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2018 Ne Yılıydı? SİZ SEÇİN!..
İkiyüzlülükler Yılı

Ülkelerin kaderlerini tayin etmeye çalışan devletler, insanlık tarihi boyunca çıkarları uğruna işgaller gerçekleştirdi, katliamların ve soykırımların sorumlusu oldu. Coğrafi keşiflerden bugüne ulaşan süreç nedeniyle 66 ülkede hâlâ savaş ve çatışma yaşanıyor.
Demokrasi, özgürlük ve insan hakları gibi kavramları kullanarak direktifler yağdıran ve
insanları birbirine kırdıran küresel aktörler, para kazanma hırsı ile ülkeleri bile bile savaşa
sürüklüyor. Gücünü savunma sanayiine borçlu olan gelişmiş ülkeler, geçtiğimiz yıl %1,1
artan küresel savunma harcamaları sayesinde bir kez daha “savaşa girmeden kazanan” taraf
oldu.
Nükleer silahsız bir dünya vaadiyle Barış Ödülü alan Obama’nın bir kez daha imaj çalışmalarının bir parçası olduğu ortaya çıktı. ABD, birçok uluslararası nükleer anlaşmadan
ayrıldı ve savunma bütçesinde nükleer silah faaliyetleri için 1 trilyon 200 milyon Dolar
(Soğuk Savaş’tan bu yana en yüksek rakam) bütçe ayırdı.
Batı; neoliberalizmi kutsadı, serbest ticaret ilkeleri ile zenginleşti ve dayatmalar sayesinde
diğer ülkelerin pazarlarında serbestçe dolaşabilir hale geldi. Ancak neoliberalizmden elde
edilen faydanın azaldığını görür görmez bu politikalara sırt çevirdi ve küresel ekonomiyi
yerle bir eden ticaret savaşlarını başlattı. Ekonomi savaşlarının bedelini ise devletler değil,
yine masum halklar ödedi.
Batı’nın hegemonik düzeninden kurtulmaya çalışan her devlet, karşısında kur manipülasyonlarını, yaptırım paketlerini ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarını buldu.
Nüfus artış hızı gittikçe düşen Avrupa ülkeleri, ucuz iş gücü ile büyüyen Çin gibi ülkeler
ile başa çıkabilmek adına 4.0 endüstriyel devrimi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu süreçte, her
zaman olduğu gibi üretimin ve iş hayatının insan yaşamı ile olan uyumu göz ardı ediliyor.
Çelişkiler Yılı
Batılı devletler, yalnızca kendi toplumlarını önemsediğini söyleyerek diğer toplumların varlıklarını çaldılar. Kişi başına düşen ortalama gelir açısından en avantajlı olan ülkeler olmalarına rağmen Batı toplumları yoksulluk ile savaşıyor. ABD’de 550 bin evsiz bulunuyor,
İngiltere’de ise her 200 kişiden birinin gidecek yuvası yok.
Hâkimiyet kurmak istedikleri ülkelerin iç işlerine her fırsatta karışan ve “medeniyet öğretmeni” rolüne bürünen Batılı devletler, Yemen, İsrail-Filistin, Sarı Yeleklikler, Cemal Kaşıkçı gibi önemli uluslararası olayları, “ticari ilişkiler” zarar görmediği sürece hoş görüyor.
Sık sık antisemitizm yüzünden çekilen acıları gündeme getirerek Filistin işgaline gelen
tepkileri azaltmaya çalışan İsrail ve destekçileri, “Yalnızca Yahudilere eşit haklar” tanıyan
ırkçı ve ayrımcı kanunları gururla onaylıyor.
Çifte Standart Yılı

Gerçekleştirdikleri hamleler ile dünyanın çivisini yerinden oynatıp göçlere neden olan, aralarında ABD’nin yanı sıra 8 Avrupa Birliği üyesinin bulunduğu ülkeler, yol açtıkları sorun-
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lara rağmen “egemenlikleri” ihlal edildiği
gerekçesiyle BM Küresel Göç Sözleşmesi’ni imzalamadı.
BM Göç Örgütü Sözcüsü Leonard Doyle,
AB’nin gerçek anlamda bir göç krizi yaşamadığını, üye ülkelerin bunu siyasi açıdan
kullandığı görüşünü dile getirdi. Nitekim
göçmen krizinin doruğa çıktığı 2015’ten
bu yana, büyük ölçüde Türkiye ile varılan
anlaşma sayesinde AB sınırlarına kaçak
göç oranında %95 düşüş görüldü. Buna
rağmen üye ülkeler, göçmenleri çirkin politikalarına alet etmeye devam ediyor.
Yeni “günah keçisi” olarak görülen göçmenler ve sığınmacılar üzerinden üretilen
propagandalar, toplumların git gide aşırı
sağ görüşlü fikirlere sempati duymasını
sağlıyor.
Halı altına süpürülen ırkçı ve ayrımcı zihniyetlerini gün yüzüne çıkaran devletler,
İslam’ı “şiddet içeren siyasi bir ideoloji”,
Müslümanları ise “devletin sırtından geçinen eğitimsiz ve uyumsuz kişiler” olarak tasvir ediyor. Avrupa’da eğitim gören
imamlar “medeni”, Müslüman ülkelerden
gelen imamlar ise “terörist ve ilkel” olarak
nitelendiriliyor.
“Göçmen entegrasyonu” iddiası ile başlatılan her girişimde insan hakları savunuculuğunu üstlenen Batılı devletlerin elitizm
rüzgârına kapıldığı ve düşünce ve inanç
özgürlüğünü hiçe saydığı görülüyor.
Baskın ideolojinin yönlendirdiği medya,
Müslümanlara %357 eşitsizlik yapıyor ve
toplumsal kutuplaşmanın temellerini atıyor. Kişilerin kimliğine, statüsüne ve cinsiyetine bakılmaksızın hedef haline getirildiği ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden
sosyal medya ise ırkçı ve ayrımcı saldırıların ana karargâhı oluyor.

Hastalıklar Yılı

Uluslararası şirketler, küresel ısınmanın
negatif etkilerini yok edecek teknolojilere
yatırım yapmamaya devam ediyor. “Medeniyet” söylemi ile insan yaşamını yönlendiren devletler ise daha fazla para kazanma
hırsı ile çıkarılan kanunlar aracılığıyla bu
şirketlerin ekmeklerine yağ sürüyor.
Kapitalist sistemin sorunları çevre üzerinde korkunç baskılar yapıyor, ancak iyileştirmeler için yeterli kaynak bulunamıyor.
Zira ülkelerin borçları küresel hasılanın
%318’ine ulaşmış durumda.
Kanserli insan sayısı her yıl giderek arttı
ve kanser, dünya çapında önde gelen ölüm
nedeni haline geldi. Buna rağmen zengin
ülkelerin vatandaşları kanser ilaçlarına
ulaşabiliyorken, fakirler sahte ilaçlar kullanmak zorunda kalıyor.
Kapitalizmin tüm dünyaya hükmetmesinden sonra 2,1 milyara çıkan obez sayısına
karşılık 821 milyon kişi yetersiz besleniyor. 119 ülkenin 51’inde açlık, “ciddi” veya
“alarm verici” bir sorun olarak öne çıkıyor.
Savaş, fakirlik, doğal afetler gibi nedenlerden 303 milyon çocuk okula gidemiyor.
Geleceğimiz, “kayıp nesiller” ile birlikte
bir kez daha kararıyor. Nitekim okula gidebilen çocuklar da iyi bir eğitimden mahrum kalıyor. Zira Amerika ve Avrupa’da
ırkçılık okullara iniyor ve akran zorbalığına dönüşüyor; göçmenlerin okula entegrasyonu önemsenmiyor ve müfredatlar
beyin yıkamak için hazırlanıyor.
Ayhan KÜÇÜK / UHİM Başkanı
2018 / İstanbul

siyaset

SİYASET

1. KÜRESEL AKTÖRLER
a. Amerika Birleşik Devletleri

Hak ihlallerini azınlıklar, göçmenler gibi dış kesimler üzerinde yoğunlaştıran Amerika
Birleşik Devletleri, aldığı ani karar ile Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden
(İHOP) çekildi. Washington yönetiminin kararını duyuran ABD’nin BM’deki eski temsilcisi Nikki Haley, konsey üyeleri arasında Venezuela, Küba, Çin, Burundi ve Suudi Arabistan gibi insan hakları ihlalleri yapan ülkelerin bulunduğunu belirterek konseyi “ikiyüzlü
ve kendine hizmet eden” bir organizasyon olarak nitelendirdi ve özellikle konseyin “kronik bir şekilde İsrail’e karşı önyargılı olduğunu” söyledi. 1 İsrail yanlısı gruplar ile tarihsel
bağları bulunan BM İzleme Örgütü de İHOP’u “kuruluşundan bu yana İsrail’i diğer
ülkelerden daha fazla eleştirdiği”2 iddiası ile suçlamıştı.
İHOP yetkilileri ise Amerika’nın da talep ettiği gibi Kuzey Kore, Suriye, Myanmar, Güney Sudan (ABD’nin bu ülkeler ile ticari ve siyasi dostlukları bulunmaktadır) gibi ülkelerin gerçekleştirdiği ihlallere de karşı çıktıklarını ancak yalnızca “İsrail’i savunmayı önemseyen” ABD’nin tüm bunları görmezden geldiğini belirtti. ABD çekilme kararını, BM İnsan
Hakları Yüksek Komiseri Zeid El Hüseyin’in Başkan Donald Trump’ın göçmenlere “sıfır
tolerans” uygulamasına yönelik sert eleştirilerinden birkaç gün sonra alarak tüm dikkatleri
üzerine çekti. Bu kapsamda ABD’nin kararı, kendi sınırları içerisinde göçmenlere karşı
gerçekleştirdiği insan hakları ihlalleri konusunda keskin eleştirilere maruz kaldıkça, yurt1
2

“US quits UN human rights council – ‘a cesspool of political bias’”, theguardian.com, 19 Haziran 2018
“UN rights council calls 8th urgent session on Israel”, unwatch.org, 15 Mayıs 2018

11

2018 DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU

12

dışındaki insan hakları liderliğinden geri
çekilmesinin bir temsili olarak yorumlanıyor.
Sıfır tolerans uygulaması, ABD’nin 2018
yılında gerçekleştirdiği en korkunç hak
ihlali olarak değerlendirilmektedir. Yasa
dışı göçün %160 artmasını bahane eden
Trump tarafından devreye alınan uygulamanın gerçek yüzü Haziran ayında ortaya çıkmıştı. Uygulama yüzünden her gün
yaklaşık 1.500 kişi tutuklandı ve federal
hapishanelere nakledildi.3 Ailesinden zorla
alınan çocuklar ise ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Tornillo,
Teksas ve El Paso yakınlarındaki çadır
kampları bulunan sığınma merkezlerine
gönderildi.
Sığınma merkezlerinde ortaya çıkan insanlık dışı görüntüler ve ses kayıtları, dünya
çapında tepkilere yol açtı. Onlarca çocuğun
tel örgülerle ayrılmış “kafeslerde” tutulduğu görülen fotoğraflar, anne ve babalarını
görmek istediklerini söyleyen çocukların
ağlamalarının ve haykırışlarının duyulduğu ses kayıtları, battaniye yerine folyo örtüler verilmesi gibi acımasız uygulamalar
içeri giren kimi yetkililerin gözaltı merkezini “hapishaneden farksız” olarak nitelendirmesine yol açtı. İnsan Hakları İzleme
Örgütü ise kamp koşullarında çocukların
“travma geçirdiklerini”, “intihar duyguları ile mücadele ettiklerini” ve “tıbbi bakım
yetersizliği” yaşadıklarını bildirdi.4

ABD Başkanı Trump göç politikalarının
“%100 arkasında” olduğunu söylemişti.
Tepkilerden sonra geri adım atan Trump,
“Çocukların ailelerden ayrıldıklarını görmekten hoşlanmadım” dedi ancak sınırı
yasa dışı geçenler hakkında dava açılmasını
kapsayan politikanın sürdürüleceğini kaydetti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen
Nielsen, Nisan-Mayıs aylarında ABD’ye
yasa dışı olarak getirilen yaklaşık 2 bin çocuğun söz konusu tesislerde tutulduğunu
açıklamıştı.5
New York Times, “Yüzlerce çocuk çölde
çürüyor. Trump’ın merhametsiz politikalarını bitirin” başlıklı makalede, sınır bölgelerinde ailelerinden ayrılan çocuklara
bakmak isteyen akrabalarına ya da tanıdıklarına yönelik kanunların da sıkılaştığını ve
bu nedenle yalnız olan göçmen çocukların
birçoğunun federal gözetim altında çıkmaza sürüklendiğini; Teksas eyaletindeki çocuk göçmen tutuklu merkezlerinde
fiziksel ve cinsel istismar gibi konularda
önlemler alınmadığını bildirdi.6 Sınır köylerde bulunan göçmen ailelerinin ise sınır
içi kontrol noktalarından geçerken yakalanma korkusuyla büyük şehirlere gitmekten kaçındığı ve ciddi hastalıklarını tedavi
edemediği vurgulandı.
12 Ekim’de ABD’ye ulaşmak için Honduras’tan yola çıkan ve yeni katılımlarla
büyüyen göçmen kafilesi de Trump’ın
korkunç tehditleri ile karşılaştı. “Göçmen

3

5

4

“Trump’ın iptal ettiği, aileleri ayıran uygulama
hakkında bilinmesi gerekenler”, bbc.com, 21
Haziran 2018
“Trump Administration Seeks to Detain Children Indefinitely”, hrw.org, 7 Eylül 2018
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“Trump’ın politikaları bir ayda 2 bin 300 çocuğu
ailesinden ayırdı”, euronews.com, 20 Haziran
2018
“Trump’a seslendiler: Çocuklar çölde çürüyor”,
dunyabulteni.net, 01 Ekim 2018
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istilası, kendilerini bekleyen ABD ordusu
ile karşılaşacak” diyen Trump, Meksika
sınırına 5 bin 200 asker gönderdi. Göçmenleri durduramadıkları için Guatemala,
Honduras ve El Salvador’a yardımları keseceğini açıkladı. Bazı göçmenlerin Meksika güvenlik güçlerine taş atması üzerine,
taşla silah arasında “çok fazla bir fark” olmadığını söyleyen Trump, güvenlik güçlerine göçmenlerin atacağı taşı silah gibi
görmelerini söylediğini ve emniyet güçlerinin atılan taşa ateşle karşılık verebileceğini
duyurdu. Göçmen kafilesinin yaptığı baskı
arttıkça önlemleri artıran Trump, ülkeye
yasa dışı yollardan giriş yapanların iltica
başvurularının reddedilmesini öngören
Başkanlık Bildirgesi’ni imzaladı. ABD’li
STK’ların “yasa dışı” olarak adlandırdığı
bildirgenin ardından Trump, Meksika sınırına inşa etmeyi planladığı duvar için gerekli bütçeyi alamaması halinde hükümeti
kapatabileceğini açıkladı ve sınırdaki askerlerin ‘öldürücü güç kullanmasına’ izin
verdiğini söyledi.7
Nitekim kamu kuruluşlarının işleyişine
devam etmesi için gerekli olan ödenek,
Trump’ın Meksika sınırında inşa etmek
istediği duvar için talep ettiği 5 milyar Doların onaylanmaması ile birlikte çıkarılamadı. ABD-Meksika sınırından geçtikten
sonra babasıyla birlikte gözaltına alınan ve
henüz 7 yaşında olan kız çocuğu yaşamını
yitirdi. Gözetim altında açlık ve susuzluk
nedeniyle yaşamını yitiren Guatemalalı
kıza ek olarak kısa bir süre sonra 8 yaşın7

“Trump ülkesini tehdit etti ve açıkladı:
Öldürmek için izin verdim”, sputniknews.com,
23 Kasım 2018

daki Guatamalalı bir erkek çocuğu daha
hayatını kaybetti.
Göçmenleri “suçlu” ve “güvenlik tehdidi”
olarak nitelendiren ABD’nin ırkçı politikalarının dozu 2019’da kabul edilecek
göçmen kotasının 30 bine düşürülmesiyle büyüdü. Özellikle Müslüman nüfusun
çoğunlukta olduğu Ortadoğu ve Güney
Asya’dan alınması planlanan göçmen sayısı, 17 bin 500’den 9 bine indirildi. Afrika’dan alınacak göçmen sayısı ise 19
binden 11 bine düşürüldü. Öte yandan
“ABD bir göçmen kampı olmayacak” diyen Trump’ın Latin Amerika, Avrupa ve
Orta Asya’dan alınacak göçmenlerin sayısını artırması dikkat çekti. Avrupa ve Orta
Asya için 2018’e yönelik 3 bin olarak belirlenen rakam, 2019 yılı için 4 bin 500’e çıkartılırken, Latin Amerika için belirlenen
bin 500 hedefi 3 bine yükseltildi. Alınan
karar bazı sivil toplum kuruluşları tarafından “Trump’ın ABD’yi beyazlaştırma ça8
lışması” şeklinde eleştirildi. Aynı zamanda, 2018 yılında alınacak göçmen sayısını
45 bin olarak belirleyen ABD (Obama
dönemine göre üç kat azaltıldı), Eylül ayı
itibarıyla 20 bin göçmen ile sınırlı kaldı ve
hedeflerinin yarısına bile ulaşamadı.
Göçmenlere yapılan ayrımcılık sürerken,
dünyanın en zengin devletlerinden biri
olan ABD’nin kendi halkına uyguladığı
sosyal politikalar, bu yıl da zengin ile fakir
arasındaki uçurumu derinleştirdi. 40 milyon vatandaşın yoksulluk içinde yaşandığı
ABD’de bu yıl devreye alınan “muazzam
vergi indirimlerinin” “ezici” bir şekil-

8

“U.S. to sharply limit refugee flows to 30,000 in
2019”, reuters.com, 18 Eylül 2018
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de zenginlere faydası olduğu biliniyor.9
Hükümetin sağlık sigortası pazarındaki
denetleme gücünü arttıran Makul Fiyatlı
Sağlık Yasası’nın kaldırması ise özellikle
yoksulların, azınlıkların, engelli kişilerin,
kadınların ve çocukların sağlığını etkiledi.
BM’nin aşırı yoksulluk ve insan hakları
özel raportörü Philip Alston, Trump yönetiminin ABD sağlık politikalarını “temel sağlık hizmetlerini vatandaşlık hakkı
olarak görmekten ziyade kazanılması için
uğraş verilmesi gerekilen bir ayrıcalık ha10
line getirmiştir” diyerek eleştirdi. New
York’ta eğitim gören her 10 öğrenciden
birinin evsiz olduğu da kaydedildi.11
Dünya barışı için savaş!
ABD’nin 2018 yılı dış politikası hakkında
söylenmesi gereken ilk şey, ülkenin mevcut
hegemonyasını koruyup kollamak adına
uluslararası alanda çeşitli hamlelerde bulunan bir yönetime sahip olduğudur. Trump
yönetiminde dış politika, yerleşik kural ve
normlara uymayan, uluslararası toplumun
rızasını önemsemeyen, müttefiklerinin
çıkarlarını gözetmeyen ve sırf maddi kazançlarını artırmak adına her yolu mübah
gören bir sistem olarak inşa edilmiştir. Dış
politikasını tehditkâr ve baskıcı bir profil
üzere kuran ABD, ekonomik ve siyasi savaşların fitilini ateşlemiştir.12
9

“UN condemns Trump administration for exacerbating US poverty levels”, theguardian.com,
22 Temmuz 2018
10 “US Slammed for Failure to Address Poverty
and Health”, hrw.org, 5 Temmuz 2018
11 “One in 10 New York school students is homeless”, aljazeera.com, 23 Kasım 2018
12 “Trump dönemi ABD dış politikasını anlamak”,
aa.com.tr, 06 Nisan 2018

Diğer ülkeleri yaptırımlar ile istediği yola
getirmek isteyen Trump ve ekibinin Mart
ayında göreve getirdiği “işkenceci” isimler,
yeni dış politikanın özeti niteliğinde oldu.
“Waterboarding” işkencelerinin kaydedildiği video kayıtlarının yok edilmesine onay
veren ekipte yer alan ve işkenceleri reddetmekte başarısız olan Mike Pompeo, yeni
küresel yüz olarak Dışişleri Bakanı olurken; 2002’de esirlere yaptığı işkenceleri
“edebi” bir dille kaleme alan Gina Haspel
ise yeni CIA Direktörü görevine getirildi.13
ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim
döneminde yürüttüğü kampanyanın yasal
olmaması bu yıl çok tartışıldı. Trump’ın
eski avukatı Michael Cohen’e “başkanlık
seçimlerini etkilemeye çalışmak” da dahil
çeşitli federal suçlardan 3 yıl hapis cezası verilmesi üzerine büyüyen tartışmalar,
Trump’ın çevresindeki isimleri istifaya
zorladığı iddialarının belgesi oldu. Nitekim Trump, Suriye’den çıkmak gibi birçok önemli kararda ihtilafa düştüğü isimleri çevresinden uzaklaştırdı. İstifa eden
isimler, Trump’ın kendilerinden yasaları
ihlal edecek şeyler yapmalarını istediklerini belirttiler.
9/11 olaylarından sonra “terör ile savaş”
söylemi altında Afganistan, Irak ve Pakistan’a saldırılar düzenleyen ABD’nin
yayımladığı bir raporda, bu ülkelerde
ABD’nin 2001’den bu yana 480.000507.000 sivil, asker ve polisin ölümüne
13 “The CIA has a long history of torture. Gina
Haspel will be perfect for the job”, guardian.
com, 3 Mayıs 2018
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neden olduğu ortaya çıktı. Sayının rapordaki sınırlandırmalar ve katliamlar esnasındaki belirsizlikten ötürü daha
yüksek olduğu tahmin ediliyor.14 2018 yılında ABD tarafından ülkelere uygulanan yaptırımlar ve ihlaller ise şu
şekilde özetlenebilir:
İran: ABD, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) ve
Kısa/Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması (INF)
olarak adlandırılan nükleer silahların önlenmesini amaçlayan anlaşmalardan ayrılarak küresel sorunları diplomasiyle
çözme yönündeki çabalara darbe indirdi. 2,5 seneyi aşan
bir süre sonra ilk defa İran’a yaptırım uygulayan ABD,
İran’ın ABD dolarına erişimini, devlet tahvili satmasını, altın ve diğer değerli madenler ile çelik, alüminyum,
kömür gibi metallerle ticaret yapmasını ve yolcu uçağı ya
da parçalarını ithal etmesini engelledi.15 Ayrıca, İran’dan
petrol alımı ve ticaret yapan ülkelere (özellikle Avrupa)
ekonomik yaptırımlar uygulayacağını duyurdu. BM’nin
Tahran’a uygulanan yaptırımların bazılarının kaldırılması
gerektiğini hükmetmesi üzerine, İran ile 1955 yılında imzalanan Dostluk Anlaşması’ndan tek taraflı olarak çekilen
ABD, Kasım ayında ise yeniden devreye alınan yaptırımlar
ile İran’ın petrol satışlarını, deniz taşımacılığını, banka ve
sigorta benzeri sektörlerini hedef alarak İran ekonomisinin kaynaklarını kurutmaya yöneldi.
Filistin: Göreve geldiğinde Filistin ve İsrail arasında tarafsız bir arabulucu olacağını iddia eden Trump, Ocak ayında Filistin yönetiminin ABD Başkan Yardımcısı Mike
Pence’in ziyaretini boykot etme kararlarını “saygısızlık”
olarak nitelendirmiş ve İsrail’le masaya oturulmadığı sürece Filistin’e mali yardım verilmeyeceğini söylemişti.16
Amerikan yönetiminin Filistin’e yaptırımları, büyükelçiliğini 2018 yılı Mayıs ayında Tel Aviv’den Kudüs’e ta14 “US ‘war on terror’ has killed over half a million people: study”,
aljazeera.com, 9 Kasım 2018
15 “ABD, İran’a yaptırımları resmen uygulamaya başladı”, cnn.com, 07
Ağustos 2018
16 “Trump’tan Filistinlilere hakaret ve yardımları kesme tehdidi”, ntv.
com.tr, 25 Ocak 2018
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Yasa dışı göçlerin artmasını
bahane eden Trump, “sıfır
tolerans” uygulaması ile göçmen
çocukları ailesinden ayırarak
travmatik deneyimler yaşatan
sığınma merkezlerine gönderdi.
Yüzlerce çocuk tel örgüler ile
ayrılmış kafeslerde tutuldu, anne
ve baba özlemi ile haykırdı ve
acımasız uygulamalara maruz
kaldı.
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şıması, Birleşmiş Milletler Mültecilere
Yardım Ajansı’na (UNRWA) mali yardımları durdurması ve Filistin Kurtuluş
Örgütü’nün (FKÖ) Washington ofisini
kapatma kararı ile vücut buldu.17 Eylül
ayında ise Trump, kendisine biat etmeyen ülkelere dış yardımları kesme tehdidini sürdürerek “Yalnızca yardımlarımızı
bize saygı duyanlara, açıkçası dostlarımıza
yapacağız.” dedi.18 İsrail’in Filistinlilere
karşı aldığı her pozisyonda açık açık İsrail’i destekleyen ve İsrail’e 38 milyar dolarlık askeri yardım yapan Trump,19 “Suudi
Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu”20 gibi çıkışlarıyla Cemal Kaşıkçı cinayetini örterek tepki
topladı.
Rusya: Silah ticaretinde özellikle Suriye’deki ana rakibi Rusya’yı piyasadan
uzaklaştırmak için uluslararası ticaret ilkelerine aykırı yöntemler uygulayan Trump,
Rusya ordusu ve istihbarat birimiyle bağlantısı bulunan 33 kişi ve kurumu yasaklıların bulunduğu listeye aldı. Diğer bir
yaptırım paketinde ise Rusya’ya dışarıdan
yardıma, silah ve askeri alanda da kullanılan çift teknolojili ürünlerin satışına ve
finansmanlarına yasak getirildi.
Çin: ABD ve Çin arasındaki yaptırım kri17 “Filistin davası daha önce görülmemiş bir
saldırıyla karşı karşıya”, sputniknews.com, 11
Eylül 2018
18 “Trump keeps threatening to end foreign aid
for disloyal countries. Here’s why it hasn’t happened.”, washingtonpost.com, 25 Eylül 2018
19 “ABD İsrail’i savaşa hazırlıyor”, yenisafak.com,
04 Ekim 2018
20 “ABD Başkanı Trump: Suudi Arabistan olmasa İsrail çok büyük bir sorun içerisinde olurdu”,
aa.com.tr, 23 Kasım 2018

zi, Trump’ın Mart ayında ithal çelik ve
alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde
10 ek gümrük vergisi getirmesiyle başladı. Daha sonra ABD, Temmuz ayında
Çin’den ithal edilen 250 milyar Dolar değerindeki ürüne ek gümrük vergisi getirdi. Bu rakam, Çin’in ABD’ye ihraç ettiği
ürünlerin neredeyse yarısının ek gümrük
vergilerine tabi olduğu anlamı taşıyor.
Trump, Çin’i Amerikan teknolojilerini
çalmakla suçluyor ve ABD’ye “zarar veren” politikalarını değiştirmedikleri sürece
Çin’den gelen tüm ürünlere ek gümrük
vergisi uygulayacağını belirtiyor.
Suriye: ABD’nin Suriye’deki etkinliği terör örgütü PKK/YPG işgalindeki bölgelere verdiği silah ve mühimmat desteği ile
sağlandı. Haseke, Rakka illeriyle Deyrizor
ve Halep kırsalında 30 bin kilometrekarelik alanı PKK terör örgütüne tahsis eden
ABD’nin PKK’lı teröristlerin tüm giderlerini 2 yılı aşkın süredir karşıladığı belirtiliyor. Bu kapsamda, Pentagon’un bölgede
aylık harcamasının silah yardımlarıyla birlikte 500 milyon Dolar’ı bulduğu, Suriye
kuzeyinde 25 ülkeden 65 binin üzerinde
teröristi eğittiği ve bölgeye 150 bin kişilik
cephane yığmış olduğu bildiriliyor.21 Ayrıca IŞID’ın elindeki son önemli yerleşim
yeri Heccin için YPG’nin oluşturduğu
Suriye Demokratik Güçleri’ne bağlı unsurlara 250 tır ağır silah gönderdiği belirtiliyor.22

21 “ABD, PKK için ayda 500 milyon dolar
harcıyor”, haberturk.com, 28 Eylül 2018
22 “ABD’den PKK/PYD’ye 250 TIR ağır silah”,
yenicaggazetesi.com, 20 Eylül 2018
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Nitekim Uluslararası Af Örgütü de terör örgütü YPG/PKK’nın işgali altındaki
Rakka’da gerçekleştirdiği sivil ölümlerinden ABD’yi sorumlu tuttu.23 ABD’nin
liderlik ettiği koalisyonun 2014 yılından
bu yana Irak ve Suriye’de 30.008 saldırı
düzenlendiği, bu süreçte en az 1.114 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi. Bağımsız
izleme grubu Airwars ise sivil ölümlerin
6.575’den yüksek olduğunu tahmin ediyor.24
Türkiye: ABD, FETÖ bağlantısı sebebiyle Türkiye’de tutuklu bulunan Papaz
Andrew Brunson’un tahliye edilmemesi
bahanesi ile Türkiye’ye yaptırım uyguladı.
Öncelikle, ABD Senatosu Dış ilişkiler Komisyonu Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan bir tasarıyı
kabul etti. Daha sonra ise çelik ve alüminyum ihracatına ek yüzde 50 vergi getirdi.
Afrika: Çin ve Rusya gibi büyük devletlerin Afrika’daki etkisinin son yıllarda
artması, ABD yönetimini kıtadaki askeri müdahale seçeneklerini artırma yoluna gitmesine neden oldu. Son dönemde
ABD’nin suikast ve müdahale politikalarıyla, kıtadaki istikrarsızlığı derinleştirmek amacı güttüğü belirtiliyor. Bu amaçla
CIA’in Sahel bölgesinde gizli bir insansız
hava aracı (drone) üssü kurduğu ortaya
çıktı. Nijer’in Birkou kentinde kurulan
gizli drone üssünde konuşlandırılacak
droneların, Mali, Nijerya, Libya, Sudan,

Çad, Cezayir’de suikast ve istikrarsızlaştırma politikası izleyeceği, bölgeyi kan gölüne dönüştüreceği belirtiliyor. ABD’nin
yine Nijer’in en büyük şehirlerinden Agadez’de 100 milyon Dolarlık yeni bir drone
üssü kurduğu da bildirildi. ABD’nin benzer bir politika güttüğü Pakistan, Yemen,
Libya ve Somali’de binlerce sivil drone saldırıları sonucu katledilmişti.25
Afganistan: ABD’nin Afganistan’da başlattığı operasyonun üzerinden tam 17 sene
geçti. Taliban başta olmak üzere, hükümet
karşıtı silahlı gruplar ülkenin neredeyse
yarısında kontrolü ele geçirmiş durumda.
Analistlere göre güvenlik hiç olmadığı kadar kötü ve birçok Afgan, meselenin birinci sorumlusu olarak Amerikalıları görüyor.
Afganistan’ın Yüksek Barış Konseyi üyesi
Muhammed İsmail Kasımyar, “132 milyar dolarlık harcamalar, 150 bin civarında ABD ve NATO askeri ile yüz binlerce Afgan askeri ve polisi, sayıları binlerle
ifade edilebilecek Taliban militanlarına
karşı savaşı kazanamadı. Peki, neden?”
diye soruyor. Afganlılara göre ABD, bu
ülkedeki varlığını kalıcı hale getirmek için
Pakistan’la birlikte Afganistan’ı kasten bir
kaosun içine sürüklüyor. Afgan halkının
görmezden gelinmesi ise bir başka sorun
teşkil ediyor.26 Örneğin, Helmand kentinde Amerikan savaş uçaklarının düzenlediği hava saldırısında en az 30 sivil yaşamını yitirdi.

23 “Uluslararası Af Örgütü: Sivil ölümlerden ABD
sorumlu”, trthaber.com, 12 Ekim 2018
24 “Pentagon reveals over 1,100 civilians killed by
US anti-IS strikes”, middleeasteye.net, 28 Eylül
2018

25 “Trump Afrika’da drone savaşına hız verdi”,
mepanews.com, 14 Eylül 2018
26 “ABD’nin 17 yıllık Afganistan savaşı: Afganlar ABD’nin savaşı kasten bitirmediğini
düşünüyor”, euronews.com, 26 Kasım 2018
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Diğer: ABD’nin siyasi ve ekonomik hegemonyasını sürdürmek için savaş açtığı ülkeler maalesef bunlar ile sınırlı değil. 2018
yılında ABD, Pakistan’a yapılan para yardımlarını “örgütlere karşı istikrarlı adımlar
atılmadığı” gerekçesiyle kesti. 1958 yılında
“Kötü İnsan Hakları Sicili” gerekçesiyle
başlayan Küba yaptırımları ise “ticaret ve
turizm faaliyetlerini kapsayacak ölçekte
genişletilmiş bir şekilde” tekrar devreye
alındı.27 Geçtiğimiz sene Venezuela’ya
yaptırım uygulamaya başlayan ABD’nin
bu sene “Venezuela’da darbe planları için
askeri yetkililerle görüştüğü” iddiaları bulunuyor. 4 Ağustos’ta suikast girişimi atlatan Venezuela Devlet Başkanı Maduro,
“Soruşturmanın bütün sonuçları, bu saldırının ABD topraklarında finanse edildiğini ve planlandığını gösteriyor.” dedi.28
ABD’nin yalnızca Şubat 2018’de Kuzey
Kore, Kolombiya, Libya, Kongo, Pakistan,
Somali, Filipinler, Lübnan ve daha birçok
ülkedeki kişi ya da gruplara yönelik yaptırımları yürürlüğe koyduğu biliniyor.29
Cemal Kaşıkçı Cinayeti: Öldürülen Suudi
gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Trump’ı eleştirdiği için Suudi Arabistan’da çalışmakta
olduğu al-Hayat gazetesinin kapatıldığı
ve yazmasının engellendiği; Kaşıkçı’nın
tutuklanma endişesiyle ABD’ye taşındı-

27 “Dolar Krizi: Yaşananlar ‘Küresel Ekonomik
Savaş’ mı?”, stratejikortak.com, 18 Ağustos 2018
28 “Maduro’dan BM’ye ‘suikast girişimini
soruşturun’ çağrısı”, trthaber.com, 27 Eylül
2018
29 “Trump’ın dış politikası yok, yaptırımları var”,
birgun.net, 13 Ağustos 2018

ğı ortaya çıktı.30 Trump, CIA raporlarına ve Yemen’deki krize rağmen Veliaht
Prens Muhammed bin Selman’ı cinayetle
ilgili doğrudan hedef almaktan kaçınarak
silah ticaretine devam etme sinyalleri verdi. ABD’nin her şeye rağmen Suudi Arabistan’ın sadık bir dostu olarak kalmaya
devam etme niyetinde olduğunu bildiren
Trump, kendi partisinden dahi eleştiri topladı.31 Başta ABD olmak üzere hiçbir ülkenin Cemal Kaşıkçı cinayetini gerçekten
önemsemediği, Suudi Arabistan üzerinde
baskı kurarak petrol ve diğer kaynakları
ucuza kapatma planları yaptığı düşünülüyor. Nitekim ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin cinayeti “kınayan” ancak gerçek bir
yaptırım uygulamayan tutumları, bu gerçeğe işaret ediyor. ABD’nin Suudi Arabistan’ı Ortadoğu siyasetinde önemli bir
müttefik olarak görmesi, asıl suçluların
asla cezalandırılmayacağı anlamını taşıyor.
Rusya

18 Mart’ta yapılan Rusya devlet başkanlığı seçimleri, beklendiği gibi Putin’in açık
ara zaferiyle sonuçlanırken seçime katılım
oranı yüzde 70’e yakın bir oranda gerçekleşti. Seçimlerin dikkat çeken noktası, tarihinin Kırım yarımadasının Rusya’ya sözde
“bağlanmasının” yıl dönümü olan 18 Mart
tarihine denk getirilmiş olmasıydı. 2014
yılında Rusya tarafından ilhak edilen ve
Ukrayna ile Rusya arasında kriz çıkması30 “Kaşıkçı ile ilgili çarpıcı detay! Trump’ı eleştirdi
diye...”, milligazete.com, 22 Kasım 2018
31 “Trump Kaşıkçı cinayetiyle ilgili CIA’e karşı
Prens Selman’ı savundu”, euronews.com, 21
Kasım 2018
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na neden olan Kırım’ın, kazananı önceden
belli olan seçimlere katılım oranı yüzde 71
olarak belirlendi; seçmenlerin yüzde 92’sinin Putin’e oy verdiği duyuruldu.
Aralarında Fransa, Avusturya, Japonya, Norveç’in de olduğu birçok ülke,
Rus işgali altında bulunan Kırım Özerk
Cumhuriyeti’nde yapılan Rusya başkanlık seçimlerini tanımadığını açıklamıştı.32
Seçimlerden önce Ukrayna Parlamentosu
da Kırım ve Sivastopol’de sandığa gitmeme çağrısı yapmıştı. Tüm bunlara rağmen
Kırım’ın Putin’i seçmesi, dünya basınında geniş yankı buldu. Seçimler hakkında
gerçek bilgileri veren Kırım Tatar Milli
Meclisi (KTMM) ve Dünya Kırım Tatar
Kongresi (DKTK) Başkanı, Ukrayna milletvekili Refat Çubarov ise Rusya Federal Güvenlik Servisi verilerine dayanarak
“yasa dışı” başkanlık seçimlerine gerçek
katılım oranının yüzde 42 olduğunu bildirdi. Ayrıca Çubarov, toplam kullanılan
oy pusulalıların yüzde 8’inin geçersiz hale
getirildiğini belirtti. Çubarov, Kırım’ın
sözde başkanı Aksyonov’un raporlardaki
katılım oranını yüzde 10-15 daha yüksek
göstermek için rüşvet vermeyi denediğini,
ancak başarısız olduklarını dile getirdi.33
Rusya’nın kapanmamış bir yara olarak kalan Kırım üzerinde uyguladığı baskı ve yıldırma politikaları, işgalin ilk gününden bu
yana artarak devam etti. Geçen üç yıl içerisinde Kırım Tatarlarının liderleri Mustafa
32 “Kırım’da yapılacak Rusya başkanlık seçimleri
tanınmayacak”, qha.com.ua, 26 Şubat 2018
33 “‘Kırım’daki yasa dışı seçimlere gerçek katılım
oranı yüzde 34’”, timeturk.com, 07 Mayıs 2018

Abdülcemil Kırımoğlu, Refat Çubarov,
Ahtem Çiygöz, İlmi Umerov gibi isimler
Rusya eliyle vatanlarından sürgün edildi;
halkın özyönetim organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi yasaklandı. Uluslararası
hukuka ve imza attığı antlaşmalara aykırı
bir şekilde gerçekleştirdiği işgal eylemi ile
Kırım’a el koyan Rusya, Kırım Tatarlarına
ait medya organlarını yasakladı, millî mekteplere ve camilere baskınlar gerçekleştirdi, işgale direnenleri işten çıkartarak işsiz
ve aşsız bıraktı ve işgale direnişi kırmaya
çalıştı.
Kırım Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından açıklanan verilerde,
“Kırım Tatarlarının Rus işgaline karşı
direnmesi” nedeniyle 2018 yılının ilk iki
ayında 16 insanın öldürüldüğü, 16 insanın
kaçırıldığı biliniyor. 2017 yılı içinde 286
insanın gözaltına alındığı ve 340 insanın
sorguya alındığı ifade ediliyor. Halen 56
insanın tutuklu bulunduğu ve 2017 yılı
içinde sözde mahkemelerce ceza verilen
16 kişiden 15’inin Kırım Tatarı olduğu
vurgulanıyor.34 Kırım Özerk Cumhuriyeti Müftüsü Ayder Rüstemov, işgalci Rus
yönetiminin, Kırım’ın Ukrayna yanlısı
sakinlerini korkutmayı, böylece insanları
susturmayı ya da yarımadayı terk etmeye
zorlamayı amaçladığını kaydetmişti. Rüstemov, Rusya’nın yalnızca Müslümanlara
değil, Hristiyanlara da baskı uyguladığını
vurgulayarak “Başpiskopos Kliment’in verilerine göre işgalden önce Kırım’da Kiev
Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Ortodoks
34 “Kırım’ın Rusya Tarafından İşgalinin 4. Yılında
Basın Bildirisi”, kirimdernegi.org.tr, 26 Şubat
2018
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Kilisesi’nin 52 dini cemaati varken, Ocak
2018’e gelindiğinde sadece 9 tane kalmış
durumda”35 bilgisini paylaştı.
“Suriye’de 200’ün üzerinde silah denedik”
Suriye hükümetinin koruyucusu olarak
hareket eden Rusya, kimyasal silah saldırıları da dahil olmak üzere ülkedeki ciddi ihlallerin sorumlularını belirlemeye yardımcı
olacak hesap verme çabalarını zayıflatmaya
devam ediyor. 2017 yılında BM bir rapor
yayımlamış ve Han Şeyhun kimyasal silah
saldırısını rejimin gerçekleştirdiğini ortaya
koymuştu. Raporun ardından Rusya, Suriye’deki araştırma girişimlerini durdurmak
için BM’de 7 defa veto hakkını kullanmıştı. Bu eylem ile Suriye’deki kimyasal silah
saldırılarının, hak ihlallerinin ve bu saldırıları yapanların hamiliğini üstlenen Rusya,
son olarak Nisan 2018’de Şam yakınlarındaki bir kasaba olan Duma’da kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen ve düzinelerce
sivilin öldürüldüğü saldırıya ilişkin başla36
tılan bağımsız araştırmayı engelledi.
Doğu Guta’da 2017 yılının sonuna doğru başlayan ve Şubat-Mart arasında yıkıcı
boyutlara ulaşan Rusya-Suriye koalisyonu
hava saldırıları ise insanlık dramı yaşanmasına neden oldu. 400 bine yakın sivilin yaklaşık 5 yıldır abluka altında hayatta
kalma mücadelesi verdiği Doğu Guta’da
kontrolü ele geçirmek isteyen koalisyon,
masum sivillerin hayatını hiçe sayarak birçoğunu apartman bodrumlarında ölüme
terk etti veya kimyasal silah, varil, vakum,
misket, sığınak delici bombalar ve havan
35 “Rusya, Kırım’da Ukrayna yanlısı halka zulüm
ediyor”, ukraynahaber.com, 16 Eylül 2018
36 “Russia sees no need for U.N. inquiry into Syria
toxic gas attacks”, reuters.com, 18 Nisan 2018

topları saldırılarıyla öldürdü. 7 yıldır süren
iç savaşın en sert hava saldırılarına maruz
kalan bölgede, 5 binden fazla sivilin evin37
den olduğu, yalnızca 12 günde 674 si38
vilin öldüğü biliniyor. İnsan Hakları
İzleme Örgütü tarafından yapılan açıklamalarda ise en az 13 hastanenin vurulduğu, 6 tanesinin hizmet dışı kaldığı ve hava
saldırılarının gerçekleştirdiği alana giden
bir ambulansa kasıtlı olarak bomba atıldığı
39
belirtilmişti.
Rusya’nın Suriye’de 30 Eylül 2015’te terörle mücadele bahanesiyle başlattığı askeri müdahalenin 3. yıl dönümündeyiz.
Suriye İnsan Hakları Ağı tarafından kaleme alınan rapor ile Rusya’nın bu süre
zarfında bin 804’ü çocuk, en az 6 bin 239
sivili öldürdüğü ortaya çıktı. Rus güçlerinin saldırıları büyük oranda muhaliflerin
kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirildi.
Bu kapsamda Halep’te 2 bin 796, İdlib’te
2 bin 19, Deyrizor’da 709, Humus’ta 248,
Rakka’da 241, Hama’da 93, Haseke’de
43, Dera’da 22, Lazkiye’de 1, Şam ve kırsalında ise 67 sivil öldü. Aynı zamanda
Rus saldırılarında 33 sağlık tesisi, 34 okul
ve 8 pazar olmak üzere, toplam 193 yaşam
merkezinin hedef alındığı; en az 47 sağlık
çalışanın ve Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi ile 19 medya çalışanın hayatını kaybettiği tespit edildi.40
37 “Doğu Guta’dan 5.000’den fazla sivil ayrıldı”,
sputniknews.com, 18 Mart 2018
38 “Doğu Guta’da büyük katliam: 12 günde 674
sivil hayatını kaybetti!” sabah.com.tr, 02 Mart
2018
39 “Syria/Russia: International Inaction as Civilians
Die”, hrw.org, 22 Şubat 2018
40 “Rusya’nın Suriye’deki varlığı 3. Yılında”,
aa.com.tr, 01 Ekim 2018
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Rusya’nın Suriye’deki savaştan ekonomik olarak yüksek
fayda sağlaması, müdahale girişimlerinin diğer bir boyutu
olarak karşımıza çıkmaktadır. 1999-2003 yılları arasında
ABD’den sonra yüzde 27’lik pay ile ikinci en büyük silah
ihracatçısı konumuna gelen Rusya’nın silahlarını yüzde
15-20 oranında Orta Doğu’ya sattığı bilinmektedir. Rusya
Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı Shamanov’un
bu yıl yaptığı “dost Suriyelilere yardım ederken, 200’ün
üstünde yeni silahın da denemesini yaptık. Bizim müttefikimiz olmayan ülkeler dahil silah alımı için bize gelinmesi
tesadüf değil”41 açıklaması, Suriye’nin alet edildiği düzeni
ortaya çıkarmaktadır. Rusya devletine ait silah şirketi Rosoboronexport’un Suriye’deki savaş suçlarından muazzam
bir kâr elde etmesi ve burada denenen silahları yeni pazarlara satması ise bu düzenin bir getirisi olarak gösterilebilir.
2017 yılında şirket, Suriye’de denenen silahlar sayesinde
Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Nijer gibi yeni müşterileri kapsayan 53 ülkede yaklaşık 15 milyar Dolarlık sözleşme imzaladığını duyurmuştu.42
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Çin

