilerleme sağladık. Yanlış bilgileri temizlemeye çalıştık. Bu şekliyle tarihçilerin
kitaplarını yeniden yazmaları halinde bunun Avrupa barışına ve insanlığın barış ve huzuruna yararlı olacağına
inandık.
Bu toplantı vesilesiyle geleceğe daha umutla bakabiliriz. Yeni katkılar yapma imkanımız olabilir. Hiç bir
endişe duymadan bir iş adamı gibi Çin’den mal üretip dünyanın bir başka ucuna götürüp pazarladığı gibi
biz de düşüncelerimizi, ikirlerimizi konferans salonlarında, toplantılarda bırakmayalım ve dünyanın her
tarafına ulaştırmaya çalışalım. Sınırlarımızı genişletelim, misak-ı milli sınırlar içinde kalmayıp bütün dinlerde
vurgulandı, tüm insanlığı dert edinerek müfredatlarımızı gözden geçirmemiz lazım.
Geçen yıl Oxford üniversitesinde sosyoloji öğrencileri grev yaptı. Nedeni ise 19. Yüzyılın sonu ve 20.
Yüzyılın başı yazılmış kitaplarla modern dünyayı anlayamıyoruz. Yani Oxford’un tutuculuğundan vazgeçmesi
için bir grevdi ve bu dikkate alındı. Dünyada bununla birlikte birçok üniversite ve ülkeler müfredatlarını
değiştirmek zorunda kaldı ve değiştirdiler. Bu sempozyumun da bu konuda mütevazi bir durum olduğunu
düşünüyorum. Bu sempozyumda emeği geçenleri kutluyorum. Umarım bu konular bununla kalınmaz ve biraz
daha ileriye götürülür.
Doç. Dr. İhsan ÇAPCIOĞLU
Karikatür krizi örneğinde görüldüğü gibi ifade özgürlüğü ve nefret suçunun tanımında kültürler arası
zorluklar yaşanmaktadır. Kültürler ve dinler arası çatışmaların önlenmesi bakımından farklı din mensuplarının
hassasiyetlerinin gözetilmesine ihtiyaç vardır. Bu anlamda, dinlerin kutsallarına yönelik hakaret içerikli,
aşağılayıcı ve tahkir edici üslup, tutum ve davranışlardan kaçınılması gerekir. Bu tür davranışlardan uzak
durulması, farklı kültürler arasında karşılıklı uzlaşı kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.
Şiddet ve terör içerikli gündemlerin herhangi bir din tarafından onaylanması mümkün değildir. Bu gerçeklik,
gün gibi ortada iken herhangi bir gerekçeyle İslam’ı, müslümanları ve onların kültürlerini şiddetle birlikte
anmaya devam etmek, sadece müslümanlara değil, batı değerlerine de zarar verecektir. Çünkü, şiddet dilinin
yaygınlaşmasına sessiz kalmak ya da en azından yeterince güçlü tepki göstermemek, toplumsal güven ve barış
kültürünün üzerinde yükseldiği zemine yönelik tehditlere onay vermekle eşdeğer bir yaklaşımdır. Bu nedenle,
insanlığın geleceği adına kaygılanan sağduyu sahibi herkes, dinler ve kültürler arasında ayrım yapmaksızın
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şiddetin her türlüsüne karşı çıkmak durumundadır. Burada politika yapıcılara düşen görev, bir taraftan kitleleri
her türlü şiddete karşı çıkmaya özendirirken, diğer taraftan onları kültürler arası önyargılardan uzaklaştırıp
yüksek ahlaki değerlere sahip çıkmaları konusunda bilinçlendirici politikalar üretmektir.
Sivil toplum örgütlerinin ve sosyal sorumluluk duygusuyla hareket eden gönüllü kuruluşların, üretecekleri
projelerle kültürler arası önyargıların azaltılmasına katkıda bulunmaya devam etmeleri gerekir. Bu tür projeler,
önyargı, dışlanma, şiddet ve ayrımcılık dilini yumuşatırken, ortak değerlere yönelik farkındalığı yükselterek
karşılıklı güven ve barışın tesisine zemin hazırlayacaktır.
Kültürler arası karşılaşmaların karşılıklı paylaşımı kolaylaştıracak biçimde planlandığı adımlar atıldığında,
dili, dini, ırkı, rengi, cinsiyeti ne olursa olsun tüm farklılıklar ortak bir paydada buluşma imkânı bulacaktır.
Bu durum, bizlere, zorunlulukların bir arada tuttuğu ve rastlantıların biraraya getirdiği bilinçsiz yığınlar
olmadığımızı, aksine sevinci, kederi ve en önemlisi insanlık ailesi olarak ortak kaderi paylaşan bir bütünün
parçaları olduğumuzu fark ettirecektir. Sonuçta, birbirimizi yük gibi algılamaktan kurtararak, hepimizin esasında
insanlık ağacının birbirine sıkıca bağlanmış kolları olarak birbirimize emanet olduğumuzu, hayatın ise kimin
daha güzel ve yararlı işler yapacağını sınamanın aracı olarak bizlere sunulmuş paha biçilmez bir armağan
olduğunu gösterecektir.

Krasimira BAKARDZHIEVA
İki yılı aşkın bir süredir “Ortak Değerlerin Etkisi” projesi altında yeni ikirler, araçlar ve yaklaşımlar bulmak
için işbirliği halinde çalışmaktayız. Bu meselelerin her biri yeni ve geliştirilmiş çözümler için bir fırsat olarak
kullanılabilir.
Peki ne yaptık?
Türkiye, Bulgaristan, İspanya, Almanya ve Çek Cumhuriyeti olmak üzere beş Avrupa ülkesinde ırkçılık
ve yabancı düşmanlığının mevcut durum analizi gerçekleştirilmiş, İslam, Hiristiyanlık ve Yahudiliğin ortak
değerler hakkında ayetleri üzerine bir analiz yapılmış ve manevi gelişimin en iyi ruhsal seviyeye ulaşmada bir
fırsat olduğu konusunda yoğunlaşılmıştır.
Bugün rahatlıkla dinlerin aslında birleştirici bir karaktere sahip olduğunu ve manevi öğretilerin yazılı
bulunduğu çeşitli dinlerin kutsal kitaplarının da bu yönde bir söyleve sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu,
bu kitapların sonsuz bilgeliğinin bir sonucudur. Din, siyasi çıkarlar için kullanılmadığı sürece insanları
birleştirmektedir. Din insanların manevi gelişimleri ve doğuştan gelen arzularını geliştirmede bir uyarıcı olarak
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Yrd. Doç.Dr. Yusuf SUİÇMEZ
Küreselleşme ile birlikte “öteki” ile karşılaşmak ve hatta bir arada yaşamak durumunda kalmak artık
neredeyse kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu durumu göz önünde bulundurarak, din dersi programlarının hoşgörü
ortamını sağlayacak bir yaklaşımla düzenlenmesi ve din dersi öğretmenlerini programın temel yaklaşımına
uygun olarak eğitilmesi bir zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda sonuç olarak; DKAB programlarında 2000
yılından sonra diğer dinlerin öğretimi konusunda daha kapsayıcı bir bakış açısı geliştirilmiştir.
Müslümanların yoğunlukta yaşadığı ülkelerdeki insan hakları ihlallerinin rahatsız edici boyutta olması
sebebiyle İslam İşbirliği Teşkilatı buna yönelik yeni bir İnsan Hakları bildirisi yayınladı. İslam İşbirliği
Teşkilatı, BM İnsan haklarını kabul etmekle beraber, bu bildiriyi bir alternatif olarak değil de tamamlayıcı
olarak hazırladığı ifade edilmiştir.
Burada Recep Şentürk hocanın, Müslümanların insan hakları tartışmalarına katkı sağlamaları gerektiği
sözüne vurgu yapmak gerekir. Hatta bundan da öte tartışmadan öte bu hakların geliştirilmesi ve uygulanması
konusunda daha da fazla sorumluluk üstlenmeleri gerektiğini belirtmek gerekir. Bunu dış baskıların bir gereği
olarak değil ilahi ve insani bir sorumluluk duygusu ile gerçekleştirmeleri gerekir.

görev almaktadır. Bu gelişim bilinçaltındaki doğru, iyi, güzel ve en önemlisi bütün ve mükemmel bir hayat için
gerekli tutkuyu ortaya çıkarmaktadır.
Bizim için artık oldukça net bir şey varsa o da insanlar kalplerinin sesini dinledikleri takdirde dinlerinin
farkına bakmaksızın birlikte yaşayabilecekleridir.
Değerli arkadaşlar, maalesef artık projenin inal aşamasında bulunmaktayız. Bu yüzden TÖYEV Vakfı
temsilcileri Ahmet GÜL ve Süleyman ASLAN’a projenin yönetim ve organizasyon bölümünde aldıkları rolden
dolayı minnetarlığımı bildirmek istiyorum. Teşekkürler Ahmet ve Süleyman, bizlere bu amaca ulaşabileceğimiz
konusunda güven verdiğiniz için. Bu seöpozyum bunun bir kanıtıydı. Sizinle çalışmak büyük bir zevkti.
Ayrıca diğer ortaklar, AMEFE-İspanya, ASPECT-MIR-Bulgaristan, MARIE-Almanya ve EDUCENTRUMÇek Cumhuriyeti’ne çalışmaları ve destekleri için teşekkürü bir borç bilirim. Dinin hepimizi birleştirmesine
izin verelim!
Thank you!
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Ceylan Coşkuner KALIN
Avrupa merkezci bakış açısının gelişmesinde ve yerleşmesinde gezi yazıları, seyyahların seyahatnameleri
büyük bir öneme sahiptir. Bu dolayımda nasıl ki seyyahların izlenimleri ve bunları okuyucuya aktarış
biçimleri önemliyse, bunun bir diğer aktarıcısı olan düşünürlerin, yazarların aktarımı da o derece hatta
daha önemli bir derecede önemlidir. Zira ön yargısız bir şekilde, okuyucuyu olumsuz manada etkilemeden,
onları “ötekileştirmeden” anlatmak/tasvir etmek, başkalarının/okuyucunun o insanlara/kültüre bakışını
şekillendirmektedir. Buna göre Hegel’in özellikle Afrika aktarımı okuyucuyu olumsuz yönde etkilemiş, hâkim
düşünce yapısının şekillenmesinde farklı bir yöne kaymaya neden olmuştur; çünkü bu çarpıtmalar -her ne kadar
Hegel’in ırkçılığın gelişmesine doğrudan bir katkısı olduğuna dair bir kanıt olmasa da- dolaylı olarak temelde
ırkçı olan sömürgeci bir zihniyeti beslemiştir/beslemektedir. Oysaki her kültür kendi biricikliği içinde ve özgül
koşulları altında değerlendirilmeli; hiçbir kültür ya da hiçbir şeye göre kıyaslanarak kriterlendirilmemelidir.
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ŞİİR YARIŞMASI BİRİNCİLERİ
Nebi ÜÇDAĞ
Başakşehir TOKİ Kayaşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
İstanbul/TÜRKİYE