Çin-Afrika İşbirliği Forumu’nda Çin lideri Xi Jinping,
30’a yakın Afrika lideri ile karşılıklı görüştü ve kıtadaki
ekonomik kalkınma için 60 milyar Dolar kredi vereceğini açıkladı. Önümüzdeki 3 yılda ’10 İşbirliği Planı’ çerçevesinde ticaret, piyasa işletimi, altyapı, kalifiye işgücü,
finansman, endüstri, tarım modernizasyonu ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında kıtada aktif rol oynayacak Çin,
özel sektörünü de yatırıma teşvik edecek. Bazı uzmanlara
göre Çin, özellikle Afrika ülkelerinden enerji ve hammadde ihtiyacını karşılamanın yanı sıra kıtanın pazarlarında
ürünlerini satmak, 25 yaş altı yoğun nüfusu ucuz işgücü
ile kullanmak, jeopolitik mücadele alanını Afrika’ya ta41 “Ortadoğu: Silah, savaş ve yıkım”, yeniyasamgazetesi.com, 22 Temmuz 2018
42 “Russia Makes a Killing off its Military Support to Assad” hrw.org,
13 Mart 2018

Çin’in Afrika’ya yaptığı
koşulsuz yardımlar ve
kurduğu kapsamlı ilişkiler,
Afrika için kısa vadede büyük
kazanımlar gibi görülse de
orta ve uzun vadede kıtanın
Çin emperyalizmine maruz
kalabileceğini gösteriyor.
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şımak ve Afrika’nın Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi’ndeki gücünden yararlanmak istiyor. Çin emperyalizminin Afrika’daki bu emelleri, yalnızca ekonomik
ilişkilerle sınırlı değil. Kıtada siyasetinden
ideolojisine, kültüründen medyasına kadar
her alanda yoğun bir faaliyet gösteriyor.
Dış politika yaklaşımını; barış içinde bir
arada yaşama, barışçıl kalkınma, karşılıklı
yarar ilkesi çerçevesinde ekonomik ilişkiler
kurma ve çatışmaların barışçıl bir şekilde çözümü olmak üzere 4 temel üzerine
inşa eden43 Çin’in Afrika ile ilişkilerinde
en temel vurgulardan birisi ‘eşitlik’ oldu.
“Çin’in, Avrupa’nın aksine hiçbir zaman
Afrika’yı sömürmediği” sık sık hatırlatılsa da44 burada yanıtlanması gereken soru;
metallerini, petrolünü ve işgücünü Çin’e
sunan, karşılığında yüklü miktarda borç
alan Afrika kıtasının yeni bir emperyalist
müdahaleyle mi karşı karşıya olduğudur.
Çin, ABD karşısındaki ekonomik gelişimini devam ettirebilmek için büyük
miktarda enerji ve hammaddeye ihtiyaç
duyuyor. Batı ile sömürge bulma yarışına
katılan Çin, bu kapsamda petrol ithalatının dörtte birini Angola, Cezayir, Çad ve
Sudan’dan karşılıyor. 2017 verilerine göre
her yıl 120 milyar Dolar değerindeki temel metalleri dışarıdan alan Çin’in büyük
oranda kobaltı Kongo’dan, bakırı Zambiya’dan, uranyumu Namibya’dan aldığı;
ayrıca Çinli şirketlerin Zambiya, Libya,
43 “Yumuşak Güç Stratejisi Çerçevesinde Çin’in
Afrika Politikası”, TİKA-Avrasya Etüdleri, 12
Haziran 2017
44 “Çin’in Afrika istilası”, ozgurlukdunyasi.org

Mozambik ve Gana’da odun, demir, bakır, petrol gibi alanlarda ihaleye girmeden
çıkarma işlemine başlayabildiği biliniyor.
Dünya Bankası’nın yaptığı araştırma, Afrika’nın toplam ihracatının %16’sının ve
ithalatının %20’sinin Çin ile yapıldığını
gösteriyor.
Çin’in yatırım yaptığı sektörler, kıtaya
neden ihtiyaç duyduğunu da gösteriyor.
2003-2017 arasındaki Çin’in Afrika yatırımlarının %27’si madencilik, %25’i inşaat, %14’ü imalat, %10’u finans, %3,5’i
bilimsel ve teknoloji alanında; yatırımların
%20,5’i de diğer sektörlerde. Çinli firmalar tarafından yatırım sağlanan bölge
ülkelerinin kaynak profiline bakıldığında,
yatırımlarda ağırlıklı olarak kaynak zengini ülkelerin tercih edildiği görülüyor. Nitekim Afrika İçin Altyapı Konsorsiyumu
tarafından yayımlanan “Afrika’da Altyapı
Finansmanı Eğilimleri” isimli raporda da
Çin yatırımlarının bölgedeki enerji ve endüstri sektörlerindeki fırsatları kovaladığı
vurgulanıyor.
Çin’in 2003 yılında Afrika ile ticareti 20-30
milyar Dolar bandında yer alırken 2014’te
bu rakam 200 milyar Dolara çıktı, 2017’de
ise yaklaşık 230 milyar Dolara yükseldi.
Çin’in 2000-2017 yılları arasında Afrikalı
hükümetlere verdiği borç miktarı 90 milyar Dolar; veriler Çin’i Afrika’nın en büyük kreditörü yapıyor. Pekin’in yalnızca
Sahra Altı Afrika’da verdiği borç, kıtanın
toplam borcunun %14’ünü temsil ediyor.
McKinsey&Company 2017 Raporu’na
göre Afrika’da faaliyet yürüten Çinli firma
sayısı 10 binin üzerinde. Ernst & Young
Afrika Raporu 2017’ye göre 2015’ten bu
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yana Çin, Afrika’da 66,4 milyar Dolarlık
293 tane doğrudan yatırım projesi hayata
geçirdi. Çin yatırım ve projeleri şu ülkelerde yoğunlaşıyor: Mısır, Nijer, Tanzanya,
Etiyopya, Fas, Cezayir, Zambiya, Angola,
Mozambik ve Güney Afrika.
2010-2015 yılları arasında bölgeye yönelik
gerçekleşen toplam enerji yatırımlarının
%56’sı yenilenebilir enerjiye dayalı projeler oldu (Hidro-enerjinin payı %49).
Gerçekleşen yenilenebilir enerjiye dayalı
yatırımların daha derin bir analizi gerçekleştirildiğinde, Çin’in bölgeye yönelik stratejilerinin bazı ipuçları da elde edilebiliyor.
AFAM Bşk. Yardımcısı Yrd. Doç. Dr.
Muhammed Tandoğan’a göre Çin’in Afrika’daki Nil havzasında yer alan tarım ve
havza istikametinde inşa edilen barajların
yapımına da müdahil olması, hidroelektrik
santrallerini işletme ve bu sayede enerji piyasasını domine etme arzusu ile alakalı.45
Çin yönetiminin Afrika’daki diplomasi hedefi ise Pekin’e yönelik diplomatik destek
ve BM oylamalarında Afrika ülkelerinin
Pekin’den yana tavır almalarını sağlamak.
Başta Japonya olmak üzere Filipinler,
Malezya, Bruney ve Vietnam gibi ülkelerin bulunduğu Güney Çin Denizi sorunu
konusunda Afrikalı ülkelerin desteğini
bekleyen Çin, aynı zamanda birçok Afrika ülkesi ile çeşitli askeri anlaşmalar yaptı. Çin’in Cibuti’de yakın zamanda İpek
Yolu’nu ve ticari gemileri korsanlara karşı
güvence altına almak amacıyla hayata geçirdiği askeri üs dışında Darfur, Kongo
45 “Sahraaltı Afrika’da Çin’in Enerji Politikaları”,
Afrika Araştırmacıları Derneği, 22 Şubat 2018

DC, Mali, Güney Sudan, Fildişi Sahili ve
Batı Sahra’da 2 bin 500 askeri bulunuyor.
Aden Boğazı’nda savaş gemileri sürekli
nöbet tutuyor, kıtaya silah satışları yapılıyor ve askeri eğitimler veriliyor.46
Kıtada on binlerce hektar arazi, tarım için
Çinliler tarafından kiralanıyor veya satın
alınıyor. Yetiştirilen ürünler, gemilerle
doğrudan Şanghay, Hongkong ve Guangzhou’ya götürülüyor. Bazı Afrika ülkeleri,
kendi ürünlerinin ucuz Çin ürünleri ile
rekabet edememesinden şikâyetçi. Benzer
bir sorun, işgücü konusunda da yaşanıyor.
Sayıları 1 milyona dayanan Çinli iş gücü ile
görece daha az kalifiye olan yerel Afrikalı
iş gücünün rekabet edememesi önemli bir
toplumsal sorun oluşturuyor. Bu durum,
Çin’in kasıtlı ve siyaseten piyasayı kıtanın
gerçek sahipleri olan Afrikalılara kaptırmama ve onları kendilerine muhtaç bırakma hamlesi olarak da okunuyor.47
Nitekim Dünya Bankası Eski Direktörü
Mamphela Ramphele, “Çin ile Afrika arasında bir kayış söz konusu. Güney Afrika,
Çinlilerin gelmesinden memnun değil.
Çinliler geliyor yatırım yapıyor, Çinli işçi
kullanıyor. Kendilerini kıtanın geri kalanına izole ediyorlar ve bazı insanların iddia
ettiği gibi sorumsuzca yatırım yapıyorlar.”
dedi.48 Malezya Başbakanı Mahathir
Mohamad de Çin heyetine “Yoksul ülke46 “Çin’in gizemli çekiciliği hakkında 1: Çin Afrika’ya nasıl uzandı?”, gazeteduvar.com, 26 Ocak
2018
47 “Afrika’da Çin’in yükselişi ve stratejik hedefleri”, aa.com.tr, 28 Ağustos 2018
48 “Çin ile Afrika Arasında Bir Kayış Söz Konusu”,
haberler.com, 3 Ekim 2018
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ler zengin ülkelerle rekabet edemedikleri
için yeni bir sömürgecilik biçiminin olduğu bir durum istemiyoruz.” açıklaması
yapmıştı.49
“Bu kampın tek amacı, İslam’a olan bağlılığı ortadan kaldırmak”
Çin’in kendi halkına yaptığı ihlaller, baskılar ve yıldırma politikaları, siyaset sahnesini her daim meşgul eden önemli meseleler arasında yer aldı. Çin hükümetinin
uzun zamandan beri ülkenin kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde
(SUÖB) yaşayan Türki Müslümanlara
baskı uygulaması ise küresel devletlerin
ilgisini yeni çekmeye başladı. Bugün “Terörist Şiddete Darbe Vur” kampanyası
nedeniyle yaşanan insan hakları ihlalleri,
Çin’de 1966-1976 Kültür Devrimi’nden
bu yana örneği görülmemiş bir kapsam ve
ölçektedir. Nitekim bu kampların yalnızca
Uygurlar değil, Orta Asya ülkesi Kırgızistan ile bağı bulunanları da kapsadığı ortaya
çıktı. Benzeri haberler komşu Kazakistan
ve Pakistan’daki aileleri de perişan etmiş
durumda.
“İstedikleri bizi asimile olmaya, ülkeyle özdeşleşmeye zorlamak ve böylece gelecekte,
Uygur fikrinin tüm anlamını yitirerek sadece adının kalması.” cümleleri ile Çin’in
hedefini özetleyen bir Sincanlı; yapılanları
“Eğitimin tek bir amacı var: Yasaları ve
yönetmelikleri öğretmek, dini aşırılıkçılık
ve şiddetli terörizm ile ilgili düşünceleri
zihinlerden silmek ve ideolojik hastalıkları tedavi etmek. Eğer bu eğitim başarılı

olmazsa, öğrenciler başarılı sonuçlar alana
ve uysalca mezun olana dek, bedava eğitim
vermeye devam edeceğiz.” diyerek savunan Sincan Komünist Gençler Birliği, yaşanan ideolojik kıyımı özetler niteliktedir.
Kampanyanın başlamasından bu yana tutuklanan insan sayısının, önceki beş yıla
kıyasla üçe katlandığı söyleniyor. Hükümet; insanları tutukevleri ve hapishanelerle birlikte, siyasi eğitim kamplarında da
tutuyor. Tutukevleri ve cezaevleri resmi
ancak Müslüman Uygurların bir suçlama
olmaksızın tutulduğu ve aylar boyunca beyin yıkama programlarına maruz kaldığı
gaddarlık kampanyasının bir parçası olan
eğitim kampları, Çin yasalarında yer almıyor; bu nedenle Türki Müslümanların
özgürlük, adil yargılanma hakları kolayca
ihlal ediliyor ve işkence ve kötü muamelenin usulü kolaylaşıyor. Çin’in bu bölgedeki güvenlikle ilgili harcamalarının 2017 yılında 3 katına çıktığı biliniyor; 28 toplama
kampının toplam alanı bir sene içerisinde
2 milyon metrekareden fazla genişletildi.50
Dışarıda olmak ise tutuklu bulunmak ile
aynı. Siyasi eğitim kamplarında tutulanlar
Mandarin Çincesi öğrenmeye, Komünist
Parti’yi öven şarkılar söylemeye ve öncelikli olarak Türki Müslümanlara uygulanan kuralları ezberlemeye zorlanıyor.
Kampların dışındakiler ise her gün Çin
bayrağının çekilmesi törenlerine, siyasi endoktrinasyon toplantılarına ve bazen Mandarin derslerine katılmak zorundalar. İçeride tutulanlara binin üzerinde Çince harf

49 “Çin’in Afrika yatırımları rahatsız etti”, dunyabulteni.net, 06 Eylül 2018

50 “Çin, Doğu Türkistan zulmü için harcamalarını
artırıyor”, dunyabulteni.net, 06 Kasım 2018
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öğrenmeden ya da sadık Çin tebası olduklarına kanaat getirilmeden ayrılmalarına
izin verilmeyeceği söyleniyor. Dışarıda yaşayan diğer Türki Müslümanların hareket
özgürlükleri ise ev hapsinde bulundukları
yerden ayrılmalarının engellenmesine ve
yurt dışı çıkış yasaklarına kadar farklı şekillerde kısıtlanıyor. İçeride insanlar barışçıl bir biçimde dini vecibelerini yerine getirdikleri için cezalandırılıyorlar; dışarıda
ise hükümetin getirdiği dini kısıtlamalar o
kadar sıkı ki, İslam fiilen hukuk dışı ilan
edilmiş durumda.
İçeride insanlar gardiyanlar tarafından sürekli izleniyor, aile yakınları ve arkadaşları
ile görüşmelerine izin verilmiyor. Evlerinde yaşayanları ise komşuları, yetkililer ve
teknoloji ürünü kitlesel takip ve izleme
sistemleri gözlüyor; yurtdışı ile bağlantı
kurmalarına izin verilmiyor. Sincan’daki
muhtemelen en yenilikçi baskı yöntemlerinden biri, hükümetin yüksek teknoloji
ürünü gözetleme ve takip sistemlerinden
yararlanması. Yetkililer ses örnekleri ve
DNA gibi biometrik verileri kitlesel olarak zorla topluyor; suni zeka ve büyük veri
işleme teknolojilerini kullanarak Sincan’da
yaşayan herkesi fişliyor ve takip ediyorlar.
Medyanın ilgilisi siyasi eğitim kamplarında; kaynaklar alıkonulan insan sayısının
bir milyonu bulduğunu söyleniyor. Bu
gizli tesislerde Müslüman Türkler günler,
aylar ve hatta yıllar boyunca beyin yıkama
programına maruz bırakılıyor. Özellikle,
yetkililerin hükümet karşıtı odaklar olarak
gördüğü Hotan ve Kaşgar’da, aile üyelerinin yarısından fazlasının tutukevlerinde,
cezaevlerinde, siyasi eğitim kamplarında

bulunduğu biliniyor. Kamplarda ölüm vakalarının fazlaca yaşanması, fiziksel/psikolojik kötü muameleye ya da yaşam koşullarının kötülüğüne işaret ediyor.51
Çin ise suiistimal raporlarını reddetmeye devam ediyor. Cenevre’de düzenlenen
Birleşmiş Milletler panelinde, bu kampların yeniden eğitim için işletilmediği belirtilmiş, söz konusu kurumları “ılımlı ıslah
kurumları” olarak nitelendirmişti. Bu politikada görevli olan Hu Lianhe ise “Keyfi
şekilde gözaltılar gerçekleştirmiyoruz. Yeniden eğitim merkezi olarak nitelendirilecek bir yapımız yok.” diye konuşmuştu.52
Ancak bu tesislerin BM, insan hakları
örgütleri veya medya tarafından bağımsız
olarak gözlemlenmesine izin vermiyorlar.
İsrail

ABD yönetiminin hazırlamaya devam ettiğini bildirdiği “Yüzyılın Anlaşması” adı
verilen plan, İsrail’in işgaline bir çözüm
sunmamış, Filistin tarafına getirdiği ağır
şartlar ile İsrail’in işgalini pekiştirmiştir. Sözde anlaşma planının 4 ana başlığı;
“Kudüs’ün tamamının İsrail’in başkenti
olması”, “Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi
yerleşimlerinin büyük kısmının boşaltılmaması”, “Gazze’de bağımsız bir başka devlet kurulması” ve “Filistinli mültecilerin
topraklarına dönmesine izin verilmemesi”
olarak belirlenmişti.53 Bu kapsamda ilk ve
51 “İdeolojik Virüsleri Temizlemek”, humanrightswatch, 24 Ağustos 2018
52 “Çin’in kimliksizleştiren kampları: Müslüman
Uygurlar zorla ‘eğitiliyor’”, uhim.org, 02 Ekim
2018
53 “‘Yüzyılın Anlaşması’ İsrail’in işgalini pekiştiriy-
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en önemli adım olarak belirlenen kutsal şehir Kudüs’ün işgalinin, neredeyse tamamlanmış durumda olduğu bildiriliyor.
Doğu Kudüs’teki Yahudi nüfusunun sayısını artırmak için 1968’den bu yana 19
yasa dışı yerleşim yeri inşa eden İsrail’in
bu yerlere 200 binden fazla Yahudiyi yerleştirdiği biliniyor. Kudüs’teki Filistinliler
ile Yahudilerin nüfus oranındaki dengeyi
bozan planlar nedeniyle bugün itibarıyla
850 binden fazla nüfusa sahip şehirde yalnızca 316 bin Filistinli’nin ikamet ettiği
belirtiliyor. Nitekim İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü Michael Lynk, “İsrail
Batı Şeria’da hızla ilhaka doğru gidiyor.”
değerlendirmesinde bulundu.54 İsrail
makamları bir yandan Yahudi yerleşim
yerlerini genişletirken diğer taraftan da
şehirdeki yerleşik Arap nüfusun yeni konut inşa etmesinin önüne engeller çıkarıyor. Bir Filistinlinin İsrailli belediyeden ev
yapmak için izin almasının neredeyse imkansız olduğu şehirde, Filistinlilere ait 20
bin ev “ruhsatsız olduğu” iddiasıyla İsrail
güçlerince yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Belediye ekipleri zaman zaman bu evleri yıkıyor ya da “kendi evinizi
kendiniz yıkın” çağrısı yapıyor.
Kudüs’ün ele geçirilmesindeki en önemli
gelişme, ABD’nin Tel Aviv’de bulunan
büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması olarak
sayılıyor. Trump başkanlığındaki ABD, 6
Aralık 2017’de Kudüs’ü İsrail’in başkenti
olarak tanıdığını duyurarak büyükelçiliği-

ni Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket)
olarak nitelediği, İsraillilerin ise İsrail’in
kuruluş yıl dönümü olarak kutladığı 14
Mayıs tarihinde Kudüs’e taşıyacağını açıklamıştı. 2018 yılında 46 ülkede düzenlenen
gösteriler ile protesto edilen karar, İsrail’in
Gazze’de düzenlenen barışçıl protestolarda savaş suçu işlemesine zemin hazırladı.
Masum sivillere ateş açan İsrail ordusu, 59
Filistinliyi şehit etti, 2 bin 771 Filistinliyi
yaraladı. “Bütün bunların sorumluluğunu kim taşıyacak?” diyen BM Raportörü
Lynk, masum insanları acımasızca katleden İsrail’in Roma Statüsü’ne göre savaş
suçu işlediğini bildirdi.55
İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgalinden en çok
etkilenen yer, şüphesiz ki Mescid-i Aksa.
Filistinli yetkililer, İsrail’in uzun yıllardır
Harem-i Şerif’in altında Yahudi tarihine
dair bir bulguya ulaşmak için kazı çalışmaları yaptığını dile getiriyordu. Bu esnada
fanatik Yahudileri polis gücü ile Harem-i
Şerif’e yönlendiren İsrail, baskıları geçen
yıla oranla ciddi bir şekilde artırdı. Özellikle Yahudilerin Sukot Bayramı süresince
artan Yahudi baskınları hakkında bir rapor hazırlayan Uluslararası Kudüs Vakfı
yöneticileri, Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlallerinin son bir yılda yüzde 40 arttığına
işaret etti.56
İsrail’in Kudüs üzerindeki bir diğer planı
ise E-21 Projesi. İsrail Yüksek Mahkemesi, İsrail tarafından 1953’te Necef Çölü

or”, aa.com.tr, 28 Haziran 2018
54 “BM İnsan Hakları Filistin Özel Raportörü
Lynk: İsrail Batı Şeria’da hızla ilhaka doğru
gidiyor”, aa.com.tr, 27 Kasım 2018

55 “BM yetkilisi İsrail’in katliamına ‘savaş suçu’
dedi”, trthaber.com, 18 Mayıs 2018
56 “Mescid-i Aksa’ya yönelik ihlaller yüzde 40 arttı”, milligazete.com, 20 Eylül 2018
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(Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen yaklaşık 190 bedevi Filistinlinin yaşadığı barakalar ile 170 öğrencinin eğitim
gördüğü okulun bulunduğu Han el-Ahmer bölgesinin yıkılmasına karar verdi. Kararın arkasında, hem işgal altındaki Doğu Kudüs ile Filistin’in diğer bölgeleri arasındaki
fiziki bağlantıyı koparma hem de Tel Aviv’den Eriha’ya
kadar uzanan yasa dışı Yahudi yerleşim yerleri blokunu
birleştirme isteği bulunuyor. Hem uluslararası camiadan
gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi sebebiyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştiremese de bölgeye yıldırma
politikaları uygulandığı biliniyor. Bu kapsamda İsrail,
bölgeye kanalizasyon suyu pompalayarak köy kenarında
bir batak oluşmasına neden oldu.57 İsrail’in uluslararası
çevreyi koruma kanunlarına aykırı bir şekilde atıklarının
yüzde 60’ını Filistin topraklarına atması ise nüfus, su ve
toprak açısından büyük tehlike arz ediyor.
Temmuz ayında Gazze’nin dünyaya açılan tek ticari sınır
kapısı Kerm Ebu Salim’de ihracatı durduran, ithalata ise
yeni sınırlamalar getiren İsrail, bölgede ekonomik çöküş
yaşanmasına neden oldu. Gerekli hammaddelerin girişini
engellemesi nedeniyle Gazze Şeridi’ndeki fabrika ve üretim tesislerinin %95’inden fazlasında faaliyetler durdu, 75
bin kişi işini kaybetti. Gazze’yi boğma ve ekonomi sektörünü tamamen yok etme politikasının bir parçası olarak
bölgeye biberon, plastik malzemeler, çocuk yüzme araçları, elektronik cihazlar, temel inşaat malzemeleri, çocuk
oyuncakları, gelinlik ve kadın güzellik malzemeleri gibi
ürünlerin dahi girişine izin verilmiyor.58
En az 220 Filistinli’nin İsrail saldırılarında şehit olduğu,
11 bin 679 kişinin yaralandığı, 8 bin 481 kişinin ise atılan
gazdan etkilendiği bildiriliyor. Nitekim dört kez başbakan
olan ve halen bu görevi yürüten Netanyahu döneminde
Gazze Şeridi’ne 2 kez büyük çapta saldırı düzenlendiği;
57 “Filistin’den İsrail’e ‘savaş suçu’ndan ‘uluslararası dava’ uyarısı”,
sputniknews.com, 15 Eylül 2018
58 “Gazze’ye girişi yasak ürünler arasında artık gelinlik ve biberon da
var”, star.com.tr, 03 Ağustos 2018
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2009’dan bu yana Batı Şeria ve Gazze’de
şehit olan Filistinli sayısının ise 3 bin 300’i
aştığı duyuruldu. İsrail saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerden 775’i çocuk,
334’ü de kadın. Son dönemde göstericileri
dronelara monte ettiği kimyasal bombalarla vuran İsrail, bu yöntemle 800 kişiyi yaraladı ve sinir sistemlerini felç etti.59 Nitekim çocukların sağlığına göz diken İsrail,
Filistin Sağlık Bakanlığı’na, Dünya Sağlık
Örgütü sertifikası bulunmayan ve sadece
belirlediği ülkelerden çocuk aşısı satın alabilme kısıtlaması getirdi. İsrail ordusuna
bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin
sivil bir araçla Gazze’ye sızması ise iki
ülke arasındaki çatışmaları doruğa çıkardı.
Filistin’in direnişi üzerine ateşkes imzalanması, İsrail Savunma Bakanı Avigdor
Liberman’ın istifasına ve bölgedeki Yahudilerin ayaklanmasına neden oldu.60 04
Eylül tarihli Filistin resmi kaynaklarına
göre, İsrail hapishanelerinde 62’si kadın,
450’si idari tutuklu, 12’si milletvekili ile
300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin
500 Filistinli bulunuyor.

“Yalnızca Yahudiler için eşit haklar var”
Şubat ayında İsrail meclisinde yaptığı konuşmada Adalet Bakanı Ayelet Shaked,
insan hakları ihlali pahasına da olsa İsrail’in Yahudi çoğunluğu ve demokrasisini
sürdürmesi gerektiğini söyleyerek “İsrail
bir Yahudi devletidir, o bir milletler devle59 “İsrail’den drone’la kimyasal saldırı”, cnnturk.
com, 01 Ekim 2018
60 “İsrail Savunma Bakanı istifa etti”, aa.com.tr, 14
Kasım 2018

ti değildir. Yani, bütün milletler için değil
bütün vatandaşlar için eşit haklar vardır.”
demişti.61 Temmuz ayında ise İsrail’i Yahudilerin ulus devleti olarak tanımlayan
yasa tasarısı İsrail parlamentosunda kabul
edildi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
tarafından “İsrail devlet tarihinin dönüm
noktası” olarak tanımlanan yasa tasarısı, İsrail’i Yahudilerin tarihsel anavatanı
olarak gösteriyor ve söz konusu topraklar
üzerinde sadece Yahudilerin kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu belirtiyor. İbranice’nin ülkenin ulusal dili olarak
kabul edildiği yasada, Arapça sadece “özel
statü” sahibi bir dil olarak ifade ediliyor.
Yasada ayrıca “İsrail’deki Yahudi yerleşimlerinin, ulusun yararına” olduğunu belirtiliyor.62
Almanya

Almanya, 2018 yılında ırkçılık sorunuyla yüzleşmek için birden fazla fırsat elde
etmiş ancak hükümet tarafından verilen
tepkiler ve kararlar, ülkenin sağ gözünün
kör olduğu gerçeğini tekrar hatırlatmıştır.
Türk kökenli futbolcu Mesut Özil’in “Kazanırken Alman, kaybederken mülteci”
muamelesi gördüğünü belirterek Alman
milli takımından ayrılması, ülke genelinde
ırkçılık ve göçmen entegrasyonu hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş-

61 “İsrailli bakan: Yahudi devleti insan haklarından
önce gelir”, turkiyegazetesi, 14 Şubat 2018
62 “İsrail’de tartışmalı ‘Yahudi devleti’ tasarısı meclisten geçti”, dw.com, 19 Temmuz 2018
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ti.63 Göçmen kökenlilerin tehdit altında
hissetmemeleri için devlete düşen görevler
konuşulurken, Almanya’nın Doğu eyaleti
Saksonya’da Chemnitz şehrinde yaşananlar, Almanya’nın inkar edilemez bir ırkçılık sorunu olduğunu tekrar gözler önüne
serdi.
Chemnitz’te Pazar günü yapılan sokak
şenliğinde, halen neden ve nasıl çıktığı açığa çıkmayan bir kavga sonucunda bir Alman, Irak ve Suriye’den gelen iki göçmenin bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını
kaybetti. Olayların uzun bir süredir ırkçı
şiddetin yoğunlaştığı Saksonya eyaletinde
gerçekleşmesi ise Neonazi örgütlerinin
göçmen avına çıkmasına ve kısa süre içerisinde bir araya gelerek “Hukuk devleti yerine hesabımızı kendimiz soralım” diyerek
sloganlar atmasına neden oldu.
İlk gün, aralarında ağırlıklı olarak “şiddet
eğilimli aşırı sağcıların” bulunduğu yaklaşık 800 kişi protesto gösterilerine katıldı.
Alanda kaydedilen görüntüler, protestocuların göçmenleri kovaladığı ve sindirmeye
çalıştığını gösterdi. Gösteriler sırasında
saldırıya uğradıklarını söyleyen bir Alman
kız ve erkek arkadaşı, dövüldüğünü belirten bir Suriyeli ve tehdit edildiğini öne
süren bir Bulgar erkek suç duyurusunda
bulundu. Pazartesi günü Alman hükümeti yalnızca bir açıklama yaparak bu tip
“kovalamacaları” kınadı ve “bunların sokaklarımızda yeri yok” ifadesini kullandı. Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı
Hans-Georg Maaßen ise “İnternette do63 “Mesut Özil Almanya Milli Takımı’nı bıraktı”,
trthaber.com, 22 Temmuz 2018

laşan videodaki görüntülerin, gerçekleştiği iddia edilen bu olaya ait olduğuna dair
bulgular bulunmuyor” diyerek görüntüleri “halkın dikkatini Chemnitz’teki cinayet
yerine başka bir yöne çekmek için kasıtlı
olarak verilen yanlış bilgiler” olarak adlandırdı.64
Polisin şiddet yanlısı ırkçılara karşı yeterli
önlemleri almaması ve siyasetçilerin umursamazlığı, olayların büyümesinin temel
sebebi olarak gösteriliyor. Tagesspiegel
gazetesi, aşırı sağcı grupların toplanma
ihtimalinin polise önceden bildirildiğini
ancak polisin takviye güç istemediğini duyurmuştu. Bu nedenle gösterilerin ikinci
günü bölgede görev yapan 591 polisin,
6 bin aşırı sağcı eylemci ile bin 500 karşı
eylemcinin arasında kaldığı belirtiliyor.65
Almanya Türk Toplumu (TGD) Eş Başkanı Atila Karabörklü de 1990’lı yıllardan
beri bu tip saldırıların Almanya’da tutarlı
bir şekilde görülür hale geldiğini belirterek “1990’lı yıllardaki pogromlar ve etkisiz
hükümet ile NSU cinayetleri ve hükümetin kurbanları faile çevirmesi arasında bir
bağlantı bulunuyor” ifadesini kullandı.66

NSU örgütüne Alman derin devleti yardım etti
Yaşanan olaylar, Almanya’daki ırkçılığın
görünen kısmını oluşturuyor. Buzdağının altında, güçlü bir ırkçı örgütlenme
ve propaganda bulunuyor. 2018 yılında
Almanya’da yaşanan bir diğer hak ihlali,
64 “Chemnitz’teki şiddet olayları: Neler yaşandı?”,
dw.com, 29 Ağustos 2018
65 “Almanya’daki ırkçı saldırılar önceden biliniyordu!”, aydinlik.com.tr, 30 Ağustos 2018
66 “Chemnitz’te yaşananlar Almanya için büyük tehlike”, dw.com, 29 Ağustos 2018
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yine Saksonya eyaletinde doğup büyüyen
Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü
cinayetleri davasının sonuçlanmasında yaşandı. NSU örgütü 2000 ile 2007 yılları
arasında ırkçı nedenlerle sekizi Türk on
kişiyi öldürmüş, hırsızlık yapmış, bombalı
saldırı düzenlemiş; Almanya’yı ve ülkede
yaşayan 3 milyon Türkü derinden sarsmıştı. Almanya tarihinde 2. Dünya Savaşı’ndan sonra en büyük ırkçı terör faaliyeti
olarak tanımlanan dava hakkında Merkel,
“Biz cinayetleri aydınlatmak, cinayetlere
yardım edenleri ve olayların arkasındaki
kişileri ortaya çıkarmak ve suçluların hak
ettikleri cezayı almaları için her şeyi yapıyoruz.” sözünü vermişti.
NSU terör örgütüne yönelik dava 5 sene
sürdü ve sonucunda mahkeme heyeti,
örgütün hayatta kalan tek baş sanığı Beate Zschäpe’yi ömür boyu hapis cezasına
çarptırdı. Davanın diğer sanıklarından aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti’nin eski
yöneticilerinden Ralf Wohlleben, örgüte
silah temin ettiği gerekçesiyle “Cinayete
yardım yataklık etmek” suçundan 10 yıl;
sanık Holger G. “terörist örgüte destek
sunmaktan” üç yıl ve davanın son sanığı
Carsten S. üç yıl hapis cezası aldı. Kamu
personelleri ile kurumların soruşturmanın dışında tutulurken, NSU destekçileri
Andre Emminger ve Ralf Wohlleben serbest bırakıldı.67 Terör örgütü ağının birçok kamu kurum ve kişisini kapsayacak
şekilde geniş olduğunun ortaya çıkmasına
rağmen, kovuşturmanın intihar eden sa67 “NSU davasında karar”, cnnturk.com, 11 Temmuz 2018

nıklardan Mundtot ve Bönhardt, yargılanan baş sanık Zschaepe ve suçlara yardım
yataklık eden kişiler ile sınırlandırılması,
Almanya’nın cinayetleri aydınlatmada yetersiz kaldığını ve skandalın büyüklüğünü
gösterdi.
1990’lı yıllardan itibaren NSU örgütünün
varlığı, cinayet planları ve kimler oldukları
konusunda devletin ilgili birimlerinin bilgi sahibi olduğu, hatta onlarca muhbir ile
çalıştığı biliniyordu. Bu kapsamda NSU
olayında çöküşün merkezinde Anayasayı
Koruma Teşkilatı’nın ve Federal merkeze
ve eyaletlere bağlı polisler bulunduğu belirtiliyor.68 Muhbir Neonazi Tino Brandt
hakkında 30 farklı suç duyurusu bulunmasına karşın hiç ceza almaması, saldırıların gerektiği gibi araştırılmaması, en az
28 kişinin NSU örgütü ile bağlantısı olduğu halde sorgulamaların üç kişi üzerine
yoğunlaşması, dava sürecinde toplam 7 sanığın çeşitli nedenlerle hayatını kaybetmesi, muhbirlere rağmen saldırıların engellenmemesi, davaya yönelik birçok delilin
karartılması ve yok edilmesi Almanya’nın
içindeki ırkçı bir derin devlete işaret ediyor.69
Alman güvenlik birimlerinin, kurbanlar ve
ailelerinden şüphelenip onları zan altında
bırakması ise bu iddiaları güçlendiren bir
başka unsur. Uluslararası Af Örgütü, dava
hakkında sorulması gereken asıl sorunun
“Almanya’da güvenlik birimleri içinde
68 “Irkçılık temel sorunumuz”, aydinlikgazete.com,
20 Nisan 2014
69 ‘’NSU Davası Almanya için bir imtihandır’’, ytb.
gov.tr, 10 Temmuz 2018

SİYASET

kurumsal ırkçılığın sorgulanması ve bu
olaydaki başarısızlığın ardında böylesi bir
ırkçılığın yatıp yatmadığının irdelenmesi”
olduğunu belirtmişti.70 1990’lı yıllardan
bu yana silahlanan ve ideolojik olarak hazırlık yapan aşırı sağ kaynaklı tehdidin,
Alman güvenlik birimlerine hâkim olan
“kurumsal ırkçılık” ve Alman Devleti içerisinde yaşanan güç mücadelesi nedeniyle
görmezden gelinmesi, Aşırı Sağ Uzmanı
Prof. Dr. Hajo Funke’nin de dikkatinden
kaçmadı. NSU Hakkındaki Mahkeme
Kararı ve Hukuk Devletinin Sınırları başlıklı raporunda Funke, Alman İç İstihbarat Teşkilatı’nı yeterince şeffaf olmamakla
suçlayarak, demokrasiye hizmet ettiğini savunan böyle bir kurumun polise ve savcıya
bütün delilleri teslim etmemesini “devlet
içinde devlet” olmakla açıkladı.
“Nasyonal Sosyalist Çete” olarak tanımladığı NSU’nun üç kişiden oluşmadığını,
100 ila 150 kişilik bir ağ olduğunun tahmin edildiğini söyleyen Funke, bu ağın
90’lı yıllarda muhbirlerin de katılımıyla
oluştuğunu, buradaki muhbirlerin büyük
ölçüde iç istihbarat örgütü Anayasa’yı Koruma Teşkilatı tarafından maddi olarak da
desteklendiğini ve korunduğunu savundu.71

Alman Polis Sendikası: Gizli
Radikalleşme Var
Saksonya eyaletinin ırkçı atmosferinde
70 “Uluslararası Af Örgütü’nün ‘Güvensizlik
İçinde Yaşamak’ Raporunun Ana Mesajları”,
amnesty.de, 18 Ekim 2016
71 “Almanya’ya hukuk devleti eleştirisi”, dw.com,
18 Temmuz 2018

büyüyüp gelişen ve Chemnitz’deki cinayeti siyasileştirerek malzeme hâline getiren
aşırı sağcı AfD, 2018 yılı itibarıyla Almanların yüzde 16’ısının oy vereceği parti
konumunda -ki bu olası bir seçimde tarihi
bir yükseliş anlamına geliyor. Saksonya
eyaletinde bir önceki seçimlerde yüzde 27
oy olarak birinci parti olan AfD’nin, kurumsal ırkçılık ile özleşen Anayasayı Koruma Teşkilatı Eski Başkanı Maaßen ile görüştüğü ve Maaßen’den partinin istihbarat
tarafından izlenmemesi için nelere dikkat
etmeleri gerektiği ile ilgili tavsiyeler aldığı
iddia edilmişti.72
“Sayın Maaßen kimi koruyor? Anayasayı mı, Anayasa düşmanları olan sağcıları
mı?” sorularına maruz kalan Maaßen, yalnızca AfD ile olan ilişkisi ile değil, Chemnitz ve NSU olaylarında verdiği tepkiler
ile dikkat toplamıştı. Chemnitz olaylarındaki görüntüleri yalanlayan Maaßen,
NSU olaylarında istihbarat birimlerine
yönelik soruşturmayı dosyalara 120 sene
boyunca gizlilik kararı vererek engellemişti. Maaßen, görevinden alınarak İçişleri
Bakanlığı Müsteşarı görevine getirildi.
Maaßen’in görevden alınması pozitif olarak değerlendirilse de yeni görevi aslında
kendisinin kariyer merdiveninde bir basamak atlamış olması anlamına geliyordu.
İtirazların ardından, İçişleri Bakanlığı’nda
özel danışman olan Maaßen’in hâlâ teşkilat içerisinde görev yapması, Alman devlet
mercilerin ırkçılıkla mücadele konusundaki başarısını(!) yeniden sorgulatıyor.
72 “Almanya iç istihbarat teşkilatı başkanı üzerindeki istifa baskısı artıyor”, dw.com, 08 Eylül 2018
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Müslümanlara yapılan baskı sürüyor
Alman istihbaratı, çeşitli bahaneler öne
sürerek birçok cami ve Müslüman sivil
toplum örgütünü gözetim altında tutuyor.
Örneğin, göçmen ve Türk nüfusun en yoğun olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde bulunan 850 camiden 109’u Anayasayı
Koruma Teşkilatı tarafından izleniyor.
“Polis korumasına” rağmen ülkedeki camilere ve sinagoglara neredeyse iki haftada
bir saldırılar düzenleniyor.73 Avrupa’ya
yayılan İslam’ı “Batı’ya uyumlu hale getirme” ya da “sekülerleştirme” hareketine
Almanya da katıldı. “Alman İslamı” olarak
adlandırılan bu girişim, İslam’ın evrensel
değerini görmezden gelerek Almanya’da
yaşayan Müslümanlardan Almanya’ya ait
bir İslam tanımlamalarını talep ediyor.
Nitekim Frankfurt polis teşkilatında görevli beş polisin bir haberleşme servisi üzerinden birbirlerine tahkir edici ve yabancı
düşmanı resim, video ve metinler gönderdikleri ortaya çıkarıldı. Nasyonal Sosyalist
Yeraltı davasının müdahil avukatı Seda
Başay Yıldız’ın ve Alman komedyen Jan
Böhmermann davasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatlığını
üstlenen Mustafa Kaplan’ın “NSU 2.0”
başlığıyla kaleme alınmış e-postalar ile 2
kez tehdit edildiği ortaya çıktı. Kaplan,
mektupların içeriğinde Türklere yönelik
tehditlerin yer aldığını bildirdi. Yaşanan
olaylar üzerine soruşturma başlatan Alman
Polis Sendikası, emniyet birimlerinde aşırı
sağcıların olduğunu doğruladı.
73 “Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı
Schuster: Camilerin saldırılara uğraması skandaldır”, aa.com.tr, 9 Kasım 2018

İtalya

İtalya’daki seçimleri kazanan merkez sağ
ittifakı, ülkedeki ırkçılığın ve şiddet eylemlerinin artmasına neden olurken74*, göçmenlere yönelik kararları ile uluslararası
arenada tepki ile karşılaştı. Hükümet, göreve gelir gelmez İslam kültür merkezleri
ve camilere yönelik sert bir politika izleyeceklerinin işaretini vererek “Tüm radikal
İslami derneklerle düzensiz cami ve ibadet
yerlerinin anında kontrol altına alınması
ve kapatılması gerektiği” savundu.75 Lig
Partisi milletvekilleri Simona Pergreffi ve
Daniele Belotti ise bir adım ileriye giderek
“çocuklarını okuldan almaya gelen” Müslüman kadın velilerin peçe takmasının yasaklanmasını talep etti.76
Eleştirilerin odağında bulunan aşırı sağcı İçişleri Bakanı Matteo Salvini, göreve
geldikten sonra Avusturya hükümetinin
7 camiyi kapatma ve Türkiye’nin finanse
ettiği yaklaşık 60 imam ile ailelerini sınır
dışı etme kararını destekledi.77 Ülkesinin
“İslam tehdidi” altında olduğunu savunan Salvini, göçmenler için “köle” ifadesini kullanarak ‘’Artık çocuk yapmayan
Avrupalıların yerine Afrika gençliğinin
en iyilerini getireyim diye değil, birkaç yıl
önceki gibi genç insanlar yine çocuk sahibi
74* İtalya’da seçimlerden bu yana geçen 6,5 ayda 14
ırkçı ve İslamofobik saldırı düzenlendi. Saldırıların hedefi olan 2 göçmen hayatını kaybetti, çok
sayıda göçmen yaralandı.
75 “İtalya’da yeni hükümet kurulmadan eleştirilerin
odağında”, aa.com.tr, 23 Mayıs 2018
76 “İtalya’da aşırı sağcı vekillerden peçe yasağı talebi”, trthaber.com, 02 Ekim 2018
77 “Avusturya’nın ırkçı kararına İtalya’dan destek”,
sabah.com, 08 Haziran 2018
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olsunlar diye yurttaşlar bana maaş ödüyor. Belki Lüksemburg’da (Afrikalı göçmenlere) ihtiyaç olabilir, İtalya’daki
ihtiyaç ise çocuklarımızın çocuk sahibi olmasına yardımcı
olmak, sahip olmadığımız çocukların yerini alacak yeni
köleler değil.’’ açıklamasında bulundu.78 Daha sonra ülkedeki Roman nüfusunu tespit ederek İtalya’da yasa dışı
bulunanları sınır dışı edeceklerini duyuran Salvini, “Önce
İtalyanlar ve onların güvenliği.” ifadelerini kullandı.
İtalya aynı zamanda Haziran ayında 123’ü bebek ve çocuk 629 göçmenin bulunduğu Aquarius gemisinin demir
atmasına izni vermeyerek Avrupa’da krize neden oldu.
Avrupa’yı suçlayan Salvini, limanlarını ikinci gemiye de
açmayacaklarını belirterek “Hayat kurtarmak bir görevdir
ama İtalya’yı kocaman bir sığınmacı kampına çevirmeye
hayır diyoruz.” dedi. Libya açıklarında 224 kaçak göçmeni kurtaran sivil toplum kuruluşu Mission Lifeline, İtalya’nın tutuklama tehdidi ile karşılaştı. Salvini, “İtalya’ya
gelirlerse gemiye el koyacağız ve ekibini de yasa dışı göçe
yardım etmekten yargılayacağız.” dedi.79
Sivil toplum kuruluşu SOS Mediterranee İtalya ve Sınır
Tanımayan Doktorlar (MSF) İtalya Ofisi, AB ülkelerinin
göç politikaları ve arama kurtarma gemisi Aquarius’un
son durumuyla ilgili yaptığı açıklamada “İnsanlar Akdeniz’de ölmeye devam ediyor ama onları göremiyoruz çünkü denizde şahit olabilecek çok daha az kişi var. Avrupa
politikalarının sonuçları açık ve net, denizdeki ölümler üçe
katlandı.” bilgisini paylaştı. Artan ölümler nedeniyle İtalya, Fransa ve Macaristan’ı suçlayan kuruluşlar, “Avrupa
sınırlarında utanç verici bir insani kriz meydana getirdiler
ve bunun idare edilmesiyle ilgili sorumluluk almıyorlar.”
dedi. Nitekim hükümet, Aquarius gemisine ve kuruluşun
banka hesaplarına tehlikeli çöp madde geçişine sebep olduğu gerekçesiyle el koydu.80
78 “Aşırı sağcı İtalya İçişleri Bakanı, göçmenler için ‘köle’ dedi!”, t24.
com, 14 Eylül 2018
79 “İtalya’da göçmenleri kurtaranlara tutuklama tehdidi”, haberlerdenevar.com, 22 Haziran 2018
80 “İtalya sığınmacıları kurtaran Aquarius gemisine el koyma kararı
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un
“Fransız İslamı” yaratılması
için girişimlere başlandığını
belirtmesinden hemen sonra, eski
cumhurbaşkanı Sarkozy, üç eski
başbakan ve sağ-sol ideolojiden
toplamda 300 sözde aydın ve
siyasetçinin imzaladığı “Yeni AntiSemitizme Karşı Manifesto” başlıklı
bildiri yayımlandı. Yahudilere
karşı gerçekleştirilen birkaç
münferit saldırı sebep göstererek
Müslümanları etnik temizlik ile
suçlayan sözde aydınlar, “Yahudileri,
Hristiyanları ve inanmayanları
öldürmeyi, cezalandırmayı öngören
Kur’an-ı Kerim ayetlerinin,
teoloji otoriteleri tarafından artık
hükümsüz sayılmasını” talep ettiler.
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Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü (ISPI), düzensiz göç ile Akdeniz’deki
ölüm ve kaybolmalara ilişkin analizinde,
İtalya’nın engelleme politikalarının işe yararlılığının şüpheli göründüğü değerlendirmesinde bulunarak “Karaya çıkışlarda
düşüşün başlamasından önceki dönemde
(16 Temmuz 2016-15 Temmuz 2017)
günde 12’den az kişinin öldüğü tahmin
ediliyor. (Eski İçişleri Bakanı) Minniti
politikalarıyla birlikte ölümlerde keskin
bir düşüş yaşandı ve bu sayı günde yaklaşık 3 kişiye düştü. Salvini politikalarının
uygulandığı 4 aydır ise ölüm ve kaybolma
sayısı tekrar günde 8’e yükseldi.” ifadeleri
kullanıldı.