ÂDEM (ADAM) OLABİLMEK

Ant olsun sizi yarattık, sonra size şekil verdik, sonra da meleklere, Âdem’e secde edin, diye emrettik.
İblisin dışındakiler secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Allah buyurdu: Ben sana emretmişken seni secde
etmekten alıkoyan nedir? (İblis): Ben ondan daha üstünüm. Çünkü beni ateşten, onu çamurdan yarattın, dedi.
(A’raf Suresi, 11. ve 12. Ayetleri)

Allah yaratıp can üledi Âdem’e.
Kibirlendi İblis, boğuldu mateme.
Ateştenim, deyip ırkçılık bulaştırdı âleme.
Âdem olmaya gel, İblisten uzak dur.
Şeytandan kin akar, imandan huzur.
Bize iki yoldur: “ateş ile nur.”
Nar insanı yakar, nur seni okşar.
Şefkat nuruna gel, nardan uzak dur.

İbret almak istersen gel tarihe bak!
Hep Irkçılıktan çıkmış savaş, inşikak.
Bu karanlığa bari sen bir mum yak!
Işıktan yana gel, karanlıktan uzak dur.
İster Asyalı ol, ister Avrupalı…
İster zengin ol, ister bin yamalı…
Akıbet belli, olma dünya hamalı.
Güzel akıbete gel, çirkinlikten uzak dur.

Maddesi aynıdır, kömürle elmasın.
Biri nardan, biri nurdan yana dizilir.
Asla nardan yana olmasın temasın.
Elmastan yana gel, kömürden uzak dur.

Gönlümüz sevgiyle dolsun, şefkat saçsın.
Şeytan dahi kıskansın, dörtnala kaçsın.
Rabbim rahmetiyle bize kucak açsın
Sevgiden yana gel, nefretten uzak dur.
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Tefrika, haset şeytanın ameli…
Seni kandırmaktır, gayesi, emeli.
Sevgi bağıyladır toplumun temeli.
Birlik bağına gel, ayrılıktan uzak dur.
Tüm varlık âlemini çeşit çeşit renge,
Boyayıp nakşetmiş, koymuş mihenge.
Cenab-ı Hakk’ındır bu ilahi denge.
Renkli olmaya gel, soluktan uzak dur.
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Hiltrud Buntmann
Berlin / ALMANYA

GÜRÜLTÜ VE SES
Hep bir gürültü
Bizim dünyamız,
Örtbas edilen tiz ses
Anlaşmazlıklar ya da yanlış anlamalar
Ya da öfke
Ya uyumsuzluk
Ya da savaş
Gürültüyü bir ilişki daveti olarak görsem
Onu yüksek bir değer gibi algılardım
Kendi sesimden
İçimdeki benden
Beni yönlendiren
Fikirlerim
Arzularım
İhtiyaçlarım
Hayallerim
Ve üzüntülerimden
Sonra düşerdim
Kendi öz değerime
Özgüvenime
İçimdeki derinliğe
Sonra dolmuş hissederdim

Barış mümkün
İçimdeki sesi dinliyorum
Sonra algılıyorum
Başkalarını
Baska yüzleri
Bize verilen
Haysiyeti
Her birimize
Tam şu anda
Bu gürültülü zamanlarda
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Çünkü
Değişim ikri halihazırda yaşamakta
Doğmakta
Her saniye
Merak ettiğimde
Sorarım
Anlarım
Herkesle bir olurum

Jose María RUIZ

Malaga/İSPANYA

IRKÇILIK VE RUH
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Bu nedenle ırkçılık ruhun ihtilas edilmesidir,
Hiçbir şey olduğunu bilmeden birisi buna daha çok inandığında.
Bir varlık, başka birinden üstün değildir; daha akıllı olmak içinde değildir;
Renk yüzünden de değil, ya da insanlara daha fazla inandığından.
Bugün sevgi için yazıyorum, hayat sevgisine, eşitlerime,
Yalanlar, hiyerarşi ve ırkçılığı sona erdirmek istediğimiz için,
Bu renkler bizi ayırt eder, ancak bizi üstün veya aşağı hale getirmez
Bütün kalpler içinde iyilik doğsun, bin renkte olalım.
Beyaz, siyah, mavi veya sarı, her varlık kalp, el, ayak ve göbeğe sahiptir,
Hepimiz bir anne ve bir babanın sevgisinden geliyoruz.
Kimse düşünemez, siyah olmanın daha aşağı olduğunu,
Çünkü cildi tahrif etmesine rağmen, kemikleri de beyazdır.
Bırakalım, değerli olan tek renk, ruhumuzun olsun.
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MAKALE YAZMA BİRİNCİLERİ
Emine YİGİT

Akçaabat Yıldızlı Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Trabzon/TÜRKİYE

ŞİDDETİ VE AYRIMCILIĞI ÖNLEMEDE TASAVVUF ÖĞRETİSİ NEZDİNDE GİZİL
ÖĞRENME KURAMININ ETKİLİ KILINMASI
Yetmiş iki millete bir göz ile bakmayan
Halka müderris olsa hakikatte asidir
Yunus EMRE

İnsan öğrenme kabiliyetiyle dünyaya gelen bir varlıktır. İyi olanı da kötü olanı da öğrenmeye temayül gösteren
insana iyi olanı kasıtlı olarak okullarınızda öğretirsiniz. Ama insan sadece okulda öğrenmez. Hayatının her
aşamasında öğrenir. Bu öğrenmelerin çoğu da örtük, gizil ve diğer ismiyle farkına varılmayan öğrenmelerdir. Bazen
bir ilmden bazen bir haberden bazen bir oyundan farkında olmadan bir şeyler öğrenirsiniz. Özellikle çocuklarda
ve lise çağındaki gençlerde gelişim çağlarının özelliği dolayısıyla daha etkin bir şekilde gizil öğrenmenin, farkında
olmadan öğrenmenin gerçekleştiği görülür. Olumsuz örnekler gizil öğrenmeyle öğrenilerek olumsuz davranış olarak
ortaya çıkabilmektedir. Bu davranış şekilleri kendini bazen şiddet bazen de ayırımcılık şeklinde gösterebilir. Çağın
gerçekliğinde uygulanacak eğitim politikaları, güncel sorunlara millî ve evrensel çözümler üretebilmelidir ve özellikle
çocukları ve gençleri olumsuz olana tavır alabilme yönünde dirayetli bir hazır bulunuşluğa sahip kılmalıdır. Örtük ya
da gizil öğrenmenin olumsuz etkisini en asgari seviyeye indirmek için yine gizil amaçlı, bilinçli, planlı, programlı
eğitim süreçleri oluşturulmalıdır. Böylelikle zihinde örtük öğrenmelerle oluşacak olumsuz haritalar ve imgelerle
içsel mücadeleyi verecek bir erken uyarı mekanizması oluşacaktır. Diğer bir ifade ile gizil öğrenme ile oluşan etkiye
yine programlı bir şekilde sağlanan öğrenme ile tepki verilmiş olunacaktır.Yunus Emre, Hz. Mevlana, Ahmet Yesevî,
Hacı Bektaş- ı Veli gibi mutasavvılar ve diğer örnek şahsiyetlerin yaşamları ve dünya görüşleri ile ilgili bilgilerle
oluşacak bir bilişsel harita doğru olana, güzel olana ve iyi olana eğilimli olmayı beraberinde getirecektir. Yunus
Emre’yi içselleştiren bir genç insanları sever. Şiddet ve ayrımcılık, bilişsel haritasında olmayacağı için davranış
olarak da ortaya çıkmayacaktır.
(Not. Sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.)
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ÖZET

M6’DA DİYALOG
Natalija JAEGER
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Berlin/ALMANYA

Ocak ayında. donuk, ıslak ve soğuk bir sabah Michendorfer Straße durağında Alex yönündeki M6 tramvayına
biniyorum. Kalabalık tramvayda pencere yanı bir yer buluyorum kendime. Karşımda, 50 yaşlarının başında, kızıl
kahverengi deri ceketi olan yaşlıca bir bayan oturuyor. Şık bir bere giyiyor. Gri saçları o kadar kısa ki bir adamla
karıştırılabilirdi.
Oturduktan sonra derhal keskin bir bakışla bana bakıyor. Ona baktığımda, o hemen bir miktar alaycı bir ifadeyle
başlıyor:
“Sen buradan değilsin, değil mi?”
“Evet” diye yanıtladım,
“Ben Berlinli’yim”.
Açıkçası şaşkın, büyük gözlerle diyor:
“Fakat sen buralı değilsin değil mi?“
“Ama bunu nerden anladınız?” Diye soruyorum.
“Gözleriniz, yüzünüzün çizgileri, bir şekilde farklı” diye cevap veriyor.
“Biliyor musun” diye devam ediyor,
“Ben yabancıları gerçekten sevmiyorum, sizden başka olanlar tabii, fakat özellikle siyah saçlı ve aynı zamanda
tam sakallı erkekler ve etekleri yere ulaşan ve eşarpları neredeyse yüzlerini örten kadınlar - aman, Allah aşkına, onlar
değil! “
“Ama onları gördüğün zaman senin böyle ürpertici algıladığın bir yabancıyla hiç konuştun mu?” Diye
sorguya çektim. Bunun üzerine öfkeyle ellerini tutarak şöyle dedi:
“Hayır, Tanrı’ya şükür, böyle bir şey yapmam gerekmedi.”
“Ama sen kesinlikle yurtdışında bulundun” diye ekledim.
Başını sallayarak “Tabii ki, geçen yıl, Türkiye’de Antalya yakınlarında” diye yanıtlıyor.
“Ve oradan hoşlandın mı?” diye soruyorum bilmek istediğim için.
“Oradaki insanlardan başka, tabii ki evet: plajları müthiş, denizi harikaydı ve rengi de çok güzel bir maviydi.
Yemeklerde aynı şekilde çok güzeldi” diye değerlendirmede bulunuyor.
“Ama neden” diye soruyorum,
“Halkı sevmediniz mi?”
“Bilmiyorum, çok farklılar, “ diye açıklıyor. Bundan sonra, ayağa kalkıp bana eğildi ve alaycı bir gülümsemeyle
tekrar şöyle söyledi;
“Zarar vermek istemiyorum sevgili Berlinli. Bu kadar sohbet ettikten sonra beni artık bir yabancı düşmanı olan
sağcı radikallerden biri olarak görmüyorsun, değil mi?
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DİN TOPLUMDAKİ FİKİRLERİ ETKİLEYEBİLİR Mİ?
Lenka B.
Prague/ÇEK CUMHURİYETİ