İngiltere’de aşırı sağcı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP), sonbahar kongresinde İslam karşıtı politikalar içeren
manifesto yayımladı. Geçici manifestoda
Müslümanlara özel hapishaneler açılması,
göçmenlere yönelik güvenlik incelemelerinin sıkılaştırılması ve ülkedeki ırkçılık
karşıtı yasaların kaldırılması isteği yer aldı.
UKIP, yürüttüğü kampanyayla 2016’da
yapılan Brexit referandumunun mimarlarından ve önde gelen isimlerinden olduğu
için önemli bir parti olarak kabul ediliyor.81 Nitekim partinin eski lideri Nigel
Farage, “(Partinin mevcut lideri) Batten
İslam konusunu saplantı haline getirmiş
durumda” diyerek partiden istifa etti.

İktidarda bulunan Muhafazakar Parti
üyeleri arasında son dönemde artan İslamofobik söylemler dikkat çekiyor. İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın, Danimarka’nın getirdiği peçe
yasağı hakkındaki makalesinde kullandığı
benzetmeler tepki çekti. Peçeli kadınları
“banka soyguncusuna” benzeten Johnson,
peçeli kadınlar için “tamamen komikler”
ifadesini kullandı ve bu kadınların “isyankar ergenlere” benzediğini savundu.82
Belediye meclisi üyesi Mike Payne, Müslümanları “parazit” olarak nitelendirildiği
bir makalesinde Müslümanların “devletin
sırtından geçindiğini ve tavşan gibi ürediğini” ifade etti.
Hackney ilçesinden belediye meclisi üyeliği için adaylığını koyan Alexander van
Terheyden, İslam’ı “şiddet içeren siyasi bir
ideoloji” diye nitelendirerek faşizm ile karşılaştırdı. Nisan ayında bir diğer belediye
meclisi üyesi adayı Phillipa Auton, Avrupa’ya Müslüman göçünün durdurulması
çağrısı yaptı. Newcastle belediye meclisi
üyesi adayı Nick Sundin, Twitter hesabından Hz. Muhammed’e hakaret eden
mesajlar paylaştı. 1 Mayıs’ta Londra’nın
Enfield ilçesinden belediye meclisi üyeliği
için adaylığını koyan David Boston, sosyal
medya hesabından tokmağında domuz eti
asılı bir kapı resmi paylaşarak “Evinizi terörden korumanın yolu” ifadesini kullandı.83
Müslümanlara yönelik sert tutumunu

verdi”, euronews.com, 20 Kasım 2018
81 “İngiliz aşırı sağcılar İslam karşıtı ‘manifesto’
yayımladı”, dunyabulteni.com, 22 Eylül 2018

82 “Boris Johnson’dan tepki çeken ‘peçe’ yazısı”,
haberturk.com, 06 Ağustos 2018
83 “İngiltere’de Müslüman STK’lerden iktidar
partisine çağrı”, aa.com.tr, 04 Haziran 2018
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devam ettiren İngiltere, dünya çapında
dinleme skandallarına da imza attı. ABD
Ulusal Güvenlik Ajansı eski çalışanı
Edward Snowden tarafından ortaya çıkarılan skandal çerçevesinde, İngiliz hükümetinin GCHQ aracılığıyla milyonlarca
kişiyi dinlediği ve internetteki faaliyetlerini
takip ederek bu bilgileri toplu olarak elde
ettiği açıklandı. AİHM, kitlelerin istihbari
amaçlı toplu dinlenilmesi ve bu bilgilerin
internet servis sağlayıcısı şirketlerden alınması ile ilgili davada İngiltere’yi haksız
buldu.84
İngiltere’de polisin, çocukları çetelere ve
terör örgütlerine yönelik gizli operasyonlarında ajan olarak kullandığı iddiasının
doğrulanması ise tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. 16 yaşından küçük çocukları
ajan olarak kullanma süresinin 1 aydan 4
aya yükseltilmesi talebiyle gün yüzüne çıkan skandala ilişkin verilen cevap ise yalnızca “çok az çocuk kullanıyoruz” oldu.85
Fransa

Türkiye ve İslam karşıtlığı ile tanınan
Fransız hükümeti, Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin “Afrin operasyonu işgale dönüşmemeli” yorumunu yapmış ve BM’ye
acil toplantı çağrısında bulunmuştu.86
Harekâtın Suriye’deki durumu kötüleştirmesinden endişe duyduklarını dile getiren
hükümet, çok kısa bir süre sonra “kimya84 “AİHM İngiltere’yi mahkum etti”, aa.com.tr,
13 Eylül 2018
85 “İngiltere’de ‘çocuk ajan’ tartışması”, aa.com.tr,
20 Temmuz 2018
86 “Fransa’dan BM’ye acil toplantı çağrısı”, ntv.
com, 21 Ocak 2018

sal silah iddiaları” ile ABD ve İngiltere işbirliğinde Suriye’yi bombaladı. Fransa’nın
Suriye konusundaki ikiyüzlülüğü, terör
örgütü YPG/PKK’ya verilen desteklerle
de devam ettirildi. SDG ismini kullanan
terör örgütü YPG/PKK’nın elebaşları,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Paris’te görüştü ve fotoğraf çektir87
di. Medyada yer alan haberlerde, Macron’un YPG’ye ‘destek garantisi’ verdiği
ve “SDG ile Türkiye arasında arabulucu
olabiliriz. Fransa ABD ile anlaştı, Men88
biç’e asker gönderecek” dediği bildirildi.
Tepki çeken bu görüşme ve açıklamaların ardından bölgedeki kaynaklar, son
dönemde Fransız askeri unsurlarının
Irak’tan Suriye’ye sık sık giriş çıkış yaptığını bildirdi ve birliklerin Menbiç içinde,
Rakka ve Deyrizor’da devriye gezdiklerini
saptadı. Bu kapsamda Fransız ordusunun
Suriye’nin kuzeyinde, terör örgütü YPG/
PKK’nın işgalindeki bölgede 5 askeri
üste varlık gösterdiği, saha operasyonlarında YPG/PKK ile çalıştığı, Rakka’da
da 30’dan fazla askerinin YPG/PKK’yla
89
faaliyet gösterdiği saptandı. ABD öncülüğündeki IŞID Karşıtı Koalisyon da
Twitter üzerinden yaptığı bir açıklamada
“Toparlama Operasyonu”na Fransız askerlerinin de destek verdiğini bildirerek
SDG ile Fransa’nın iş birliği içinde oldu90
ğunu kabul etmişti.
87 “Elize Sarayı önünde skandal fotoğraf!”, haberturk.com, 30 Mart 2018
88 “Macron’dan YPG’ye ‘destek garantisi’: DSG
ile Türkiye arasında arabulucu olabiliriz”, diken.
com.tr, 29 Mart 2018
89 “Fransız askerleri YPG el işbirliğine hız verdi”,
yenisafak.com, 27 Nisan 2018
90 “Koalisyondan ‘Fransa-PKK/YPG iş birliği’ itirafı”, milligazete.com, 18 Haziran 2018
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Seçimler sırasında Müslümanları sempatik yaklaşımıyla kendisine çeken Macron,
büyük tartışmalar ile onaylanan Terörle Mücadele Yasa Tasarısı’ndan sonra
Fransa’daki Müslümanlara ve İslam eğitimine yönelik yeni girişimlere hazırlanıyor. “İslâm’ın yeniden yapılandırılması”
çağrısında bulunan Macron, ‘’İslam ile
Cumhuriyet arasındaki ilişkide sorun var’’
diyerek Fransa’da Müslümanların yaşam
ve örgütlenmelerini tümüyle yeniden düzenleyecek adımlar atmaya hazırlandıklarını duyurdu. Bu sürecin nihai amacının,
insanlara inanç özgürlüğü tanıdığı iddia
edilen Fransız sekülerliği merkezinde yer
alan ulusal uyumun muhafazası olduğunu
savunan Macron, bu sürecin aynı zamanda köktencilikle (yani dindarlıkla) mücadele çabasının da bir parçası olduğunu
iddia etti.
Bu savunma, yeni adımların İslâm’ın
Fransa’ya “daha iyi entegre ettirilmesi”
girişimiyle iç içe bulunduğunu ve amacın “ılımlı Müslüman” profili oluşturmak
olduğunu gösteriyor. Bu kapsamda, İslam’ın ülkedeki finansmanı ve Fransa’da
imamların eğitimi konularının tartışılması
planlanıyor. Hristiyanlara benzer bir şekilde “Fransa Büyük İmamı” belirlemek,
bu yapılanmanın bir parçası. Macron açıklamalarında, Fransa’daki İslam’ı moderniteye yönelmekten alıkoyduğunu iddia
ettiği Arap ülkelerinin etkisini azaltmak
istediğini belirtmiş, Fransa’da eğitim gören imamları “medeni”, diğer Müslüman
ülkelerden gelenleri “ilkel” diye yaftala91
mıştır.

Bir “Fransız İslam”ı yaratılması açıklaması ardından, Pascal Bruckner’ın kaleme
aldığı ve Fransa’nın eski cumhurbaşkanı
Sarkozy ile beraber üç eski başbakanın ve
sağ-sol ideolojiden toplamda 300 sözde
aydın ve siyasetçinin imzaladığı “Yeni Anti-Semitizme Karşı Manifesto” başlıklı bildiri 21 Nisan’da Le Parisien gazetesinde
yayımlandı. 2006 yılından bu yana Yahudilere karşı gerçekleştirilen birkaç münferit saldırı sebep gösterilerek, Müslümanların Yahudilere yönelik “etnik temizlik”
faaliyeti içerisinde olduklarını iddia eden
sözde aydınlar, “Son yıllarda öldürülen 11
Yahudi’nin, sadece Yahudi oldukları için
radikal İslamcılar tarafından öldürüldüğünü” belirttiler.
Bununla birlikte, ülkenin antisemitizm
karşısındaki sessizliğini de İslamofobiye
karşı abartılı bir hassasiyet içinde olunmasına bağladılar. Manifesto kurgulanan
yeni antisemitizmden, radikal İslamcıları
ve İslamofobiye karşı aşırı temkinli/hassas
davranan Fransızları sorumlu tutuyordu.
Yine de öldürülen Yahudilerden Mireille
Knoll için düzenlenen yürüyüşe Fransız
imamlarının da katılım göstermesi, metnin
yazarlarını Müslümanlar arasında ayrım
yapmaya zorladı ve bunu yaparken “Fransız İslamına” bir yükümlülük getirdiler.
Buna göre “Yahudileri, Hıristiyanları ve
inanmayanları öldürmeyi ve cezalandırmayı öngören Kuran ayetlerinin, teoloji otoriteleri tarafından artık hükümsüz sayılması” talep edildi.92 Kendini demokrasinin

91 “Macron’un İslâm ‘açılımı’ çok tehlikeli”, milligazete.com, 14 Mart 2018

92 “Antisemitizm-İslamofobi Yarışına Verilen Sert
Tepkiler”, birikimdergisi.com, 13 Mayıs 2018
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beşiği sayan Batı’nın kendilerini sözüm
ona aydın, siyasetçi ve akademisyen olarak niteleyen bir kesiminin gelmiş olduğu
nokta her kesimden tepki toplasa da Fransız hükümeti cevapsız kaldı.
Uyumun tartışıldığı Fransa’da, Cumhuriyetçi milletvekili Julian Aubert, “Fransa
İslam’ı İçin El Kitabı” isimli bir çalışma
hazırladı. Fransız vatandaşı olmak isteyen
ya da topluma entegre olmak isteyen göçmenlerin ikinci bir Fransız ismi taşımasını
öneren Aubert, kız çocuklarında D vitamini eksikliğine ve saç dökülmesine neden
olduğu gerekçesiyle başörtüsünün yasaklanmasını talep etti. Söz konusu çalışması
hakkında vekil, “Müslümanlara öncelikle
Fransız olduklarını söylemeliyiz.” dedi.93
Uluslararası Gençlik Strateji Araştırma
Merkezi, “İslamofobi ve Avrupa Devletleri” adlı raporunda, Avrupa ülkeleri arasında Müslümanlara en fazla saldırının
Fransa’da gerçekleştiğini belirtilmiş; 19
caminin kapatıldığı, başörtüsüyle okula
girmenin yasaklandığı, 79 kişinin ev hapsine alındığı ve 25 bin Müslüman’ın gözaltına alındığı hatırlatılmıştı. Bu sene okullara
dağıtılan laiklik kitapçığında, devlet okullarında eğitim gören öğrencilerin uzun ve
koyu renk etek giymesi yasaklandı.94 Beaucaire Belediye Başkanı Julien Sanchez,
okulların kantinlerine domuz eti içeren
menüler dayattı ve 40 yıldır çıkarılan “al93 “Fransız vekilin önerisi: Başörtüsü D vitamini
eksikliğine neden oluyor, yasaklansın”, euronews.com, 17 Kasım 2018
94 “Fransa’da uzun ve koyu renk etek giymek
laikliğe aykırı sayıldı”, haberturk.com, 03 Haziran 2018

ternatif menü” uygulamasının sonra ereceğini duyurdu.95
Elitist tutumu ile halkının tepkisini toplayan ve “Sarı Yelekliler” adlı bir oluşumun
Fransa sokaklarını yakıp yıkmasına neden
olan Macron yönetimi, göçmenlerin ve
mültecilerin haklarını ise “onları bir tür
suçlu gibi lanse ederek” ve “yabancılara
polislik yapmak” üzerine kurulmuş bir politikayı benimseyerek ihlal ediyor. 10.000
kişiye ev sahipliği yapan kampın yıkılmasından sonra Kuzey Fransa’daki derme
çatma kamplarda yaşayan izinsiz göçmenlerin son üç yıldaki temel haklarının “benzeri görülmemiş” bir şekilde ihlal edildiği
bildirildi. Derme çatma kamplarda yaşayan göçmenlerin yemek, içmek ve yıkanmak gibi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı biliniyor. Calais’in önde gelen dört
göçmen yardım kuruluşu, Kasım 2017 ile
Kasım 2018 arasındaki 153 olayda, göçmenlere yapılan polis şiddeti iddialarını da
belgeledi.
Avusturya

“Paralel toplumların, siyasi İslam’ın ve
radikalleşmenin ülkemizde yeri yok” ifadesini kullanan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ‘siyasal İslam’la mücadele
kapsamında kimi cami ve derneklere yönelik soruşturma düzenlendiğini, bu kapsamda 7 caminin faaliyetlerinin yasaklandığını,
aynı zamanda çok sayıda imamın yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle sınır
dışı edileceğini duyurdu. Türklere ait bir
caminin Türk milliyetçiliğini yaydığı, caminin ülkede Müslümanları resmen tem95 “Laik Fransa’dan ‘domuz’ eti dayatması”, dirilispostasi.com, 17 Ocak 2018
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sil eden Avusturya İslam Cemaati’nden
izinsiz olarak faaliyet göstermesi nedeniyle
kapatıldığı belirtildi. Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği
bünyesinde görev yapan yaklaşık 60 imam
ise yurt dışından finanse edildikleri gerekçesiyle oturum izinlerinin iptal edilmesi ile
96
karşı karşıya kaldı.
Göçmen düşmanlığıyla ünlü Kurz, Avusturya’nın “en önemli önceliğinin” yasadışı
göçmen sorunu olduğunu belirterek yasadışı yollarla gelen göçmenlerin, Avrupa
dışında oluşturulacak kamplarda toplanmaları gerektiğini söyleyerek tepki topla97
dı. Almanca bilmeyen göçmenlere daha
az sosyal yardım verilmesini onaylayan
Kurz, aynı zamanda Avusturyalı ailelerin
ortalamasından daha fazla çocuk sahibi
olan göçmen aileleri hedefleyen bir yardım
98
indirimine de imza attı.
Danimarka

Göçmenlere yönelik tutumu ile tepki çeken ülkelerin başında gelen Danimarka’da
hükümeti oluşturan partiler ve aşırı sağcı
Danimarka Halk Partisi tarafından gerçekleştirilen 2019 bütçe görüşmelerinden
göçmen ve mültecilere kısıtlama kararı
çıktı. Maliye Bakanı Kristian Jensen’in
açıkladığı 2019 bütçesine göre, sığınma
talebi reddedilen ve ülkelerine gönderilemeyenlerle belirli suçlara karışan ve ülkelerine geri gönderilmeyi bekleyenler,
96 “Avusturya 7 camiyi kapatıyor, 60 kadar imam
sınır dışı edilebilir”, sputniknews.com, 08 Haziran 2018
97 “Avusturya’dan toplama kampı önerisi”, milligazete.com, 18 Haziran 2018
98 “Avusturya’dan yabancılara sosyal yardım kesintisi”, dw.com, 29 Mayıs 2018

Vordingborg Belediyesine bağlı Lindholm
Adası’nda kurulacak Geri Gönderme
Merkezi’nde toplanacak. Karar hakkında
açıklamalarda bulunan Göçmen Bakanı
Inger Støjberg, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, “Onlar Danimarka’da
istenmiyorlar ve bunu hissedecekler” ifadelerini kullandı.
Yunanistan

UNICEF, Yunan adalarına ilk 8 ayda
gelen sığınmacı çocuk sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artarak
7 bini aştığını bildirildi. Tehlikeli deniz
yolculuklarıyla adalara gelen çocukların
kendilerini “aşırı kalabalık” ve “güven
ortamının” olmadığı kamplarda bulduğu
vurgulandı. Yunan yasalarında adalardaki
çocukların kabul merkezlerinde en fazla 25
gün kalabileceğini anımsatan UNICEF,
bazı çocukların sığınmacı merkezlerinde 1
yıldan fazla kaldığına dikkati çekti. Sınır
Tanımayan Doktorlar da Midilli Adası’ndaki kampta elverişsiz yaşam koşulları nedeniyle sığınmacıların ruhsal sağlık durumunun kötüye gittiğini ve çocukların dahi
intihar ve kendine zarar verme girişiminde
bulunduklarını bildirdi.
Mülteci çocukların eğitim sorununa dikkat çeken İnsan Hakları İzleme Örgütü
ise okul çağındaki 12 bin çocuğun Yunan adalarında yaşadığını, ancak yalnızca
400’ünün resmi olarak okula kaydolabildiğini açıkladı. Yunan polisi ise defalarca ülkelerine yasa dışı yollardan giren Yemenli,
Filistinli ve Pakistanlı mültecileri aç ve susuz bir şekilde bekletti, darp etti ve çıplak
bir şekilde Türkiye’ye gönderdi. Yasa dışı
vize işlemlerine bulaşan bazı Yunan diplomatları savcılığa gönderdiğini açıklayan
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Yunanistan’ın eski Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ise Yunanistan’daki organ ticareti hakkında itiraf niteliğinde bir
açıklamada bulundu. Vizelerin kimsesiz çocuklara verildiğini vurgulayan Kocias, bu konuda 93 vaka tespit edildiğini bildirerek “Kimsesiz çocuklara vize ne demek biliyor
musunuz? Organ ticareti demek.” dedi.
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Avustralya

Avustralya hükümeti, nitelikli göçmen vizesi alarak ülkede yaşamak isteyenlere sınırlama getirmek için nüfus
yoğunluğuna bağlı altyapı problemlerini bahane etti ve
Sydney, Melbourne ve Brisbane şehirlerinde göçmenlerin yaşamasını yasaklamaya hazırlanıyor. Aynı zamanda Avustralya’da gözaltına alınan sığınmacılar, bin 200
göçmenin Nauru, Manus, Papua Yeni Gine adalarında
kamplarda “işkenceye” ve “insanlığa karşı suçlara” maruz
kaldıkları iddiasıyla dava açmaya devam ediyorlar. Tutukluların adalarda “kendi kendini kesme, dudak dikme, kaya
yutma, sigara ile yanma, yeme ve içmekten kaçınma” gibi
yüksek düzeyde kendine zarar veren uygulamalar gerçekleştirdiği bildiriliyor. Nitekim Avustralya Başbakanı Scott
Morrison ve kabinesi, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak
tanıma kararı alarak İsrail’in acımasız uygulamalarına olan
desteklerini artırarak sürdürdü.

AB, içerisinde yaşadığı tüm
kötülüklerin baş sorumlusu
olarak mültecileri, sığınmacıları ve göçmenleri suçlamaktadır. “Göçmen krizi”
olarak nitelendirilen bu durum,
rakamlara bakıldığında “hayali
krize” dönüşmektedir. Zira
Sonbahar 2015’ten bu yana,
büyük ölçüde Türkiye ile
varılan anlaşma sayesinde AB
sınırlarına kaçak giriş oranında yüzde 95 düşüş kaydedilmiştir.
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2. ULUSLARARASI KURULUŞLAR
Avrupa Birliği, hayali göçmen krizi ile gerçekleri örtüyor

Ekonomik olarak görece küçük ülkelerin Avrupa Birliği’ne hem ekonomik hem siyasal
açıdan daha fazla yük getirmeye başlamasının ardından yaşanan tartışmalar, Avrupa’da
yükselen ırkçılık ve sağ partilerin gittikçe daha etkin bir pozisyona gelmeleri, buna paralel
bir şekilde gerçekleşen ulus-devlet taleplerinin artışı gibi başlıklar, son birkaç yıldır AB
gündemini meşgul eden konular olarak anılmaktadır. Tüm bunlar, AB içindeki bir siyasal
ve ekonomik bunalımın yanı sıra kimlik bunalımına da işaret etmektedir. Kendi bünyesindeki faşist ideolojileri halı altına süpürmeye çalışan AB’nin günümüzde bu politikaların
güncellenmiş sürümleri ile baş başa kaldığı ve çözüm arayışına devam ettiği görülmektedir.
Peki, AB bu çözüm arayışında ne kadar başarılı olmaktadır?
AB, içinde meydana gelen tüm kötülüklerin baş sorumlusu olarak mültecileri, sığınmacıları ve göçmenleri suçlamaktadır. “Göçmen krizi” olarak nitelendirilen bu durum, AB’nin
genişleme süreci ile ilgili tartışmalarını ileri bir tarihe ertelemesine dahi neden oldu. Birleşmiş Milletler Göç Örgütü Sözcüsü Leonard Doyle, AB ülkelerinin göç krizini abarttığı
uyarısında bulunmuş; AB’nin gerçek anlamda bir göç krizi yaşamadığını, üye ülkelerin
bunu siyasi açıdan kullandığı görüşünü dile getirmişti. Rakamlara bakıldığında da AB’nin
“hayali krizinden” bambaşka bir tablo ortaya çıkmaktadır. Göçmen krizinin doruğa yükseldiği Sonbahar 2015’ten bu yana büyük ölçüde Türkiye ile varılan anlaşma sayesinde AB
sınırlarına kaçak giriş oranında yüzde 95 düşüş kaydedildiği görülmüştür. Uluslararası
Göç Ofisi’ne göre 2018’in ilk 16 haftasında AB’ye denizden sadece 18 bin 939 göçmen
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ulaşabilmiştir. Bu rakam 2016’da 205 bin
613, 2017’de ise 44 bin 58 olarak kaydedilmişti.99
Sığınmacı göçmenler AB’nin yumuşak
karnı olmaya devam ederken, Haziran
ayında Brüksel’de bir araya gelen devlet
liderleri uzun ve çekişmeli geçen bir zirvenin ardından “uzlaştık” mesajı verdiler.
10 saate yaklaşan müzakerelere rağmen
somut rakamların veya adımların detaylı olarak tanımlanmaması, AB ülkeleri ve
küresel siyaset üzerinde yoğunlaşan kara
bulutları dağıtmaya yetmedi. Görüşmeler
neticesinde AB dış sınırlarında “daha etkin” kontrol mekanizmalarının kurulmasında tüm ülkeler hemfikir oldu. Bu konuda yalnızca sınır ülkelerinin değil, tüm AB
ülkelerinin sorumlu tutulacağı belirtiliyor.
Bu kapsamda atılan adımlar, AB sınır polisi Frontex’in elindeki imkanların kuvvetlendirilmesi ile sınırlı kaldı; Eylül ayında
Sırbistan, Ekim ayında ise Arnavutluk ile
işbirliğine gidildi.100
2015’te kontrolsüz göçmen akımının yarattığı kargaşaya bir daha düşmek istemeyen AB, var olan ve yeni oluşmakta
olan tüm göç yollarındaki akışı durdurma
konusunda “daha kararlı” davranacağını
da görüşmelerde kararlaştırdı. Özellikle
Orta Akdeniz’deki göç yollarına ve Libya
merkezli insan kaçakçılarının girişimlerine karşı önlemler artırılacak. Bu karar ile
AB’nin gerek arama kurtarma çalışma99 “AB’de gündem göçmen krizi”, dw.com, 28 Haziran 2018
100 “AB Zirvesi Ve Göçmen Krizi”, ankaenstitusu.
com, 02 Temmuz 2018

larına katılımı artıracağı gerekse “Kuzey
Afrika’daki politik ve ekonomik ağırlıklarını” devreye sokacakları düşünülüyor. Ek
önlemler çerçevesinde, Türkiye üzerinden
geçişlerin durdurulması için AB-Türkiye arasındaki “Geri Kabul Anlaşması”nın
tam olarak uygulanmaya alınmasına karar verildi. Anlaşmanın tam olarak uygulanabilmesi için AB’nin Türkiye’ye vize
serbestiyeti vermesi gerekiyor ancak başta
Almanya, Hollanda ve Avusturya olmak
üzere bazı ülkeler buna olumlu bakmıyor.
Bu da kararın gerçekleştirilebilme ihtimaline gölge düşürüyor.
İnsan kaçakçılarının çalışma modelini bozguna uğratmak adına denizde kurtarılan
göçmenlerin bölgedeki ülkelerde karaya
bırakılabilmesi için “gerekirse” BM gözetiminde uluslararası yasalara bağlı ortak tahliye platformları oluşturulması, bir
diğer madde olarak belirlendi. Bu madde
ile yasadışı göçmenlerin tehlikeli yolculukları göze alma motivasyonlarının kırılması
amaçlanıyor. AB aynı zamanda, kurtarılmış olan göçmenleri “ortak bir çaba ile”
kurulacak merkezlere aktarmayı ve bu
merkezlerde kimin yasadışı kimin meşru
gerekçeleri olduğunu incelemeyi planlıyor.
Ne var ki, bu göçmen merkezlerinin kurulması, burada işlemden geçen göçmenlerin yeniden yer değiştirmesi ve yeniden
yerleştirilmesi “tamamen gönüllülük” esasına dayalı olacak. En ufak uyumsuzlukta
hemen kavgaya girişen AB ülkelerinin gönüllü bir şekilde bu mekanizmayı sağlaması, çoğu kesim tarafından şüphe ile karşılanıyor. Başvuruları reddedilenlerin ise geri
gönderilmeleri planlanıyor. Aynı zamanda
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BBC Brüksel Muhabiri Adam Fleming,
bazı kişilerin, bu merkezlerin başvuruları
kabul edilmeyen göçmenleri geri göndermeyi kolaylaştıracağını söylediklerini aktardı. Bazı kişiler ise bu merkezleri çoktan
“hapishane” olarak nitelendiriyor.
Türkiye’ye yardım paketinin ikinci kısmının aktarılması, Afrikalı ülkelerle daha
ileri ve güçlü siyasi ve ekonomik işbirlikleri kurulması, yasadışı göç ile mücadele
sırasında oluşan masrafları daha hızlı karşılayabilmek adına esnek ödeme araçları
ve kurumların oluşturulması gibi önemli
başlıklar, AB’nin masasında yerini aldı.
Göç sorunundaki en hayati meselelerden
biri olan Dublin Sözleşmesi’nde gereken
reformlara hız verileceği ve yeni bir ‘Ortak Avrupa İltica Sistemi’ oluşturulacağı
da belirtildi. Ancak bu noktada da somut
bir anlaşmaya varılmadığı ve konunun
ertelendiği görüldü. “Uzlaştık” denilen
toplantının sonucunda, tüm dünyayı ilgilendiren problemler üzerinde net olmayan
ve “geçiştirici” kararlar alınması, sorunun
daha da derinleşeceğinin işareti oldu.
Nitekim İngiltere Oxford Üniversitesi’nde görevli araştırmacılar tarafından yayımlanan kapsamlı bir rapor da AB’nin göç
krizine kalıcı bir çözüm bulma yolundaki
çabalarının sonuçsuz kaldığını ve Brüksel’in insani, yasal ve ahlaki değerleri bir
tarafa bırakarak sadece gelen göçmen sayısını düşürmeye odaklandığını ortaya
koydu.101 “Sınır Kriminolojisi” başlığıyla
101 “‘Sınır Kriminolojisi’ raporu: AB’nin göç politikası yasal, insani ve ahlaki değerlerden yoksun”,
tr.euronews.com, 11 Eylül 2018

yayımlanan rapor, AB’nin sorunun çözümü için sadece Libya sahil güçleriyle, hükümet dışı kuruluşların yönettiği kurtarma
gemilerine bel bağladığını gözler önüne
sermektedir. AB’nin sorunlarını “hayali”
bir canavara atfetmesi, birliğin daha da
parçalanacağını düşündürmektedir. Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir yıl kala
Avrupa Birliği genelinde düzenlenen bir
anket de ülke vatandaşlarının AB’ye karşı
kaygılarının arttığını ortaya koymuştur.102
Masada sadece Batı ve kendi çıkarları
var

Küresel göçün rekor seviyelere ulaşması
herkesin dikkatini çekse de korkunç göç
yöntemleri kimsenin umurunda olmuyor.
Çoğu durumda kimse göçmenleri takip
etmiyor: Bu insanlar hiç yaşamamış gibi
kabul edilerek ölümleri kayıt altına alınmıyor. ABD merkezli basın kuruluşu Associated Press’in yaptığı çalışmaya göre,
2014’ten bu yana dünya çapında en az
56.800 göçmen öldü ya da kayboldu (BM
Uluslararası Göç Örgütü rakamlarının iki
katı). Bu sayının yalnızca bildirilen kayıpları kapsadığını hatırlatmakta yarar var.
Tunuslu ya da Cezayirli kayıkçıların yetersiz teknelerinde ölen veya sınır geçişlerinin
kaosunda ebeveynlerinin izini kaybeden
çocukların sayısını asla net olarak öğrenemeyeceğiz. Çünkü hükümetler, bu işe
ayrılan fonları kesintiye uğratmaya devam
ediyor. Örneğin, Nisan 2015’te İtalya sahilindeki bir gemi kazasında 800’den faz102 “Avrupa vatandaşlarının AB’ye karşı kaygıları
artıyor”, tr.euronews.com, 23 Mayıs 2018
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la insan öldüğünde, İtalyan araştırmacılar
ölüleri tespit edip ailelerine ulaşacaklarına
dair söz vermişti. Üç yıldan uzun bir süre
sonra, yeni bir popülist hükümet geldi ve
103
bu iş için ayrılan fon kesildi.
Ülkeleri kaosa sürükleyerek emperyal sömürüyü hızlandıran ve bir göç akımına
neden olan Batı, teröristler tarafından silah
cenneti olarak görülüyor. Flaman Barış
Enstitüsü’nün “Avrupa’da Teröristlerin
Silahlara Erişimi” konulu çalışması, son
yıllarda suç ve terör gruplarının Avrupa
genelinden yüksek miktarda silah elde
ettiğini gösterdi. Avrupa’da oluşan silah
karaborsalarından ağır silahlara kolaylıkla
erişildiğini belirten araştırmada, bu grupların yasal mevzuatlardaki boşluklardan da
104
faydalandığı kaydedildi. Bu yasal boşlukların giderilmemesi ve Avrupa’nın silah merkezi konumuna yükselmesi, çıkan
çatışmalardan kimin beslendiğini gösterir
nitelikte.
Avrupa Birliği, 2015 yılında göç sorununa
çözüm bulmak amacıyla Afrika İçin Acil
Durum Güven Fonu’nu kurmuştu. Afrika’da yerinden edilme ve düzensiz göçün
kökünde yatan sebeplerin ele alınmasını
ve istikrarı amaçlayan fon kapsamında,
Nijer’e 1 milyar Euro’nun üzerinde bütçe
ayrıldı. Ayrılan fon karşılığı Nijer, düzensiz göçü yasaklayan uygulamayı yürürlüğe
sokarken, Avrupa Birliği de yasanın geçim
kaynağını elinden aldığı insanlara yardım
etmek için bir program geliştirdi. Zira göç
yolunun üzerinde bulunan yoksul Nijer
halkı, geçimini göçmenlere su, giyecek ve
103 “AP finds almost 4,900 migrants headed to Europe go missing”, foxnews.com, 1 Kasım 2018
104 “‘Teröristler Avrupa’da daha kolay silah edinebiliyor’”, aa.com.tr, 19 Nisan 2018

kıyafet satarak sağlıyordu. Ancak bugüne
kadar, geçimini bu yolla sağlayan kayıtlı 7
bin kişi arasında sadece 400 kişi yeni bir
meslek edinmek için verilen yardımdan
faydalanabildi. Üstelik yardım almayı başaran az sayıda şanslı kişi, bu yardımların
yetersizliğinden şikayetçi. Agadez İli Vali
Yardımcısı Aklou Sidi Sidi’ye göre bu fon
düzensiz göç yasasının çıkarılması ve Avrupa’nın korunması için ödenen bir rüşvet.
Fon, Libya’daki silahlı gruplara yapılan
yardımdan dahi daha az.105
Nitekim BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, milyonlarca Suriyelinin insani yardımlarını karşılamak için ihtiyaç duyulan
yaklaşık 2 milyar Dolarlık finansmanın
sadece %35’inin karşılanabildiğini bildirdi. Yine Afganlılar için gerek duyulan 304
milyon Dolarlık finansmanın da sadece
%32’sinin tedarik edilebildiğini kaydetti. Çatışma, sömürge bölgelerinden elde
ettiği gelirler ile kendi vatandaşını refaha
kavuşturan ülkeler, sebep olduğu insani
krizlerin iyileştirilmesi için kılını dahi kıpırdatmıyor.106
“Kağıt üzerinde” kalanlar: Yemen

Uluslararası toplum, çatışmaları önleme ve
çözme konusunda temel araçlara sahip gözüküyor. Ancak dünya üzerindeki tüm sorunlara “çözüm bulucu” sıfatıyla yaklaşan
105 “Dünyanın en yoksul ülkelerinden Nijerliler AB’yi sadece kendi çıkarlarını korumakla
suçluyor”, euronews.com, 29 Ekim 2018
106 “BMMYK: Suriyeliler için gerekli finansmanın
sadece yüzde 35’i karşılandı”, aa.com.tr, 9 Ekim
2018

43

2018 DÜNYA HAK İHLALLERİ RAPORU

44

bu kurumlar, ne yazık ki ya seçici davranıyor ya da çözüm bulma noktasında yetersiz
kalıyor. Örneğin, Cemal Kaşıkçı cinayetinde ortak bir tutum izleyemeyen Avrupa
Birliği; dünyanın farklı yerlerindeki protestolara ilişkin uyarılarda bulunan ancak
780 kişinin yaralandığı, 2 kişinin hayatını
kaybettiği Fransa’daki “akaryakıt zammı”
gösterilerinde polisin şiddet kullanmadığını savunan BM; Gazze’deki krizinin nasıl
ele alınacağına dair bir birlik sağlayamayan
BM Güvenlik Konseyi; Myanmar lideri
Aung San Suu Kyi’yi ödüllendiren Uluslararası Af Örgütü…
İç savaşın sürüp gittiği Yemen’de de durum farksız. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ile İran öncülüğündeki
Husilerin savaşı olarak gösterilen Yemen
krizi için uluslararası toplum uyarılarda
bulunmakla yetiniyor. Dahası, çatışmaların, Orta Doğu’yu yıkıma götüren Arap
Baharı ile başladığı unutuluyor ve bu nedenle gerçek sorumlular yerine kukla sorumlulara tepki gösteriliyor. Bu savaşın
asıl sorumlusu, Yemen’deki insani krizden en çok faydayı sağlayanlardır. Suudi
Arabistan öncülüğündeki Arap ülkelerine
silah yağdıran ABD, hem Arap Baharı ile
bu çatışmaların fitilini ateşlemiş hem de
ölümlerden avanta elde etmiştir. “Çözüm
bulucu” sıfatıyla ülkelerin iç işlerine karışan uluslararası kuruluşlar, aslında bu gerçeğin üstünü örtmekten başka bir görev
üstlenmemektedir. Nitekim Kızıldeniz ve
Aden Körfezi ülkelerinde normal olmayan
askerileşme ve yabancı güçlerin üs kurma
yarışı, bölgedeki güç mücadelelerinin bir
sonucudur.

çevre
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1. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve KÜRESEL ISINMA
İklim Değişikliği Artık Bir Teoriden İbaret Değil!

İklim değişikliği artık teorik bir düşünce değil. Bu artık tamamen gerçek, etrafımızda
yaşanıyor ve her şey gittikçe daha da kötüye gidiyor. Öldürücü sıcak hava dalgaları ve kuraklık eskisinden daha sık yaşanıyor. 2013-2017 yılları arası, dünyanın en sıcak 5 yılı olarak
1
kabul ediliyor. Buzullar tahmin edilenin çok daha ötesinde olan bir hızla erimeye, deniz
2
seviyesini yükseltmeye başlıyor. Uzmanlar, okyanusların önceki tahminlerden yüzde 60
3
daha fazla ısındığını kaydediyor. ABD, Yemen, Meksika, Hindistan, Portekiz, Filipinler
gibi ülkelerde yaşanan kasırga felaketleri ve dünyanın dört bir yanında gerçekleşen seller
birçok insanın canına mal oluyor.
Yılda 315 bin kişi iklim değişikliğinin sebep olduğu açlık, hastalık ya da doğal afetler
yüzünden yaşamını yitiriyor. Nadir hayvan türlerinin soyunun tükenmesi büyük bir sorun
4
haline geliyor ve son yarım asırda doğal yaşamın yüzde 60’ını yok ettiğimiz vurgulanıyor.
Yılda 20-25 milyon insan, iklim değişikliklerinin etkisi nedeniyle göç ediyor ve bu sayının
5
2050 yılına kadar 140 milyondan fazla insana ulaşması bekleniyor. İklim değişikliği, kül6
türel miras sayılan tarihi eserler üzerinde dahi tehdit oluşturuyor.
1
2
3
4
5
6

“Meteoroloji uzmanından korkutan uyarı: Sıcaklar gittikçe artıyor, buzlar eriyor”, karar.com, 17 Temmuz
2018
“Antarktika hızla eriyor”, tr.euronews.com, 09 Ocak 2018
“İklim değişikliği: Okyanuslar beklenenden yüzde 60 daha fazla ısınıyor”, tr.euronews.com, 01 Kasım 2018
“Son yarım asırda doğal yaşamın ‘yüzde 60’ı yok oldu’”, bbc.com, 30 Ekim 2018
“Dünya Bankası: İklim değişikliği insanları göçe zorlayacak”, dw.com, 21 Mart 2018
“Dünyadan örneklerle: İklim değişikliği kültürel mirası da tehdit ediyor”, gazetekarinca.com, 11 Eylül 2018
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Kulağa düşük bütçeli bir bilim kurgu filminin senaryosu gibi gelse de dünya, iklim
değişiminde geri dönüşü olmayan bir yola
girmek üzere. Ülkeler, karbon salınımında kesinti hedeflerini tuttursalar dahi araştırmacılar bu çabaların yeterli olmadığını
kaydediyor. Stockholm Direnç Merkezi’nden Prof. Johan Rockström, “Söylediğimiz şu, iki derecelik ısınma noktasına
gelirsek, kontrol mekanizmasını dünyanın
kendisine vermiş oluruz. Şu anda kontrol
bizde ama iki dereceyi geçersek, dünyanın
çeşitli sistemlerinin dosttan düşmana dönüştüklerini görürüz. Kaderimizi dengesini kaybetmiş bir dünya sistemine teslim
ederiz” diyor.7
48

Batılıların Açgözlülüğü Dünyanın
Çivisini Yerinden Oynatıyor

Nitekim Birleşmiş Milletler Hükümetlerarası İklim Paneli’nin (BMHİP) 8
Ekim’de açıkladığı rapora göre küresel
ısınma, gelecek 20 yıl içinde, sanayi öncesi
dönemin ortalama sıcaklık derecesine göre
1.5°C derecelik bir artışta durdurulamadığı takdirde iklim krizimiz artık geri döndürülemez bir sürece girecek. Bu ihtimalin
gerçekleşmemesi için daha önce görülmemiş düzeyde yeni önlemler almak, daha
önce görülmemiş çapta ekonomik kaynakları harekete geçirmek gerekiyor. Ancak
finansal krizin 10. yılında gereken dersler
hâlâ alınmış değil; krize yol açan kapitalist düzenin sorunları hâlâ hafifletilmiyor.
Ülkelerin borçları, küresel hasılanın yüzde 318’ine ulaşmış durumda. Devletler ve
özel sektörün borçları bu denli ağırken,
iklim değişikliğini engellemeye yönelik
7

“Dünya iklim değişiminde ‘geri dönüşü olmayan
yola girebilir’”, bbc.com, 7 Ağustos 2018

önlemler için gerekli kaynakları bulmak
zorlaşıyor.
BMHİP, “İklim Değişikliği 2014 Synthesis Report” ve “1.5° C Küresel Isınma”
raporlarında, sera gazlarının atmosfere salınmasıyla insan etkinliği arasındaki yakın
ilişkiyi açıkça ortaya koymuştur. Verilere
göre, sera gazlarının atmosferde birikmesiyle 1800’lerden sonra hızlanan sanayileşme arasında doğru orantılı bir bağlantı
bulunuyor. Bu bağlantı, 20. yüzyılın ikinci
yarısında ABD eliyle tüketimi hızlandıran
ve yaygınlaştıran küreselleşme döneminde
ivme kazanmış. Sera gazlarının atmosferde
birikmesi, tarihte önce ve en yoğun olarak
Avrupa ve Amerika kıtalarındaki gelişmiş
ülkelerde başlıyor. CO2 emisyonunun
yüzde 20’sinin ABD’den, yüzde 15’inin
Avrupa Birliği ülkelerinden kaynaklanması, küresel ısınmaya ve iklim değişikliğine
en büyük katkıyı en zengin ülkelerin yap8
tığını ortaya koyuyor.
İklim Değişikliği İle Mücadelede
Ne Kadar Başarılı Olduk?

İklim değişikliğinin etkilerini uzmanların
görüşlerine başvurmadan dahi hissediliyor. Peki, 2018 yılında dünya iklim değişikliği ile mücadelede ne kadar başarılı
oldu? İklim değişikliği ile mücadele için
öncelikle, enerji sektörü başta olmak üzere
emisyon yoğun sektörlerde yapısal bir dönüşüm yaşanması gerektiği herkes tarafından kabul ediliyor. Ancak Küresel Karbon
Projesi tarafından yayımlanan bir rapor,
dünyanın bu gerçekliğe ters bir şekilde hareket ettiğini gösteriyor.
8

“İklim değişikliği: En kritik 20 yıl”, bbc.com, 22
Ekim 2018
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Dünya ülkelerinin kullandıkları fosil yakıt
miktarı ve bunun sonuçlarına dair detaylı
bir inceleme sunan Küresel Karbon Bütçesi raporuna göre, küresel karbondioksit
emisyonlarının 2017 sonu itibarıyla, bir
önceki seneyle karşılaştırıldığında (belirsizlik aralığı %0,8 ile %3 arası olmak
üzere) yaklaşık %2’lik bir artış göstermesi bekleniyor. Raporun baş araştırmacısı
Profesör Corinne Le Quéré, “Üç yıllık
duraklamanın ardından, küresel karbondioksit emisyonlarının tekrar yükselişe
geçtiği görülüyor. Bu son derece büyük bir
9
hayal kırıklığı.” yorumunda bulundu. Nitekim uyarılara rağmen 2018 yılında küresel karbondioksit emisyonları %2,7 arttı.
Kömür, iklim değişikliğine yol açan sera
gazı emisyonlarının %40 ile bir numaralı
kaynağı. Bu nedenle aralarında Belçika,
Hollanda, Fransa, Portekiz, İtalya, Meksika, Kanada ve ABD’nin Washington
eyaletinin de bulunduğu 27 ülke ve eyalet
ile Unilever, Marks&Spencer, ENGIE,
EDF, Virgin Grubu’nun yer aldığı 24
şirket ve kurum, Kömürü Geride Bırakma İttifakı’nı (PPCA) kurdu ve kömürden “geleneksel” elektrik üretiminin hızla
devreden çıkarılmasını taahhüt eden bir
10
bildiriye imza attılar. Ancak ittifakın
mevcut üyeleri incelendiğinde, çoğunun
elektrik üretiminde kömürün önemli bir
payı bulunmadığı görülüyor. Yapılan bir
analize göre söz konusu ülkelerin küresel
ölçekteki cari kömür tüketimindeki payları

yalnızca %3.11
Son 30 yıl içerisinde dünyada en çok kömür üreten ülke konumunda olan Çin,
dünya kömür üretiminin %47’sini tek başına gerçekleştiriyor ve elektrik üretimini
12
%80 oranında kömürden sağlıyor. Bu
bildiriye katılmayan ve 2018 yılının ilk üç
çeyreğinde bir önceki yıla göre %5,1 daha
fazla kömür üreten Çin, iklim değişikliği
ile mücadelede dünyanın önüne engeller
çıkarmaya devam ediyor.