Bugünlerde yabancı düşmanlığı (xenophobia) gittikçe artmaya ve belirginleşmeye devam ediyor ve bu yüzden
bu konuyu hepimiz biliyoruz. Bu terimin (yabancı düşmanlığı) birçok tanımı vardır. Basitçe, yabancı veya değişik
olandan yabancı uyruk olsun, değişik bir dine mensup bir kişi olsun veya değişik cilt rengine sahip birisine doğrultulan
korku anlamındadır. Bu dünyada bir dine inanıp diğer dinlere karşı savaş açan ve başka dinlere inananlara karşı terör
saldırıları düzenleyen insanlar var ve sonra yaptıklarının doğru olduğunu ve tanrılarının bunu istediğini ve bunu
yapmanın onların görevi olduğunu söyleyip savunmaya çalışıyorlar.
Ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. İncilden, Tevrattan veya Kur’an’dan pasajlar okunduğunda başka
dine inananlara karşı radikal eylemlerin desteklenmediği görülüyor. Her din değişik değerler ve kurallar üzerine
kurulmuştur. Bazı yerlerde değişiklikler olması doğaldır ama bir yerde hepsinin ortak bir noktası vardır. İnsanlar
arasında nefret, kavga ve savaşa yol açacak şeylere karşıdırlar. Bireylerin düzgün, iyi ve huzurlu yaşamına önem
verirler. Kendi dinlerinden insanları öldürmek ve Tanrı’nın kendisine öyle emrettiğini iddia eden birisi varsa o gerçek
anlamda dinine bağlı birisi değildir, çünkü o kişinin dininin temel özünü anlamadığı ortadadır.
Herşeye rağmen tarih boyunca, din savaş ve mücadelelere neden olarak kullanılmıştır. Bence bu değişmeyecek.
Çünkü maalesef insanoğlu hatalarından ders çıkartacağını zannetmiyorum. Tarih, insanların geriye bakıp aynı hataları
yapmalarını önlemek için burada olmasına rağmen, bu sık olmaz ve bazı hatalar defalarca tekrarlanır. Az önce bir
dinin toplumdaki görüş, davranış ve durum üzerinde ne kadar önemli bir etkisinin olabileceğini söyledim.
Benim düşünceme göre, bunun toplum ve dünyadan daha küçük bir ölçekte ne kadar büyük bir etkiye sahip
olabileceğinin farkına varmalıyız. Örnek olarak bir ilkokul altıncı sınıfa bakalım. Bu çağda çocuklar çok zalim
olabilir ve davranışlarının başkalarına nasıl zarar verebileceğini anlamazlar. Müslüman bir çocuk böyle bir sınıfa
geliyor, sınıfın nasıl tepki verdiğini düşünüyorsunuz? İyi bir durumda, hiçbir şey yapmazlar. Bunu bir gerçek olarak
alıyorlar; çünkü inandıklarımız her bireyin kendi sorunu olmalı ve herkes buna saygı duymalıdır. Daha kötü bir
durumda, “farklı” olduğu ve aynı dine iman ettiğini iddia eden ve terör saldırıları gerçekleştiren kişilerle aynı şeye
inandığı için zorbalık hedei haline gelir. Bu görüş tamamen anlamsız. Çünkü bu durumda İslam adına radikal
hareketlerin üyelerini İslam’a inanan insanlarla karıştırma durumunda olacağız.
Bence din her zaman toplum üzerinde güçlü bir nüfuza sahip ve her zaman sahip olacaktır. Yalnızca halkın
kendisi o nüfuzun olumlu ya da olumsuz olup olmayacağına karar verebileceğini düşünüyorum.
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Yabancı Düşmanlığı.

IRKÇILIK NASIL DEF EDİLEBİLİR?
Kalina GERCHEVA
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Plovdiv/BULGARİSTAN

Irkçılık son zamanlarda çokça konuşulan bir konu haline gelmiştir. Ayrıca farklı ırklardan insanlar arasındaki
ilişkilerde büyük bir gelişme olmaya devam ederken, yine de tamamen ortadan kalkmamıştır. Kanımca din, bu
hususta olumlu etkiden çok olumsuz etki yapmıştır. Spor, diğer taraftan, neredeyse hiç ırkçılıkla karşılaşmayacağınız
ya da bulamayacağınız yerdir.
Din ve ırkçılık genellikle birlikte konuşulmaktadır, çünkü biri genellikle diğerine yöneldiği yaygın bir gerçektir.
Kutsal Kitap biz Hıristiyanlara bazı insanları sevmeyi ve saygı göstermeyi öğretirken, bazı kimseler buradaki
“birbirlerini” deyimini yanlış yorumlayıp bunun Hristiyanların birbirleri anlamına geldiğini söyler ve onların
diğerlerinden daha üstün olduklarına inandıklarını öğretirler. Elbette diğer dinler için de aynı şey geçerli olup bu
düşünce tarzından dolayı gerçek inananlar farklı bir dini olan kimseyle asla bir araya gelmezler. Bu genellikle
zorbalığa ve ayrımcılığa dönüşür.
Geçmişte, dinlerinden dolayı birçok insan kovalandı ve öldürüldü, bu büyük bir problemdi. Günümüzde din,
çoğu insan tarafından ciddiye alınmıyor, ancak söylenenlere inanmak için beyni yıkanmış bazı kimseler var. Dini
tehlikeli yapan da tam olarak bu gruplardır. Bunun için tam güzel bir örnek şu andaki durumdur. Bazı Müslümanlar
beyni yıkanarak intihar ettikleri takdirde (diğer masum insanları da öldürürken) barış bulacaklarına inanıyorlar. Bu,
birçok Hıristiyan ve diğerlerinin, tüm Müslümanlardan çekinmelerine ve çoğu Müslümanlar sadece bizim gibi normal
insanlar oldukları halde diğer kimselerin onlara kötü davranmalarına neden olmaktadır.
Din ve ırkçılığın güçlü bir biçimde nasıl bağımlı olduğuna dair birçok örnek var ve bu yüzden, bence kendi
beyinlerini kullanmayı reddeden ve yalnızca söyleneni dinleyen sabit ikirli insanlar bulunmaktadır. Bu nedenle
ırkçılık sorunu tamamen ortadan hiç bir zaman kalkmaz.
İşin güzel tarafı, sporun büyük olasılıkla insanların ırkı veya dininden dolayı taciz edilmeyeceği bir yerin
olmasıdır ve bu da spordur. Olimpiyatlar sırasında geçmişte bile insanlar kavga etmeyi bıraktı ve en iyi atletlere
tezahürat yaptı ve bu gelenek korundu. Sporlarda, sporcular çoğunlukla iyi ve kötü bölünmüştür. Bir altın madalya
kazananın zenci, Yahudi ya da buna benzer bir ayırım özelliği olduğunu söyleyen bir spor sevdalısı pek bulunmaz.
Demek ki, rekabet halindeyken bütün bu faktörlerin göz ardı edilmesi nasıl mümkün oluyor? Bunun cevabı aslında
oldukça basittir. Çünkü insanlar kendi takımlarının veya favori atletlerinin kazanması gibi daha önemli şeylere
yoğunlaşmış olurlar. Onlar iyi oldukları sürece kimse, dinleri veya ten renginin ne olduğuna önem vermez. Tek soru
şudur: Bu düşünce tarzı neden hayatın her alanına dâhil edilemez?
Irkçılık, sadece insanların en sevdikleri sporcular hakkında düşündükleri gibi herkes hakkında da düşünmeye
başladıklarında ve kendilerine söylenenleri sanki kendi beyinleri yokmuş gibi tekrarlamayı bırakıp kendi beyinlerini
kullanmaya başladıklarında tamamen yok olacaktır.
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IRKÇILIK VE YABANCI DÜŞMANLIĞI
Pedro José Leiva PADILLA