9

11 “İklim değişikliği ile mücadelede adres belli,
peki yolculuk nereye?” tr.boell.org, 09 Nisan
2018
12 “Dünyanın En Büyük On Kömür Üretici Ülkesi”, tespam.org, 3 Ağustos 2017

“Küresel Karbondioksit Emisyonları Yeniden
Yükselişe Geçiyor!”, iklimhaber.org, 14 Kasım
2017
10 “Powering Past Coal Alliance Declaration”, canada.ca, Ocak 2018

Paris İklim Anlaşması’na Uyan Var mı?
191 ülkenin imzasını taşıyan Paris Anlaşması, iklim değişikliği için ilk kez bu
kadar bağlayıcı kurallar içermesi ve bir
gün içinde küresel nitelikte en fazla imza
toplayan anlaşma olması nedeniyle tarihi
önem taşıyor. Uzun vadede küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre
2 derecenin altında kalmasını sağlayacak
şartların belirlendiği anlaşmayı imzalayan
devletler, caymak istemeleri durumunda
herhangi bir cezaya maruz kalmıyorlar. Bu
yaklaşımla anlaşmanın yumuşak kaldığı,
yalnızca caymak isteyen ülkelerin dünya
kamuoyu tepkisini göğüslemeyi göze almak durumunda kaldıkları biliniyor. En
çok emisyon salgılayan ikinci ülke konumunda bulunan ABD’nin geçtiğimiz yıl
bu anlaşmadan ayrılması, bu durumun en
güzel örneğini oluşturuyor.
Trump, kararın gerekçesi olarak anlaşmanın ABD’nin ‘dezavantajına olması ve diğer ülkelere ABD’ye karşı ekonomik avan-
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taj sağlaması’ olarak açıkladı. Bu karar ile
birlikte küresel sıcaklık artışını 2 derecenin
altında tutma hedefinin yerine getirilmesi
çok daha zorlaştı. Geçen bir yıllık süreçte,
ABD’deki şehirlerin ve eyaletlerin bu boşluğu doldurmak için yoğun çaba göstermesi büyük takdir ile karşılanıyor. Ancak
Georgetown Üniversitesi İklim Merkezi
Müdürü Vicki Arroyo’ya göre parça parça
yapılan düzenlemeler, federal hükümetin
politika erişimiyle bir tutulamıyor. Arroyo,
“Kimsenin daha iyi bir konumda olduğumuzu tartışacağını düşünmüyorum” diyor
ve ekliyor: “Görev kesinlikle daha da zor13
laştı”.
Anlaşmaya büyük önem verdiğini iddia
eden AB ülkelerinin de bu konudaki ikiyüzlülüğü yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Climate Action Network’ün (CAN) yayımladığı yeni bir rapora göre, birçok AB ülkesi
Paris Anlaşması kapsamında taahhüt ettikleri yönergelerin sürecini durdurmuş
bulunuyor. CAN direktörü Wendel Trio,
yaygın bir kararlılık eksikliği yaşandığını
“Bütün AB ülkeleri Paris Anlaşması’nı
imzalamış bulunsa da pek çoğu anlaşmanın gerekliliklerini yerine getirmekte başarısız oluyor” sözleriyle belirtiyor. AB, bir
süredir kendisini iklim lideri ve “üst düzey hırslı koalisyon” lideri olarak konumlandırmış olsa da aynı zamanda 2030 için
güçlü hedefler sunamıyor. Yeni hedefler
belirlemesi beklenen Avrupa Komisyonu
ise bu konuyla ilgili herhangi bir yorumda
14
bulunmuyor.
13 “ABD’nin Paris Anlaşması’ndan Çekilmesinin
1. Yılı: Pişmanlıklar, Teselliler ve Yeni Umutlar”, iklimhaber.org, Haziran 2018
14 “Yeni Rapor: AB ülkeleri Paris Anlaşması’na
Uygun Hareket Etmiyor”, iklimhaber.org,

Nitekim Çin, Ekvador, İran ve Nikaragua’nın aralarında bulunduğu 134 ülke,
Paris İklim Anlaşması’nda yer alan gelişmiş ülkeleri “sadece kendi vatandaşlarının
refahını düşünmek ve ekonomik büyüme
ile ilgilenmekten” ötürü eleştiriyor. Bu
açıklamalar, aynı zamanda merkez ülkeler ile yoksul ve gelişmekte olan ülkeler
arasında büyük bir birlik kurularak oluşturulan Paris İklim Anlaşması’nın somut
olarak hayata geçirilmesinin zorluğuna da
işaret eder nitelikte.
Bu kapsamda önemli bir soruna değinen
Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda
Espinosa, sera gazı salınımını azaltmanın
yol açtığı yüksek masrafları vurgulayarak
endüstrileşmiş ülkelerin 100 milyar Dolarlık Yeşil İklim Fonu’na (GCF) yeterince
kaynak ayırmadığını belirtiyor. Uzmanların hesaplamalarına göre Ekvador gibi
ülkelerin sera gazı salınımını azaltmak için
300 milyar Dolara ihtiyacı olduğunun altını çizen Espinosa, gelişmiş ülkelerin 100
milyar Dolar sunduğunu ve şu ana kadar
bu fona ayrılan kaynağın ise sadece 6 mil15
yar Dolar olduğunu söylüyor.
Mayıs ayında bu sorunlara çözüm üretmek için Bonn’da bir araya gelen yaklaşık 180 ülkenin yetkilileri, Paris İklim
Anlaşması’nın “kural kitabının” yazılması
için görüşmelere başlamıştı. İki hafta süren görüşmeler sonunda, zengin ülkelerin
gelişmekte olan ülkelere artan sıcaklıklarla
baş edebilmeleri ve emisyonların azaltılması için 2020’ye kadar taahhüt ettikleri
100 milyar Doların nasıl finanse edileceği
Temmuz 2018
15 “‘Gelişmiş’ ülkelere İklim Anlaşması eleştirisi:
‘Sadece ekonomik büyüme ile ilgileniyorlar’”,
gazetekarinca.com, 13 Kasım 2017
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konusunda bir uzlaşmaya varılamadı.16
Paris İklim Anlaşması kapsamında bir diğer eleştiri ise çok
taraflı kalkınma bankalarına (Multilateral Development
Banks – MDBs) yönelik yapılıyor. Düşünce kuruluşu
E3G tarafından hazırlanan yeni bir rapor, çok taraflı kalkınma bankalarının yatırım portföylerini iklim dayanıklı
yapma taahhütlerinde geride kaldıklarını ortaya koyuyor.
Çalışmanın sonuçlarına göre, listede yer alan hiçbir banka
küresel ısınma sınırı ile tamamen aynı çizgide bulunmuyor. Gelişmekte olan ülkelerde özel sektöre destek sağlarken yatırımın nereye yapılacağı konusunda büyük etkiye
sahip olan bankalar, yatırımlarını temiz enerji alanında ar17
tırsa dahi hâlâ kirli enerjiye çok fazla para yatırıyor.
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İklim Değişikliğine Neden Olan 20 Şirkete
Kimse Dokunmuyor!

Dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirmeye çalışan 20 şirketin CO2 artışındaki toplam payı %21 düzeyinde bulunuyor. 1980-2010 yıllarını kapsayan bir çalışmaya göre,
atmosferde artan karbondioksit oranına en büyük katkıyı
%2.8 ile Suudi Arabistan-Amerikan ortaklığı ARAMCO
yapıyor. Yine bu şirket, dünya yüzeyindeki ısı artışının
%2.25 ile en büyük nedeni. İkinci sırada, %2.1 ile Rusya menşeili Gazprom bulunuyor. Üçüncü sırada ise %1.4
ile tüm suçlamaların yönlendiği ABD merkezli özel şirket
Exxon Mobil bulunuyor. Dünya yüzeyindeki ısı artışına
en çok sebep olan ülkeler ABD, Suudi Arabistan ve Rusya
18
olarak sıralanıyor.
İklim değişikliği konusunda on yılı aşkın bir süredir
çalışan Ömer Madra, asıl sorumluların ve suçluların gözden kaçırıldığını vurgulayarak petrol, kömür ve doğal gaz
şirketlerini işaret ediyor. Bu şirketlerin sigara şirketleri gibi yıllarca ters propaganda yaptığını anlatan Madra,
16 “İklim anlaşmasının ‘kural kitabı’ yazılamadı”, dw.com, 10 Mayıs
2018
17 “Banking on reform: Aligning the development banks with the Paris
Climate Agreement”, e3g.org, 9 Mayıs 2018
18 “Küresel ısınma ve iklim değişikliğine en çok neden olan 20 şirket”,
euronews.com, 02 Ağustos 2018

Petrol, kömür ve doğal gaz şirketleri yıllarca halkı ters propagandaya maruz bırakarak ilkim
değişikliği ile ilgili kuşku propagandası ürettiler. Kâr hırsı ile
dünyayı yaşanmaz bir yer haline
getirmeye çalışan 20 şirketin
CO2 artışındaki toplam payı %21
düzeyinde bulunuyor. ARAMCO,
Gazprom ve Exxon Mobil gibi
petrol şirketleri, atmosferde artan
karbondioksit oranına en büyük
katkıyı gerçekleştiriyor; yüzeydeki
ısı artışına en çok sebep olan ülkeler ABD, Suudi Arabistan ve Rusya
olarak sıralanıyor.
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Amerikalı bilim tarihçisi Naomi Oreskes’in kaleme aldığı Şüphe Tacirleri adlı
kitaba gönderme yaparak “Bu şirketler
oturup iklim değişikliği ile ilgili kuşku yaratmak için çalışıyorlar. Bu konuda kesin
bir bilimsel ispatın bulunmadığını öne sürüp insanların önemsememesini sağlıyorlar. Bu şirketlerin küresel ısınmaya sebep
olduğu iklim tarihçilerinin propagandaları
ile halı altına süpürülüyor” bilgisini paylaşıyor.
Dünyadaki bütün canlıları ilgilendiren çevre koruma düzenlemelerinin hem özel hem
de devlet kurumu olan 20 şirketin elinde
olduğunu vurgulayan Madra, bu şirketlerin politikacıları satın aldığını belirterek
“Bu şirketler neye sebep olduklarını gayet
iyi biliyorlar. Örneğin ExxonMobil, kuruluş yıllarında yani 1970’lerin sonlarına
doğru bir araştırma yapıp fosil yakıtların
dünyanın felaketi olduğunu öğreniyor.
Ancak bütün dünyayı uyaracakları halde,
eriyen kutupların altından petrol çıkarabilmek adına daha büyük gemiler inşa
edip yollarına devam ettiler. Bu şirketin
CEO’su olan Rex Tillerson, ABD Dışiş19
leri Bakanı’ydı.” diyor.
Nitekim 2018 yılında çevreye olan hassasiyeti ile bilinen New York Başsavcılığı
dünyanın en büyük enerji şirketi Exxon
Mobil’e dava açtı. Wall Street Journal’ın
haberine göre, şirketin yıllardır iklim değişikliğine karşı gerekli mücadeleyi vermediğini iddia eden savcılık, firmanın eski
CEO’su ve eski ABD Dışişleri Bakanı
Tillerson’ı da çevrenin kirletilmesi suçuna
ortak olmakla itham etti. Temmuz ayında
19 “Madra: Politikacılar kitleler halinde insanları
zehirliyorlar”, gazeteduvar.com.tr, 28 Ağustos
2018

San Fransisco’da görülen Exxon davasında ara karar açıklayan bir yargıç, dava
kararının “küresel ısınmaya göre verilece20
ğini” bildirerek sorunu öteledi.

20 “Exxon Mobil’e New York Başsavcılığı Dava
Açtı”, enerjiportali.com, 26 Ekim 2018

ÇEVRE

2. BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ve ÇEVRE KİRLİLİĞİ
Son 50 Yılda Türlerin %60’ını Yok Ettik

Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Londra Zooloji Derneği’nin işbirliği ile hazırlanan “Yaşayan Gezegen 2018 Raporu”, doğanın biyolojik çeşitlilik açısından tüm dünyada alarm
sinyalleri verdiğini gösterdi. 1970’lerden, yani sanayileşmenin hızlandığı dönemden bu
yana olan kısacık 50 yılda, hava ve deniz kirliliği, küresel ısınma, plansız avlanma gibi nedenlerden dolayı dünya üzerindeki hayvanların yüzde 60’ının nesli tükendi. Günümüzde
canlı türlerinin yok olma hızı, doğadaki insan etkisinin olmadığı dönemlere kıyasla 1.000
kat artmış gözüküyor. Dünya tarihinde ilk kez bir türün, yani insanın gezegen üzerinde bu
denli güçlü bir etki yaratması “korkunç” olarak nitelendiriliyor.
Giderek artan tüketim ve bunun sonucunda yükselen enerji, arazi ve su talepleri dünyamızı
‘Antroposen Çağ’ olarak adlandırılan yeni bir jeolojik çağa sürükledi. “Büyük İvme” adı
verilen ekonomik değişim, üretim süreçlerinde doğadan yıllık yaklaşık 125 trilyon Dolar değerinde katkı sağlanmasına neden oldu. Bugüne dek bu katkı insana pek çok fayda
sağlasa da artık biyolojik çeşitlilik yok olma sinyalleri veriyor. Türkiye de canlı türleri için
cazip bir coğrafya olmaktan hızla uzaklaşıyor. Küresel düzeyde tehlike altında olan türlerin
21
ülkemizdeki sayısı 2008 yılında 131’ken, bugün yaklaşık 400’e çıktı.
Doğanın katledilmesinin en büyük nedenlerinden biri, şüphesiz ki çevre kirliliği. Doğayı
kirleten en büyük etmenlerden biri ise doğada yok olması için yaklaşık 500 yıla ihtiyaç
22
olan plastikler. Plastik kirliliği ile ilgili verilebilecek bazı veriler ise şu şekilde sıralana21 “Yaşayan Gezegen Raporu 2018”, wwf.org.tr, 30 Ekim 2018
22 “Dünya Çevre Günü: Plastikler”, aydınlık.com.tr, 4 Haziran 2018
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bilir: 1950’de yıllık 1,5 milyon ton olarak
kaydedilen plastik üretimi, 1970 yılından
sonra patlamış ve son 25 yılda üçe katlanarak 2016 yılında 335 milyon tona ulaşmıştır; dünyada her yıl 5 trilyon plastik poşet
kullanılmaktadır; her yıl toplamda 13 milyon ton plastik okyanuslara atılıyor, yani
her dakika bir kamyon dolusu plastik atılıyor; tüm çöplerin yüzde 10’unu plastikler
oluşturuyor; plastik şişedeki suların yüzde
90’ında, çeşme sularının ise yüzde 83’ünde
23
plastik parçaları bulunuyor. Bu nedenle
Dünya Çevre Günü’nün 2018 yılındaki teması, plastik kirliliği olarak belirlenmiştir.
Hayatın hemen hemen her alanında kullanılan plastikler, geri dönüşüm ya da yok
edilme gibi işlemlere tabi tutulmazsa okyanuslara karışıyor. Okyanuslarda 150 milyon ton plastik atık olduğu, her yıl 20 bin
ton plastik atığın balık türleri tarafından
yenildiği ve her 5 balıktan 1’inin sindirim
sisteminde plastik atık bulunduğu biliniyor. Plastik atıklar sadece suyu ve suyun
içinde yaşayan canlıları değil, kıyıda yaşayan ve geçimini sudan sağlayan insanları
da etkiliyor. Dünyada insanların yüzde
60’ı okyanus ve deniz kenarlarında yaşarken artan kirlilik ile birlikte iç bölgelere
24
göç etmek zorunda kalıyorlar.
Bir diğer tehlike ise mikroplastikler. Küresel olarak okyanuslar boyunca yayılan
5 milimetreden küçük plastik parçaları,
zooplanktonlar dahil olmak üzere deniz
canlıların bünyesine giriyor ve besin zincirine doğrudan etki ediyor. Mikroplastikleri besin zinciri yoluyla bünyesine alan
23 “Dünya Çevre Günü: Plastik Kirliliğine Son
Ver”, 05 Haziran 2018
24 “Okyanuslar Artık Dev Bir Plastik Çorbası”, bianet.org, 25 Mart 2018

insanların kimyasal, fiziksel ve biyolojik
tehlikede olduğu düşünülüyor (Başta kromozom yapıları, üreme sağlığı olmak üzere, beyin ve nörolojik bozukluklar, kanser,
kardiyovasküler sistem bozuklukları, şeker
hastalığı, erken erginleşme, kemoterapiye
direnç gelişimi) ama henüz kanıtlanması
için çok erken. Yine de kesin olan bir bilgi
bulunuyor: Balıklardaki beyin hasarlarına
ve davranış bozukluklarına bu mikroplas25
tikler yol açıyor.
Plastik Atıkların En Büyük Sorumlusu
Coca-Cola, Pepsi ve Nestlé

Dünyadaki plastik kirliliğini sonlandırmak için bir araya gelen 1.279 örgütün
oluşturduğu Break Free From Plastic hareketi, saha çalışmalarında tespit ettiği ve
plastik kirliliğine en çok olan başlıca şirketleri “Global Brand Audit Report 2018”
raporunda sıraladı. 2018 yılında yaklaşık
10.000 gönüllünün katılımıyla 6 kıtada, 42
ülkede, 239 temizlik çalışmasında 18.851
parça plastik toplayan hareket, bu plastik
atıkların yüzde 65’inden fazlasında ürün
markası göründüğünü belirledi. Toplanan
plastik atıklar markalara ve bu markaları
üreten şirketlere göre kategorilendirilmesinden sonra, listede yer alacak şirketler için en az 10 ülkede, 100’ün üzerinde
plastik parça bulunması kriteri uygulandı.
Tüm bu çalışmaların sonucunda en büyük
plastik kirleticileri Coca-Cola, PepsiCo,
Nestlé, Danone, Mondelez International, Procter & Gamble, Unilever, Perfetti
van Melle, Mars Incorporated, ve Colgate-Palmolive olarak belirlendi.
25 “Egede ‘Denizel Çevrede Plastik Kirliliği Birikimi, Sosyo-Ekonomi ve Ekolojik Açıdan İncelenmesi’”, cevremerkezi.ege.edu.tr, 18 Mayıs 2018
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Plastik kirliliğinden piyasaya plastik paketleme malzemelerini (çoğu zaman gereksiz ve bir kullanımlık) pompalayan şirketlerin sorumlu tutulmasını isteyen hareket,
Coca-Cola ürünlerine 42 ülkenin 40’ında ve 239 temizlik çalışmasının yüzde 75’inde rastlandığını bildiriyor.
Rapor ile şirketlerin sorumluluk üstlenmesi gerektiğine
vurgu yapan hareket, markaların plastik kirliliğine sundukları çözümlerin birçoğunun ambalaj toplama ve geri
dönüşüme odaklandığını belirterek “Şirketler, ‘çöp’ ve
‘temizlik’ mesajları ile plastik kirliliğinden bireysel tüketiciyi sorumlu olduğuna ikna etmeye çalışıyor, oysa sorumluluk, sürdürülebilir çözümler ve sistemler geliştirmesi
26
gereken kurumsal kirleticilerindir.” diyor.

26 “Plastik atıklarda ilk üç şirket: Coca-Cola, Pepsi ve Nestlé – Break
Free From Plastic saha çalışması raporu”, aysebereket.wordpress.
com, 09 Ekim 2018 (İngilizce dilindeki raporun tamamı için: “The
Brand Audit Report”, breakfreefromplastic.com)
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3. NÜKLEER SİLAHLAR SOĞUK SAVAŞ
DÖNEMİNDEKİ GÜCÜ İLE SAHNEDE
Bir Deli Tarafından Ateşlenmeden!

ABD Başkanı Ronald Reagan, “Birbirine karşı konuşlandırılmış füzelerin bir gün bir deli
tarafından yahut kaza sonucu ateşlenerek, hepimizi sonu olacak bir savaşı başlatmadan, bu
dünyanın devam edebileceğine inanmıyorum” sözleriyle nükleer silahlanmayı lanetlediğinde takvimler 1983 yılının Mayıs ayını gösteriyordu. Konuşmanın müsebbibi olan ABD ve
Rusya, ikiyüzlü anlaşmalar imzalayarak nükleer stoklarını azaltmaya gideceklerini ifade
etseler de yarıştan hiçbir zaman çekilmediler.
Reagan’ın sözlerinden 35 yıl sonra, nükleer artık daha çok aktörü içine alan bir gerilim
alanı haline geldi. 2018 yılında bu gerilim alanı, ABD’nin aldığı kararlar ve diğer ülkelerin
buna tepkisi ile adeta bir savaş alanına döndürüldü. Bu gerçek ABD tarafından bir kez
daha İran ve Kuzey Kore’nin nükleer silah tehdidi ile gölgelenmeye çalışıldı. ABD’nin
üstünü örtme stratejilerine bir son vermek amacıyla, nükleer savaş ihtimalinin, tıpkı ekonomik savaş gibi gündemimizi daha çok meşgul etmesi gerekiyor. Peki, dünya 2018 yılında
nasıl bu ihtimale sürüklendi?
Nükleersiz Dünya Ütopyası 2018 Yılında ABD Eliyle Temelinden Sarsıldı

Nükleersiz Amerika ütopyasının tüm dünyaya inandırılmaya çalışılması, 2003 yılında göreve başlayan Obama döneminde önem kazandı. Göreve başladıktan hemen sonra tüm
dünyaya nükleer silahsızlanma sözü veren Obama’ya bu sayede Nobel Barış Ödülü dahi
verildi. Bu kapsamda 2010 yılında Rusya ile Washington ve Moskova’nın sahip oldu-
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ğu nükleer silah kapasitelerine belirli bir
sınırlama getiren “Yeni Stratejik Silahları Azaltma Antlaşması” (New START)
imzalandı;27 zirveler düzenlendi; İran ile
nükleer anlaşma girişimleri başlatıldı. Bu
süreçte, tüm dünyaya olumlu bir imaj çizilebilmesi amacıyla nükleer başlık sayısı
azaltılsa da özellikle ABD ve Rusya rahat
durmadı ve nükleer silahların modernizasyonuna yatırımlar yaptı.
Bu anlaşmadan sonra ABD, Rusya’yı
ilk kez 2014’te Orta Menzilli Nükleer
Anlaşması’ndaki şartları taşıyan “SSC8” adındaki füzeyi geliştirmekle suçladı.
ABD’nin silahlanmada yeni bir döneme
adım atacağının sinyalleri, Trump’ın seçim kampanyası sırasında verildi. Trump,
göreve başladığı ilk hafta Pentagon’a ziyaret gerçekleştirdi ve nükleer durum incelemesi hazırlanmasını, balistik füze durum
incelemesi yapılmasını, Amerikan nükleer
kapasitesinin 21. yüzyıl koşullarına uygun
olup olmadığının tespit edilmesini talep
etti. Bu incelemelere paralel olarak 2019
yılı savunma bütçesinde nükleer silah
faaliyetleri için 1 trilyon 200 milyon Dolar
ayrıldı ve yeni tip nükleer başlıkların, silahların imal edilmesine onay verildi. 2046’ya
kadar kullanılacak bu bütçe, soğuk savaştan bu yana ayrılan en büyük bütçe olma
özelliğini taşıyor ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda oluşan
konsensüsün resmen rafa kaldırılışının ilanı niteliğinde görülüyor.28

27 “ABD ile Rusya START anlaşmasını imzaladı”,
cnnturk.com, 08 Nisan 2010
28 “Nükleer silahlar yeniden sahnede”, gercekhayat.com.tr, 12 Mart 2018

ABD’nin Nükleer Durum İnceleme
Belgesi, İstenilen Her Durumda Nükleer
Silaha Başvurulmasını Öngörüyor

Soğuk Savaş sonrası Amerika yönetimleri, gözden geçirilmiş Amerikan nükleer
politikasını ve Washington’ın nükleer silahlanmada nerede durduğunu bir doküman ile dünyaya ilan etmeye başlamışlardı. “Nükleer Gözden Geçirme Raporu”
adı verilen ve ABD Savunma Bakanlığı
tarafından yayınlanan bu belgenin 2018
ayağına göre ABD, kendi nükleer deposunun artık işe yaramaz olduğu düşünüyor.
Belgede ABD’nin nükleer kapasitesinin
“nükleer ve nükleer olmayan saldırılara
karşı caydırıcılık”, “müttefik ve ortaklara
güvence vermek”, “caydırıcılığın çökmesi
durumunda ABD hedeflerine ulaşmak”
ve “belirsiz geleceği garanti altına almak”
üzere modernize edilmesini gerektiği ifade
edildi.
Belgede açıklamalarına yer verilen ABD
Savunma Bakanı Jim Mattis, Rusya’nın
ilk başta ABD ile birlikte nükleer güçlerini
azalttığını hatırlatarak, Moskova’nın daha
sonra stratejik olmayan nükleer silahlarının büyük çoğunluğunu “güç yarışı için”
tekrar devreye soktuğunu ifade etti. Belgeye göre ABD, denizaltılardan fırlatılan balistik füze harp başlıklarını azaltıp bunun
yerine Soğuk Savaş sırasında kullanılan
denizden fırlatılan nükleer seyir füzelerini
modernize ederek tekrar envantere katacak, yeni nükleer savaş başlığı ve nükleer
stok miktarını artırmak yerine envanterdeki düşük tahrip gücüne sahip B-61 gibi
taktik nükleer silahlar modifiye edilerek
denizaltı ve destroyer gibi savaş gemilerine konuşlandırılacak, Ohio sınıfı balistik
nükleer füze denizaltıları devam etmekte
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olan Columbia sınıfı yeni nesil nükleer kapasiteli denizaltılarla değiştirilecek, Yeni
nesil B-21 Raider tipi nükleer kapasiteli
bombardıman uçakları da 2020’nin ortalarında görev alacak, ABD mevcut, yaşlanmakta olan çift rollü hava araçlarının yerini
almak üzere ileri intikal F-35 uçaklarına
nükleer kapasite ekleyecek…29
Obama’nın başlattığı modernleştirme çalışmalarının devamı niteliğinde olan bu
adımlarda ABD, nükleer silahların yenilenmesi zaruretine vurgu yapılıyor; nükleer silahları kullanma veya nükleer savaşa
girme şartlarını gözden geçiriyor; daha
yeni ve daha kullanışlı nükleer silahların
yapımına doğru hareket edilmesi gerektiği
vurgulanıyor. Rusya, Çin, Kuzey Kore ve
İran’ı tehdit olarak gösteren bu belgedeki
en önemli değişikliklerden biri, caydırıcılık
kavramı ve nükleer önleyici saldırıya başvurma tanımında yapılan değişiklik olarak
kabul ediliyor. Bu maddenin değiştirilmesinden önce, Amerika’nın nükleer intikam
alma korkusu başka ülkeleri Amerika’ya
önleyici saldırıda bulunma konusunda
kuşkuya düşürecekti. Ancak şu an, nükleer olmayan tehditlere karşı bile nükleer
caydırıcılığa başvurma yolu açılmış oldu.
Bu belgede aynı zamanda terör saldırılarına da nükleer silahla karşılık verilmesi öngörülüyor. 11 Eylül’den bu yana ABD’nin
siyasi ve askeri yetkililerince telaffuz edilen
önleyici saldırı, Amerika’nın 2018 nükleer
durum inceleme belgesinde onaylanıyor.
Bu durum, soğuk savaş döneminde imzalanan bildiride yer alan ilk darbe tezinin
bir kenara atılması anlamına geliyor. 2003
yılında Irak’a “önleyici saldırılar” ile giren
ABD, şimdi bu saldırıları nükleer silahlar
29 “ABD nükleer silahlanma doktrinini yenileyecek”, birgun.net, 05 Şubat 2018

ile gerçekleştirmeye hazırlanıyor. ABD
gibi bir devletin önleyici saldırılarını nükleer silahlar ile gerçekleştirmesi, yalnızca
bir ülkeyi değil, tüm küreyi etkileyecek bir
tehdit oluşturuyor.30
Amerika’nın 2018 nükleer durum inceleme belgesinde yer alan ve dünya camiasını en çok kaygılandıran bir başka konu
ise Amerika’nın minyatür nükleer bomba
tabir ettiği küçük çapta nükleer bombaları
üretme kararı almış olmasıdır. Bu bombalar askeri çatışmalarda kullanıldığı takdirde, şimdiki bombalardan kat be kat daha
tehlike arz ediyor.
ABD’nin açıkladığı “Nükleer Durum İnceleme Belgesi”ni değerlendiren Türkiye Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı
E. Korg. İsmail Hakkı Pekin, “Dünya,
ABD’nin yeni nükleer stratejisi ile çok
tehlikeli bir döneme girmiştir. Bundan
sonraki savaşın nasıl olacağı ve nasıl gelişebileceği konusunda ipucu vermektedir.
ABD’nin 2018 nükleer stratejisi, hem
yeni bir nükleer silah yarışına neden olacak hem de azaltılmış etkili nükleer silahların kullanılmasına zemin hazırlayacaktır. Özel kuvvetlerin ve yerel unsurların,
insansız hava araçları, insansız uçakların,
robotların, yapay zekânın ve etkisi azaltılmış nükleer silahların kullanılacağı savaş
ortamında konvansiyonel kuvvetler, bölgelerin tecridi ve alan hâkimiyeti amacıyla
görevlendirilecektir. Terörist saldırılarına
karşı etkisi azaltılmış nükleer silahlar teröristlerin toplu olarak bulundukları ya da
kullandıkları bölgelerde kullanılabilecektir.” dedi.31
30 “ABD’nin nükleer durum inceleme belgesinin
tehlikeli sonuçları”, parstoday.com, 05 Şubat
2018
31 “‘ABD küçük çaplı nükleer silah kullanma pe-
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Nükleer Silah Anlaşması’nı da
Rafa Kaldırdı

Atılacak yeni adımların önünü tıkayan ve
Rusya ile ABD arasında imzalanan Orta
Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF), Trump eliyle rafa kaldırıldı.
Trump, Nevada’da yaptığı seçim konuşmasının ardından “Rusya yıllardır anlaşmayı ihlal ediyordu ve Başkan Barack
Obama’nın neden bu konuyu müzakere
etmediğini ya da neden anlaşmadan çekilmediğini bilmiyorum.” açıklamalarında bulundu. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ise Rusya’nın
anlaşmayı ihlal ettiğine dair suçlamaların
ise temelsiz olduğunu, bu suçlamalarla
ABD’nin kendi ihlallerini örtbas etmeye
32
çalışıyor izlenimi yarattığını söyledi.
Rusya da Nükleer Cephanesini
Büyültüyor

İsveç merkezli Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI), nükleer
güç verilerine ilişkin yayımladığı yıllık raporuna göre, nükleer silaha sahip ABD,
Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan,
Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore’nin geçen
yılın başında toplam 14 bin 935 nükleer
silahı bulunurken, bu sayı 2018’in başında
14 bin 465’e geriledi. Nükleer silahların
sayısındaki bu düşüş, özellikle dünyadaki
toplam nükleer silah sayısının yüzde
92’sini elinde tutan ABD ve Rusya’nın
ellerindeki stratejik nükleer silah envanterini azalttığı New START anlaşması ile
sağlandı. ABD, nükleer silah sayısını 6 bin

800’den 6 bin 450’ye, Rusya ise 7 binden
6 bin 850’ye düşürdü. Öte yandan Rusya
da atom bombası, nükleer füze, füze sistemleri ve nükleer silah üretim merkezlerini modernleştirme konusunda uzun süreli
33
programlarına devam ediyor.
18 Mart’ta yapılacak olan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Putin, Rus ordusunun ‘yenilmez’ bir füze başlıkları ve
benzersiz silahlar geliştirdiğini söyledi.
Söz konusu sistemlerin ABD’nin Rusya’nın nükleer caydırıcılığını küçümseyerek geliştirdiği tüm imkan ve kabiliyetleri
hükümsüz kıldığını söyleyen Rus lider,
Batı’nın Rusya’yı dinleme zamanının geldiğini vurguladı. Putin, Rusya’nın yıllar
boyunca ABD’ye yaptığı silahsızlanma
anlaşmalarından ayrılmama çağrılarının
karşılık bulmamasının ardından harekete
geçtiğinin altını çizerek “Rusya’nın balistik füze anlaşmasından çekilmemesi için
ABD’ye yaptığı çağrılar, sınırlarına yakın
Avrupa ülkelerine füze kalkanı yerleştirilmemesine yönelik çağrılar görmezden
gelinmeseydi, Rusya’nın bu silahlara ihtiyacı olmazdı. Hiç kimse, bizimle sorunun
kaynağı hakkında konuşmadı. Kimse bizi
dinlemedi. Şimdi siz dinleyeceksiniz!” ifadelerini kullandı.
Putin’in tanıttığı silahların ilki, sesten çok
daha hızlı olan Kinjal. Ağırlığı 200 tonu
geçen, füze savunma sistemleri tarafından
tespit edilemeyen ve nükleer başlıklar taşıyabilen kıtalararası füze Sarmat ise nükleer
silah olarak değerlendiriyor. Putin’in “fantastik” olarak tanıttığı nükleer başlıklı su
altı drone’u ise dünyadaki tüm gemilerin

şinde’”, tr.farsnews.com, 12 Şubat 2018
32 “Trump Nükleer Silah Anlaşmasından Çekile- 33 “Nükleer silahlar modernleşmeye devam ederken
ceğini Açıkladı, Rusya Tepkili”, bianet.org, 21
barış gücü sayısı azalıyor”, aa.com.tr, 19 Haziran
Ekim 2018
2018
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göstergelerinin ulaşabileceğinden katlarca hızlı hareket edebiliyor ve kıtalar arası
mesafeleri aşabiliyor. Lazer silah teknolojisinde büyük aşama kaydettiklerini bildiren
Putin, “gerçek bir teknolojik buluş” olarak
söz ettiği avangard kanatlı planörlü stratejik füze sistemi ile tüm hava ve füze savunma sistemlerine karşı yenilmez olduklarını ilan etti. Henüz adı konmayan sınırsız
menzilli nükleer enerji güdümlü füze ise
ABD’nin sahip olduğu Tomahawk füzele34
rinden 10 kat daha hızlı ve etkisi sınırsız.
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34 “Putin, Rusya’nın yeni nükleer cephaneliğinin
örtüsünü kaldırdı: Bizi dinleme zamanınız geldi”, sputniknews.com, 02 Mart 2018

sağlık
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1. SAĞLIK EN TEMEL İNSAN HAKKIDIR
Her insanın yüksek sağlık standartlarına sahip olması, temel bir insan hakkıdır. İnsanların
sahip olmaları gereken yüksek sağlık standardına ulaşmaları önünde çıkarılan her engel
temel bir insan hakkının ihlali olarak değerlendirilmektedir. Sağlığın temel bir insan hakkı
olarak kabulü, kişilerin sağlıklı olmasının ve sağlıklı kalabilmesinin önündeki engellerin
belirlenmesi ile bu engellerin ortadan kaldırılmasında temel bir aşamadır. İnsanların sağlıksız bir çevrede yaşamak zorunda bırakılmalarından hastalandıklarında eşit şekilde tedaviye ulaşamamalarına kadar, hastalıkların başlangıç ve sonlanışları arasındaki her aşamada
sağlık hakkı ihlallerinin gerçekleşebilme potansiyeli bulunmaktadır. Bizler, daha önceki
yıllarda insanların sağlık hakkı ihlalleri alanında karşılaştıkları temel sorunlara raporlarımızda yer vermiş ve bu ihlallere dikkat çekerek dikkatinize sunmuştuk. Bu çalışmalar
ile amacımız, yeryüzünde yaşayan her insanın anne karnına düştüğü ilk günden ölümüne
kadar geçen süreçte sağlık haklarının korunması konusunda bir bilinç oluşmasına katkı
sunmak olmuştur.
Raporumuzun bu yılki sağlık hakkı ihlalleri kısmını kanser hastalığı ve bu hastalıkla ilgili hak ihlallerine ayırdık. Ancak yine de önceki raporlarımızda değindiğimiz ve bundan
sonraki raporlarımızda üzerinde duracağımız sağlık alanındaki hak ihlallerini hatırlatmak
istiyoruz. Şirketlerin daha çok kâr edebilmek için seçtiği usulsüz yöntemlerden sahte ilaç
üretimine, uygunsuz ilaç reçetelenmesinden antibiyotik direncine kadar ilaç endüstrisinden kaynaklanan hak ihlalleri; sağlık hakkı ihlallerine yol açan çevre sorunları; alkol ve
uyuşturucuya özendirilerek sağlıkları ellerinden alınan insanların durumu; mültecilerin
yaşadıkları sağlık sorunları, eşitsizlikleri ve maruz kaldıkları organ ticareti yapıları; işçi
sağlığı; bulaşıcı hastalıklar; sağlıklı ve yeterli gıdalara ulaşım hakları gibi temel konulara
raporlarımızda yer vermeye devam edeceğiz.
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2. KANSER HASTALIĞINDA YAŞANAN
HAK İHLALLERİ
Vücudumuzdaki doku ve organları oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde bölünerek
normal dokuya yayılıp doku ve organların fonksiyonlarını bozan tümöral oluşumlar kanser
olarak tanımlanmaktadır. Kanser, dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir ve 2018 yılında yaklaşık 9.6 milyon ölüm kanser nedeniyle gerçekleşmiştir. Akciğer, göğüs, kolorektal,
prostat, cilt kanseri ve mide kanseri en yaygın görülen kanserler türleridir. Kanser ölümü1
nün en yaygın nedenleri ise akciğer, kolorektal mide, karaciğer ve göğüs kanserleridir.
Kanser hastalığı hücrelerin bölünmesini kontrol eden genlerde mutasyonlar oluşmasıyla
başlar. Hücrelerin kontrolsüz çoğalmasına yol açan bu gen mutasyonları doğuştan gelebileceği gibi -ki doğuştan gelen mutasyonlardan kaynaklanan kanserler tüm kanserlerin çok
az bir kısmını oluşturmaktadır- çoğu gen mutasyonu doğum sonrası bazı etkenlere maruz
kalma ile ortaya çıkar. Genlerde mutasyon yaparak kanserlerin oluşmasına yol açan etkenler; sigara, radyasyon, enfeksiyonlar (bazı virüs, bakteri ve parazitler), karsinojen kimya2
sallar, şişmanlık, hormonlar, kronik iltihap ve egzersiz eksikliğidir. Kanser için diğer risk
faktörleri alkol, sebze ve meyveden fakir diyet, güvensiz cinsel ilişki, kentsel hava kirliliği,
katı yakıtların kullanımı ve sağlık kuruluşlarında kontemine enjeksiyonlar olarak sıralan3
maktadır. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, kanserle ilişkili olabilecek 100’den fazla
karsinojeni tanımlamıştır.
Dünya çapında her yıl 14 milyon yeni vaka ve 9 milyondan fazla ölüme neden olan kanser
1
2
3

“Cancer”, who.int
“Cancer”, mayoclinic.org
“Cancer prevention”, Graham A Colditz, MD, DrPH, uptudate.com

SAĞLIK

hastalığı, insanların kendi iradeleri dışında bu kanserojenlere maruz kalabilmeleri
yönüyle önemli bir sağlık hakkı ihlali konusudur.
Tütün Endüstrisi ve Kanser

Önlenebilir kanser nedenlerinin başında
tütün kullanımı gelmektedir. Tüm dünyadaki kansere bağlı ölümlerin %21’ine
tütün kullanımı yol açmaktadır. Tütün
kullanımı akciğer kanserinin en güçlü risk
faktörüdür ve tütün kullananlarda akciğer
kanseri gelişme riski 10-12 kat artmaktadır. Tütün kullanımı akciğer kanserinin dışında kan kanserleri, ağız boşluğu,
burun boşluğu, sinüsler, yutak, gırtlak,
yemek borusu, pankres, karaciğer, mide,
serviks, böbrek, kalın bağırsak ve idrar
torbası kanserleri ile de ilişkilidir.3 Tütün endüstrisi düşük katran, ultra düşük
katran ince, süper ince ve aromalı ürünler
çıkararak tüketimi sürdürmeyi başarmaktadır. Yüksek vergilendirme tütün içiciliği
ile mücadelede önemli bir aşama olsa da
tütün endüstrisi pazar paylarını korumak
için farklı fiyattan ürünler piyasaya süre45
rek bu yöntemin etkisini kırmaktadırlar. ,
Tütün endüstrisi vergi ve sıkı satış denetimlerinin olduğu zengin ülkeler yerine, 10
yaş altı çocukların dahi marketlerden tütün
ürünleri alabilecekleri az gelişmiş ülkeleri
hedef almaktadır.5 Tütün endüstrisinin
en önemli pazar hedefini gençler oluşturmaktadır. Gençlere ulaşarak yeni kullanıcılar kazanmaya çalışan endüstri, gençlerin
4

5

bulunduğu eğlence mekanları ve konser
alanlarında çeşitli etkinlikler düzenleyerek
ürünlerini tanıtmakta, gençlerin markalarını deneyimlemesini sağlamaktadırlar. Bu
tür sosyal aktivitelere sızan endüstri, gençler arasında tütün kullanımının normal bir
şey olduğu düşüncesini yaygınlaştırmaya
6
çalışmaktadır. Tütün endüstrisinin genç
nüfusu hedef alırken uyguladığı stratejilerde ne kadar ileri gidebileceğinin en önemli
göstergelerinden birisi de 13 yıl boyunca
UNİCEF ile çocuk hakları konularında
ortak çalışmalar yaparak UNİCEF’in çocuklar arasında tütün kontrolü konusunda
faaliyet göstermesini engellemiş olması7
dır. Tütün kullanımının yayılmasının engellenmesi ve kullananların bırakmasının
teşvik edilmesi çok önemlidir. Gençlerin
tütün kullanımına başlamasını azaltan ve
sigarayı bırakmayı kolaylaştıran programlar ve politikalar uygulanmalıdır. Talep
tarafına yönelik mücadelenin yanında, arz
tarafı olan tütün endüstrisi ile ilgili kontrol
önlemleri de alınmalıdır.
Yuvalarımız Kansere Yol Açıyor

Radyasyon, canlı hücrelerinin DNA’larında hasarlar yaparak hücrenin yapısını
etkiler. Hücre DNA’sında meydana gelen
hasarlar onarılamaz ise hasarın derecesine
göre genetik mutasyonlar ve bu mutasyon8
lara bağlı olarakta kanser meydana gelir.
6

“Anti-tobacco control industry strategies in Tur- 7
key”, S. Keklik, D. Gultekin-Karakas, BMC
Public Health BMC series
“Health and Industry. Essentials of Global He8
alth, 2018”, J Iversen, A Rasmussen

“How Tobacco Companies Use Experiential
Marketing”, truthinitiative.org, Erişim tarihi:
8.12.2018
“The Tobacco Industry and Children’s Rights.
Glantz - Pediatrics, 2018”, Y van der Eijk, SA
Bialous, Am Acad Pediatrics, Erişim tarihi:
8.12.2018
“Radyasyonun Biyolojik Sistemler Üzerindeki
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Radyasyon kaynakları doğal ya da insan
kaynaklı olabilmektedir. Doğal radyasyon
kaynakları; radon gazı, binalar/toprak,
kozmik radyasyon, gıda ve su bazlı radyasyondur. Yapay radyasyon kaynakları ise
tıbbi uygulamalar ve nükleer endüstridir.
Radon gazı kaya toprak ve sudaki doğal
uranyumun radyo aktif bozunması sonrası
oluşan renksiz, kokusuz ve tatsız 86 atom
numaralı bir soy gazdır. Dünya genelinde
maruz kalınan doğal radyasyon maruziyetlerinin başlıcası radon gazı maruziyetidir. Solunan hava içerisindeki radon gazı
akciğerlerde tutunarak, akciğer dokusu
içerisinde sürekli enerji yayarak akciğer
dokusunun hasarlanmasına ve zaman içe9
risinde kanser gelişmesine neden olur.
Sigara içmeyen insanlarda görülen akciğer
kanserinin en önemli nedeninin radon gazı
10
olduğu gösterilmiştir.
Yer altından atmosfere yayılan radon gazı,
binaların zeminlerindeki ya da duvarlarındaki çatlaklardan, yapı bağlantı noktalarından, asma kat boşluklarından, duvar
arası boşluklardan ve tesisat boşluklarından bina içerisine sızar. Suda çözünebilen
radon gazı, yer altı sularında birikerek oradan akarsular veya musluktan akan su aracılığı ile salınır. Özellikle musluktan akan
su aracılığı ile konutlardaki radon gazı düzeyi artar. Toprak ve yapı malzemelerindeki radon miktarı ile nem oranları, yapıların
izolasyon özellikleri, bina zemin özellikleri,
Etkileri”, Nuri Arslan, nukleertipseminerleri.
org, Erişim tarihi: 8.12.2018
9 “Doğal Radyasyon Kaynakları”, taek.gov.tr, Erişim tarihi: 8.12.2018
10 “Binalarda Radon ve Sağlık Üzerindeki Etkileri”, Mimar Feyza Cabi Değerli, Y.Doç. Dr.
Filiz Umaroğulları, Erişim tarihi: 8.12.2018

binaların havalandırma kapasiteleri, iklim
koşulları ile iç ve dış hava sıcaklık/basınç
farkları binalardaki radon konsantrasyonunu etkileyen temel unsurlardır.9 Radon
gazına maruziyet konusunda toplumların
bilgilendirilmemesi ve yeterli tedbirlerin
alınmaması önemli bir sağlık hakkı ihlali
oluşturmaktadır. Binalarda kullanılacak
yapı malzemelerinin radyoaktivite analizlerinin yapılarak, izin verilen dozdan fazlasını barındıran malzemeler bina yapımında
kullandırılmamalıdır. Binaların tabanları
ile toprak zemin arasında radon gazı sızıntısını engelleyecek izolasyonlar kullanılmalı ve bu izolasyonların bakımı ve onarımı
aksatılmamalıdır. Kapalı ortamların havalandırmasına özen gösterilmelidir.9
Tıbbi Görüntüleme ve Kanser İlişkisi

Tıbbi görüntüleme, genel nüfus için giderek daha önemli bir radyasyon maruziyet
kaynağı olmaya başlamıştır. Medikal görüntülemeden dolayı, iyonlaştırıcı radyasyona maruz kalmanın 7 kat arttığı bildirilmiştir. Bu artışın tıbbi gerekliliklerden mi,
yoksa hekimlerin radyasyon maruziyetinin
riskleri hakkında yeterince bilgi sahibi olmamalarından mı kaynaklandığı aydınlatılmalıdır. Amerika’da yayınlanan bir araştırmada, hekimlerin radyasyon maruziyeti
ve tıbbi görüntüleme riskleri hakkındaki
bilgisinin, tüm eğitim düzeylerindeki temel bakım uzmanlıklarında nispeten zayıf
11
olduğu bulunmuştur. Geçerli tıbbi ge11 “Physician Knowledge of Radiation Exposure
and Risk in Medical Imaging”, Jason B. Hobbs,
Noah Goldstein, Kimberly E. Lind, Journal of
the American College of Radiology, Volume 15,
Issue 1, Part A, January 2018, ss. 34-43
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rekçeler dışındaki nedenler ile hastalarda ciddi radyasyon
maruziyetine yol açacak görüntüleme yöntemlerinin istenmesi veya gereksiz girişimsel işlemlerin yapılması, radyasyon ile ilişkili sağlık çalışanlarının etkili bir şekilde radyasyondan korunmamaları ve güvenliklerinin sağlanmaması
önemli sağlık hakkı ihlalleridir.
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Cep Telefonları Kansere Davetiye Çıkarır mı?

Cep telefonlarının iyonlaştırıcı olmayan radyasyon yaydıkları için kansere neden olmadıkları düşünülüyordu:
X ışını, tomografi ve nükleer santraller gibi iyonlaştırıcı
radyasyon yüksek dozlarda maruziyetle birlikte kansere
neden olmakta iken, iyonize olmayan radyasyonun kimyasal bağları kırmaya yetecek kadar enerji yaymadığına ve
bu nedenle DNA’ya zarar vermediği için kansere neden
olan mutasyonlara yol açmayacağına inanılıyordu. Ancak
2018 yılında sıçanlar üzerinde yapılan deneysel bir çalışmada, cep telefonlarından kaynaklanan iyonize olmayan
radyasyona maruz kalma sonrasında kalp, beyin, prostat
bezi, hipofiz bezi, böbrek üstü bezi, karaciğer ve pankreas gibi organlarda istatistiksel olarak anlamlı sayıda tümör
12
geliştiği gösterildi.
Kanser Yapıcı Virüsler

Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmalar direkt hücre
DNA’sına etki ederek (virüsler), vücutta bir bölgede
kronik enflamasyona neden olarak ya da vücudu kanserden koruyucu bağışıklık sistemini baskılayarak kansere
neden olabilmektedir. Tüm dünyadaki kanserlerin yaklaşık %15-20’si enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bu
oran gelişmiş ülkelerde daha düşükken, gelişmekte olan
ülkelerde daha yüksektir. Kansere yol açan bazı viral enfeksiyonlar aşı ile önlenebilir, ancak gelişmekte olan ülkelerde ekonomik nedenlerle aşılama yapılamadığı için bu
virüslerin yol açtığı kanserler sık görülür.

12 “2018 First Clear Evidence Cell Phone Radiation Can Cause Cancer”, rfsafe.com, Erişim tarihi: 8.12.2018

Dünya çapında her
yıl 14 milyon yeni
vaka ve 9 milyondan
fazla ölüme neden
olan kanser hastalığı,
insanların kendi
iradeleri dışında bu
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Maruziyetleri sonrası kansere yol açabilecek maddelere karsinojenler denmektedir.
Bazı karsinojenler doğrudan DNA’yı etkilemez, ancak başka yollarla kansere yol
açar. Örneğin, hücrelerin normal hızdan
daha hızlı bir şekilde bölünmesine neden olabilir, bu da DNA değişikliklerinin meydana gelme olasılığını artırabilir.
Karsinojenler her durumda kansere neden
olmazlar. Karsinojen olarak etiketlenmiş
maddeler farklı düzeylerde kansere neden olma potansiyeline sahiptir. Kanser
geliştirme riski karsinojene maruziyetin
uzunluğu ile yoğunluğuna, kişinin genetik yapısına ve nasıl maruz kalındığı gibi
birçok faktöre bağlıdır. Bazı karsinojenler
uzun süreli, yüksek düzeyde maruziyet
sonrasında kansere neden olabilir. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, insanlarda
120 civarında kesin kanser yapan madde
tanımlamıştır. Kişiler bu karsinojenlerle
doğal maruziyetin dışında iş yerlerinde,
günlük yaşam alanlarında, çevre kirliliği
nedeniyle ve tıbbi tedavileri sırasında karşılaşabilmektedirler.
Çalışma ortamı, hastalık veya yaralanma
riski taşıyan bir yer olmamalıdır. Ancak
dünya çapında binlerce işçi, her gün iş
yerinde yüksek konsantrasyonda tehlikeli
maddelere maruz kalmaktadır. Çok sayıda araştırma, mesleki maruziyetler sonrası
oluşan kanserlerin uygun korunma yöntemleri ile tamamına yakınının önlenebilir
olduğunu göstermiştir. Ancak dünyanın
birçok ülkesinde korunma önlemlerinin
ciddiyetle uygulanması bir yana, iş yerlerindeki riskli karsinojen maruziyetleri
13
halen tanımlanmamıştır. Yüksek ge13 “Priority Setting for Occupational Cancer Pre-

lirli ülkelerde tüm yeni kanser vakalarının erkeklerde %3-14’ünün, kadınlarda
ise %0-2’sinin mesleki maruziyet sonrası
oluştuğu tahmin edilmektedir.14 Karsinojenlerin bilindiği ve koruyucu tedbirleri
en yüksek oranda uygulandığı dünyanın
gelişmiş ülkelerinde oranlar böyle iken, az
gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde rakamların bunların çok daha üzerinde olabileceğini tahmin etmek güç değildir.
Bazı iş yerleri karsinojen maruziyeti açısından ekstra risklidir. Kanser önleme
çabaları için öncelikli mesleki karsinojenlerin belirlenmesi önemlidir. Karın, kalp
ve akciğer zarının kötü seyirli bir kanseri
olan mezotelyoma, malzemeleri dayanıklılığını artırmak için kullanılan asbest nedeniyle oluşur. Akciğer kanseri, dünyada
ve ülkemizde kanser ilişkili ölümlerin en
sık sebebidir. Asbest dışında ön plana çıkan mesleki akciğer karsinojenleri arasında, uranyum madenlerinde çalışanlar ve
ışıma ürünlerine maruz kalan çalışanlar
için önemli bir karsinojen olan radon, solvent ve pestisit ilaç üretiminde kullanılan
klorometil eterler, kömür gazlanması, asfalt üretimi gibi işlerde çalışanlar için risk
faktörü olan polisiklik aromatik hidrokarbonlar ile arsenik, kadmiyum, berilyum,
krom, nikel, silika bulunmaktadır. Meme
kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserdir. Meme kanseri ile ilişkisi gösterilmiş
vention Safety and Health at Work”, Cheryl E.
Peters, Alison L. Palmer, Joanne Telfer et al.,
Volume 9, Issue 2, June 2018, ss. 133-139
14 “Cancers in France in 2015, attributable to occupational exposures”, Claire Marant Micallef,
Kevin D. Shield, Jérôme Vignat, et al., International Journal of Hygiene and Environmental
Health, Volume 222, Issue 1, January 2019, ss.
22-29
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mesleki etkenler sterilizasyon işleminde
kullanılan etilen oksit maruziyeti ve vardiyalı çalışmadır.
Mesane kanseri açısından cilalarda, madeni yağ, mum ve reçinelerde, tekstil üretiminde ve deterjan üretiminde kullanılan
aromatik aminlere maruziyet, ile boya ve
kauçuk endüstrisi özellikle risk altındadır. Cilt kanserlerinin tüm tipleri için en
önemli risk faktörü güneşten gelen ultraviyole (UV) ışıktır. Kimyasal risk faktörleri arasında ise tunç kaplamacılığı, ahşap
koruma, cam endüstrisi, böcek ilaçlarında
kullanılan arsenik, metal yıkama sıvıları ve
kok ve asfalt ürünleri, çöp yakma, çimento
fabrikaları, petrol rafineleri, alüminyum/
demir-çelik üretimi katı ve fosil yakıtların kullanımı ile ortaya salınan polisiklik
aromatik hidrokarbonlar sayılabilir. Kan
kanserleri benzenin yanı sıra iyonizan radyasyon, 1,3-butadien, etilen oksit, formaldehit maruziyeti ve kauçuk endüstrisinde
çalışanlarda geliştiği gösterilmiştir. Mesleki karsinojenlerden üst yutak (geniz)
kanseri ile ilişkisi gösterilen etkenler, ahşap yapı malzemeleri imalatında, organik
numunelerin saklanmasında, sterilizasyon
amaçlı tarım hayvancılık ve tıpta kullanılan
formaldehit, sert odun tozu ve klorofenoldür. Sert odun tozu ve deri tozu sinüs ve
burun kanseri gelişimi nedeniyle mobilya
ve dericilik sektörü çalışanlarını risk altına
almaktadır.
Mesleki etkenlerden larinks kanseri ile
ilişkisi gösterilenler, asbest ve inorganik
asit buharı (sülfürik asit gibi) maruziyetidir. Böbrek tümörleri ile ilişkisi saptanan
mesleki etken trikoloroetilendir. Solvent,
pestisit ve metal maruziyetinin olduğu
kuru temizleme, tarım ve gıda endüstrisi,

petrol endüstrisi, demir/çelik endüstrisi,
kağıt/matbaa/basım endüstrisi, otomotiv
endüstrisi gibi alanlar riskli alanlar olarak
değerlendirilmektedir. Karaciğer kanseri
olan hepatik anjiyosarkom; binalarda yapı
malzemesi, cephe kaplama, boru ve tesisat
malzemeleri, elektrik kabloları, döşeme
malzemelerinde kullanılan vinil klorit maruziyetine bağlı olarak gelişen önemli bir
mesleki kanserdir. Kauçuk endüstrisinde
çalışanlarda mide kanseri gelişme riski
15
bulunmaktadır. Çalışanların çalıştıkları
kimyasalların etkileri ve nasıl korunacakları hakkında bilgilendirilmemeleri ile yeterli korunma önlemlerinin sağlanmaması
onların sağlık haklarını ihlal etmektir.
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Önemli bir gıda saklama yöntemi olan
kurutma, güneş altında ya da yapay yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Yetersiz kurutma ya da uygunsuz depolama
koşulları nedeniyle, kurutulmuş meyve ve
kuruyemişlerde küflenme ve mantar toksinleri bulunma riski yüksektir. Kuru meyve ve kuruyemişlerdeki mantar toksinleri,
ürünlerin hasatının yapıldığı sırada, uygun
olmayan paketleme, depolama, kurutma
ve taşıma işlemleri sırasında gelişebilir.
400’den fazla mantar toksini olmasına
rağmen en yüksek toksik etki aflatoksin
ve okratoksin A’da görülür. Aflatoksinler
vücuda çok az miktarda alınsa bile uzun
süre sonra etkileri görülebilmektedir. Hatta aflatoksinli gıda tüketmiş olan hayvanların et, süt ve yumurtalarını tüketmekle de
bu zararlı etkiler ortaya çıkmaktadır. Afla15 A Sandal, S Klıçkap, AN Yıldız Mesleki Kanserlere Genel Bakış.- Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi (MSG), 2018 - ttb.org.tr
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toksinler, karaciğerde kansere sebep olan
en mutajen ajandır. Fındık, badem, antep
fıstığı, yer fıstığı, pul biber, baharatlar,
kahve çekirdeği, kurutulmuş incir, kurutulmuş üzüm ve diğer kurutulmuş meyveler başta olmak üzere mısır, buğday, süt
ve süt ürünlerinin aflatoksin ve okratoksin
ile kontamine olmasına birçok ülkede rast16
lanmaktadır. Aflatoksin ile kontamine
olmuş ürünlerin tüketicilere sunulması
dünya üzerinde yaygın gözlenen önemli
bir halk sağlığı sorunu olmanın yanında
ciddi bir sağlık hakkı ihlalidir.

damar hastalıklarından korunmanın sigarayı bırakmak, fiziksel olarak aktif olmak,
kan basıncı ve kolesterolü kontrol etmek,
trans ve doymuş yağlardan düşük bir diyete uymak gibi birçok sağlıklı yolu var17
dır. Toplumun alkollü içki kullanımına
özendirilmesi ve teşvik edilmesi, çocuk
ve gençlere alkollü içki satılması ile servis edilmesi, gebelerin alkol tüketmesi ve
sağlığa faydalı olduğu gerekçesi ile alkollü
içki önerilmesi sağlık hakkı ihlali olarak
değerlendirilmelidir.
Yavaş Yavaş Öldüren Bağımlılık:
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Bir Kadehi Dahi Kanser Riski Taşıyor

Areca Cevizi

Günlük hayatta karşılaşılan ve kanıtlanmış kanser yapıcı maddelerden biri de
alkollü içeceklerdir. Alkolün bazı zararlı
etkilerinin olduğunu çoğu insan bilse de
kanıtlanmış karsinojenlerden birinin de
alkollü içecekler olduğunu pek çok insan bilmemektedir. Alkol kullanımı ağız,
boğaz, gırtlak, yemek borusu, karaciğer,
kalın bağırsak, rektum ve meme kanseri ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca mide ve
pankreas kanseri riskini artırabileceği
öngörülmektedir. Alkollü içeceklerde bulunan alkol türü etanoldür ve kanser riski
bu maddeden kaynaklanır. Alkollü içecek
ister bira, ister likör isterse de şarap olsun,
kanser riski hepsinde aynı şekilde bulunmaktadır.
Alkollü içeceklerin kalp damar hastalıklarına iyi geldiği savı ile alkollü içecek tüketmek makul bir davranış değildir. Zira kalp

Areca denilen palmiye benzeri bir ağacın
ceviz benzeri meyvesi olan areca nut (areca
cevizi); tütün, alkol ve kafeinleri takiben
dünya üzerindeki dördüncü en yaygın
bağımlılık yapıcı maddedir. Güney, Doğu
ve Güneydoğu Asya (Hindistan, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Tayvan ve Güney Pasifik’teki sayısız ada, Tayland, Endonezya, Malezya, Kamboçya, Vietnam,
Filipinler, Laos ve Çin) toplulukları arasında 600 milyon kişi tarafından çiğneme
maddesi olarak kullanılmaktadır. Tüketimin sağlık üzerinde birçok zararlı etkisi
vardır ve insanlar için karsinojeniktir. Bu
madde yanak, dil ve yemek borusu kanserleri ile yüksek oranda ilişkilidir. Areca
cevizi tüketimi dünya üzerindeki acil halk
sağlığı sorunlarından biridir.

16 “Kurutulmuş Meyvelerde Aflatoksin ve Okratoksin A Varlığının ve Sağlık Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi”, Okan Fatih Gürhayta,
Özlem Çağındı, CBÜ Fen Bil. Dergi., Cilt 12,
Sayı 2, ss. 327-338

Hava Kirliliği Doğrudan Kanser Yapıyor

Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde
küresel kanser yükünün önde gelen
17 “Alcohol Use and Cancer”, cancer.org, Erişim
tarihi: 13.12.2018
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nedenlerinden biri hava kirliliğidir. Uzun
süreli hava kirliliğine maruz kalmak akciğer kanserinden kaynaklanan ölümleri artırmaktadır. Hava kirliliğinden ölümlerin
%90’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde gerçekleşmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık %91’i hava kalitesi seviyelerinin WHO
18
sınırlarını aştığı yerlerde yaşamaktadır.
Hava kirliliği kadınlar, çocuklar ve yaşlılar
gibi toplumun en savunmasız kesimlerini
daha çok etkilemektedir.
İnsan kaynaklı hava kirliliği nedenleri
verimsiz ulaşım şekilleri, evsel yakıt ve atık
yakma, kömürle çalışan enerji santralleri
ve endüstriyel faaliyetleridir. Dış mekan
hava kirliliğine ilave olarak biyolojik
yakıtlar, karosen ve kömürle yemek pişiren ve evlerini ısıtan 3 milyar insan ciddi
19
sağlık riski altındadır. Endüstride baca
gazı emüsyonlarına dikkat etmesi gereken
sanayiciden temiz enerji üretimi ile ilgilenmesi gereken bilim adamlarına, ulaşımda
yürüyüş ve bisiklet ağlarını oluşturması ve
kullanılabilir toplu taşımacılığı geliştirmesi
gereken yerel yönetimlere kadar hava kirliliği konusunda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen herkes toplumun
önemli bir sağlık hakkını ihmal ediyor demektir.

bileceğini ileri sürmektedir. Aşırı kilolu
veya obez olmak, çeşitli kanser türleri için
en büyük risk faktörlerinden biridir. Liften fakir, şeker içeriği yüksek işlenmiş,
rafine karbonhidrat içeren gıdalar; sosis,
jambon, salam gibi işlenmiş etler; ızgara
gibi yüksek sıcağa maruz bırakılarak pişirilen etler kanser riskini artırmaktadır.
Meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller,
baharatlar, sağlıklı yağlar, taze balıklar ve
yüksek kaliteli süt ürünleri gibi çeşitli gıdalarla dolu bir diyet yemek, kanser riskini
20
azaltabilir.

Kanser Riski Beslenme Tercihleri ile
Azalıyor

Diyet ve kanser ilişkisi uzun yıllardır bilinen ve üzerinde çalışılan bir konudur.
Çalışmalar, sağlıklı bir diyetle beslenmenin tüm kanserlerin %30-50’sini önleye18 “Ambient air pollution - a major threat to health
and climate”, who.int, Erişim tarihi: 14.12.2018 20 “A Ketogenic Diet Shows Some Promise for
19 “Ambient (outdoor) air quality and health”, who.
Treating Cancer, but Evidence Is Weak”, heint, Erişim tarihi: 14.12.2018
althline.com, Erişim tarihi: 14.12.2018
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3. KANSER ve İLAÇ SEKTÖRÜNE İLİŞKİN
GERÇEKLER
Her yıl giderek artış gösteren yeni kanser vakalarına rağmen dünyanın büyük bir kısmında
kanserin tedavisine erişiminin önündeki engeller devam etmektedir. Bu engeller, kanser
ilaçlarının pahalılığından siyasi ambargolara kadar çeşitli şekillerde görülmektedir. En pahalı ve ölümcül bulaşıcı olmayan hastalıklar arasındaki kanserin aylık ortalama tedavi mali21
yeti 4.500-10.000 Dolardır. Kanser ilaçlarının yüksek fiyatı, özellikle de kanser yükünün
orantısız etkide bulunduğu orta ve düşük gelirli ülkelerde kanser tedavisi talebi yeterince
22
karşılanamamaktadır. Dünya Sağlık Örgütü bülteninde yayınlanan bir makalede, kanser ilaçlarına erişim ile ortalama yıllık gelir arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Dünya
Bankası’na göre, düşük gelirli ülkeler için kişi başına düşen ortalama yıllık gelir 1,005
Dolar veya daha düşüktür. En pahalı kanser ilacı trastuzumabın paket fiyatı olan 1,800
Dolar, düşük gelirli bir ülkede yaşayan ortalama kişinin bir yıllık gelirini aştığı anlamına
gelir. Ayrıca bu ülkelerde, yoksulluğun katkısı ile oluşan kanserlerin tedavisinde, hastaların
kanser tedavisi için sigorta harici cepten para ödemeleri, yoksulluğu daha da derinleştiren
bir faktör olmaktadır.
Kanser ilaçlarının kıtlığı dünya çapında endişe verici bir boyuta ulaşmaktadır. Kanser has23
taları, ilaç sıkıntısından olumsuz etkilenen savunmasız bir nüfustur. Bu hastalar ilaca hiç
21 “Availability of anticancer medicines in public and private sectors, and their affordability by low, middle and
high-income class patients in Pakistan”, bmccancer.biomedcentral.com, Erişim tarihi: 17.12.2018
22 Therapies Out of Reach: Anticancer Drugs and Global Trade Regimes, journals.sagepub.com, Erişim tarihi:
17.12.2018
23 “Availability of WHO Essential Medicines for Cancer Treatment in Botswana”, ascopubs.org, Erişim tarihi:
17.12.2018
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erişememekle ya da yeni ilaçlara erişememek arasında kalmışlardır. Pakistan’da yapılan bir araştırmada, hastaların
ancak %3,3’ünün en yeni olan biyolojik ilaçlara ulaşabildiğini, düşük gelirli insanların orijinal ilaçlara ulaşma oranının ise %24,1 olduğunu ortaya koymuştur. Uygun ve gerekli ilaca erişme sorunu kanser hastaları arasındaki ciddi
24
sağlık eşitsizliklerinden biridir. Dünya üzerinde politika
geliştiriciler, ilaca erişim hakkının tıpkı su ve gıdaya erişim
hakkı gibi temel bir insan hakkı olduğunun bilinci ile hareket etmeli ve dünyanın her yerindeki kanser hastalarının
ilaçlara erişimi için gerekli politikalar geliştirilmelidir.
İçeriğinde var olan bileşiğin olması gerekenden daha az
olduğu ya da hiç olmadığı, hatta içerisinde tamamen sağlığa zararlı başka bileşenlerin olduğu, orijinal ilaçmış gibi
paketlenen sahte ilaçlar dünya genelinde bir sorundur.
Sahte ilaç kaçakçılığı, hastaların sağlığını ve güvenliğini ciddi olarak tehdit etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü
tahminlerine göre, dünyadaki ilaçların %10’u, gelişmekte
olan ülkelerdeki ilaçların ise yarıya yakını sahte ilaçlardan
oluşmaktadır. Orijinal ilaçlara benzeyen sahte ilaçların
üretimi giderek daha kolaylaşmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar da bu sahte üretimin hedefleri arasın25
dadır. Doğru ilaca erişemeyen kanser hastaları bu sahte
ilaçlar ya da alternatif tıp maskesi adı altında etkinliği kanıtlanmamış uygulamalar ile kandırılmaktadırlar. Kanser
hastalarının son bir çare arayışları sahtekârlar tarafından
kullanılmakta, bazen bir bitkinin bazen de bir karışımın
alternatif tıp adı altında hastalığı tamamen geçirdiği yönünde iddialar ile hastalar kandırılmaktadır. Bu tür tedavi
kürleri ancak gerekli tıbbi tedaviyi uyguladıktan sonra,
belki son çare olarak denenebilecek iken kanser hastalarının tıbbi tedavilerini keserek bu tür kanıtlanmamış kürlere yönlendirilmeleri tehlikelidir. Çalışmalar, tamamlayıcı
tıbbı kullanan hastaların cerrahi, radyoterapi veya kemoterapiyi reddetme olasılığının daha yüksek olduğunu ve
24 “Availability and affordability of biologic versus non-biologic anticancer medicines: a cross-sectional study in Punjab, Pakistan”,
bmjopen.bmj.com, Erişim tarihi: 17.12.2018
25 “Dangers of drug importation: A case of counterfeit cancer drugs”,
catalyst.phrma.org, Erişim tarihi: 17.12.2018
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İlaç üreticilerinin fahiş
uygulamaları nedeniyle
kanser ilaçlarına erişim,
bir azınlık hakkı haline
gelmiştir. Ortalama
yıllık geliri düşük olan
insanların yaşadığı
ülkelerde kanser
tedavisi talebi yeterince
karşılanamamaktadır.
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tamamlayıcı veya alternatif tıp kullanan
hastaların, geleneksel tıbbi tedavi edilenlere kıyasla ölme ihtimalinin iki katından
26
daha fazla olduğunu bulmuşlardır. Tamamlayıcı ve alternatif tıp ürünleri doktorların bilgisi dahilinde ve onların önerisi
ile kullanılmalıdır. Böylece kanser yönetiminde bu ürünlerin faydalarının en üst
düzeye çıkaracak, riskleri ise en az düzeye
indirecek bir entegrasyon gerçekleştirilebi27
lir. Kanser hastalarının basın, yayın veya
sosyal medya hesapları aracılığı ile almaları gereken tedavilerden uzaklaştırılması,
bilerek ya da bilmeyerek onların sağlık ve
yaşam haklarını ellerinden almak şeklinde
anlaşılmalıdır.
74

26 “Oncology, ‘fake’ news, and legal liability”,
sciencedirect.com, Erişim tarihi: 19.12. 2018
27 “Are we meeting cancer patient needs? Complementary and alternative medicine use among
Saudi cancer patients: A qualitative study of patients and healthcare professionals’ views”, European Journal of Integrative MedicineVolume 24,
December 2018, ss. 54-60, Erişim tarihi: 19.12.
2018

kültür-sanat

KÜLTÜR-SANAT

1. İDEOLOJİK BİR AYGIT OLARAK KÜLTÜR-SANAT
Yeryüzünde Yaşamasına Müsaade Edilen Tek Kültür, Popüler Kültürdür

Küreselleşme kavramı, 20. yüzyılın ortalarından bu yana dünya kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri. Bu nedenle “küresellik” olgusunun tamamen Batı merkezli bir
dünya görüşünü tasvir ettiğini, dolayısıyla Batı’nın kendi zihniyet, süreç ve eylemleri ile
şekillendirildiğini bilmek gerekiyor. 19. yüzyılda üretilen “medeniyet”, 20. yüzyılda geliştirilen “özgür dünya” kavramları, 21. yüzyılda yerini küreselleşmeye bırakmıştır. Bu kavramların aslında bahsettiği ya da işaret ettiği şey aynıdır; sadece sömürünün ölçeği, içeriği
1
ve kullandığı araçlar değişmektedir.
Küreselleşme kavramı ile ölçeğini tüm dünyaya yayılacak kadar genişleten hegemonik Batı,
sadece siyasi ve askeri alanda tek el olmayı değil, varlığını kuvvetlendirmek ve yeni pazarlara ulaşabilmek adına toplumları da dönüştürmeyi önemsemiştir. Bu amaçla toplumların
temelini oluşturan ve atalarımızdan bize miras kalan maddi-manevi değerler bütünü olan
kültüre saldıran Batı, süreç içerisinde farklılıklara darbe indirmiş ve tek tipleşmeye yol açmıştır. Diğer milletlerin farklılığını, değerliliğini, biricikliğini zedeleyen bu yapılar, aslında
insan oluşumuzu ve varlığımızın zenginliğini fakirleşmeye götürmüştür.
Yok edilen farklı kültürlerin yerini alan “popüler kültür”, tek tipleşmenin özeti olarak
sunulabilir. “Yaygın olarak görülen ve bu nedenle topluma ait olan” olarak tanımlanan
popüler ifadesi, küreselleşmiş dünyada “kültür endüstrisi” ile birlikte anılmaktadır. Çünkü toplumları etkisi altına almak isteyen Batılı güçler, alt ve orta sınıftan gelen dünya
halklarının farklılıklarını törpülerken tek bir amaç gütmekteydi: Üretilen ürünlerin ve içe1

“Küresel Kültür Endüstrisi Soruşturması”, UHİM, Eylül 2017
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riklerin mümkün olabilecek en fazla sayıda
insana ulaştırılması. Bu sayede Batı, hem
ekonomik anlamda kâr edebilecek hem de
ideolojilerini kitlelere çok daha fazla ulaştırabilecekti. Kültürü bir fabrika malı misali “endüstriyel” ölçekte üreten, tanıtan ve
satan bu güç, bu sayede kendi ideolojisini
diğer toplumlara empoze edebilir konuma
gelmiştir.
Popüler kültür ürünleri hızla gelişir ve yine
aynı hızla tüketilir. Bütün dünya, kültür
endüstrisinin filtresinden geçirilerek sunulur. Kültür endüstrisi, verebileceği maksimum keyfi vermek amacıyla üretkendir ve
yapay olan arzuları körükleyen duyguları
uyandırarak kendini korur. Bu endüstriyel üretim ile kültür, duygusal müzik ve
heyecan dolu filmlere indirgenmiş, sanat
duyguları bastırılmış kitlelere eğlence ve
keyif sağlayan “satılabilir bir ürün” haline
dönüştürülmüştür.
Televizyon, filmler, haber programları,
müzik, kıyafet, yiyecek ve içecek, oyuncaklar, bilgisayar oyunları, çizgi filmler, spor,
edebiyat ve son olarak internet gibi birbirinden bağımsız ve güçlü alanlara hükmeden kültür endüstrisi, çevrelediği toplumlara ideolojisini kabul ettirmeyi ilk etapta
“istenileni veriyorum” kisvesi altında başlatır. Toplumlar, her ne kadar gücün kendi
ellerinde bulunduğu hissi ile yaşatılsalar da
kitle iletişim araçlarının doğası gereği edilgen konuma indirgenmiştir ve “hiçbir şeye
müdahale edemezler”. Bu nedenle kültür
endüstrisinin en güçlü kozları, kitle iletişim araçları olarak tanımlanan televizyon,
sinema ve internettir. Durmaksızın üretilen popüler kültür ürünleri, bu kanallara
pompalanır ve parlatılmış bu ürünler insan
zihni için normal hale getirilir.

Batı hegemonyası, popüler kültür aracılığıyla toplumu eğitmek, yönlendirmek
ve kontrol etmek gibi faydaları önceleyen
prensiple hareket ederken, bazı sanatçılar
ya da kültür üretimine katkı sağlayan aydınlar finanse edilerek ya da desteklenerek
bu egemen ideolojilere karşı sorumluluk
duymaya zorlanır. Bunu reddeden kişiler
ise görünmez ellere karşı mücadele ederken Don Kişot’u anımsatır.
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2. SİNEMA
2018 Oscar Ödülleri’nde Pentagon ve Hollywood İlişkisi Tekrar Gün Yüzüne Çıktı

ABD ordusu, dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip olmanın yanı sıra dünyanın en
güçlü propaganda silahına da sahiptir: Hollywood. 1927 yılında ilk defa düzenlenen Akademi Ödüllerinde En İyi Film Akademi Ödülü’nü kazanan Wings filmi ile başlayan bu
işbirliğinin neticesinde, toplamda 1.800’den fazla film ve TV dizisi, Amerikan ordusu imaj
üretimi, şekillendirilmesi ve tarihin yeniden Amerikan ordusu lehine yazılması için kullanıldı. Hollywood ise bu işbirliği sayesinde filmlerinde ve dizilerinde askeri donanımları
kullanarak kaliteli film üreten şirket imajına kavuştu ve finansal yeterliliğini doruğa çıkardı. Hollywood, ABD ordusuna olan borcunu ise Lone Survivor, Captain Philips, Transformers filmleri ve hatta Marvel, DC ve X-Men gibi gişe rekorları kıran süper kahraman
filmleri üreterek ödüyor.
Hollywood- Amerika Savunma Bakanlığı (DoD) arasındaki ilişki, her yıl Oscar törenlerinde verilen ödüller ile kutsanıyor. 2018 yılında da bu durumun değişmediği, DoD’un
resmi Twitter sayfasından paylaştığı bir gönderi ile gözler önüne serildi. DoD gönderide,
“ordunun filmlerde doğru bir şekilde tasvir edilebilmesi için Hollywood ile işbirliğinde
bulunduğunu biliyor musunuz?” diyordu.
DoD ile işbirliği elde edebilmek için, film yapımcılarının ordu tarafından onaylanmış senaryoları sinemaya aktaracağına dair kontrat imzalaması gerektiği biliniyor. Yaratıcılığın feda
edilmesi ve propagandanın üretilmesi karşılığında Hollywood yapımcıları, askeri teçhizat
bütçelerinden on milyonlarca dolar tasarruf ediyor, hediye edilen ekipmanları kullanacak
personeli ordudan ediniyor ve pahalı stüdyo dışı çekim alanlarını ücretsiz kullanabiliyor.
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Donanma Ofisi Bilgi Bürosu Müdürü
Russell Coons, Katar merkezli Al Jazeera haber kanalına ordunun bu yardımlar
karşısındaki beklentisini şu şekilde açıklıyordu: “Üniformamızı lekeleyen ya da ordumuza kara gölge düşüren yapımları asla
2
desteklemeyiz.” İşbirliğindeki kuralların
son derece açık olduğunu vurgulayan
DoD Hollywood İrtibat Şefi Phil Strub
ise Iron Man 2 ve Black Hawk Down
filmlerini örnek göstererek “Eğer film yapımcıları senaryo üzerindeki kaygılarımızı
halletmek için bizimle işbirliği yapmaya
istekliyse, genelde bir uzlaşmaya varırız.
Eğer değillerse, filmlerini ordunun yar3
dımı olmadan yayımlamakta serbestler.”
diyordu.
DoD’un bu yardımlar için halktan alınan
2

3

“Hollywood and the Pentagon: A relationship of
mutual exploitation”, america.aljazeera.com, 29
Temmuz 2014
“To Tap Into the Military’s Arsenal, Hollywood Needs the Pentagon’s Blessing”, uso.org, 18
Aralık 2015

vergileri kullandığı görülüyor. Filmlerde
hiçbir sanatsal ifade ya da nüans kaygısı taşımayan DoD, anlaşmalarda yalnızca kamuoyunu kendi lehlerine çevirecek
siyasi manipülatif araçları önemsiyor. Bu
iki gerçek, DoD’un bütçesini fikirlerine
ya da imajına gölge düşüren muhalif
yapımları engellemek veya bastırmak için
kullanabileceğini göstermesi bakımından
büyük önem arz ediyor.
Hollywood’un “eğlenceli” ya da “görsel
şölen sunan” filmlerde savaş yanlısı propaganda yapma konusunda inanılmaz derece
yetenekli olması, DoD-Hollywood ittifakının bir numaralı tehlikesini oluşturuyor.
Iron Man, X-Men, Transformers, Jurassic Park III gibi yapımlara destek olan
DoD, eğlence üretimi içerisinde Amerikalıların yalnızca orduya sempati duymasını
değil, militarizme tapmasını da sağlıyor.
Örneğin, “Guts and Glory: The Making
of the American Military Image in Film
(Cesaret ve Görkem: Amerikan Ordusu
İmgesinin Filmlerde Üretimi)” adlı ese-
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rin yazarı Lawrence Suid yaptığı açıklamalarda, “Vietnam
Savaşı’nın tarihini öğreniyordum ancak Vietnam’a neden
girdiğimizi açıklayamadım. Gerçekleri, tarihleri verebilirdim ancak gerçek nedenleri açıklayamadım. ABD’deki insanlar, savaş filmleri sayesinde Amerikan ordusunun
kaybedebileceği ihtimalini asla öğrenmedi. Bu da Başkan
Johnson’ın Vietnam’a girip kazanabileceğimizi söylediğinde insanların ona inanmasını sağladı.”4 diyerek ordu-Hollywood işbirliğinin gücüne işaret ediyordu.
Normandiya kumsallarına cesurca ilerleyen askerlerin
gösterildiği “The Longest Day (1962)” filmi örneğinde
olduğu gibi, vizyona giren filmler sayesinde Amerikan ordusunun her zaman kurtarıcı kahraman olduğu ve şüpheye yer bırakmayacak bir hayırsever olduğu imgelendi.
Vietnam’dan sonra, sunulan bu imaj aynı zamanda Amerikalıların Irak Savaşı’nı desteklemesi için kullanıldı. Saving
Private Ryan ve Black Hawk Down gibi filmler, Amerikan militarizmine vurgu yapıyordu. Unutmamakta fayda
var, filmlerin yönetmeni Spielberg ve Bruckheimer, DoD
tarafından en güvenilir işbirlikçileri olarak kabul edilen iki
önemli yönetmendir.
DoD propaganda programının başarısının bir başka örneği, Tom Cruise’un gişe rekorları kıran “Top Gun (1986)”
filmidir.5 Vietnam sonrasında halkın orduya olan güvenini
toparladığı için bir dönüm noktası olarak kabul edilen bu
film, Apocalypse Now, Platoon ya da Full Metal Jacket
gibi örneklerin üretilmesini sağladı. DoD’dan muazzam
bir yardım almadan çekilemeyen Top Gun, halkı etkilemesi bakımından “orduya gönüllü asker alımının propaganda reklamı” olarak tanımlanıyor.
Nitekim 1980’lerden Körfez Savaşı’nın yaşandığı 1991 yılına kadar ordu, bu filmler sayesinde kamudan aldığı desteği yüzde 50’den yüzde 85’e çıkarmayı başarmıştı. Top
Gun filminin yayınlandığı tarihten bu yana DoD propaganda makinesi sayesinde ordu kamuda yüzde 72, kongrede yüzde 12, medyada yüzde 24 ve kiliselerde yüzde 40
onay görüyor. DoD, bu oranlar ile Amerikalıların yaşan4
5

“Hollywood and the Pentagon: A relationship of mutual exploitation”, america.aljazeera.com, 29 Temmuz 2014
“25 years later, how ‘Top Gun’ made America love war”, washingtonpost.com, 26 Ağustos 2011
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Küreselleşme kavramı ile Batılı
güçler, alt ve orta sınıftan gelen
dünya halklarının farklılıklarını
törpülemeye ve değerlerini
yıkmaya odaklandılar. Yıkılan
değerlerin yerini kendi
ideolojileri ile doldurmayı
amaçlayan Batı, tek tipleştirilmiş
halk kitlelerine değerlerini bir
endüstriye dönüştürülen popüler
kültür ürünleri ile ulaştırdı.
Tek tipleşme, Batılıların hem
kâr elde edebilmesini hem de
propaganda yoluyla ideolojilerini
toplumlara daha kolay empoze
edebilmesini sağladı.
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tısındaki açık ara en popüler kurum olma
başarısını elde ediyor.
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Hollywood CIA’yı Unutmadı
İmaj üretimi ve manipülasyonlar için
Hollywood’u yalnızca Amerikan Savunma
Bakanlığı kullanmıyor, CIA da itibarını
geliştirmek ve tarihi yeniden kendi lehinde üretebilmek adına bu yola başvuruyor.6
1990’ların ortalarına kadar anlaşılmayan
bu gerçek, Clinton başkanlığı sırasında
Hollywood stratejisinin artırılması ile fark
edilmişti. 1996 yılında CIA, gizli memurlarından Chase Brandon’ı Hollywood stüdyoları ve prodüksiyon şirketleriyle
CIA imajının kutsanması için görevlendirdi. Brandon, The Guardian’a “Yanlışlıkla, kötülük ve Makyavelizm ile temsil
edildik; görmek istediğimiz şekilde bizi
gösteren projelerde yer almamız çok uzun
zaman aldı.”7 diyerek geç kaldıklarını itiraf ediyordu.
Terörle mücadele iddiasıyla çıkarılan savaşların sayısı arttıktan sonra CIA, Afganistan’daki çıkarcı tarihini “Charlie
Wilson’s War (2007)” filmindeki gibi ustalıkla manipüle ederek, kendilerini kahraman karşı tarafı ise acımasız birer katil olarak göstermişti. CIA aynı zamanda “Zero
Dark Thirty (2012)” filmine de şaşırtıcı
bir şekilde maddi destekte bulundu ve filmi işkencenin tarihini bozuma uğratan bir
propaganda aracı olarak kullandı. Bu filmde yer alan işkence güzellemesi, 2001’den
2010 yılına dek CIA desteği alan hit TV
şov “24”te de yapıldı. CIA ve işkence
yanlısı anlatım, 24 dizisinin yapımcıları
6
7

“How the CIA Hoodwinked Hollywood”, theatlantic.com, 14 Temmuz 2016
“The caring, sharing CIA”, theguardian.com, 5
Ekim 2001

Howard Gordon ve Alex Gansa tarafından
yaratılan Emmy ödüllü Homeland’da devam ettirildi. CIA propagandalarının merkezi olan “Patriot Games (1992)”, “Clear
and Present Danger (1994)” ve “The Sum
of All Fears (2002)” gibi filmler, terörist
imajının Amerikalı uyuşturucu lordları ve
nükleer silaha sahip ülkeler için de üretildiğini gösteriyor.
CIA-Hollywood işbirliğinin en başarılı örneği ise “Argo (2012)” olarak kabul
ediliyor. En İyi Film Oscarı başta olmak
üzere sayısız ödül ile kutsanan film, ironik
bir şekilde CIA’in Hollywood ile yaptığı
işbirliğini gözler önüne seriyor. Hollywood stüdyolarını CIA ve diğer devlet kurumlarıyla ilişki kurmasını sağlayan bir
danışman olan Richard Klein’e göre Argo
filmi, ikilinin 15 yıllık geçmişinde CIA’in
karargâhı olan Langley’de çekim yapılmasına izin verilen ilk film olması ile büyük
önem arz ediyor.
CIA’in Tahran’da birkaç Amerikalı rehineyi nasıl kurtardığına dair “gerçek” bir
hikâyeyi konu alan Argo, aslında CIA’in
daha kahramanca görünmesi için tasarlanmıştır. Örneğin, Kanada elçiliğinin
rehinelerin kaçmasına yardım ederek gerçekleştirdiği kritik rol, hikâye anlatımında
kapı dışında bırakıldı. Filmin dramatik
sonunda, uçak ile kaçan Amerikalıların
piste silahlarıyla hücum eden İran Devrim
Muhafızları tarafından kovalandığı gösteriliyordu ancak böyle bir olay aslında gerçekleşmemişti. Gişede 230 milyon Dolara
ulaşan Argo hakkında yorum yapan eski
CIA Subayı Robert Baer, “Filmin gerçekle hiçbir ilgisi yoktu. Bu operasyona katılan herkes bunu biliyor. Mendez’in çalıştığı birim kurgusaldır. CIA hakkındaki en
iyi yapım, HBO’nun The Wire dizisidir.
Aynı saçma bürokrasi, siyaset ve hırs bu
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dizide de mevcut.”8 itirafında bulunmuştu.
2018 Yılında Öne Çıkan Filmler ve
Örtük Mesajları
2018 En İyi Film Oscar’ını alan Moonlight,
Uyuşturucuya Özendiriyor

2018 yılı Oscar Töreni’ne zarf karışıklığı
damgasını vursa da asıl tartışılması gereken Miami’nin arka sokaklarında geçen
bir “gizli eşcinsellik” öyküsünü sunan
Moonlight’ın birincilik ödülünü kazanmış
olmasıdır. Tümüyle siyahi oyuncu kadrosuna sahip bu film, annesi uyuşturucu
müptelası, babası kayıp küçük Chiron’un
ergenliğe ve yetişkinliğe uzanan öyküsünü
anlatıyor. Bir siyaha bir beyaz tarafından
söylendiğinde fırtınalar kopartan “nigger/
zenci” sözcüğü filmde sürekli kullanılıyor.
Dahası bu filmde, ABD’deki siyahilerin
beyazlar gibi lüks içinde yaşamasının tek
yolunun uyuşturucu satıcılığı olduğu imgeleniyor. Uyuşturucu satmanın bu denli sempatik ve kurtarıcı gibi gösterildiği
filmde, öne çıkan iki uyuşturucu satıcısı
karakter bulunuyor. Öyküdeki en vicdanlı, sevgi dolu, yardımsever, en temiz ruhlu
insanlar olarak kurgulanan bu karakterler,
uyuşturucu satıcılığı sempatizanlığını doruğa çıkarıyor.
İngiltere Brexit Sürecinde: Dunkirk ve Darkest
Hour

2018 Oscar adayları arasında öne çıkan
Dunkirk ve Darkest Hour filmleri, birbirine benzer tematik özellikleri sebebiyle
8