Mauricio Borgonio Fuentes NIETO
Fernando Alcalá Garcia del RIO
Malaga/İSPANYA

İspanyol yurttaşların ülkeye ulaşmakta olan yabancılar hakkındaki algıları, medyanın konuya yaklaşımı
gibi çeşitli faktörlerden dolayı giderek olumsuz bir hal almaktadır. Göçmenler hakkındaki mevzuatta sürekli
yapılan değişiklikler son yıllarda giderek ayrımcı bir karaktere bürünmüş, bu kötü görüntü ve sosyal dışlamayı
yeğler bir hal almıştır. Kökenlerine bakmaksızın insanlar arasında eşitliği savunmak giderek daha karmaşık
hale gelen gündelik bir misyondur. Yabancıların gündelik yaşamda barınma, çocukların eğitimi, sağlık, vb. gibi
alanlarda ayrımcılığı algıladığı ve ayrımcılıktan muzdarip olduğu durumlar giderek artmaktadır. Yabancı nüfus
halihazırda İspanya’nın birçok bölgesinde yüzde 10’un üzerinde temsil edilmektedir. Daha 5 yıl öncesine kadar
oranları yüzde 2 bile değildi. Varlıkları artık bir anekdot değil, kendilerine siyasal haklar gibi önemli hakların
verilmesinin yadsınması anlamına gelmektedir.
İspanya’nın Afrika’yla sınırdaş olduğunu ve dünyanın güneyinden Avrupa’ya girişin belli başlı kapılarından
biri olduğunu da unutmamalıyız. Bu sınırda Afrikalı komşularımız Afrikalı nüfusun haklarını hiç düşünmeden
İspanya ve Avrupa’nın parasıyla insan haklarını ihlal ediyorlar. Aynı şey sadece rüyasını kurdukları Avrupa’dan
12 kilometre ötede doğmuş olmanın kötü şansı yüzünden her gün denizde boğulan Faslı yurttaşlar açısından
da geçerlidir.
Çalışmamız, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı ve bu giderek artış gösteren bu olguya karşı İspanyolların
bakış açısı hakkındadır. Bu olguların her ikisi de çok boyutlu, acı verici ve son derece karmaşık olgulardır.
Karmaşıklar, çünkü sadece mevcut olaylara göre onları inceleyemiyoruz; aynı zamanda önceki dönemleri de
dikkate almak zorundayız. Bu olgular sadece geçmişe değil, aynı zamanda günümüze de ait. Zamanımızda
tüm dünyada daha fazla ilgili hale gelmekle kalmamış, ama aynı zamanda daha fazla şiddetle anılır olmuştur.
Irkçılık, yıllar içinde evrilmiş son derece önemli bir sosyal harekettir ve her ülkede ve/veya insan ırkında yaş,
sosyal statü, din ve diğer sosyal niteliklere bakmaksızın ortaya çıkmaktadır.
Bu doktrin sporda, okulda, sokakta ve akla bile gelmeyecek birçok yerde tezahür etmektedir.
Bu konunun seçilmesi, hem yerel hem de uluslararası haberlerde gündelik olarak gözlemlediğimiz
durumları dikkate almaktadır. İnsanların görüşlerine saygı duyuyoruz, ama insanların sadece deri rengi, din,
inanç ya da kültür temelinde ayrımcılığa uğramasını kabul edemeyiz. Bir kişiye saygı duymak demek insanın
kendisine saygı duyması demektir. Bu çalışmanın amacı din, deri rengi, dilimiz ve/veya ikamet ettiğimiz ülkenin
farklı olmasına rağmen bizlerin aynı olduğunu, yaşamda farklı hedeleri olan, ama aynı duygulara sahip kişiler
olduğumuzu göstermektir.
(Not. Makale sempozyumda bildiri olarak sunulmuştur.)
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ÖZET

HUTBE YAZMA YARIŞMASI BİRİNCİSİ
Kadir ATILGAN

Sincan Fatih Endüstri Meslek Lisesi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni (emekli)
Ankara/TÜRKİYE

ÜSTÜNLÜK SADECE TAKVA İLEDİR!
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Kardeşlerim!
Okuduğum ayette Allah-u Teâla İsra sûresinde şöyle buyuruyor: “Andolsun, biz insanoğlunu şereli kıldık. Onları karada ve denizde taşıdık. Kendilerini temiz şeylerle rızıklandırdık ve onları yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.” (1)
Peygamber Efendimiz (s.a.s), bir gün tavafı sırasında Kâbe’ye yönelerek şöyle buyuruyor:
“Ey Kâbe! Sen ne güzelsin. Senin kokun ne güzeldir. Senin azametine ve kutsallığına hayranım. Fakat
Allah’a yemin ederim ki, müminin saygınlığı Allah katında senin saygınlığından daha fazladır.” (2)
Kardeşlerim!
Yaratılışta bütün insanlar, aynı haklara sahiptirler. Hepimiz insan olarak aynı babadan ve aynı anadan geliyoruz. Çevremize baktığımızda değişik renk ve surette insanlar görüyoruz. Hepsi Allah’ın bir eseri olarak aynı
özden geliyor. Hz. Âdem ve Havva’dan.
Hepimiz Allah nazarında bir tarağın dişleri gibi eşitiz. Zenginle fakirin, beyazla siyahın Allah katında takva
dışında bir farkı yoktur. Farkımız sadece yaratana karşı davranışlarımızdaki derecelerde saklıdır.
İslâm dini, insanlar arası ilişkilerde yapay üstünlük ölçülerini ortadan kaldırmıştır. İslam’da ırka, soya, renge dayalı üstünlük yoktur. Tek üstünlük ölçüsü ilim ve takvadır. Bunun dışındaki tüm ölçüler Allah katında
makbul değildir.
Bu konuda bakınız Allah Resulü (s.a.v) şöyle buyuruyor;
“Allah indinde en şereliniz takvâca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayan (acem) üzerine bir üstünlüğü yoktur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerine
bir üstünlüğü yoktur, beyazın da siyah derili üzerine bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvâ iledir.” (3)
1. İsrâ, 17/70.
2. İbnMâce, Fiten, 2.
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Diğer bir hadiste ise;
“Irkçılığa çağıran Bizden değildir; ırkçılık için savaşan Bizden değildir; ırkçılık üzere, asabiyye uğruna ölen Bizden değildir.” (4)
Kardeşlerim!
Toplu yaşamanın kurallarından biri de kişilerin kendi sorumluluklarını bilmeleridir. Her insan, kendi yaptığından sorumludur. Müminler, hem bütün insanlıktan, hem de imanî kardeşlerinden sorumludurlar. Buna göre;
dünyada, haksızlığın engellenmesine din ve vicdan özgürlüğü ile temel hak ve hürriyetlerin uygulanmasına katkıda bulunmaktan, ülkede ise bunlara ek olarak mümin kardeşleri arasındaki anlaşmazlıkları adaletle çözüme
kavuşturmak, haksızlıkta ısrar edenlere karşı haklının yanında yer almakla yükümlüdürler.