“The Pentagon & Hollywood’s successful and
deadly propaganda alliance”, rt.com, 12 Mart
2018

dikkat çekiyor. İki İngiliz yönetmen Christopher Nolan ve Joe Wright, bu filmler ile İngiltere’nin yakın tarihindeki en
önemli olaylara odaklanmış. Nolan’ın 8
dalda Oscar’a aday gösterilen savaş filmi
Dunkirk, Dunkirk Tahliyesi olarak da
bilinen Dinamo Operasyonu’na odaklanıyor. Filme adını veren sahil kesiminde
sıkışmış askerlerin kurtarılma hikâyesini,
İngiliz halkının kahramanlığını göklere
çıkarıyor. Joe Wright imzalı, 6 dalda adaylık elde eden Darkest Hour ise nihayetinde Dinamo Operasyonu’na varan tarihsel
süreci, Winston Churchill’in hitabet konusundaki başarısı üzerinden anlatıyor ve
İngiltere’nin demokrasisine vurgu yapıyor.
İngiltere’nin son yıllarda öne çıkan iki
yönetmenin oldukça dar bir zaman
aralığında, birbirini tarihsel anlamda
tamamlayan böylesine büyük iki yapıma
imza atmış olması, ülkenin son dönemde
içinden geçtiği Brexit süreciyle birlikte
düşünüldüğünde tesadüfe yer bırakmıyor.
Bu kapsamda Brexit’ten çıkan sonucun
yarattığı belirsizlik, ülkeyi kendine yeni bir
tarihsel sayfa açmaya zorluyor diyebiliriz.
Brexit’e destek vermeyen, büyük çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu yüzde 48’lik
bir kitle sinema yoluyla ikna edilmeye çalışılıyor.
Dunkirk, kasıtlı olarak yaşanılan savaşı
kadraj dışında bırakarak, sahilde sıkışmış
askerlerin çıkışsızlık hissini seyirciye geçirmeye çalışıyordu. Fakat filmin devamında,
İngiliz halkına ait sivil tekneler kurtarılmış
askerler ile buluştuğunda, tarihsel gerçekleri bozuma uğratan milliyetçilik filmin
tüm havasına hâkim oluyor. Dinamo Operasyonu’nun İkinci Dünya Savaşı’ndaki
en büyük kahramanlık hikâyelerinden biri
olduğunu iddia eden film, tarihsel yanlışlıklara başvurarak İngiliz halkının iş başa
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düştüğünde ne tür kahramanlıklara imza
atabileceğini hissettirmeye çalışıyor.
İkinci Dünya Savaşı sürecinde Winston
Churchill’in
İngiltere
başbakanı
olmasından başlayarak, Dinamo Operasyonu’na karar verilen dönemi konu edinen
Darkest Hour da tarihsel gerçekleri söylemek istedikleri uğruna eğip bükmekten
çekinmeyen bir yapım. Churchill’in ırkçılığını, kadın düşmanlığını görmezden
gelen film, bu siyasi figürü kahraman İngiliz halkının sempatik ve gözü pek lideri
olarak sunuyor. Filme göre düşman güçleriyle barış yapmak için zorlanan Churchill, metroda konuştuğu farklı demografik
özelliklere sahip İngiliz vatandaşlarının
cesaretinden ve kahramanlığından çok
etkilenerek barış ihtimalini ortadan kaldırıyor. Lider, kararsız kaldığı anda sözü,
en doğrusunu bilen halka veriyor ve tarih
buna göre şekilleniyor: Tıpkı 2016 yazında, Brexit döneminde olduğu gibi.
Yahudilere Göz Kırpan Film: BlacKkKlansman

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Amerikan
yapımı dram ve suç filmi BlacKkKlansman, 1970’lerde ırkçılıkla ilgili sivil haklar
konusunda büyük karmaşaların yaşandığı
bir dönemi ele alarak Amerikan ırkçılık
tarihine eleştirel bir bakış açısı getirmeye
çalışıyor. Spike Lee’nin yönettiği bu film;
çıkış noktası, bakış açısı, irdelenen konu
bakımından olumlu görünüyor. Ancak
filme yerleştirilen alt metin, meselenin iç
yüzünü gözler önüne seriyor.
Siyahilerin sesi olarak empoze edilen bu
film, aslında Yahudilerin istediği “ezilen
kesim kurgusunu” bir kamu spotu şeklinde izleyiciye sunuyor. Bu ikili bakış açısında, aynı zamanda siyahilerin yaşadığı ırkçılık problemi ile Yahudi mağduriyetini eşit

konuma getiriyor. Böylece Yahudilerin
yıllarca yaptıkları işgaller, katliamlar yok
sayılarak tüm dünyanın Yahudileri ezilenler statüsünde görmesi ve Yahudi sempatisinin oluşması isteniyor.
Savaş Filmleri Ünlülere Daha Çok Muhtaç:
12 Strong Man

Yalnızca 35 milyon Dolar bütçe ile çekilmiş
bu film, aslında yıldız oyuncuları sayesinde
olduğundan daha iyi bir film izlenimi veriyor. Örneğin başrol oyuncusu olarak Thor
filminden tanıdığımız Chris Hemsworth
seçilmiş ve Superman rolü ile tanıdığımız
Michael Shannon’un varlığı fragmanda ve
afişte bol bol vurgulanmış. Filmi izlediğimizde fark ediyoruz ki Shannon’un rolü
gösterildiği kadar önemli değil.
Gerçek olaylardan esinlendiği belirtilen
film, bir klasik olarak 11 Eylül terör saldırısı ile başlıyor. El Kaide’ye ve onun
hamisi olan Taliban’a esaslı bir cevap vermek isteyen ABD ordusu, bölgeye yığma
yapmadan önce 12 özel birlik askerini gizlice gönderiyor. Filmin milliyetçi dozu,
Hollywood sinemasında alışık olduğumuz
gibi; Amerikalılar kanatsız melek, aşırı bir
İslam yorumuna sahip olan Taliban ise cehennemden kaçmış bir şeytan gibi gösteriliyor. Böylelikle Amerikan askerinin savaş
bölgelerindeki varlığı kutsanıyor ve sorgulanamaz hale getiriliyor.
Müslümanlar ABD’nin Yeni Siyahileri: Black
Panther

Black Panther, hem merkezine siyahi bir
başkahraman alarak hem de alt metnine
sömürgeciliğin ekonomi politiğini yerleştirerek tüm izleyicileri salonlara topladı.
Çizgi roman uyarlamalarında, hatta Hollywood filmlerinde dahi kolay kolay görül-
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meyen bu tutum ile Marvel, dünya çapında yarım milyar Dolar kazandı ve ilk kez
Afro-Amerikalı bir yönetmen bu kadar
başarılı olmuş oldu. Ayrıca bu film bunu
yaparken, izleyiciye sömürgeciliğin Afrika
Diasporasının nasıl şekillendirdiğini de
göstermesi ile ün kazandı.
Sömürgecilik ve köleliğe dair alt mesajları
ile beğeni toplayan film, siyahi insanlara
karşı tutumuyla çok beğenilse de Müslümanlar tarafından aynı övgülere layık
görülmedi. Hatta bazı siyahi Müslümanlar filmin yasaklanmasını dahi talep etti.
Bunun nedeni ise filmin içinde bulunan
bazı sahnelerin İslam düşmanlığını ihtiva
etmesi. Bu sahneler hakkında, “ABD’deki
siyahi karşıtlığının Müslüman karşıtlığına
dönüştüğünün, siyahi olsanız dahi bundan
kaçamayacağınızın özeti” deniliyor.
Black Panther’de üç din yer alıyor: panter
tanrıçası Bast’a tapan Wakanda halkının
dini, Hanuman adlı bir maymun tanrıya
ibadet eden Jabari kabilesi dini ve günümüzde yaşayan 1,6 milyar insanın dini olan
İslam dini. Tartışmalı sahne ise Nijerya’da
Boko Haram tarafından kaçırılan kadınları serbest bırakmak için bir müttefik ve
casus olarak hareket eden Nakia adlı bir
karakteri tasvir ediyor. Bu sahnede kadınlar Boko Haram’ın elinden kurtarılıyor.
Nakia ayrıca burada ‘sözde’ Müslüman
bir çocuk askeri de kurtarıyor.
Sahnedeki teröristler Arap ve Müslüman coğrafyada kullanılan kırmızı puşiler
kullanıyor. Oysa Boko Haram adlı terör
örgütünün böyle bir kıyafeti olmadığı biliniyor. Ayrıca dili Arapça olmayan, Nijerya ve Somali’de etkin olan örgütün bazı
üyeleri bu sahnede Arapça konuşuyor ve
“Wallahi, I will kill her (Vallahi, kadını
öldürürüm)” diyerek sözde ‘Boko Haram- İslamiyet’ ilişkilerine “wallahi”ler ile

dikkat çekiyor. Müslümanları “kötü, kana
susamış, tecavüzcüler” olarak betimleyen
film yığınlarına eklenen bu filmde, failin
dini belli olmamasına rağmen “kurtarıldığında” başörtüsü de çıkarılıyor. Bu sahne,
Müslüman kadınları kurtarma bahanesiyle
Afganistan’a giren ABD’nin fikirlerinin
sinema evreninde sloganlaştırılarak sunulmaya devam edildiğini göstermesi bakımından önem arz ediyor.
Marvel Yeni Planını Açıkladı:
Müslüman Bir Kadın Kahraman

Bu eleştirilere rağmen Marvel, Müslüman
bir kadın kahraman olan Kamala Khan’ı
sinemaya uyarlamak için harekete geçti.
Pakistanlı olan Kamala karakteri, aynı zamanda Ms. Marvel adıyla da biliniyor. Bu
karakter, aynı zamanda Marvel’ın kendi
çizgi romanlarında beliren ilk Müslüman
kahramandı.
Hollywood Şehirlerin
Önemsemiyor: Beirut

Kültürel

Mirasını

Ünlü The Machinist filminin yönetmeni Brad Anderson tarafından çekilen ve
Lübnan iç savaşının 43 yıl önce başladığı
gün olan 13 Nisan’da vizyona giren film,
Lübnan halkının tepkisini topladı. Yine ilk
bakışta olumlu görünen bu filmdeki tartışmalar, ismine ve içeriğine rağmen Lübnan’da çekilmemesi ve hiçbir Lübnanlı
aktöre ev sahipliği yapmaması ile yaşandı.
“Lübnanlı aktörlerin bu utanç verici yanlış
tasvirin bir parçası olmayı kabul etmeyeceğine” dair yorumlar bulunsa da, dev bütçe
ile yönetilen Hollywood’un finansal açıdan
zarara girmemek için filmi Fas’ta çekmesinin bir özrü bulunmuyor. Lübnan’ın ve
Beyrut’un kültürel mirasını yanlış tanıtma
pahasına cebini düşünen Hollywood, izleyicileri yozlaşmış kültürüne alet ediyor.
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3. EDEBİYAT
Uyuşturucu, Cinsellik ve Şiddetin Yuvası: Wattpad

2006 yılında kurulan ve kullanıcılarına kendi yazdıkları hikâyeleri, öyküleri, romanları yayımlama ve bunların diğer kullanıcılar tarafından okunarak yorumlanmasına izin veren
Wattpad’in gençler üzerinde yaptığı olumsuz etki ne yazık ki gündemde kendine fazla
yer edinmedi. Dünyanın en büyük okuma-yazma platformu olarak kabul edilen Wattpad, 50’den fazla dilde yayın yapıyor ve her dakikada sisteme 24 saatlik okuma malzemesi
yüklenecek kadar büyük bir ilgi görüyor. Burada yayımlanan içerikler, ergenlik çağındaki çocukları yalnızca uygulama üzerinden etkileme gücüne sahip değil. Bunun en büyük
göstergesi, kültür endüstrisi üretimleri. Türkiye’de 2014’ten bu yana yüzleri bulan sayıda
romanının farklı yayınevleri tarafından basıldığı, içerikler üzerine birçok dizi ve film çekildiği görülüyor.
Kasım 2015’te 34. İstanbul Kitap Fuarı’nda düzenlenen etkinliğe katılan Wattpad kurucularından Allen Lau, Türkiye’de aylık ziyaretçi sayılarının 2 milyonu bulduğunu, bu
kullanıcıların aylık ortalama 14 milyon dakikalarını uygulamada geçirdiklerini ve yaklaşık
7 milyon Türkçe hikâye yüklediklerini belirtmişti. Türkiye’deki bu yoğun ilgilinin benzeri,
gelişmekte olan diğer ülkelerde de görüldüğünü vurgulayarak uygulamalarının dünyada
en çok ABD, Hindistan, Filipinler ve Türkiye’de kullanıldığını duyurmuştu.9 Özellikle
“2015 CNR Kitap Fuarı” ile “34. İstanbul Kitap Fuarı”ndaki Wattpad yazarlarının imza
9

“Wattpad hikayeleri dizilere de uyarlanıyor”, milliyetsanat.com, 15 Ekim 2015
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günlerinde oluşan izdiham, Wattpad uygulamasının ülkemizdeki yaygınlığına dikkat çekmişti.
Yaşları 10 ile 18 arasında değişen ergenlik çağı grubuna
hitap eden bu uygulama, etkileşim temelli olduğu için yazan ile okuyan arasında bir iletişim ağı kurulmasına yardımcı olmanın yanı sıra benzer beğenilere sahip kullanıcıların aralarında gruplaşmalarını sağlıyor. Bu bağlamda,
Wattpad uygulaması, erken, orta ve ileri ergenlik dönemi
gençlerinin, içinde bulundukları gelişim döneminde kendileri için kritik öneme sahip “tanınma, önemsenme, sevilme, takdir edilme ve bir grubun üyesi olma vb.” ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alan olarak kullanılıyor.
Nitekim Wattpad uygulamasının kullanıcıları verdikleri
röportajlarda, yazar ve okur olarak birbirlerini anladıklarını, birbirlerine destek olduklarını sık sık vurguluyorlar.
Gençler ortak problemlerini, hikâye ve romanlarda yaratılan karakterler yolu ile paylaşıyor; karakterlerin davranışları ile birbirlerine, özellikle ikili ilişkilerdeki sevgi, aşk
ve kabul edilme vb. sorunların çözümünde yol gösterici
oluyorlar. Bir başka ifade ile gençler, Wattpad uygulamasındaki hikâyeler, romanlar ile birbirlerini durmaksızın
10
etkiliyor, yol gösteriyorlar.
Bu nedenle yakından incelenmesi büyük önem arz eden
uygulama, ne yazık ki ciddiye alınmıyor. Oysa yayımlanan hikâye ve romanların içeriği incelendiğinde, -18 yaş
grubu tarafından yazılan bu içeriklerin neredeyse hepsinin
korkunç bir şekilde +18 yaş grubuna yönelik olduğu görülmektedir. Madde kullanımı, antisosyal davranışlar, erken yaşta cinsel deneyim, beslenme uyku alışkanlıklarının
bozumu, güvensiz davranışlar, depresyon, düşük benlik
saygısı, okul kurallarına uymama, derslerde başarısızlık
ve devamsızlık gibi ergenler için riskli davranış olarak
görülen her konunun işlendiği Wattpad, popüler gençlik
edebiyatı olarak kategorize ediliyor. Ancak bu yayınların
edebi hiçbir değer taşımadığını ve hikâyelerin imla/dilbilgisi hataları ile örüldüğünü belirtmekte fayda var.
Birkaç istatistiki bilgi paylaşalım: Site içerisinde “mafya”
10 “İstanbul Kitap Fuarı›nın fenomeni genç yazarlar”, hürriyet.com.tr,
10 Kasım 2015
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Hollywood’un eğlenceli ya da
görsel şölen sunan filmlerinde
savaş yanlısı propaganda
yapma konusunda inanılmaz
derecede yetenekli olması,
Amerikan Savunma Bakanlığı
(DoD) – Hollywood ittifakının
bir numaralı tehlikesini
oluşturuyor. Iron Man, X-Men,
Transformers, Jurassic Park
III gibi yapımlara destek olan
DoD, Amerikalıların yalnızca
orduya sempati duymasını
değil, militarizme tapmasını
da sağlıyor.
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anahtar kelimesi ile arama yapıldığında
yaklaşık 12 bin 500, “zoraki evlilik” anahtar kelimesi ile yaklaşık 29 bin 300, “psikopat” anahtar kelimesini arattığımızda 11
bin 900 hikâye görüyoruz. Bunlar özellikle
yazarların çoğunluğunu oluşturan gençlerin hayal dünyasına dair bir fikir veriyor.
Tüm bu hikâyelerin bazı ortak özellikleri
de var. Örneğin, erkeklik ve kadınlık rolleri daha ilk sayfalarda ortaya konuluyor.
Bazı ufak değişikliklere rağmen içeriklerin
çoğunda Wattpad erkek karakterlerinin
sert, güçlü, karanlık, fazla konuşmayan,
gizemli, çok etkileyici ve yakışıklı, büyük
oranda zengin, mafya ve/veya yeraltıyla
ilişki içinde, tehlikeli, sevgilisine/sevdiği
kadına sert ve aşağılayıcı davranan, şiddet
uygulamaya meyilli, istenilen dozda “psikopat” olarak tasvir edildiği saptanıyor.
Wattpad uygulamasının kullanıcıları ve
yazarları büyük ölçüde kız çocukları. Bu
nedenle kadın rolleri nispeten daha çok
çeşitlilik arz ediyor ancak temel özellikleri,
lise ya da üniversite öğrencisi, ailesinden
evlenmesi için baskı gördüğü halde hayatının aşkını bekleyen, biraz asi ama saf, aşık
olduğu adam karşısında kontrolü yitirecek
kadar çok etkilenen, duyduğu cinsel arzuyu asla ifade etmeyen ama kendisini bu konuda erkeğin insiyatifine bırakan, geleceğe
dair tasavvurlarında eğitim, meslek gibi
konulardan çok evlilik ve aşk gibi mevzulara odaklanan olarak özetlenebilir. Kısacası kadınlar, erkeklerin merkezde olduğu
bir hayat yaşayan ve kendinin hem fiziksel
hem de duygusal olarak istismar edilmesi11
ne izin veren bir profile sahipler.
İçeriklerin kapakları, yine rahatsız edici
11 “Gençliğin Yeni Kahramanları Wattpad’de Doğuyor”, bianet.org, 28 Temmuz 2018

bir şekilde hikâyelerin korkunçluğunu
bize gösteriyor. Kapaklarda kullanılan
sert, umursamaz, gizemli erkekler takım
elbise, deri ceket, beyaz atlet ya da bedeninin üst kısmı çıplak bir biçimde kadının
önünde duruyor. Kapakta genellikle ikinci
planda kalan kadınlara bazı kapaklarda hiç
yer verilmiyor. Görselliğin bu denli önemli
olduğu çağımızda bu kapaklar gençlerin,
özellikle genç kızların dikkatini hemen çekiyor.
2016 yılında “Teknolojinin Yeni Bağımlılık Uygulaması Ve Riskleri: Wattpad” adlı
bir makalede yer alan veriler de dikkati çekiyor. 2016 yılı içerisinde en çok okunulan
ve yayınevleri tarafından kitaba dönüştürülmüş Wattpad kitaplarını rastgele seçerek içerik analizine tâbi tutan bu makalede,
erkek karakterlerin problemlerini çözmek
için “riskli davranışlar” sergilediği, kadın
karakterlerin ise aile özellikleri ve düşük
benlik saygısı nedeniyle risk taşıdığı tespit ediliyor. Araştırma için seçilen 6 kitapta, karakterlerin büyük oranda 17-18
yaşlarında olduğu görülüyor. Kitapların
tümünde erkek karakterlerin, sigara, alkol
ve madde kullanma ile sonuçlanmış erken
cinsel deneyime ilişkin aktif yaşantıları bulunduğu, kız karakterlerin ise başlangıçta
bu alışkanlıklara sahip olmamalarına rağmen ilişkinin başlaması ile birlikte sigara,
alkol ve cinsel deneyime ilişkin yaşantılar
olmak üzere riskli davranışlara yöneldiği
vurgulanıyor.
Kitap karakterlerinin birbirine karşı “fiziksel” ve “duygusal” şiddet uyguladığı, bununla birlikte cinsel anlamda sözlü ifadeler
ve cinsel ilişkiye zorlayıcı psikolojik baskının erkek karakterler tarafından uygulandığı görülmüş. Kitapların tümünde “sen-
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den nefret ediyorum”, “aptal”, “iğrenç” vb.
ifadelerle ağır küfürlü ifadeler yer alıyor.
“Grinin Elli Tonu” adlı kitaptan oldukça
etkilenen bu yazarlar, kız karakterleri ilişkinin başında kendini “beğenmeyen” ve
“değerli bulmayan” şekilde tasvir ediyor
ancak ilişki sürecinde “kendini olumlama”
ve “değerli bulma” eğilimi, duygusu his12
settiği görülüyor.
Sonuç olarak Wattpad uygulaması, teknolojinin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan diğer sosyal ağ uygulamaları gibi
olumlu etkiler yaratabilecek özelliklere
sahip olduğu gibi büyük riskleri de içinde barındırıyor. Türkiye’de uygulamanın
kullanıcı sayısının giderek arttığı ve uygulama içinde 7 milyon Türkçe hikâyenin
olduğu dikkate alındığında, konu ile ilgili
yeni araştırmaların yapılması gerektiği ve
gençlerimizin doğru yönlendirilmesi gerekliliği ortaya çıkıyor. “Çocuğum kitap
okuyor” diyerek sevinen velilerin, okunan
kitapların içeriğine dikkat etmesi şart.

12 “Teknolojinin Yeni Bağımlılık Uygulaması Ve
Riskleri: Wattpad”, Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Dr. Meral Ağır, Mayıs 2016
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4. MODA
Moda Devleri Neden Müslümanların Giyimi İle İlgilenmeye Başladı?
“Gündelik hayat”, küreselleştirilmiş dünyada modernliğin bir kolu olarak kabul edilir.
Modernlik kisvesi altında sunulan, öğretilen ve dayatılan “belirli yaşam tarzları” gündelik
hayatımızı çepeçevre sarar. Popüler kültürün hedefinde yer alan gündelik hayat, özellikle
giyim-kuşam gibi yerel kültür ile ilişkili olan alanları kapsar. Popüler kültür ürünleri ile
bireysel ve toplumsal kimlik algılarını düzenlemek, meşrulaştırmak, kategorize etmek ve
onaylamak için çalışan Batı, bireylerin kendini ifade etmek için kullandığı en önemli araç
olan giyim-kuşam üzerindeki gücüne “moda” kavramı ulaşmıştır. Nitekim toplumların
da önemli bir parçası olan kıyafet seçimi ve giyim kültürü, etkisini giderek artıran moda
endüstrisinin tek eline girmiştir.
Batı eliyle yönetilen moda, özellikle bireysel/toplumsal kimliklerin inşasında ve yıkılmasında bir araç olarak kullanılır ve kimliklere ilişkin görüşlerimizi etkiler. Özellikle kitle iletişim araçları ile meşrulaştırılan bu tutum, toplumu ayıran sınıf ayrımlarını keskinleştirmesi
ile de tehlike arz eder. Bu kapsamda bir silah olarak kullanılan moda, belirli bir sınıfın rollerini ve özelliklerini ifade etme gücüyle bireyleri tek tipleştirir. Tek tipleşmiş bireylere ve
toplumlara ideolojisini çok daha kolay bir şekilde ulaştıran ve kabul ettiren moda sektörü,
“modern” düzene uyumlu “tüketici” bireylerin üretilmesine fayda sağlar. Kültür endüstrisinin temelinde yer alan tüketim isteği yaratma mefhumu, moda eliyle yapay gündemler ve
13
gereksinimler oluşturulmasına da yol açar.
13 “Gündelik Hayatın Bir Alanı Olarak Moda Aracılığıyla Kültürün Yeniden İnşası”, 1. Uluslararası Moda ve
Tekstil Tasarımı Sempozyumu, Ekim 2012
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2015 yılına kadar moda dünyası, Müslüman toplumları
ve kültürleri görmezden geliyor, “modernlik” kisvesi altında ürettiği ürünlerine uygun bulunmaması nedeniyle özellikle tesettürlü kadınları kapı dışında bırakıyordu.
2015 yılından itibaren defilelerinde başörtülü modellerini
sahneye çıkaran Dolce & Gabanna, H&M, UNIQLO,
DKNY, Mango, Chanel, Armani gibi moda markaları,
Batılı moda endüstrisinin gözünü Müslümanların giyimine ve kuşamına dikmiş olduğunu gösterdi. 2018 yılında da
moda defilelerinde kendine sıklıkla yer bulan tesettür giyime olan büyük ilginin en önemli nedeni para kazanmak
olarak gösteriliyor.
Financial Times tarafından sunulan bir rapora göre, İngiltere’ye Orta Doğu’dan gelen turistler kıyafetlere, diğer
ülkelerden gelen turistlere göre çok daha fazla harcama
yapıyorlar. 2014 yılında Kuveytliler kıyafetlere ziyaret başına ortalama 4,000 £ (5,229$) harcarken, Katarlı turistler ise 3,920 Dolar harcadılar. Paranın çoğunun üst düzey moda markalarında harcanması, moda endüstrisinin
Müslümanların etki alanına girdiğini kanıtlar niteliktedir.
Nitekim Kanada merkezli bir medya ve enformasyon şirketi Thomson Reuters tarafından hazırlanan bir rapora
göre, Müslüman giyim ve ayakkabı harcamalarının 2019
yılına kadar 484 milyar Dolara ulaşması bekleniyor. Bu
rakam, küresel giyim harcamaların yüzde 14,4’üne tekabül ediyor. Modanın içerisinde bulunan birçok kişi, Batılı
moda endüstrisi markalarının tesettür giyim türünü tekelleştireceğini ve Müslüman pazarlara girmenin bir yolu
14
olarak göreceğini söylüyorlar.
Bir yandan birçok Batı ülkesinde başörtüsü yasağı konuşulurken diğer yandan dünyaca ünlü markaların tesettür
giyime sahip kadınlar için kıyafet tasarlaması, yalnızca
şirketlerin para kazanma hırsı açıklanmamalıdır. Asıl tehlike, Müslüman kesimin giyim kuşamını ve dolaylı olarak “kendini ifade etme biçimlerini” dünyaca ünlü Batılı
markaların eline bırakmasıdır. Bu iki sorun, özellikle tasarımcılar tarafından üretilen ve yoğun bir şekilde Batı et14 “Moda dünyası tesettür giyime neden ilgi duymaya başladı?”, uhim.
org, 06 Ekim 2018
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Türkiye’den kaçırılan ve
büyük bir bölümü gelişmiş
ülkelerde sergilenen
eserlerimizin sayısının
150 bini aştığı belirtiliyor.
Louvre Müzesi’nin İslami
Sanat Eserleri bölümünde
ise nereden elde edildiği
meçhul olan 17 bin 500 eser
bulunuyor.
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kilerine sahip başörtülerinde kendini göstermektedir. Bu ürünlerin tasarımına ve
fiyat etiketine bakıldığında, Müslümanlar
için önemli olan “örtünmenin amacı”,
“kıyafetler ile kimlik kazanma” ve “israf”
konuları gündeme gelmektedir.
Markalara harcanan yüksek meblağlar
ve modanın tüketime yönlendirmesi, bir
Müslümanın giyiminde önem vermesi gereken “alçakgönüllülük” ilkesini yıkmaktadır. Yıkıma uğratılan bu değerin yerini
ise yine Batı eliyle üretilen yeni değerler
almaktadır. Bu kapsamda moda devleri,
Batılıların Müslümanları görmek istediği,
“modern” tarzda ürünler üreterek yeni bir
giyim-kuşam algısı yaratmaktadır. Tasarlanan kıyafetler ve başörtü modelleri ile
neyin tolere edilebilir veya modern olarak
kabul edilebilir olduğu belirlenmektedir.
Bu yolla Batı, Müslümanların giyimini
düzenleme yetkisine sahip olmaktadır.
Müslüman kadınları “özgürleştirmek”
adına çeşitli hamlelerde bulunan Batının
15
yeni gücü moda endüstrisi olmuştur.
Moda tarafından belirlenen giyim kuşam
pratiklerinde “tesettür algısının” nasıl
yaratıldığı da büyük önem arz etmektedir. ‘Tesettürlü’ olduğu iddiasıyla satılan
ürünler ve tasarımlar, çoğu zaman Kuran’ı
Kerim’de yer alan tesettür standartlarına
uymamaktadır. Çoğu yabancı tasarımcının
dikkatini çeken bu sorunun önüne geçmek
için uluslararası bir tesettür standardı belirlemek gerekmektedir çünkü tesettürün
ayrıntılarını bilmeyen Batılı firmaların üretim yapması, büyük kültürel dezenformasyonu beraberinde getirecektir.
15 “How the hijab went high-fashion and divided
Muslim women”, telegraph.co.uk, 13 Şubat
2016

Müslümanları şekillendirmek için çalışmalara başlayan moda endüstrisinin bir
diğer tehlikesi, markaların küresel Müslüman dünyasının sahip olduğu çeşitliliği göz önünde bulundurmaması olarak
tanımlanabilir. Yeni bir pazar oluşturulmasına karşın farklı demografik yapıda
bulunan Müslüman nüfusunun değerleri
görmezden gelinmektedir. Markaların
farklı coğrafyalardaki Müslümanların
İslam dinini algılayış ve yaşayış biçimlerini
bilmemesi; giyim ve tesettür giyim tanımlarını tek bir şekilde ele alması tek tipleşmeyi yaratmaktadır. Örneğin, dünyanın en
büyük Müslüman nüfusuna ev sahipliği
yapan Endonezya gibi ülkelerin, modaya
yoğun harcama yapan Suudi Arabistan
gibi ülkeler ile aynı giyim zevkine sahip olmadığı bilinmektedir. Endonezyalı Müslüman kadınlar kültürel olarak daha renkli
ve canlı kıyafetleri tercih ederken, Körfez
ülkelerinde bulunan Müslüman kadınlar
16
daha sade kıyafetler giymektedir.

16 “The Muslim Fashion Market Is Not a Monolith”, businessoffashion.com, 3 Şubat 2018
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5. KÜLTÜR MİRASLARINA YÖNELİK İHLALLER
Türk Kültür Mirası Batı Tarafından Çalınıyor
Türkiye’de müzecilik, neredeyse başladığı günden bu yana tarihi eser kaçakçılığı ile birlikte anılmaktadır. Milli varlıklarımızı yağmalayan bu kaçakçılık girişimlerinin en büyük
müsebbibi, Anadolu’nun zengin topraklarındaki eserleri kendilerine mal ederek kültürünü
zenginmişçesine göstermek isteyen Batı ülkeleridir. Dünyanın en ünlü müzelerine sahip
Batı, kültürel zenginliğini 1800’lerden itibaren Anadolu’ya gelen Fransız, Alman, İngiliz
tarihçiler, arkeologlar ve mühendislerin yürüttüğü çalışmalarda kaçırdıkları eserler ile sağlamıştır. Kendi eliyle elde edemediği tarihi eserlere ise kaçakçılardan para ile satın alarak
kavuşmuştur, dahası onları gizli bir şekilde teşvik etmiştir.
Tüm dünya çapında süren bu soygunun yalnızca Türkiye kolundaki yağmaları 2015 yılında derlemeye girişen İnşaat mühendisi Yaşar Yılmaz, yedi yılda hazırladığı “Anadolu’nun
Gözyaşları” adlı çalışmasında ülkemizden götürülmüş eserlerin kapsamlı bir envanterini
çıkarmıştır. En yoğun dönemi 1830-1922 yılları arasında olmak üzere, Anadolu’dan kaçırılan eser sayısının tespitine göre 80 binin üzerinde olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bu rakama
depolarda duran, özel koleksiyonlarda bulunan eserler dahil değil. Onlarla birlikte sayı
150 bini aşabilir. İtalyan kökenli emekli bir asker olan Cesnola’nın Kıbrıs’tan gemilerle
taşıdığı eser sayısı ise 100 binden fazla; zaman zaman 200’ü aşkın işçi çalıştırmak suretiyle
Bergama’yı yıllarca talan etmiştir. Bergama’daki Sunak, Hadriyan yapıları, Apollon Tapınağı’nın sütunları bu şekilde götürülmüştür. Bunlar heykel değil, koca koca binalar.”
diyor.
10 farklı ülkede 50’yi aşkın müze ve özel koleksiyonda yaptığı araştırma sonucunda Yılmaz, Fransızların Assos’tan (Behramkale) götürdükleri eserleri Louvre Müzesi’nde;
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İngilizlerin Kısantos’tan (Kınık) taşıdıklarını British Museum’da; Avusturyalıların Efes’ten aldıkları 45 metrelik mermer
Partlar Anıtı ve boyu 211 metre olan Trysa Anıtı’nı Viyana’da sergilediklerini tespit
etmiş. Almanların ise başta Bergama olmak üzere Priene, Milet, Magnezya, Troya Hazineleri ve Zincirli Hitit eserlerini
Berlin’e taşıdıklarını; bunların Berlin’deki
Altes Müzesi, Bergama (Pergamon) Müzesi, Neues Müzesi gibi müzeleri süsledi17
ğini söylüyor.
Zeugma mozaiklerinin iade süreciyle gündeme gelen yurt dışına yasa dışı yollarla
çıkarılan tarihi eserleri ait oldukları topraklara geri döndürmek için uluslararası
alanda çalışmalar yürüten Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu konudaki hassasiyeti ile
gerçekleri gün yüzüne çıkarıyor. 200 yıldır
yapılan kazılarda çalınan eserlerin izi ABD
ve Avrupa’ya kadar uzanıyor. Bu ülkelerin ziyaret edilmesinden sonra bir envanter
çıkaran Bakanlık, “Türkiye’den kaçırılan
tarihi eser sayısı: 150 bin; Irak işgali sürecinde kaçırılan tarihi eser sayısı: 15 bin;
Irak Kütüphanesi’nden kaçırılan el yazmalı eser sayısı: 82 bin 258” tespitinde bulundu. Tarihi eserlerin en fazla bulunduğu
ülke ise ABD. Onu Almanya, Bulgaristan
ve Danimarka izliyor; İngiltere, İrlanda
Cumhuriyeti, İskoçya, İsrail, İtalya, Macaristan, Moldova, Polonya, Portekiz ve
Rusya’da da geri getirmek üzere resmi iş18
lemlerin başlatıldığı eserler bulunuyor.
2003’ten bu yana Türkiye’ye ait 4 bin 311
eserin yürütülen yoğun diplomasiyle geri
17 “Batılı bir soygun: Tarihi eser kaçakçılığı”, turkiyeiktidardergisi.com, 22 Mayıs 2018
18 “Kaçırılan tarihi eserlerimizin Anadolu topraklarına dönüş hikâyesi”, fikriyat.com, 27 Eylül 2018

alındığı, binlerce eserin de döndürülmesi
için görüşmelere başlandığı biliniyor. İadesi beklenen tarihi eserler arasında Zeugma Mozaiği (ABD), Konya Beyhekim
Camii mihrabı (Almanya), İki mermer
heykel başı (Avusturya), İskender başı
heykeli (Belçika), Eşrefoğlu Cami Halısı
(Danimarka), Eyüp Sultan Camii’ne ait
bir çini karo (Fransa), Eros başı heykeli
(İngiltere), Urartu Şamdanı (İsrail), Lidya yazıtı ile Osmanlı sancağı (İtalya) gibi
19
kültürel miraslarımız bulunuyor.
2018 yılında yürütülen çalışmalarda ise
Erzurum Müzesi Müdürlüğünden kaybolan ve Interpol Çalıntı Sanat Eserleri
Veritabanına kayıtlı bir bronz dağ keçisi
heykelciğinin Fransa’da faaliyet gösteren
bir galeride olduğunun tespit edilmesi üzerine harekete geçildi ve 15 Ocak’ta
eserin ülkemize geri getirilmesini sağlandı.
İskoçya’nın Edinburgh şehrinde ele geçirilen ve MÖ 4. yüzyıla tarihlenen Karya dönemine ait olduğu belirlenen “Altın
Taç” için 2010 yılında başlanan çalışmalar
da sonuçlandırılarak 18 Ocak’ta evine ge20
tirildi.
İslam Sanat Eserleri Louvre’da
Sergileniyor

Dünyanın en önemli müzeleri arasında yer
alan ve yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği Louvre Müzesi’nin İslam Sanat Eserleri Bölümü’nde yaklaşık 17 bin 500 eser
bulunmaktadır. İslam ile uzaktan yakından alakası olmayan Fransa’nın bu denli
19 “Tarihi eserler vatanına dönüyor”, yenisafak.
com, 18 Haziran 2018
20 “Binlerce Yıllık Eserlerimiz “Altın Taç” İle
“Dağ Keçisi Figürini” Yeniden Türkiye’de”, basin.kulturturizm.gov.tr, Ocak 2018

KÜLTÜR-SANAT

kuvvetli bir mirası sergilemesi, kimse tarafından sorgulanmıyor. Müzede İslam’ın
ilk yılları olan 7. yüzyıldan kalma eserler
dahi bulunuyor. Bu tarihten itibaren 19.
yüzyılın ortalarına kadar uzanan çeşitli
dönemlere ait eserlerin sayısının en yoğun
olarak 2. Dünya Savaşı’ndan sonra arttığı
21
biliniyor.
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21 “İslam Sanat Eserleri Louvre’da sergileniyor”,
aa.com.tr, 14 Ekim 2018
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1. REFAH İÇİN EKONOMİK SAVAŞ1
2018 yılı Türkiye ekonomisi için zorlukların çok daha fazla hissedildiği bir yıl olarak kayıtlara geçti. 457 milyar Dolarlık dış borç, Türk Lirası’ndaki değer kaybı ve yüzde 25’lere
ulaşan enflasyon nedeniyle zor durumda kalan ekonomimizde son 10 ayda Dolar yüzde 56
arttı, faizler yüzde 12’den yüzde 36’lara yükseldi, Merkez Bankası politika faizini yüzde
8’den yüzde 24’e çıkardı. Özel sektörün 372 milyar Dolar olan dış borcu ise TL bazında
yüzde 56 arttı.
İçinde bulunduğumuz durumun nedenlerinin ne olduğu konusunda ise yaygın olarak üç
tip açıklama girişimi bulunuyor. Farklı iktisat ekolleri, birbirinden farklı nedenler ve çözüm yolları sunmasına rağmen krizi ekonomik değişkenler ile açıklamanın mümkün olduğu konusunda ortak bir düşünceye sahipler. İkinci yaygın görüş, genellikle muhalefet
kesiminde dillendiriliyor ve bu kapsamda krizin Türkiye’deki “Erdoğan temelli tek adam
rejimi” ile ilintili olduğu ve daha demokratik adımlar atılarak çözülebileceği tartışılıyor.
Üçüncü açıklama ise iktidar çevresinden gelen “ekonomik savaş” ya da “ekonomik saldırı”
argümanı. Bu düşünceye göre Türkiye tıpkı 15 Temmuz’daki gibi bir saldırı altında ve
yaşananların ülke içi ekonomik ya da siyasi temeli bulunmuyor.
Her üç açıklamanın da eksik veya taraflı oluşu, panik havasının dinmesine yetmiyor. Özellikle ekonomiyi siyasetten ayıran açıklamalar, İkinci Dünya Savaşı’na kadar uzanan sürecin
doğru okunamamasına sebep oluyor. Bu kapsamda atılacak ilk ve en önemli adım, yaşanan
sorunların Türkiye ile başladığını ya da yalnızca Türkiye ile sınırlı olduğunu kabul etmemekten geçiyor.

1

Metnin genelinde Gazeteduvar yazarı Sayın Ümit Akçay’ın köşe yazılarından yararlanılmıştır.
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Uzun yıllardır uluslararası ticaret, ülkelerin gelişmesi ve ilerlemesinin tek yolu
olarak görülen serbest ticaret ilkeleri ile
yönetiliyordu. Küresel alana yayılmış olan
üretim zincirlerini ve ekonomiler arasındaki karşılıklı bağımlılığı yaratan serbest
ticaret ekonomisi, en büyük destekçisi olan
ABD’nin büyümesini sağlamış, ülkeler
üzerindeki hegemonyasının temel direği
olmuştu. ABD’nin -kendi fikrine göre- artık serbest ticaretten edineceği fayda azaldı, zarar ise arttı. Obama döneminden bu
yana sürdürülen yeni ekonomi stratejisi,
Trump’ın seçim politikalarına daha şiddetli bir şekilde rengini vermişti. Bu anlamda
ABD, imparatorluğunu sürdürmek için
farklı arayışlara girmiş durumda diyebiliriz. Bu kapsamda giderek içine kapanan
bir çerçevede ilerleyen ABD, kazan-kazan
ilkesini yıktı ve serbest ticaretten korumacılığa doğru bir dönüşüm yaşamaya başladı.
Trump, “önce Amerika” dedi ve “ticaret
savaşları iyidir, kolay kazanılır” iddiasında
bulundu. Trump gibi düşünmeyen diğer
politikacılar ve ülkeler de kendi iç pazarlarını ve üreticilerini korumak için misilleme yapmak zorunda kalıyorlar. Bu gelişmeler, küresel ticaret mekanizmalarının
bir kırılma noktasında olduğunu, taraflar
arasında ticari gerginliklerin tırmanacağını ve ticaret savaşlarının başlayabileceğini
göstermektedir. Nitekim Dünya Ticaret
Örgütü, dünyanın en büyük 20 ekonomisini oluşturan G20 ülkelerinin 2018’in 5
aylık döneminde toplam 481 milyar Doları
kapsayan 40 yeni ticaret kısıtlayıcı tedbir
aldığını ve bunun keskin bir artış olduğu2
nu bildirdi.
2

“Dünya Ticaret Örgütü’nden G20’ye Uyarı”,

a. Ticaret Savaşlarının Arka Bahçesi
Neoliberalizm tükendi, oyunu yeniden kuralım

Değişen dengelerin ve ABD’nin yaptırımlarla dolu hamlelerinin nedenleri ise
1980’lere dayanıyor. 1980’li yıllar ila 2008
krizi arası dönem, dünya genelinde merkez bankalarının itibarının arttığı bir dönem olarak kayıtlara geçti. Özellikle ABD
ekonomisi için bu dönemin temel mottosu Büyük İtidal (Great Moderation) idi.
Büyük İtidal, 1970’lerdeki kriz sonrasında ABD ekonomisine tekrar istikrar
kazandıracak, gerek enflasyonda gerekse
büyümede yaşanan büyük oynaklıkları
ortadan kaldıracaktı. Merkez bankaları,
bu süreçteki paylarının büyük olduğunu
düşünmekteydiler. Bu kapsamda kredi genişlemesi, parasal harcamalar, dış yatırımların hızlandırılması gibi adımlar atılırken,
özellikle 1980 borç krizinden sonra IMF,
Dünya Bankası aracılığıyla neoliberal modelin tüm dünyaya dayatılması, hem merkez ülkeler hem çevre ülkelerin yönetilmesini başlattı.
Neoliberal model, krizin temel problemleri olan talep yetersizliği, yatırım alanları sıkıntısı, ihracat alanı yaratılması gibi sorunları dünya ekonomisine açtı. Küreselleşme
süreci ile bütün problemler halı altına
süpürüldü. 2000’lere gelindiğinde, gelişkin makroekonomik modeller sayesinde
oynaklıkların ve hatta ekonomik krizlerin
geride kaldığı ana akım iktisatçılar ve merkez bankacılar arasında yaygın bir kabul
halini almıştı.
2008’de patlak veren küresel ekonomik
kriz, bu düşünceyi bozdu. Krizin ilk aşaması, ABD’de yaşanan çöküş olarak gerhaberler.com, 23 Kasım 2018
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çekleşti. Çöküş sonrasında batan şirketlerin kurtarılması, faiz oranlarının sıfıra
yakın bir noktaya çekilmesi ve sonrasında
uygulamaya alınan parasal genişleme programları, krize karşı alınan üç temel politika oldu. Kriz Avrupa’ya ulaştıktan sonra
firmaların iflası, devletlerin iflası düzeyine
ulaştı. Avrupa’da politikacıların krize karşı uyguladığı program ise ABD’den farklı
olarak kemer sıkma uygulamalarına dayanıyordu. Kemer sıkma politikası, emek
verimliliği Avrupa ülkelerine göre düşük
olan ülkelerin emek piyasasını kontrol altına alma ve bu yolla üretkenliğin artırılarak
dış açıkların kapatılmasına dayanıyordu.
Merkez ülkelerde kredi genişlemesinin
yaşandığı 2000’li yıllardan özellikle 2010
ila 2011 yıllarına kadar yükselen piyasalar
kuvvetli ekonomik büyüme performansı gösterebildiler. Türkiye’de bu dönem
3
“krizin teğet geçmesi” olarak tartışılmıştı.
Küresel ekonomik krizin üçüncü aşamasına, 2012 sonrasında “yükselen piyasalar”
olarak adlandırılan ülkelerin ekonomik
büyüme temposunun düşmesinden sonra
geçildi. Yükselen piyasalardan biri olan
Türkiye’nin açmazı da bu tarihten sonra
başladı. Kısacası, ABD’nin şu anki hamlelerinin en temel sebebi, 2008 yılından
beri girdiği krizden asla çıkamaması, yeni
sermaye birikimi arayışları ve neoliberal
çıkmazına yeni bir model sunamamasıdır.
Türkiye’de bu durumdan dışa açık ekonomik yapısı nedeniyle yüksek oranda etkilenmektedir.
Eski sömürge, yeni rakip

90’lı yıllardan itibaren neoliberalizm politikaları, hem dünyanın hem de Türkiye
3

“Küresel krizin neresindeyiz?”, gazeteduvar.
com.tr, 29 Ağustos 2016

gibi çevre ülkelerin bol likidite ve tüketim
çılgınlığına kapılmasını sağlamıştır. Çin’in
ucuz işgücünün rekabetçi fiyatları ile üretilen ürünler ve ara mallar, Kapitalist Amerikan çılgın tüketim alışkanlıklarını tatmin
edebilmek için piyasaya sürülmüştür.
“Komünist Çin”, kapitalizmi ve dolayısıyla Amerika’yı besleyecek tüketim mallarını yüz milyonlarca Çinlinin ağır koşullar
altında çalışarak elde ettiği tasarruflar ile
finanse etmiştir. Bu artı değer, zamanla
Çin’in ekonomik olarak büyümesini sağlamıştır. Bu büyüme, Çin’in ekonomik ve
siyasi özerkliğini tesis etmek için kullanılmıştır. ABD ise bu süre zarfında üretim ve
kredi süreçlerini kontrol etmekten uzaklaştı; bu da ABD’nin küresel gücü olan
doların uluslararası ticaret ve para sistemi
içindeki ağırlığının dayanaksız kalmasına
yol açtı.
Şu anda dünyada ekonomik eksenin hızlı
bir şekilde Asya’ya kaymakta olduğu biliniyor. İkinci Dünya Savaşı akabinde ABD
ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki
payı yüzde 25’ti. Bugün bu oran yüzde
16’ya düşmüş durumdadır. Çünkü satın
alma gücü paritesine göre Çin, 2011’de
ABD’yi geçerek dünyanın en büyük ekonomisi haline gelmiştir. PwC’nin tahminlerine göre, 2050 yılında dünya ekonomisinin yüzde 20’sine Çin tek başına sahip
olacak, bugün yüzde 7 olan Hindistan’ın
payı yüzde 15’e kadar çıkacak. Buna karşın ABD’nin payı yüzde 12’ye gerileyecek,
AB’nin payı ise aynı süreçte yüzde 15’ten
yüzde 9’a kadar düşmüş olacak. Böylece
ABD ve AB’nin dünya ekonomisindeki
halihazırdaki yüzde 31’lik toplam payı,
yüzde 21’e kadar gerileyecek; sadece Çin
ve Hindistan’ın payı ise yüzde 35’e çıka-
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rak ABD ve AB ekonomilerinin toplam
büyüklüğünü ciddi biçimde aşmış olacak.
Sarsıntının temeli yalnızca ekonomik kökenli değil. Rusya ve Çin’in her alanda
aldığı pozisyonlar, bu durumu gözler
önüne seriyor. Rusya’nın 2008 yılında
Gürcistan’a askeri müdahalesi, 2014 yılında Kırım’ı ilhakı, 2015 yılından itibaren
Suriye’deki savaşta aktif olarak yer alması
ve güçlü silah sanayisi; Çin’in Transpasifik’teki gücü, Kuşak ve Yol İnisiyatifi
Projesi ve Afrika hamleleri bu gelişmelere
örnek gösterilebilir. ABD’ye karşı yükselen yeni aktörler, Avrasya’da yeni dengeler
meydana getiriyor.
Bu sürece Amerikan şirketlerinin hayli
sessiz kalmış olması da tartışılıyor. Bu ayrıntıya dikkat çeken Amerikalı ekonomist
Stiglitz, Trump’ın hamlelerini günümüz
serbest ticaret ekonomisi dinamiklerine
koyulmuş bir bomba olarak nitelendiriyor
ve Amerikan şirketlerinin Çinli şirketler
ile rekabet edememesini not ediyor. Stiglitz’e göre artık Amerikan şirketlerinin
karşısında küresel ölçekte ciddi bir rekabet gücüne sahip Çinli şirketler var. Çin,
bu Amerikan şirketleri için sadece ucuz
iş gücü ve yarı mamul temin edilecek bir
ülke olmaktan çoktan çıkmış durumda;
özellikle yapay zekâ konusunda kat ettiği
mesafe çok endişelendiriyor. Pekin yönetimi, ‘Çin Malı 2025’ projesiyle tüm sektörlerde teknolojiyi güncelleyerek ABD
ile arasındaki uçurumu kapatmaya kararlı
bir şekilde ilerliyor. Rusya’nın siber alanda
sağladığı güç ise bu çekincenin başka bir
noktasını oluşturuyor.
Ayrıca Çin, Rusya ve diğer BRICS üyeleri, liderlik yaptığı bir yeni ekonomik
düzen oluşturmakta ve bu düzende mev-

cut eski düzenin kurumlarının karşısına
kendi kurumlarını koymaktadır. Bu duruma IMF’nin karşısına yatırım bankaları, Dünya Bankası’nın karşısında altyapı
bankaları gibi büyük bankalar kurulması
ya da doların zayıflatılması, milli paralarla
yapılacak ticaretin öne çıkarılması gibi örnekler verilebilmektedir.
b. Türkiye Ekonomisini Anlamak

İçinden geçmekte olduğumuz dönemin
temel dinamiklerini açıklamak için Türkiye’nin ekonomisine kısa bir bakış atmamız
elzemdir. Türkiye ekonomi politikalarının
ana merkezi 24 Ocak 1980’den bu yana
neoliberalizmdir. Ancak bu, programın
o tarihten bu yana kesintisiz bir çizgide
ilerlediği anlamı taşımamaktadır. Hatırlanacağı üzere 1990’lı yılların sürekli kriz
durumu, 10 yıl gibi kısa bir süre içerisinde 10’dan fazla hükümetin gelip gitmesi,
1994 ve 1999 ekonomik çöküşleri, 1997
askeri müdahalesi ve Kürt sorunu gibi
kötü olaylar, kronikleşme yaşanmasına neden olmuştu.
Kronik siyasi istikrarsızlığın temel dinamiği ise “yapısal uyum ikilemi” olarak
tartışılmaktadır. Bu kapsamda, siyasi iktidarlar birbiriyle çelişen iki amacı aynı
anda gerçekleştirmeye zorlanmıştır. Bu iki
amaçtan biri, IMF ve Dünya Bankası’nın
dikte ettiği ve Türkiye’deki büyük sermaye kesimleri tarafından da aktif bir şekilde
desteklenen yapısal uyum programlarının
hayata geçirilmesiydi. Yapısal uyum programlarında özelleştirme, serbestleştirme ve
devletin küçültülmesi öncelikliydi. Her üç
gelişmenin gerçekleştirilmesi durumunda,
halkın gündelik hayatında negatif gelişmeler yaşanacaktı. Siyasi partiler iktidara
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gelebilmek için IMF programını kabul edeceklerini ilan
ettiler ancak halktan gelen baskılar programları engelledi
ve bu açmaz ana akım siyasi partilerin yok olmasına neden
oldu.
2001 krizi, Türkiye’nin yakın tarihinde en az 1980 darbesi kadar önemli bir dizi değişimi tetikleyen kritik bir olay
olarak kabul edilmektedir. Krizin ardından gelen 2002 seçimlerinin kazananı olan AK Parti, neoliberal ekonomik
programda kendine özgü modifikasyonlar gerçekleştirdi.
2001 krizi sonrası gerçekleştirilen reformlar, 1990’ların
siyasal istikrarsızlığının sorumlularından biri olan yapısal
uyum ikilemini ortadan kaldırması nedeniyle önemliydi.
2002 yılından sonra uygulanan AB’ye uyum süreci ve 10
yıllık IMF programı, neoliberalizm modelinin kuruluşuna hem dıştan hem içten destek sağladı. AB’ye üyelik sürecinin canlandırılması, uluslararası sermayeyi ülkeye çekmek için bir güvence mekanizması kurdu ve Türkiye’deki
eski düzenin unsurlarının tasfiye edilmesi için de kritik bir
işlev gördü. Benzer şekilde IMF programı da yabancı yatırımları cezbedecek bir dış destek olarak işledi.
2002 sonrası dönem, küresel ekonomik konjonktür nedeniyle Türkiye ve benzeri ülkelere gelen fonların bol
ve ucuz olduğu bir dönem olarak kaydedildi. Daha önce
bahsedilen AB uyum süreci ve IMF paketine ek olarak
gelen kredi genişlemeleri, AK Parti hükümetinin uygulanan neoliberal ekonomik pakete gelecek tepkileri giderecek mekanizmaları geliştirebilmesini sağladı. Bu sayede
2002-2013 yılları arasında istikrarlı bir ekonomik büyüme
sağlandı. Ancak daha önce de değindiğimiz üzere 2013 yılında, düşük faize rağmen TL’nin değerini koruyabilmesini mümkün kılan küresel ekonomik konjonktür değişti.
Bunun nedeni, ABD’nin 2008 küresel ekonomik krizinden çıkış için uyguladığı parasal genişleme politikasının
sonuna gelmesiydi.
Faiz, enflasyon ve döviz kuru

2013 yılından sonra ekonomide baş gösteren darboğazları
yaratan açmazlardan bahsetmek, yaşananları anlamlandırma noktasında hayati önem taşıyor. Bu darboğazların nedeni, ana olarak ülke ekonomisinin sermaye hareketlerine

103

ABD’nin küresel ekonomik
savaş ilan etmesinin en
temel sebebi, 2008 yılından
beri girdiği krizden asla
çıkamaması, yükselen
yeni güçler karşısında
hegemonyasını kaybetme
korkusu, yeni sermaye
birikimi arayışları ve
neoliberal çıkmazına yeni
bir model sunamamasıdır.
Dışa açık ekonomik yapıya
sahip olan ülkeler, bu
savaştan yüksek oranda
etkilenmektedir.
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aşırı duyarlı olması ve ithalata bağımlı bir
üretim yapısına sahip olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’nin bu iki özelliği, resmi
olarak uygulanan enflasyon hedeflemesi
yerine döviz kuru hedeflemesi uygulanmasına yol açıyor. Tüm bunların ışığında da
faiz politikası, enflasyondan çok dövizdeki
artışa duyarlı olarak gerçekleştiriliyor. Ve
bu da döviz-faiz ilişkisi yaratıyor diyebiliriz.
Ekonomik büyümenin sürmesi, AK Parti’nin her zaman temel amacı oldu. Ekonomik büyümenin canlı tutulabilmesi için
faizin düşük tutulması gerekmektedir.
Ancak dışa açık bir ekonomide, faizin düşük tutulması durumunda talep olmayacağı için para birimi değersizleşebilir. Daha
yüksek ekonomik büyüme için faizin baskılanması, TL’deki değersizleşmeyi ve kur
şokunu yaratmaktadır. TL’nin daha fazla
değersizleşmesini önlemek üzere yapılan yüksek oranlı faiz artışı ise ekonomik
büyümeyi yavaşlatmaktadır. Türkiye’nin
üretim yapısı büyük ölçüde ithalata bağımlı olduğundan, TL’deki değersizleşme
aynı zamanda enflasyonun artışı olarak
karşımıza çıkmaktadır.
2013 sonrası iki darboğaz yaşandı, 2018
4
üçüncüsü oldu

2013 sonrası dönemde karşılaşılan ilk sorun, ekonomik yavaşlama ortamında enflasyonun arttığı Ocak 2014 yılında gerçekleşti. TL’nin hızla değersizleşmesi ve
merkez bankasının sert bir şekilde faizleri
yükseltmesi ile darboğaz yaşandı. Küresel
4

Raporumuz 2018 yılı ile sınırlı tutulacağından,
2014 ve 2016 yıllarında gerçekleşen darboğazlarda, Türkiye üzerine yapılan dış baskılara değinilmemiştir.

konjonktürdeki toparlanma ve Avrupa
Birliği Merkez Bankası’nın parasal genişlemeye devam etmesi gibi nedenlerle ertelenebildi.
2016 yılının ikinci yarısında, ertelenen
sorunlar yeniden baş gösterdi. Özellikle
15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimi,
mevcut sorunları artıran maşa görevi gördü. TCMB, bu kur şokunu atlatmak için
2017’nin ilk dört ayında faizi artırdı. Bu
faiz artırımının ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yapmaması için Kredi Garanti Fonu desteği ile 30 binden fazla firma batmaktan kurtarıldı, vergi indirimleri
ve teşvikler uygulandı. Uygulanan strateji
ne yazık ki sorunların çözülmesine odaklı
değildi.
c. Dolar Krizi Kimin Eseri?

“Ekonomik saldırı” ya da “dış güçler”,
Türkiye’nin her döneminde etkili oldu.
Daha öncesinde bahsettiğimiz durumlar
ışığında, 2018 yılında yaşadığımız sorunun temel kaynağının ABD tarafından
tüm dünyaya açılan “ekonomik savaş”
olduğunu söyleyebiliriz. Bu ekonomik savaştan Türkiye’nin bu denli etkilenmesinin nedeni ise ekonomisinin dövize bağımlı yapısı nedeniyle, küresel konjonktürdeki
değişimlerden bağımsız düşünülemez bir
noktada bulunmasıdır. Üretimdeki dışa
bağımlılık, ekonomiyi dövizdeki hareketlere aşırı duyarlı hale getirmiştir, bu da
enflasyon ve faiz sorunlarını beraberinde
sürüklemiştir. Kısacası savımız, hem ekonomideki değişimlerin hem de ekonomik
saldırıların aynı anda gerçekleştiği ve Türkiye ekonomisini etkilediği üzerine kuruludur. 2018 yılında Türk ekonomisinin
karşılaştığı saldırılar ise şu şekilde özetlenmektedir:
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Saldırılar erken referandum kararı ile başladı

Türkiye, 2017’de gerçekleştirdiği referandum ile parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da
belirttiği üzere, eski sistemin hastalıkları
Türkiye’yi yavaşlatıyordu. Türkiye ekonomisini geliştirecek, işsizlik gibi halkı direkt
ilgilendiren sorunlara çözüm olabilecek
yatırım ve reform kararlarının daha hızlı
bir şekilde hayata geçirilmesi ise koordinasyonun artırılmasına bağlıydı. Ancak
daha seçimlere yaklaşık 1,5 sene varken
dahi seçim tartışmalarının yüksek sesle
tartışıldığı bir ortamda belirsizlikler ortaya
çıkmaya başlamıştı.
Büyümenin olumsuz etkilenmemesi için
erken seçim kararı alındı ve ABD’nin
kartlarından biri olan uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşları hemen devreye girerek Türkiye’nin kredi notunu düşürdü. Mart ayında Moody’s, Türkiye’nin
kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin
iki not altına çekti; Standard&Poor’s ise
BB’den BB-‘ye indirdi. Hükümet yetkilileri, uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşlarının Türkiye ile ilgili kararlarını
yayımlanacağı tarihten çok daha önceye aldıklarını bildirerek “siyasi eksenli ve seçim
sürecini etkilemeye yönelik bir açıklama”
5
yapıldığını vurguladı.
Mayıs ayında Fitch Ratings, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TCMB ile ilgili yaptığı
değerlendirmeler üzerine harekete geçerek
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri, Haziran seçimlerinden sonra keyfi politika yapımı ve politika öngörülebilirliğinin baskı

altına girmesi olasılığını gündeme getiriyor. Bu durumun, sıkı global finansal şartlarını Türkiye’nin büyük dış finansman
ihtiyacının yarattığı kırılganlığı test ettiği
bir zamanda meydana gelmesi muhtemel”
açıklamaları ile piyasanın seçimlerden sonraki Türkiye’ye olan güvenini sarsmayı he6
defledi.
Batıda erken seçim kararı aynı zamanda
Erdoğan’ın bozulan ekonominin halka
yansıtılmaması planları ile de yorumlandı. Örneğin Fransız Le Monde ve İtalyan
Corriere della Serra gazeteleri, Türkiye’nin ekonomik verilerini çarpıtarak Türkiye’de ekonominin gidişatının iyi olmadığı ve seçim kararının bu nedenle alındığı
algısını oluşturdu. Uluslararası iş gazetesi
Financial Times, haberi “Erdoğan U dönüşü yaptı ve erken seçim dedi” başlığıyla
duyurdu ve erken seçimin ekonominin gidişatına dair uyarıların arttığı bir dönemde
alındığını iddia ederek “Kimse ekonomik
gidişatın ne kadar büyük bir dezavantaj
yaratacağını bilmiyor ama anlaşılan Bay
7
Erdoğan risk almak istemiyor” dedi.
New York Times ve Times gazeteleri, patates-soğan fiyatlarındaki artış üzerinden
subjektif bir söylem üretti ve “Erdoğan
seçimleri çantada keklik gördü; ancak şükürler olsun ki patates ve soğan fiyatlarıyla
kendisini gösteren ekonomik kriz ortamı
bunun tersini işaret ediyor” ifadelerini
8
kullandı. Seçim sürecinde kaleme aldı6

7
5

“Kredi derecelendirme kuruluşları seçim çalışmalarına başladı”, yenisafak.com, 02 Mayıs 2018

8

“Fitch’ten Türkiye’ye uyarı: Para politikasında
aşınma baskı yaratır”, dünya.com, 22 Mayıs
2018
“İngiliz basınında Türkiye’de erken seçim”, bbc.
com, 19 Nisan 2018
“Batı Medyasında Türkiye Karşıtlığının Ekonomik Kökenleri”, setav.org, 24 Eylül 2018
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ğı birçok analizle Erdoğan karşıtı tavrını
gizlemeyen İngiltere merkezli ekonomi
dergisi Economist, Türkiye’deki seçimlerin ekonomik analizinden ziyade olası siyasi sonuçlarına odaklandı ve Erdoğan’ın
seçilmesi durumunda oldukça olumsuz bir
tablonun ortaya çıkacağını savunarak yaşanan ekonomik sıkıntıları önceden bildirdi.
FT, Forbes, Wall Street Journal ve Bloomberg gibi mali işlerin raporlanmasında
uzmanlaşmış kuruluşlar tarafından da sıkça dile getirilen bu tutum, Fitch tarafından
seçmenin “Türkiye’nin Haziran ayında
yapılacak seçimler sonrasında kredi profilini riske atmamaları konusunda uyarılması” ile resmileştirildi.
106

Rahip Bruson krizi

Temmuz ayında ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu, Türkiye’nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan
‘Türkiye Uluslararası Finansal Kurumlar
Yasası’nı kabul etti. “ABD’li büyükelçilik
görevlileri, Papaz Brunson ve tüm ABD
vatandaşlarının tacizine ve keyfi olarak gözaltına alınmasına son verene kadar baskı
yapmaya devam edeceğiz” açıklamalarının ardından ABD Hazine Bakanlığı’na
bağlı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi
(OFAC), Trump’ın talimatıyla Amerikalı
papaz Andrew Brunson’ın tutukluğunda
kilit rol oynadıklarını gerekçe göstererek
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu’yu yaptırım listesine koydu ve piyasalardaki kırılganlığı
tetikledi. Açıklamada ayrıca, Gül ve Soylu’nun “Türkiye’nin ciddi insan hakları ihlallerinden sorumlu olan devlet teşkilatlarının liderleri” olarak görev yaptıkları öne
sürüldü. İlk yaptırım sinyali olarak kayıtlara geçen bu olay, ABD’nin siyaseten iste-

diğini alamadığı dönemde ekonomik yap9
tırım gerçekleştirmesi olarak yorumlandı.
Yaklaşık 2 hafta sonra, Donald Trump imzasıyla Beyaz Saray tarafından yayımlanan
bildiride Türkiye’den satın alınan çelik ve
alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verildi. Bu kapsamda gümrük vergisinin alüminyumda yüzde 20; çelikte de yüzde 50’ye çıkartılması
kararlaştırıldı. Trump bu kararı, Hazine
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “yeni
ekonomik modeli” açıklaması esnasında,
Twitter’dan duyurarak tartışılmasız bir
şekilde Türkiye’nin ekonomik istikrarını
hedef aldı. Tüm dünya, Amerika’nın davranışlarını Dünya Ticaret Örgütü ve serbest ticaret kurallarını hiçe sayan bir tutum
olarak nitelendirildi. ABD’nin hedef göstererek kasıtlı yaptırımlarda bulunmasının
hem dünya ticaretini hem de Amerikan
ekonomisini olumsuz etkileneceği bildirildi. Kararın ardından 4.7-4.9 seviyelerinde
olan dolar kuru kısa sürede 7.2 seviyelerine çıktı ve TL %35 değer kaybına uğradı. Trump, ayrıca F-35 savaş uçaklarının
Türkiye’ye teslimatını askıya alan bütçe
yasasını onaylamakta gecikmedi. Sonrasında, borsada yapılan gece alımlarıyla “kur
manipülasyonu” oluşturulmaya devam
edildi.
ABD’nin başlattığı ekonomik savaşa müdahil olan kredi derecelendirme kuruluşları S&P ve Moody’s, art arda Türkiye’nin
kredi notunu indirdi. Trump’ın açıklamasının ardından Türkiye’nin kredi notunu
düşürdüğünü açıklayan Standard&Poor’s, Türkiye’nin yabancı para cinsinden
kredi notunu BB-’den B+’ya düşürerek,
9

“ABD’den Türkiye’ye yaptırım”, bbc.com, 2
Ağustos 2018
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görünümü “durağan” olarak teyit etti;
Moody’s de Türkiye›nin kredi notunu
Ba2’den Ba3’e düşürdüğünü ve görünümünü “negatife” çevirdiğini açıkladı. Türkiye’ye yönelik bilinçli bir tavır alındığı
kanıtlayan bu durum yine tepki topladı ve
Türkiye’nin ekonomik gerçeklerini yansıt10
maması nedeniyle adil bulunmadı.
Nitekim ABD merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü “Türk Lirası şu anda adil
değerinin önemli derecede altında.” ifadesini paylaşarak oluşturulan manipülasyona
ve kur oyununa gönderme yaptı. ABD’li
John Perkins, “Başkan Trump geleneksel
uluslararası ilişkileri ve küresel ekonomiyi
alt üst etmeye baş koymuş gibi görünüyor.
Türkiye gibi gelişen ekonomileri hedef
alan ekonomik tetikçilerin olduğu konusunda hiçbir şüphem yok.” açıklamasında
bulundu. Hükümeti savunması ile ünlü
Amerikan medyası dahi alınan kararların
“son dönemdeki Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı” ile ilgili olduğuna işaret
ederek ilave vergilerin kayda değer bir gerekçeye dayanmadığını belirttiler. Rusya,
İtalya, Almanya, İran, Pakistan, Lübnan
ve Katar gibi ülkeler de Türkiye’nin dolaylı yoldan bir saldırı altında bulunduğunu kabul ederek “Türkiye’nin yanındayız”
mesajı verdiler.
“Neden Türkiye’ye saldırıyorlar?” sorusunun cevabını bulmak ise çok zor değil.
Gezi, 17/25 Aralık, 15 Temmuz gibi girişimler ne için yapıldıysa, bu saldırılar da
bitmeyen hesaplaşmanın bir devamı niteliği taşıyor. Buradaki temel mesele, Türkiye’nin ABD’nin hegemonyasından bağımsız olma iradesi göstermesidir diyebiliriz.

Bu kapsamda ABD’nin saldırıları arkasında, çözülemeyen FETÖ krizi, Türkiye’nin Çin-Hindistan-Rusya üçlüsü ile ortak pazar kurması, Türkiye’nin BRICST
üyeliğini gündemine alması, Hazine ve
Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın Çin ile
ekonomik işbirliğinin artırılması kararına
varması, PKK/YPG milislerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı, Türkiye’nin
Rusya’dan S-400 alması gibi birçok madde bulunuyor. Küresel siyaset arenasında
yaşanan son gelişmeler de göstermiştir ki
Trump artık Amerika’yı ve dünyayı tehdit
ve ekonomik yaptırımlar yoluyla yıldırmaya ve baskı altına almaya yöneldi ve çıkan
ticaret savaşlarında kaybeden olmamak
için her yolu mübah görüyor.

10 “Not indirimi nasıl karşılandı?”, dw.com, 18
Ağustos 2018

11 “Ekonomik tetikçi Moody’s yakalandı”, sabah.
com.tr, 30 Ağustos 2018

Ekonomik tetikçileri kimin yakaladığı daha
önemli!

ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerinin ardından takviminde olmamasına
rağmen Türkiye’nin notunu düşüren ve
daha sonrasında 20 Türk finans kurumunun notunu indiren Moody’s, ABD’de
hatalı bulundu. ABD’nin Sermaye Piyasası Kurumu SEC, reyting şirketine iç kontrol hataları ve kredi derecelendirme sembollerini açıkça tanımlamadığı ve tutarlı
bir şekilde uygulama gerçekleştirmediği
gerekçesiyle 16,2 milyon Dolar ceza kesti. SEC ayrıca Moody’s’in ipoteğe dayalı
menkul kıymetlerin derecelendirmesinde
kullanılan modellerini de ‘başarısız’ buldu.
Bunun üzerine Moody’s, 650’den fazla
11
menkul kıymet notunda düzeltme yaptı.
Yaşanan olay, şaibeleri ile ünlü kredi dere-
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celendirme kuruluşlarının güvenilirliğinin
bir kere daha sorgulanmasına neden olmaktadır. Özellikle tasarruf açığı yaşayan
ülkelerin kalkınma hedeflerinde sermaye
hareketliliğini kendi ülkelerine çekmek
için uygun gördüğü bu kurumlar, aslında
gelişmiş ülke yatırımlarını pozitif yönlü
etkilerken gelişmekte olan ve az gelişmiş
ülkelerde negatif etkiye sebep olmaktadır.
Bu kurumlara yönelen eleştiriler ve sorgulamalar ise yalnızca kiralandığı ABD tarafından gerçekleştirilebilmektedir.
2017 yılında yayımlanan “Seçilmiş Ülke
ve Ülke Gruplarında Kredi Derecelerinin
Yatırımlar Üzerindeki Etkisi” adlı makalede, kredi derecelendirme kuruluşlarına
yönelik olumsuz genel kanı rakamlar ile
gözler önüne serilmiştir. Makalede 20002015 yılları arasında ülkelere yapılan yabancı yatırımlara, kredi derecelendirme
kuruluşlarının yapmış olduğu derecelendirmelerin etkileri analiz edilmektedir. Bu
kapsamda Moody’s ve S&P’nin yatırımlara olan etkisi yüzde 5,6 ve yüzde 4,4 seviyelerinde pozitif etki olarak gerçekleştiği,
Fitch’in etkisinin ise yüzde 1,8 oranında
negatif olduğu gözlemlenmiştir. Nitekim
ülkelerin gelişmişlik seviyelerine göre yapılan incelemede, bu oranlar oldukça farklılaşmakta, adeta tepetaklak olmaktadır.
Moody’s gelişmiş ülke yatırımlarını pozitif
yönlü etkilerken, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerde yüzde 4 oranında negatif
etkiye sebep olmaktadır. S&P’nin etkisi
de gelişmiş ülkelerde pozitif olmaktadır
ve Moody’s değerlerine göre daha yüksek
seviyede gerçekleşmektedir. Buna müteakiben S&P, az gelişmiş ülkelerde yüzde 9
oran ile daha yüksek negatif etkiye sebep
olmaktadır. Fitch için yapılan analiz so-

nuçları ise daha farklı bir görünüm ortaya
çıkmıştır. Moody’s ve S&P’den farklı olarak Fitch, gelişmiş ülkelerde yüzde 1 oranında negatif, gelişmekte olan ülkelerde
ise yüzde 5 oranında pozitif etkiye sebep
olmaktadır. Ancak yine de adaleti sağlamakta güçlük çeken Fitch, az gelişmiş ülkelerin ekonomisinde de diğer iki kuruluş
gibi yüzde 5,6 oranında negatif etki bırak12
maktadır.

12 “Seçilmiş Ülke ve Ülke Gruplarında Kredi Derecelerinin Yatırımlar Üzerindeki Etkisi”, Aydın
İktisat Fakültesi Dergisi, 27 Temmuz 2017
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2. SAVAŞ ve KAN HIRSININ
EKONOMİSİ
“Her türlü savaşı selamlarım. Savaş ABD’nin sağlık sigortasıdır. Her on senede bir dışarıda savaş yaşamaz isek bu savaşı
içimizde yapmak zorunda kalabiliriz.”
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a. Dünyanın 3’te Biri Hâlâ Savaşıyor
Medya Suriye’deki iç savaşa ve mülteci krizine odaklanmışken, dünyanın 3’te birine denk düşen 66 ülkede hâlâ
686 farklı milis-gerilla, ayrılıkçı ve anarşist grup çatışı13
yor. Yıkım getiren savaşların en yoğun yaşandığı bölge, şüphesiz ki Afrika. Ülkelere göre inceleyecek olursak,
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde genellikle Müslümanlar ve
Hristiyanlar arasında yaşanan çatışmalar, ülkenin toparlanabilmek için en az 400 milyon Dolara ihtiyaç duymasına
neden oluyor. Yokluğun ve şiddetin mekanı bu ülkede tecavüze, ırkçı saldırılara maruz kalan 2 milyon kişi yardım
bekliyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde devlet güçleri, isyancı gruplara karşı savaşıyor. 2018 yılında ebola salgını ile çalkalanan ülkede çocuklar kırsal arazide sessizce
ölüyor; dahası ülkede açlık ile karşı karşıya olan 400 bin
14
çocuk bulunuyor. Korkunç darbeler silsilesi ile yıkılan
Mısır ve Libya’da, farklı gruplar arasında iç savaş sürüyor.
Libya’nın başkentinde 500 bin çocuğun doğrudan tehdit
altında olduğu, 2,6 milyon çocuğun yardıma muhtaç bir
15
şekilde yaşamını sürdürdüğü bildiriliyor.
Mali’de kabile savaşlarında bu yıl 200 kişi öldü. Nijerya’da Boko Haram’ın saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon çocuk yetersiz beslenme ile karşı karşıya ve yalnızca
2018’in ilk 6 ayında 48 çocuk intihar bombacısı olarak
kullanıldı. Eğitimden en yoksun ülke olarak kayıtlara ge13 “Dünyanın 3’te biri savaşta”, turkiyegazetesi.com.tr, 17 Şubat 2016
14 “Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde 400 bin çocuk açlıkla karşı karşıya”, bbc.com, 11 Mayıs 2018
15 “Libya durulmuyor: 500 bin çocuk tehdit altında”, sabah.com, 29 Eylül 2018

ABD, Rusya, Çin ya da
İngiltere, Fransa, Almanya
gibi Avrupa ülkeleri,
halkları fitne, fesat, iç
savaşlar, kardeş çatışmaları
ile birbirine düşman
ederek ekonomisini şaha
kaldırmaktadır. Bu nedenle
Orta Doğu’da yaşanan
silahlı çatışmalar, bölgenin
GSYİH’nın yüzde 5,2’sini
silahlara ayırmasına
neden olmuştur.Dünyada
hiçbir ülkenin GSYİH’nın
yüzde 1,8’inden fazlasını
askeri harcamalara tahsis
etmemektedir.
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çen Nijerya’da kaçırılan kız ve erkek çocukları tecavüz ve şiddete maruz kalmaya
devam ediyor. Somali’de el-Şebab militanların yıllardır bitmeyen savaşı, bölgeyi insan tacirlerinin ve organ mafyasının hedefi
16
haline getirdi. Etiyopya’da 6 ayda etnik
çatışmalar nedeniyle yerinden olanların sayısı, iç savaşın yaşandığı Suriye’yi dahi ge17
ride bırakarak 1,4 milyona ulaştı. Güney
Sudan’da ise tekrar tekrar imzalanan barış
anlaşmaları kısa bir süre sonra silahlı çatışmalar ile bozuluyor ve iç savaşın öldürdüğü yaklaşık 400 bin cana yenilerini ekliyor.
Asya’daki savaş sarmalı ise 16 ülkede, 155
farklı grup arasında devam ediyor. Sivillerin hedef alındığı Afganistan’da, bu yıl
patlamalarda neredeyse 3 bin sivil hayatını kaybetti. ABD, Afganistan’a her sene
45 milyar Dolar harcadığını itiraf ettikten sonra, ülkedeki savaşın ABD Başkanı
Donald Trump döneminde hız kazandığı
18
ortaya çıktı. 39 yapının çatıştığı Myanmar’da, ordu Rohingya Müslümanlarını
soykırıma uğratmaya devam ediyor. Şiddetli etnik temizlik saldırılarının arasında
şiddet olayları, tecavüz, Kuran’ı Kerim’in
yakılması, insanların başının ya da diğer
uzuvlarının kesilmesi, bebeklerin ve çocukların dövülmesi ya da öldürülmesi, askerlerin doğum sırasında ya da doğumdan
sonra kadınlara ve bebeklerine saldırması
19
gibi tarifi imkansız acılar bulunuyor.
16 “Somali insan tacirlerinin ve organ mafyasının
hedefinde”, aa.com.tr, 20 Haziran 2018
17 “Etiyopya’da 6 ayda 1,4 milyon kişi yerinden
edildi”, trthaber.com, 19 Eylül 2018
18 “Afganistan’daki savaş ortamı Trump döneminde
hız kazandı”, hürriyet.com.tr, 08 Ekim 2018
19 “Myanmar ordusu, Arakanlı Müslümanlara
aşırı şiddet uyguluyor”, sabah.com.tr, 29 Eylül
2018

1947 yılından bu yana çözülmeyi bekleyen
Keşmir sorunu ise ateşkes imzalarına rağmen şiddet sarmalına konu olmaya devam
ediyor.
Savaşın kıtası olarak anılan Orta Doğu’da
8 ülkede fiilen savaş yaşanıyor ve 300’den
fazla farklı grup çatışıyor. Ortadoğu’yu
yeniden yoğurmaya kalkışan ABD ile bölgeye bir ‘Sovyet dönüşü’ yapmaya çalışan
Rusya arasındaki nüfuz savaşının bir aynası olan Suriye’de sekiz yıldır süren savaşın bilançosu 388 milyar Dolar olarak
kaydedildi. BM tahminlerine göre Suriye’deki savaşta şimdiye kadar 400 bin kişi
yaşamını yitirdi, 14 bin kişi işkence gördü;
22 milyonluk ülke nüfusunun yarısı evlerini terk etmek, en az 5 milyon Suriyeli
20
başka ülkelere göç etmek zorunda kaldı.
Yalnızca Eylül ayında çatışmalar nedeniyle 75 sivilin hayatını kaybettiği Irak’ta ise
IŞID’ın askeri varlığı sona erdi deniliyor
ancak sivillere yönelik saldırılar hâlâ sürüyor.
Doğu Kudüs’ün Yahudileştirilmesi için
560 milyon Dolarlık fon ayıran İsrail, evrensel hukuğa aykırı olan ve savaş suçu
olarak nitelendirilen eylemlerine hız verirken hedefli saldırıları ile Filistinli çocukları
bedensel engellilere dönüştürmeye çalışıyor. Gazze’de düzenlenen barışçıl ‘Büyük
Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerinde İsrail
saldırıları nedeniyle 30 Mart’tan bu yana
37’si çocuk 198 Filistinlinin şehit olduğu,
22 binden fazla kişinin yaralandığı biliniyor. Çıkar çatışmalarının kurbanı olan
Yemen’de 5,2 milyon çocuk açlık tehdidi altında bulunuyor; nüfusun dörtte üçü
20 “Suriye’de yedi yıldır süren savaşın bilançosu:
388 milyar dolar”, gazetekarinca.com, 12 Ağustos 2018
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insani yardım olmadan yaşamını sürdüre21
mez durumda. “Yemen’deki bugünkü
durum felakettir. Ancak uluslararası destekle bu ülkeyi uzun vadeli bir trajediden
kurtarabiliriz” diyen BM, 2019 yardım
operasyonlarındaki en büyük fonun (4
milyar Dolar), gıda ve ilaç sorunu yaşayan
22
Yemen’e verileceğini duyurdu.
Her ne kadar medeniyetin beşiği ve çatışmasızlığın merkezi gibi gösterilmeye çalışılsa da, Avrupa’nın 9 ülkesinde 75 farklı
grup arasında iç savaş ve çatışmalar yaşanıyor. Amerika kıtasında ise yaygın olarak
5 ülkede uyuşturucu kartellerinin savaşı
sürüyor. Bu çatışmalarda öne çıkan Meksika’da son beş yılda cinayete kurban giden
yaklaşık 6 bin kişinin kimliğinin belirlene23
mediği bildiriliyor.
Çok sık sorulan bir soru vardır: “Neden
dünyanın büyük bölümü yerinde sayarken,
savaşlar ile can çekişirken Batı medeniyetleri her alanda büyük bir gelişme göstermiş
ve kendisini diğerlerinin önüne taşımıştır?
Bereketli topraklara sahip İslam coğrafyası neden refah içerisinde değil de savaşlar,
açlık ve sefalet ile baş başa kalmaktadır?”
Maalesef halklar, “zengin toprakların fakir köylüleri” konumunda olmaya devam
etmektedir. ABD, Rusya, Çin ya da İngiltere, Fransa, Almanya gibi Avrupa ülkeleri, halkları fitne, fesat, iç savaşlar, kardeş
çatışmaları ile birbirine düşman ederek
ekonomisini şaha kaldırmaktadır. Kâr elde
etmek ya da krizden çıkabilmek için top21 “Yemen’de ‘1 milyon çocuk daha açlık tehdidi
altına girdi’”, bbc.com, 19 Eylül 2018
22 “Yemen: Dünyadaki en büyük insani krizin yaşandığı ülke”, tr.euronews.com, 03 Nisan 2018
23 “Meksika’da yaklaşık 6 bin cesedin kimliği tespit
edilemedi”, aa.com.tr, 11 Ekim 2018

lumsal ve siyasal savaş çıkarmak, batı için
bir nimettir. Ekonomik kazanımlar ise yalnızca askeri gelir kaynakları ile değil, aynı
zamanda yıkım götürülen ülkeleri “yeniden inşa” etme hevesleri sağlanmaktadır.
b. Dünya Cephanesi Yeniden Doluyor

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü
(SIPRI) tarafından açıklanan yıllık rapora
göre, küresel savunma harcamaları 2017
yılında yüzde 1,1 oranında artarak 1 trilyon 739 milyar Dolara yükseldi. Dünya
genelinde savunmaya yapılan harcamalar,
artık gayrı safi hasılanın yüzde 2,2’sine
tekabül ediyor. Bu rakam, Berlin Duvarı’nın yıkılmasından bu yana silahlara yatırılan en yüksek miktarı işaret ediyor. Acı
verici kısım ise silahlara harcanan paranın
dünyadaki insani ihtiyaçları karşılamak
için gereken paradan 80 kat fazla olması.
SIPRI Başkanı Jan Eliasson, 2012 – 2016
yılları arasında değişmeyen küresel savunma harcamalarının 2017’de yeniden artmış
olmasının “ciddi endişelere” yol açtığını
belirtti. Bu artış, büyük ölçüde Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin
harcamalarını önemli ölçüde artırmasından kaynaklanıyor.
Askeri harcama sıralamasının başını çeken
isim, yine açık farkla ABD oldu. ABD’nin
2017 yılı savunma bütçesi 610 milyar Dolarla dünya genelinde savunmaya yapılan
24
yatırımların üçte birini oluşturdu. Ayrıca
Pentagon, bu yıl aldığı karar ile 1980’lerden bu yana silahlanma alanındaki en
kapsamlı programını yürürlüğe koymaya
hazırlanıyor. Amerikan ordusunun 2019
24 “Dünyada savunma harcamaları 2 trilyon dolara
yaklaştı” dw.com, 02 Mayıs 2018
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yılında rekor miktarda bir savunma bütçesini kullanma imkânı bulacağı bu kararda,
bir yandan denizaşırı topraklardaki üslerin
reorganizasyonu, bir yandan eldeki zırhlı
birliklerin modernizasyonu, bir yandan da
yeni teknolojilerin silahlı kuvvetler bünyesine katılımı amaçlanıyor. ABD’nin tehdit
olarak nitelendirdiği kaynaklar ise terör
örgütlerinden ABD, Çin, İran, Rusya, Pakistan ve Kuzey Kore gibi devletlere kaymış gözüküyor.
Gözlerden kaçmayan bir başka unsur ise
ABD Başkanı Donald Trump’ın 1 trilyon
200 milyon Dolarlık bir nükleer silahlanma bütçesini de yürürlüğe koyması oldu.
Bu karar ile ABD, tam 34 yıl sonra yeni tip
bir nükleer başlığın imal edilmesi için onay
vermiş oldu. ABD, nükleer silahlanma
hamlesine gerekçe olarak, Rusya’nın SSC8 tipi nükleer başlıklı yeni füzelerini Batı
Avrupa’yı hedef alacak şekilde konumlandırmasını ve yeni tip İskender füzelerini
Kaliningrad’a konuşlandırarak NATO
üyesi Baltık ülkelerini tehdit etmesini gös25
teriyor.
ABD’nin 2019 savunma bütçesinin oluşturduğu tehdit, suda yayılan dalgalar gibi
tüm dünyayı etkisi altına alacak. Uzmanlar, ABD ile Rusya’nın yeni nesil nükleer
silahlarının diğer ülkeler tarafından tehdit
olarak algılanacağını ve Pakistan, İran, İsrail ve Hindistan’ın nükleer silah kapasitelerinin daha geniş bir alana yayılacağını
belirtiliyorlar. Dünyanın önde gelen 100
silah şirketinden yarıdan fazlasının ABD
kökenli olduğu göz önüne alındığında, silahlanmayı tetikleyecek bu yarışın kazananı yine ABD olacaktır.
25 “Pentagon’un dev bütçesi ve nükleer savaş senaryoları”, aa.com.tr, 22 Şubat 2018

Nitekim Ortadoğu’nun askeri harcamaları
da yüzde 6,2 oranında artmış gözüküyor.
2017 yılında harcamalarını yüzde 9,2 oranında artıran Suudi Arabistan, 69,4 milyar
Dolar ile dünyanın en yüksek üçüncü askeri harcamasını gerçekleştiren ülke oldu.
Bütçesini yüzde 19 artıran İran ve yüzde
22 artıran Irak da Ortadoğu’nun cehenneme dönüşmesi için adım attı. Düşük petrol
fiyatlarına rağmen bölgede yaşanan silahlı çatışmalar, Ortadoğu’nun GSYİH’nın
yüzde 5,2’sini silahlara ayırmasına neden oluyor. Dünyada hiçbir ülkenin GSYİH’nın yüzde 1,8’inden fazlasını askeri
harcamalara tahsis etmediğini bildirmekte
yarar var. Bu oranın küresel karşılığı, dünyada üretilen silahların yüzde 32’sinin Ortadoğu’ya ihraç edilmesidir.
Yine SIPRI raporunda belirtildiği üzere,
dünyanın en büyük ikinci silah tüccarı olan
Çin 20 yıldır savunma harcamalarını artırmış durumda ve bu sene en fazla harcamayı gerçekleştiren ülke oldu. Çin bütçesinin
2017 yılında yaklaşık yüzde 5,6 oranında
artırılarak 228 milyar Dolara ulaştığı belirtiliyor ancak gerçek rakamları yansıtmadığının altı çiziliyor. Asya ülkeleri, Çin ile
aralarındaki gerginlik nedeniyle savunma
harcamalarını on yılda yüzde 59 oranında
arttırdı. Hindistan bütçesini yüzde 5,5;
Kuzey Kore’nin ise 1,7 artırdığı biliniyor.
Rusya’nın askeri giderlerinde ise 1998’den
bu yana ilk kez azalma kaydedildi. Bir yılda yüzde 20 oranında azaltarak 66 milyar
300 milyon Dolara inen savunma bütçesindeki indirimin, ekonomik durumunun
kötüye gitmesiyle ilgili olduğu belirtildi.
Ancak Kasım ayında ABD, Rusya’ya INF
Anlaşması’ndan doğan yükümlülüklerini
yerine getirmesi için 60 gün süre verdiğini
açıkladı. Suçlamaları kesinlikle reddeden
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Rusya, ABD’nin tam askeri hâkimiyet
sağlamak amacıyla rahat hareket etme özgürlüğü kazanmaya çalıştığını belirtti. Bu
kriz üzerine Rusya lideri Putin, Trump’ın
ekonomik ve siyasal saldırılarını sürdürmesi durumunda “önleyici saldırı amaçlı
silahlar”a daha fazla yatırım yapacaklarını
ve silahlanma yarışını sürdüreceklerini du26
yurdu.
Rusya’yı büyüyen bir tehlike olarak gören
Orta ve Batı Avrupa, 2017’de askeri harcamalarını sırasıyla yüzde 12 ve yüzde 1,7
oranında artırdı. NATO’nun 29 ülkesi,
2017 yılında savunmaya toplam 900 milyar Dolar harcadı. Bu meblağın savunma
için yapılan küresel harcamaların yüzde
52’sine tekabül eden ciddi bir büyüklük
27
olduğu ifade ediliyor.
c. Silah Tüccarı ABD Çatışma
Bölgelerinden Besleniyor

AA muhabirinin Stockholm Uluslararası
Barış Araştırmaları Enstitüsünden (SIPRI) derlediği verilere göre, dünyanın en
büyük silah ihracatçısı ABD’nin 1950’den
bugüne bölgelere ve ülkelere göre silah satışındaki farklılık dikkat çekiyor.
1950-1960 yılları arasında SSCB’ye karşı
Kanada, Fransa, İngiltere, Batı Almanya ve Türkiye gibi yakın müttefiklerine
önemli ölçüde silah ihracatı gerçekleştiren
ABD’nin aynı yıllarda Asya-Pasifik’teki
çatışma bölgelerinden Güney Kore, Tayvan ve Japonya en çok silah satışı yaptığı
ülkeler arasında yer aldı.
26 “Putin threatens arms race if US exits nuclear
treaty”, euronews.com, 05 Kasım 2018
27 “Global military spending remains high at $1.7
trillion”, sipri.org, 2 Mayıs 2018