Kardeşlerim!
Peygamber (s.a.v) “İnsanlar Âdem’in çocuklarıdır, Âdem ise topraktandır.(5) buyuruyor.
Bugün aynı ana ve babadan gelenler olarak; kardeş olmaya, bir ve beraber olmaya, ötekileştirme yerine hoşgörüye, ayrıştırma yerine birlikte yaşama kültürüne muhtacız. Bu yüzden hem aile içinde ve hem de toplumda, davranış ve tavırlarımızla Üsvey-i haseneden ilham alarak güzel örnek olalım. Bu coğrafyada yeniden kardeşliği, dostluğu, hak ve adaleti, merhamet ve şefkati, ahlak ve fazileti kısacası insanları daha mutlu yaşatmayı egemen kılmak için çalışalım. Böylece ilim ve hikmetle yeniden medeniyetler inşa edelim. Hutbemi Efendimiz (s.a.v)’in bir hadisi ile bitiriyorum.
“Müslüman elinden ve dilinden insanların selamette olduğu kişidir. Mümin ise, insanların canları ve
malları konusunda (kendilerine zarar vermeyeceğinden) emin oldukları kişidir.” (6)

3. Cem'u'l-Fevâid, 1/510
4. Müslim, İmâre 53, 57
5. Tirmizî, Menâkıb, 74, Ebu Davud, Edeb, 111
6. Nesai İman, 9
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Kardeşlerim!
Dinimizde her insanın canı, malı, onur ve haysiyeti muhteremdir. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz (s.a.s) Mekke’den Medine’ye hicret ettiğinde gayr-i müslimlerle Medine Vesikası olarak adlandırdığımız bir sözleşme imzalamıştır. Bununla farklı din ve kültürlere sahip toplumların nasıl bir arada yaşayabileceklerini göstermiştir. Böylece Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın insanlığa bir lütfu olarak gösterilecek kadar
önem verilen ülfetin, yani toplumsal uyuşma ve kaynaşmanın, barış ve huzur içerisinde yaşamanın temellerini atmış ve bize de örnek olmuştur.
Bu bağlamda Müslüman, sadece Allah’tan korkar. Yaratılanı hoş gör, yaratandan ötürü düsturuyla da bütün
mahlûkata şefkat nazarıyla bakar. Kardeşini Allah için sever, sıkıntısını kendi sıkıntısı, sevincini de kendi sevinci bilir. Kendisine istediğini kardeşi için de ister. Müslüman elinden ve dilinden emin olunandır. Kardeşlerini ayıplamaz, hor görmez. Ona haksızlıkta bulunmaz, haksızlığın yanında yer almaz. Onu gerektiğinde canı
pahasına korur ve ona güvenli bir liman olur. Kardeşine her halinde yardımcı olmaya çalışır.
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Proje ALBÜMÜ
Toplantılar
Seminerler
Konferanslar
Sempozyum
Diğer aktiviteler
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Toplantılar

Ankara

Berlin

Malaga
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Plovdiv

Prague
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Ankara (2)

Berlin (2)
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Seminerler
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Konferanslar
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Sempozyum

Açılış Konuşmaları
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Diğer Fotoğralar
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Yarışmalar

Değerlendirme Konuşmaları
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Medya
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STAR
GAZETESİ
Genel
25.03.2017 - 14:17

"Uluslararası Ortak Değerlerin
Avrupa Barışına Etkileri
Sempozyumu"
"Uluslararası Ortak Değerlerin Avrupa Barışına Etkileri
Sempozyumu" - Eski Devlet Bakanı Aydın: "Avrupa ile şimdi
aramız hiç iyi değil.
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İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı, bunu yapmalı, şunu
yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu anda olup bitenler
beni hayrete düşürüyor"
ANKARA (AA) - Eski Devlet Bakanı Mehmet Aydın, "Avrupa ile şimdi
aramız hiç iyi değil. İnşallah iyi olur. Hiçbir zaman 'Türkiye şunu yapmadı,
bunu yapmalı, şunu yapmalı'ya falan değil, bütüne bakmak lazım. Batı'da şu
anda olup bitenler beni hayrete düşürüyor." dedi.
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Diğer Aktiviteler

Türkiye Ulusal Ajansı TÖYEV Standı
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Keldani - Asuri
Cemaat Reisi ve
Patrik Vekili Mgr.
François YAKAN ile
İstanbulda Proje ile
ilgili toplantı yapıldı.
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Türk Musevi Cemaati
Başkanı, Türkiye
Hahambaşısı Müşaviri
İshak İBRAHMZADEH
ve Türk Musevi Cemaati
Hahambaşı Genel
Sekreteri Yusuf ALTINTAŞ
ile İstanbulda proje ile
ilgili toplantı yapıldı.
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Nazi rejiminde sınır dışı edilip yok edilen kişilerin evlerinin
önüne yerleştirilen bilgi notları.

BAŞARI, NEFRETE KARŞI SEVGİDE KALMAKTIR

Gönül kırmak kolaydır. Önemli olan gönül yapmaktır.
Yaratılanı hoşgör yaratandan ötürü
(Yunus Emre)
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