Bir sonraki 10 yıllık dönemde Avrupa ve
Asya, ABD’nin en fazla silah sattığı bölgeler arasında yerini korumaya devam
ederken İran ve İsrail’in hamleleri ile Ortadoğu ülkelerinin de ABD’den çok sayıda silah tedarik ettiği görüldü. 1970-1980
yılları arasında dünyadaki silah satış ağını
genişleten ABD, Latin Amerika’da artan
askeri darbeler ve iç çatışmaların yaşandığı bölgeleri yeni pazarları olarak belirledi.
Ayrıca bu yıllarda ABD’nin Ortadoğu’ya
silah temini bir önceki 10 yıllık periyodun
neredeyse 3,5 katı olarak gerçekleşti.
Afrika’da silah sattığı ülke sayısını 19801990 yılları arasında artıran ABD, bu
dönemde en çok Asya-Pasifik’teki müttefiklerine silah temin etti. İran’da İslam
Devrimi gerçekleşene kadar Şah yönetimine önemli ölçüde silah satışı yapan ABD,
bundan sonraki dönemlerde İran’a silah
ihracatını tamamen durdurdu. 1990-2000
döneminde ise SSCB’nin dağılmasının etkisiyle Doğu Avrupa ve Balkanlar’da yeni
kurulan devletlere yüksek miktarda silah
ihracı gerçekleştirerek bölgeyi kızıştırdı.
Bu dönemde Japonya, Mısır, İsrail, Irak
ve Suudi Arabistan ABD’den en çok silah
temin eden ülkeler arasında yer aldı.
2000-2010 yılları arasında, Ortadoğu’da
başta İsrail olmak üzere, işgal ettiği Irak
ve Afganistan gibi ülkelere silah satışını artıran ABD, Afrika kıtasındaki savaş ve çatışmaları da silahlarıyla kuvvetlendirdi. Bu
dönemde ABD’nin, Kuzey Kore ile ilişkileri kötüleşen Güney Kore’ye de çokça silah ihraç ettiği görüldü. ABD, 2010-2017
yılları arasındaki dönemde ise en çok Asya
Pasifik bölgesine ve Ortadoğu’ya silah ihraç etti. Bu dönemde Orta Asya’daki Türk
Cumhuriyetlerine de silah satan ABD,
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Rusya’nın komşuları Ukrayna ve Balkan
28
ülkelerine silah satışını artırdı.
Yaklaşık son 40 yıldır ABD’den en fazla
Suudi Arabistan ve Japonya’nın silah satın
alması, ABD’nin kirli planlarını açıklığa
kavuşturuyor. 1910-1945 yılları arasında
Japonya’nın Kore’yi işgal etmesinden beslenen ABD, ürettiği gelecek senaryoları ve
manipülasyonlar ile iki ülkeyi korkutmaya
ve ekonomileri üzerinden para kazanmaya
devam ediyor.
İlişkilerini ABD ile her dönemde iyi tutmaya odaklanan ve bundan büyük çıkarlar elde eden Suudi Arabistan ise yaptığı
büyük çaplı ve sonu gelmez silah alımları
ile dünya gündeminde sürekli yer alıyor.
Riyad ve Washington arasındaki özel ilişkileri(!) güçlendirmek isteyen Prens Bin
Selman’ın silah ticareti, petrol bazlı ekonomi güçlendirme programlarının yanı
sıra ABD’nin Suudi Arabistan’la birlikte
sürdürdükleri Ortadoğu ve Yemen politikalarına dayanıyor. Suudi gazeteci Cemal
Kaşıkçı’nın kaybolması nedeniyle Suudi
Arabistan’a silah satışını durdurmayı reddeden Trump, bu ilişkinin küçük bir özetini halihazırda sunmuştu.
Ölüm Satmak İçin Yarıştılar

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü
(SIPRI) tarafından açıklanan rapora göre,
2017’de yaklaşık 400 milyar Dolarlık silah
satışı yapıldı. 2016 yılına göre yüzde 2,5,
2002 yılına göre yüzde 44 artan silah satışlarından en fazla kâr eden 100 firmanın ilk
üçü ve 42’si ABD merkezli. Bu firmaların
ABD’ye geçen yıl 226 milyar Dolar kazan28 “ABD’nin küresel silah satışı”, aa.com.tr, 21
Temmuz 2018

dırdığı biliniyor. Rus firmalar ise ikinciliği
elde ederek geçen yılki toplam silah satışının yüzde 9,5’ini gerçekleştirdi. İlk 100
şirket arasında bulunan 10 Rus savunma
şirketinin silah satış oranı 37 milyar Dolar
ile yüzde 8,5 artış gösterdi. Genel listede
üçüncü sırada yer alan İngiltere firmaları
ise silah satışını yüzde 3,8 artırdı ve toplam
cirosu 95 milyar Dolar oldu.
d. NATO, ABD Emri İle Yeniden
Silahlanıyor

1945 sonrasında Batı birliği projesine büyük yatırımlar yapan ABD, Batı liderliği
rolünü oynadı ve Avrupa’nın güvenliğine
ve istikrarına yatırım yaparak kendi hegemonyasını kurabileceğine inandı. Gelinen
noktada ABD, 2018 yılında %33 artışla 55,6 milyar Dolar silah ihracatı yaptı
ve son beş yılın en yüksek askeri satışını
gerçekleştirdi. ABD’nin Avrupa ülkelerine “Rusya tehdidi” retoriğine paralel olarak silah yağdırması dikkat çekici oldu.
Bu kapsamda Batı Avrupa’ya toplamda
10 milyar Dolarlık satış gerçekleştiren
ABD’nin Belçika’ya 6,53 milyar Dolar,
Almanya’ya 1,40 milyar Dolar, Hollanda’ya 1,191 milyar Dolar, İspanya’ya 1,3
milyar Dolar, İngiltere’ye 1,31 milyar Dolar askeri ekipman satışı gerçekleştirdiği,
Yunanistan ile 2,4 milyar Dolarlık anlaşma
imzaladığı biliniyor.
Rusya tehdidi konusunda ön plana çıkan
Doğu Avrupa’ya ise toplam satışın yaklaşık üçte birine tekabül eden 18,4 milyar
Dolarlık malzeme sevk edildi. En çok satışın yapıldığı bu bölgede İsveç, Finlandiya,
Slovakya, Letonya ve Polonya cephanesini
büyüttü. Bu bloktaki en büyük pay, 11,3
milyar Dolar alım yapan Polonya’ya ait.
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Yaşanan silah ticareti, Washington’un “tehdit siyaseti” ile
silah satışının paralellik arz ettiğini bu sene de ortaya koydu.
Nitekim Temmuz ayında Trump, Avrupalı müttefikleriyle savunma harcamaları konusunda gerilimin mimarı
oldu. NATO üyeleri 2014 yılında yaptıkları toplu bir mutabakat ile savunma harcamalarını 2024 yılına kadar GSYH’lerinin en az yüzde 2’si seviyesine yükseltecekleri konusunda uzlaşmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, uzun
süredir başta Almanya olmak üzere Avrupalı müttefikleri savunmaya yeterli bütçeyi ayırmamakla eleştiriyordu.
Trump Brüksel’e hareketinden önce de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD üzerindeki mali yükün çok
ağır olduğunu ve bu durumun adil olmadığını belirterek
NATO ülkelerinin savunmaya daha fazla bütçe ayırması
gerektiğini vurguladı. Almanya’nın hem Rusya’dan korunmayı istediğini hem de Rusya’dan milyarlarca dolarlık
petrol ve gaz aldığını vurgulayan Trump, Twitter üzerinden Merkel’e “Her şeyin icabına ABD bakamaz. Bütün
hesabı ödeyen enayiler biziz.’’ dedi.
Olayın üzerinden bir hafta geçmeden NATO zirvesi ikinci gününde ABD Başkanı Trump’ın ülkeleri, ABD’yi birlikten ayırmakla tehdit ettiği öne sürüldü. Tehdit iddiaları
sonrasında olağanüstü oturum kararı alındı. Trump’ın
mafyavari tehditlerine boyun eğen Almanya 2024 yılına
kadar savunma harcamalarını yüzde 80 artıracağını taahhüt etti; diğer ülkeler de savunma harcamalarını yüzde
2’ye yükseltmeyi kabul etti. NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg, zirvenin sonunda, “Avrupalı Müttefikler ve
Kanada, milyarlarca kesinti yaptığı gerileme yıllarından
sonra, şimdi bütçeye fazladan bir 41 milyar Dolar eklediler.” diyerek sevindi.
Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi medya tarafından
ABD Devlet Başkanı Trump’ın bütçe talepleri ve ittifak
içi tartışmalar gündemi ile ele alındı. Oysa ittifak, gizli bir
şekilde geniş bir tehdit programını da kararlaştırdı. Bildirgenin 2. maddesinde, NATO’yu tehdit eden birimler şu
şekilde sıralandı: “Rusya’nın saldırgan eylemleri, ki buna
siyasi hedeflere ulaşmak için şiddet tehdidi ve kullanımı
da dahildir, İttifak’a bir meydan okumadır ve Avro-At-
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“Neden Türkiye’ye
saldırıyorlar?” sorusunun
cevabını bulmak ise çok zor
değil. Gezi, 17/25 Aralık, 15
Temmuz gibi girişimler ne için
yapıldıysa, bu saldırılar da
bitmeyen hesaplaşmanın bir
devamı niteliği taşıyor.
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lantik’in güvenliği ile kurallara bağlı uluslararası sistemin altını oymaktadır. Orta
Doğu ve Kuzey Afrika’da istikrarsızlık ve
sürmekte olan krizler terörizmi beslemektedir. Suriye’de devam eden kriz bölgenin
istikrarını ve ittifakın bütününün güvenliğini tehdit etmektedir.”
Rusya’nın “NATO değerlerini ve karşılıklı anlaşmaları ihlal eden; Ukrayna’yı
tehdit, Kırım’ı yasadışı ilhak eden; NATO
sınırlarında, hava sahasında, kışkırtıcı eylemler gerçekleştiren; NATO hava sahasını ihlal eden, nükleer silah kullanımında
sorumsuz söylemlere girişen, Avro-Atlantik’in seçimlerine ve egemenliğine müdahale eden ve böylece güvenlik ve istikrarı tehdit eden, Gürcistan’a ait bölgelerin
bölünmesini destekleyen, saldırgan askeri
tutumuyla İttifak’ın güvenliğini dinamitleyen” gibi sıfatlar ile tanımlanması ise NATO’nun yeni düşmanını göstermiş oldu.
Bu kapsamda NATO’nun hareket kabiliyetini geliştirme amaçlı yeni önlemler alması da kararlaştırıldı.
Hatırlanacağı üzere ticaret savaşlarının
patladığı, Avrupa genelinde faşist hareketlerin yükseldiği ve teşvik edildiği 1930’larda, tıpkı şimdi olduğu gibi her ülke,
cephaneliğini doldurmak için kıyasıya yarışıyordu… NATO Zirvesi ve ABD’nin
Rusya ile silah ticareti yapan ülkeleri tehdit
etmesi, ekonomik savaşa rağmen ülkeler
silahlanmaya devam edeceğini gösteriyor.
Trump’ın eylemleri, ABD’nin dünya jeopolitik ve ekonomik düzenindeki konumunu da nesnel bir şekilde yansıtmaktadır.
Küresel emperyalizmin temel taşı rolünü
Obama’dan devralan Trump, jeopolitik
düzenin istikrarını maliyeti ne olursa olsun
koruyacağız demiştir ve “müttefikleri”n-

29

den “koruma” parası talep etmiştir.
e. Savaşın Yıktığı Ülkeyi Yeniden
İnşa Etmek İçin Yarışıyorlar

Savaşlardan, zulümlerden ekonomik gelir
elde etmek yalnızca silah ticareti ile değil,
taş üzerinde taş kalmayan toprakların yeniden inşa süreçleriyle de yakından ilişkilidir. Yeniden yaşanılabilir bir yer haline
gelmesi 25 sene süren Lübnan’a karşılık
Suriye’de, bu sürenin yarım asrı bulabileceği ve 400 milyar Dolar gibi bir finansmana ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.
Ortaya çıkan yıkımı tespit etmek zor olsa
da Dünya Bankası 2017 yılında geniş kapsamlı bir rapor hazırlamış ve savaşın ortaya
çıkardığı maliyetini tespit etmeye çalışmıştır. Bu rapora göre çatışmaların yoğunlaştığı Halep ve Humus başta olmak üzere
ülkenin altyapısı ciddi bir şekilde zarar
görmüştür. Toplam ev stokunun ise yüzde
8’i tamamen yıkılmış ve yüzde 23’ü hasar
görmüştür. Barınma kadar, sağlık, eğitim
ve enerji altyapısı da savaşta büyük yaralar
almıştır. Sağlık tesislerinin yüzde 16’sı yıkılmış, yüzde 50’si hasar görmüştür; eğitim kurumlarının yüzde 10’u yıkılmış ve
yüzde 53’ü hasar almıştır. Ülkede enerji
üretim miktarı 2010 yılına göre yüzde 62.5
30
oranında azalmıştır.
Suriye’deki gövde gösterisi hâlâ dinmemiş olsa da ekonomik çıkar için birbiriyle
yarışan ülkeler çoktan planlarını hazırlamaya başladı. Amerika ve Fransa tarafından gerçekleştirilen saldırılar sonrası Rus
29 “Trump 2018’de Avrupa’ya silah yağdırdı”, aa.
com.tr, 12 Eylül 2018
30 “İç Savaşın Ekonomik Etkileri ve Suriye’nin
Yeniden Yapılandırılması”, ilke.org.tr, 8 Mayıs
2018
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milletvekilleriyle görüşen Esad, “Ülkenin
yeniden inşası için dış yardımlara ihtiyacı
olacaktır ancak bu durum Batılı şirketler
tarafından hoş karşılanmayacaktır” ifadesini kullanmıştı. Buna paralel olarak Rus
enerji şirketlerinin, Suriye’nin enerji altyapısının onarılması ve üretiminin artırılması
amacıyla projeler yürütmeye başladığı belirtiliyor. Bu kapsamda 2018 yılında gerçekleştirilen Suriye-Rusya İş Forumu’na
200’den fazla iş adamı katılarak ülkedeki
iş fırsatlarını masaya yatırdı. Rusya, çatışmalar sona erdikten sonra tersaneden
elektrik santrallerine, petrol ve doğalgaz
altyapısının yeniden inşası ve işletilmesinden mühendislik projelerine kadar birçok
alanda rol almayı arzuluyor. Böylelikle
Ruslar, ekonomik kazancın yanı sıra Suriye’nin Avrupa’ya yönelik potansiyel enerji
üssü konumunu kontrol eder hale gelebilecekler.
Uluslararası aktörlerden öne çıkan diğer
bir ülke ise Çin’dir. Suriye rejimine yakın
durması ve çatışmalara direkt taraf olmaması açısından büyük avantaja sahip olan
Çin, ekonomik yatırımları üstlenme noktasında girişimlerine başlamış ve Şam hükümetiyle görüşmelerini hâlâ sürdürmektedir. Nisan 2017’de Şam’ı ziyaret eden
bir heyet, Mayıs 2017 tarihinde Pekin’de
“Suriye’nin Güvenliği ve Yeniden İnşası Sempozyumu”nun organize edilmesini
sağlamıştı. Son 1 yıl içinde Çin ile Suriye
ticaret ve yatırım delegasyonları arasında yapılan görüşmeler neticesinde Çin, 2
milyar Dolarlık inşaat kontratına imza attı.
Ayrıca Suriye’nin ihracatının yüzde 80’ini
alarak en büyük ticaret ortağı haline geldi.
Çin’in buradan sağlayacağı kazancın, yeni
İpek Yolu Projesi’nin çapını büyütmek ve
ülkenin siyasi gücünü Batı’ya doğru geniş-

31

letmek olduğu belirtiliyor.
İran; Suriye’nin petrol, doğal gaz ve fosfat madenlerinden bugüne kadar yaptığı
harcamaların karşılığını almak için Rusya
ve Çin’in yanında yer aldı. Geçtiğimiz yıl
İran, ülkenin telekom altyapısıyla ilgili bir
ihale kazanmıştı. Bu sene ise ülkedeki 30
bin konutun inşasını üstlenen İran, ayrıca
anlaşma kapsamında demiryolları başta olmak üzere ulaşım altyapısının yeniden ya32
pılandırılmasında da rol oynayacak.
Nitekim Putin-Merkel görüşmesinden
sonra açıklama yapan Kremlin sözcüsü
Peskov, Suriye’nin yeniden inşa sürecinde
Rusya ve Almanya’nın Türkiye ve Fransa
ile birlikte yeni dörtlü bir formatta işbirliği yapmak istediğini belirtti. Trump ise
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerin yeniden inşasında
sağladığı 230 milyon Dolarlık fona son
verdi ve inşa sürecini “Suudi Arabistan
ve Ortadoğu’daki diğer zengin ülkelerin”
karşılayacağını belirtti. Mart ayında ülkesinin Ortadoğu’da 7 trilyon Dolar harcadığını vurgulayan Trump’ın bu hamlesi,
ABD’nin Suriye’de Suudi Arabistan üzerinden etkin olmaya planladığını ortaya
33
koyuyor.

31 “Suriye’nin yeniden inşası iştah kabartıyor”, evrensel.net, 02 Eylül 2018
32 “Suriye’nin yeniden inşasından İran’a pay”, haberturk.com, 01 Eylül 2018
33 “4 ülke birlikte çalışacak, yeniden inşa için parayı Orta Doğulu ülkeler verecek”, t24.com, 20
Ağustos 2018
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3. 4.0 Sanayi Devrimi ve
İş Gücünü Bekleyen Tehlike
Almanlar tarafından 2011 yılında ortaya atılan ve genel olarak üretim eyleminin dijitalleşmesi olarak zikredilen dördüncü sanayi devrimi (Sanayi 4.0), getireceği dönüşümler
nedeniyle günümüzde sıklıkla tartışılıyor. Sanayi 4.0 ile imalat sanayiinde bilgisayarlaşma
düzeyinin artırılması ve üretimin ileri teknoloji ile donatılması hedefleniyor. Bu sayede şirketler, üretimde maksimum esnekliğe ulaşılmasını, üretimin hızlandırılmasını ve en önemlisi üretimde insandan kaynaklanabilecek hataları en aza indirgenmesini amaçlıyor.
Özellikle son madde ile üretimde insan emeğine olan ihtiyaç mümkün olabildiği ölçüde
azalacak. 4.0 ile yapay zeka ve artan otomasyonun önümüzdeki yıllarda yeni iş kolları yaratacağı sık sık vurgulansa da günümüzde mevcut olan birçok meslek yok olacak. Yeni
34
üretim yapısına adapte olamayan iş gücü ise işsizlik problemi ile karşı karşıya kalacak.
Robot işçiler sebebiyle özellikle mavi yaka pozisyonlarında birçok çalışan işinden olacak,
35
bu durum da ücret seviyelerini gittikçe aşağı çekecek.
Üretimde insanın yerini makinelerin alması, ilk defa karşılaştığımız bir gelişme değil. Makineleşme, ilk olarak 18. yüzyılda, sanayi devrimi süreci ile birlikte hayatımıza girdi. Üretim için gerekli olan emeğin makinelerden elde edilmesini sağlayan endüstrileşme süreci
sadece insanlık tarihini değil, sosyal yapıyı da önemli ölçüde değişime uğrattı. Bu gelişme34 “Dördüncü Sanayi Devriminin Emek Piyasaları Üzerindeki Olası Etkilerinin İncelenmesi ve Çözüm Önerileri”, Fatih Mehmet Öcal - Kıvanç Altıntaş, Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, Yıl 8, Cilt 8, Sayı
15, Ağustos 2018
35 “Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları 4 – Karanlık Fabrikalar ve İK Üzerindeki Etkileri”, ozlukhaklari.com, 04
Temmuz 2017
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lerden başlayarak günümüze ulaşan süreç
içerisinde, 1960’lı yıllarda başlayan üçüncü sanayi devriminde bilgisayar ve internet
ilk kez sahneye çıktı. Üretim süreçlerinde
bilgisayar teknolojisi kullanılması ise yeni
bir sorun doğurdu: tam istihdam planlarının gerçekleşmeyeceği anlaşıldı. Zira
günümüzde makineler, insanların yapabildiği çoğu şeyi yapabilme kapasitesine sahip. Üstelik bunları insandan daha hızlı ve
daha mükemmel bir biçimde yapabiliyor.
Kısacası, otomasyonun gelişimi ile birçok
meslek tarihe karışıyor; üretim süreçlerine adapte olamayan topluluklar işsizlik ile
kıvranıyor.
4.0 devriminin yaratacağı tehlikeyi daha iyi
anlayabilmek için bahsi geçen devrimlerin
özelliklerine inmek şarttır. Üretimde yaşanan devrimlerin iki özelliği bulunuyor:
Devrimler arasındaki süreler kısalıyor ve
insan emeğine ihtiyaç azalıyor. Günümüzdeki bilimsel ilerlemelerin hızının, geçmiştekine oranla daha yüksek olduğu göz
önüne alındığında, dördüncü sanayi devriminin gelişiminin katlanarak ilerleyeceğini görmek mümkün. Dolayısıyla insanlar,
üretimde yerlerini çok hızlı bir şekilde robotlara kaptıracaktır. Bu hız, toplulukların
yeni üretim modeline adapte olabilmesinin
önüne geçecek en büyük sorunlardan biri
olarak karşımıza çıkıyor.
Endüstri 4.0 Gerçekten Bir Devrim mi,
Yoksa Batı İçin Bir Reçete mi?

Ekonomi küreselleştikçe sermaye akımları
serbestleşti ve üretim merkezleri, üretimin
en ucuza gerçekleştirilebileceği yerlere kuruldu. Üretimin en ucuza yapılabileceği
yerler, ucuz iş gücü ve vergi kolaylıkları
nedeniyle Çin ve Uzakdoğu ülkeleriydi.

1980’li yıllardan sonra ABD ve Avrupa
sermayesi üretim merkezlerini bu ülkelere kaydırdılar. Günümüzde bu sistem
devam ediyor ancak Uzakdoğu ülkeleri
gücü kendi ellerine geçirebilmek için bu
ürünleri kendileri de üretmeye yöneldiler.
Bugün yalnızca Çin mallarını satan çok sayıda internet satış sitesi olması bu eylemin
bir getirisi olarak okunabilir.
Tehlikeyi gören Batılı ülkeler, Uzakdoğu
ülkelerinin amaçlarına ulaştığında ucuz
emekle elde edilen rekabet üstünlüğünün
ortadan kalkacağına kanaat getirdiler. Bu
amaçla insandan çok daha hızlı iş yapabilen makineleri ve yapay zekaları devreye almaya başlıyorlar diyebiliriz. 4.0 ile
üretim hızlanacak ve bekleyiş minimuma
inecek, bu da tüketime ve elde edilen kâra
irtifa kazandıracak. 4.0 ile üretim de kişiye
özel bir hale dönüştürülecek ve insanlardaki tüketim güdüsü hiç olmadığı kadar
ateşlendirilecek. Örneğin, orijinal bir otomobil isteyen müşteriye aşağı yukarı aynı
fiyat kalıpları içinde kalınarak, özel üretim
36
yapılması mümkün olacak.
Liberalizmde Çalışmanın Değiştirdiği
Dönüşüm ve Olası 4.0 Senaryoları

Çalışma kavramı, tarih boyunca anlam
ve nitelik değiştiren bir etkinlik olageldi.
Araştırmalar, ilkel topluluklarda çalışmanın modern toplumlardaki gibi merkezi
bir yere sahip olmadığını, hatta bağımsız
bir etkinlik alanı dahi olmadığını gösteriyor. Tarihsel seyir içerisinde bu durum
değişti ve çalışma toplumu haline gelindi.
Avrupa’da çalışmanın bir değer olarak
36 “Endüstri 4.0”, Mahfi Eğilmez, mahfiegilmez.
com, 8 Mayıs 2017
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yükselişi ise kapitalizmin erken evrelerinde
görülmektedir.
18. yüzyılda, çalışma zenginliğin kaynağı
olarak kabul edildi ve değer hiyerarşisinin
en üst basamağına konumlandırıldı. Kapitalizm şiddetlendikçe zenginlik ve emek
bir arada anılmaya başlandı ancak sermayenin boyunduruğu altına giren emek, iş
bölümleri içerisinde tekdüze hale getirildi, insan doğasına yabancılaştı ve yalnızca güce indirgenmiş bir hale geldi. Aynı
zamanda topluluklar, köklü dönüşüme
uğrayan çalışma alanlarına, biçimlerine,
niteliklerine, duygularına ve mekânlarına
ayak uyduramayarak bocalamaya başladı.
Kısacası, kapitalizmin güçlü bir şekilde
dünyaya yayılması ve zenginlerin mallarına
yenisini ekleyebilmesi için üretimin olabildiğince hızlandırılması şarttı; bu uğurda
insan ve doğası göz ardı edilebilirdi, insan
yalnızca kapitalizmin mallarını ve fikirlerini üretecek birer makineydi.
Batı Avrupa’da başlayan bu süreç, üretilen
mallardan daha fazla kazanma hırsı ile küreselleştirildi. Ancak bu ilerleyiş, coğrafyalar arasında eşitsiz bir şekilde gerçekleşti.
Batı’da sanayileşme ve emek sermayesi
egemen hale gelmişken, dünyanın kalan
kısmı tarımsal faaliyetin egemenliği altındaydı. Kapitalizm ve sanayileşme coğrafyalar arasındaki bu eşitsizliği kullanarak
canavarlaştı. Günümüzde de bu durum
hâlâ devam etmektedir. Neo-liberalizm
döneminde çalışmanın iyileştirilmiş, insanın üretime yabancılaşmasının etkilerinin
aşılmış olduğu; yeni sınıfların ortaya çıktığı ve emeğin artık daha geri planda bırakıldığı söyleniyor. Ancak eleştirel bir bakış
açısı ile baktığımızda, kapitalizmin hâlâ

doğuşundaki bu zaaflardan kurtulamadığı
görülmektedir.37
“Endüstri 4.0 ile kapitalizm bu zaaflardan arınabilir mi?” diye sorduğumuzda
ise karşımıza kocaman bir “Hayır” yanıtı çıkmaktadır. Dünya çapındaki büyük markalar Endüstri 4.0 için altyapı ve
uyumluluk için büyük yatırımlar yaptığını
ve akıllı fabrikalar ile ilk uygulamaların
hayata geçirildiğini duyuruyor; devletler,
uluslararası kişilikler ve medya Endüstri
4.0 hakkında çeşitli parlatılmış haberler
yayımlıyor ve etkinlikler düzenliyor. Ancak insanlık, hiç de bahsedildiği gibi bir
yükseliş ya da refah sürecini yaşamamakta.
Tam tersine, kapitalist üretim ve tüketim
sistemi kendi iç çelişkileri içerisinde bir
çöküş ve çıkmazı yaşıyor. Emek sömürüsü ve doğanın talanına endekslenmiş artı
değer üretimine bağlı kapitalizm, sistem
içerisinde kendi çıkmazını yeniden üretemiyor. Bunun en büyük göstergesi ise
robotlar yaygınlaştığında çoğalacak işsizler
ordusu. Topluluklar işsiz kaldığında, kapitalizmin ürünlerini artık kime satacağı ve
yüksek kâr edeceği büyük bir sorun olarak
karşımızda duruyor.
Endüstri 4.0 ile çevre ve doğa dostu üretim, yeni istihdam alanları, insan sağlığı
ve hayatını tehlikeden uzaklaştırma gibi
bir sürü vaat sıralanıyor. Ancak kapitalizmin evreleri incelendiğinde, bugüne kadar
daha fazla kâr etmenin yolunun doğanın
talanından, emeğin sömürüsünden, işçi
cinayetlerinden geçtiğini görmekteyiz. Bu
nedenle dünya üzerinde yaşanan teknolojik gelişmelerin kimin için kolaylığı ve
37 Neo-liberal Dönemde Çalışmanın Geçirdiği Dönüşüm, Hakan Koçak, Toplum ve Hekim,
Temmuz-Ağustos 2015 Cilt: 30, Sayı: 4
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refahı sağladığı sorusu bugün sorulması gereken en kri38
tik sorudur. Nitekim küresel çapta yaşanan ekonomik
krizler, savaşlar, yoksulluk ve doğanın talanı; üretim araçlarını elinde bulunduran ve zenginliği yalnız kendine pay
edenlerin yarattığı sorunlardır. Üretim gücünü artırmak,
üretimin maliyetini azaltmak gibi hedefler ile dünyanın en
zenginlerinin daha fazla kâr etmesi ve yarışta geri kalmaması hedeflenmektedir. Üsteki soruya bir cevap verelim:
Teknoloji, Endüstri 4.0 adı altında parlatılarak bir kez
daha %1’in hizmetine sunulmaktadır.

38 “Endüstri 4.0: ‘devrim’ mi, kapitalizmin açmazı mı? – Özgür Kütahya”, politeknik.org, 18 Nisan 2018
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Küresel çapta yaşanan
ekonomik krizler, savaşlar,
yoksulluk ve doğanın
talanı; üretim araçlarını
elinde bulunduran ve
zenginliği yalnız kendine
pay edenlerin yarattığı
sorunlardır. Teknoloji
ise gelişme adı altında
parlatılarak bir kez
daha %1’in hizmetine
sunulmaktadır.
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1. İSLAM DÜŞMANLIĞINI BATI MEDYASI YAYIYOR
Medya Müslümanlara %357 eşitsizlik yapıyor

Kitle iletişim araçlarının teknoloji sayesinde gelişmesi, Batılı ülkelerin özellikle Orta Doğu’ya yönelik dış politikalarının kamuya daha çabuk ulaştırılmasını sağlayarak yaygınlaşması uzun süre alacak önyargıların özümsenmesini kolaylaştırmaktadır. Özellikle Avrupa’nın
düşünsel mirasındaki yerini Ortaçağ’dan bu yana koruyan İslam karşıtlığında görülen bu
durum, 11 Eylül saldırıları sonrasında yanlış bilgilendirme ya da kasıtlı olumsuz tasvirler
ile medyada kendine daha fazla yer bularak İslam dünyasına olan bakışı değiştirmiştir.
Medyanın Pakistanlı Antropolog Akbar Ahmed’in “tarihte hiçbir şey Müslümanları Batı
1
medyası kadar tehdit etmemiştir” sözlerini doğru çıkaran tutumları, yalnızca Müslümanların değil, günümüzdeki göç hareketinin de yanlış yorumlanmasına sebep olmaktadır.
Güvenliksiz göç yöntemleri ile savaşan ve gittikleri ülkelerde sağlıksız barınma koşulları,
eğitimde yaşanan ihlaller, cinsel istismar, kötü muamele ve ucuz işgücü algısı gibi zorluklar
ile karşılaşan mülteciler bir yandan da siyasetçilerin politikalarına alet olmakla mücadele
etmektedir. Avrupa’da yükselen sağın ve Trump’ın göçmenler üzerindeki dışlayıcı, küçümseyici ve suçlayıcı söylemlerini ve yazılarını konu alan haberlere sık sık yer veren basın ise yanlış bilgilendirmeler ve negatif tasvirler ile kamuoyu yaratarak Avrupa insanının
sığınmacıları, göçmenleri ve Müslümanları terörden sorumlu, potansiyel suç unsuru ve
işlerini ellerinden alacak kişiler olarak görmesine neden olmaktadır.
2017 yılının Şubat ayında ABD Başkanı Trump, Amerikan medyasını bazı terör saldırılarını duyurmamak ile suçlamış ve rapor edilmeyen saldırıların bir listesini hazırlamıştı.
1

“Medya Moğolları Bağdat Kapısında”, Umran Dergisi, Mart-Nisan 1994
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Birçok ülkede meydana gelen saldırıları
konu alan listede göze çarpan, faillerinin
ezici bir çoğunluk ile Müslümanlardan
oluşmasıydı. Medya mensupları ve akademisyenler hemen iddiaları reddederek
yapılan saldırıları sık sık kamu ile paylaştıklarını arşivlerinden örnekler ile kanıtladılar.2 Medyanın bu tepkisi, Müslümanlar tarafından yapılan ya da yapıldığı iddia
edilen saldırılara fazlası ile yer verildiğinin
ve diğer saldırıların ise halı altına süpürüldüğünün bir itirafı niteliği taşıdı.
Yaşanan olay üzerine Alabama Üniversitesi akademisyenleri, medyanın neden bazı
terörist saldırılarına daha fazla yer verdiğini inceleyerek önemli bir adım attı. 2006
ve 2015 yılları arasında gerçekleşen tüm
terör saldırılarını ele alan makalede, ABD
basınında “Müslüman terör mensupları”
tarafından işlenen suçların, “gayrimüslim
terörüne” göre %357 daha fazla yer aldığı
bildirildi. Araştırmada “gayrimüslimlerin”
işlediği terörist saldırılar hakkında ortalama 15 manşet bulunurken, “Müslüman
aşırılık yanlıları” tarafından gerçekleştirilen saldırılarda ortalama 105 manşete
ulaşıldı. ABD basının yarattığı bu eşitsizlik vahameti, 2008-2016 yılları arasında
“beyaz ve sağcı teröristlerin” “Müslüman
teröristler” kadar suç işlediği gerçeği göz
önünde bulundurulduğunda ciddi boyutlara ulaşmaktadır.3
2

3

“President Trump is now speculating that the
media is covering up terrorist attacks”, Washington Post, 6 Şubat 2017
“Why Do Some Terrorist Attacks Receive More
Media Attention Than Others?”, University of
Alabama, 2 Nisan 2018

Göçmen ve İslam Karşıtı
Batı Medyasının Bir Panaroması

Gazeteleri süsleyen spotların ve haberlerin
her zaman doğru olmadığı veya adil bir
şekilde temsil edilmediği 2018 yılında da
birçok örnek ile kayıtlara geçti. The Times
gazetesi 12 Nisan 2018 yılında yayınladığı
çevrimiçi bir makalede “Ebeveynler, çocukların dini eğitim konusundaki haklarını
‘istismar’ ediyor” başlığı kullanılarak saldırgan bir görsele imza attı. Haberde ailelerin çocuklarının İslam ve Yahudilik üzerine bilgi sahibi olmalarını istemedikleri ve
bu nedenle din derslerine karşı oldukları
paylaşılarak İslamofobi’ye ve anti-semitizme vurgu yapılıyordu. Haberin içeriğine
karşın görselde bir okul bahçesinde çekilmiş, dini eğitimi aile istismarı altında olduğu imgelenen başörtülü bir öğrenci yer
alıyordu. Makalenin içeriği göz önünde
bulundurulduğunda, dini inancın sembolü olarak Müslüman bir çocuğun kullanılması herkesin dikkatini çekti ve gösterilen
tepkiler nedeniyle görsel yenisi ile değiştirildi.4 Yine aynı yayın, 5 Nisan 2018 tarihli
anti-semitizmi konu alan bir makalesinde
iki cinayeti ‘Müslüman Saldırıları’ olarak
nitelendirildi ve çarpıttı. Yapılan haberin
yanlış olduğunun kanıtlanmasından sonra İngiliz gazete yaptığı hatayı fark ederek
içerikte düzeltmelere gitti.5
Önemli yayın kuruluşlarından BBC, 7
Mart 2018 tarihinde aşırı sağ grup Bri4
5

“Parents ‘abusing’ rights over children’s religious education”, The Times, 12 Nisan 2018
“Alex Massie: All the parties must empty racist
pockets”, The Times, 5 Nisan 2018
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tain First’ün liderinin ve başkan yardımcısının dini tacizden suçlu bulunduğunu
duyuran bir haber yayınladı. Irk ve din
vurgusu yaparak göçmenleri aşağılayan
seçim kampanyası yürüten siyasi parti liderleri, dağıttıkları broşürlerin yanı sıra üç
Müslüman erkeğin ve bir gencin tecavüze
uğradığı videonun çevrimiçi olarak paylaşılması ile yargılanıyordu. Buna rağmen
BBC, davayı “Müslüman toplu tecavüz
davası (Muslim gang-rape trial)” olarak
nitelendirerek büyük bir ayıba imza attı.6
Haberde yer alan ifadelerin gelen tepkiler
nedeniyle özür dilemeksizin değiştirilmesi
dikkat çekti. Yine BBC tarafından 6 Mart
2018 yılında yayınlanan “Unicef, çocuk
evliliklerinin sayısında azalma yaşandığını
belirtti” başlıklı haberde, Arapça okumayı öğrenen Müslüman kızların fotoğrafı
kullanıldı. Haberin içeriği Hindistan’ı ve
Sahra-altı Afrika’yı ilgilendirmesine rağmen kullandığı görsel ile Müslüman imajına saldırı düzenleyen BBC, gelen tepkiler
nedeniyle fotoğrafı gelin ve damat içeren
gerçek görsel ile değiştirdi.7
2017 yılında The Times tarafından yayınlanarak yanlış haberciliğin ve manipülasyonun timsali haline gelen “Hristiyan
çocuk, Müslüman koruyucu aile ile yaşamaya zorlanıyor” haberi ise aldığı tüm
tepkilere rağmen hâlâ tekzip edilmiyor.
Haberde beyaz Hristiyan bir çocuğun ailesinden zorla alındığı, peçe takan koruyucu bakıcıyla yaşamaya zorlandığı ve Arap-

ça öğrendirildiği bilgileri yer almaktaydı.
Ulaştığı gizli ve yerel otorite raporlarına
göre haberi yazdığını iddia eden muhabir,
anadili İngilizce olan kızın ailesinin isteği
dışında evde tutulduğunu, kız çocuğunun
stresli bir biçimde davrandığını ve evde
İngilizce konuşulmadığı için geri dönmek
istemediğini belirtiyordu. Haber görseli
olarak ise peçe takmış bir kadının yanında
saçları pikselleştirilmiş sarışın bir kız çocuğu bulunan fotoğraf seçilmişti.8 Toplumda büyük yankı uyandıran ve diğer medya
kuruluşları tarafından da paylaşılan haber,
bir aile mahkemesi yargıcının dikkatini
çekti ve haberin davanın orijinal raporları
ile çelişen detaylara sahip olduğu duyuruldu. Yayınlanan mahkeme emrinde bakıcı
ile kız arasında son derece sıcak bağlar kurulmuş bir ilişki olduğu ve evde İngilizce
konuşulduğu belirtildi.9
Medyaya olan güveni sarsan bir olay da
Almanya’da gerçekleşti. Der Spiegel’in
ödüllü muhabiri Claas Relotius’un “kendi
kaleme aldığı hikâyelerde büyük ölçekte
sahtekârlık yaptığı ve hayali kişiler hakkında haber yaptığı” ortaya çıktı. Yedi yıldır
dergi için çalışan, 1,5 yıldır da editör konumunda olan Relotius’un, 60 haberinin
en az 14 tanesinin sahte bilgi ve kişiler
üzerine kurulu olduğu tespit edildi. Almanya’nın en başarılı muhabirlerinden biri
olan Relotius hakkındaki iddialar bununla
da sınırlı kalmadı. Muhabirin kişisel ban8

6
7

“BBC Uses Appalling Term on Muslims”,
Muslim Council of Britain (MCB), mcb.org.uk
“Child marriage numbers falling, says Unicef”,
BBC, 6 Mart 2018

9

“Christian child forced into Muslim foster care”,
The Times, 28 Ağustos 2017
“Inquiry rejects press claims about ‘Christian’
girl fostered by Muslims” The Guardian, 1 Kasım 2017
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ka hesabı üzerinden “Türkiye’deki yetim
Suriyeli çocuklara yardım etmek için”
bağış topladığı öne sürüldü. Spiegel yazı
işlerinin bağış kampanyasından habersiz
olduğu belirtilirken, bağışın miktarı ve
toplanan paraya ne olduğu gibi soruların
yanıtının henüz bilinmediğine dikkat çekildi.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Avrupa ülkeleri bazında İslamofobi’yi araştıran ve
Müslümanlara yönelik ırkçı eğilimlerin
değerlendirilmesini sunan 2017 Avrupa
İslamofobi Raporu ise ana akım siyasetçi
ve gazetecilerin dile getirdikleri nefret söylemini içeren pek çok örnek sundu.10 Bu
bağlamda Arnavutluk Iro Londo gazetesi,
başkente yeni bir cami inşa edileceğini dile
getirerek “Balkanlar cihatçı tehdit altında”
başlıklı bir haber yayınladı. Camiler ile cihatçı tehdit arasında doğrudan ilişki kurulan haberde aynı zamanda Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında sorgulamalar yapıldığı
göze çarptı.11 Avusturyalı The Kronen Zeitung gazetesi ise birinci sayfadan sunduğu
“Sınırları Müslümanlara kapatın” başlıklı
haber12 ile dikkatleri üzerine çekerken
Müslüman anaokulları üzerine yalan bir
rapor hazırladı. Müslümanlara ait anaokullarının en az yüzde 50’sinin kapatılması
gerektiği vurgulanan “Başörtüsü, Radi10 “European Islamophobia Report 2017”, SETA,
Nisan 2018
11 “Ballkani nën kërcënimin xhihad”, BalkanWeb,
03 Aralık 2017
12 “Grenzen dicht für Muslime”, günlük Kronen
Zeitung, 21 Temmuz 2017		

kalleşme: Anaokullarında Günlük Hayat”
isimli raporda kullanılan görsellerin anaokulları yerine Viyana İslam Merkezi’nde
çekildiği ve başörtüsü olmayan kız çocuklarının dijital programlar yardımıyla fotoğraflardan silindiği bildiriliyor.13
Bulgaristan Nova televizyon kanalında
“Müslüman kitlelerin yaşadığı yerlerde
her zaman bir radikalleşme tehlikesi mevcuttur. İslam saldırganlık dinidir, bu şekilde yükselmiştir. Radikalleşmeyi alınacak
on, on beş tedbirin durduracağını sanmıyorum.” açıklamalarıyla İslamı ve Müslümanları hedef alan Rahip Boyan Sariyev,
oluşturulan suni algıya örnek teşkil etti.
Belçika medyasında İslamofobik yazıları ile ön plana çıkan Le Soir gazetesi ise
“2.000’den fazla radikalleşmiş Müslüman
Belçika’da”14, “Belçikalıların yüzde 50’si
Müslümanlara yönelik çok kısıtlayıcı politikaları savunuyor”15 ve “Belçika Müslüman nüfusu 2050 yılına kadar yüzde 11 ila
18 arasında olacak”16 gibi istatistiksel provokatif manşetler ile halkı Müslüman nüfusu kontrol etme düşüncesinden sözüm
ona Müslüman şiddetine kadar uzanan
imgeler ile etkiledi.
Muhafazakar yapısı sayesinde kurumlar tarafından finanse edilen Le Figaro,
13 “Sind in Wien 75 Islam-Kindergärten zu radikal?”, Kronen Zeitung, 23 Haziran 2017
14 “Plus de 2.000 musulmans radicalisés en Belgique”, LeSoir.be, 09 Şubat 2017
15 “50% des Belges sont pour une politique d’immigration très restrictive envers les musulmans”,
LeSoir.be, 25 Kasım 2017
16 “Entre 11 et 18% de musulmans en Belgique d’ici 2050”, plus.lesoir.be, 12 Aralık 2017
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haftalık ekinin ön kapağında yer verdiği
“İslamosfer: İslam’ın etki ajanları soruşturması” listesi ile İslamofobiye ya da ona
karşı duruş sergileyen tanınmış figürlerin
adını vererek hedef gösterdi. İslami kurumlar ile doğrudan bağlantısı olmayan
isimlere dahi ev sahipliği yapan listede laik
araştırmacı Jean Baubérot, İslamlaştırma
mitinin yazarı Raphael Lliogier ve Charlie
kimdir kitabının yazarı antropolog Emmanuel Todd gibi ünlüler bulunuyordu.17
Uluslararası ve Karşılaştırmalı İletişim
Çalışmaları Profesörü Kai Hafez ise Şubat
2017’de yayınlanan bir makalede, Alman
Müslümanları ve İslam’ı başta olmak üzere olumsuz stereotiplerle (fiziksel şiddet,
kadınlara baskı, fanatizm, köktencilik ve
geri kalmışlık gibi) resmettiğini kanıtladı.18
İsviçre merkezli GFS Bern araştırma kuruluşu tarafından yapılan “Müslümanlara
yapılan ayrımcılık” isimli kamuoyu araştırmasında elde edilen sonuçlar ise medyanın yaptığı çarpıtmaları gözler önüne
serdi. “İsviçre’de Müslüman olmayanların
Müslümanlara karşı olumsuz bakışında
medyanın rolü var mı?” sorusuna katılımcıların yüzde 88’i İsviçre medyasının İslam
düşmanlığı konusunda çok etkili olduğunu belirterek medyanın bu tutumundan
dolayı rahatsızlıklarını dile getirdi. Ayrıca
“İsviçre medyası dünyadaki savaşların ve
terör olaylarının sorumlusu olarak Müslümanları sorumlu tutuyor” görüşüne Müs17 “European Islamophobia Report 2017”, SETA,
Nisan 2018
18 “Der Islam hat eine schlechte Presse”, zeit.de, 21
Şubat 2017

lümanların yüzde 78’inin ‘evet’ cevabı verdiği saptandı.19
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19 “Schlussbericht Pilotstudie Diskriminierung
Muslime”, gfsbern.ch, 3 Ocak 2018
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2. BATI MEDYASINDA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI
Medya Baskın İdeoloji ile Kol Kola

Baskın ideolojiler ile zorunlu bir ilişki içerisinde bulunması ve önyargıları harekete geçirecek işleve sahip olması nedeniyle en güçlü araçlardan biri olarak kabul edilen medyanın,
sık sık algıları şekillendirmek, gerçekleri manipüle etmek ve belirli bir politika amacıyla hedef kitlenin duygularını körüklemek için kullanıldığı bilinmektedir. 2013 yılının Temmuz
ayında Time dergisinin kapağında, Mısır’ın hem dünyanın en iyi protestocuları hem de
dünyanın en kötü demokratlarına ev sahipliği yaptığını belirtmesi; aynı ay içerisinde The
Economist dergisinin kapağına “Arap Baharı başarısız oldu mu?” seslerinin hâkim olması,
medyadaki ideolojik izlere örnek olarak değerlendirilebilir. Batı medyasının demokrasiyi
kullanarak kitleleri nasıl istediği yöne doğru sürüklediği hakkında tarihe bir not olarak
geçen bu iki örneğe, günümüz Batı-Doğu çatışmasında hâlâ rastlamaktayız.
Küresel ve bölgesel düzeyde yaşanan siyasi, sosyo-kültürel ve ekonomik gelişmeler, Türkiye ve Avrupa devletleri arasındaki ilişkileri önemli ölçüde değiştirmeye devam ederken
medya da bu oyundaki yerini sağlamlaştırmaktadır. Kurulan yeni düzende söz sahibi olmayı amaçlayan Batılı devletler, hedefleri doğrultusunda gazeteciliğin objektif olması gerekliliğini çeşitli girişimler ile ihlal ederek kitleleri etkisi altına almayı sürdürmektedir. Türkiye’nin gündem maddesi ne olursa olsun, Batılı tüm yayın organları gelişmeleri ‘Erdoğan’ın
otoriter yönetimindeki Türkiye’nin Batı’dan kopması’ veya ‘Türkiye’nin demokratik yapıdan uzaklaşması’ şeklinde yorumladığı fark edilmektedir. Gezi olayları ile başlayan bu
tutum, 17-25 Aralık ve 15 Temmuz darbesi ile kendini iyice belli etmiş ve Türkiye’de olup

MEDYA

bitenlerin özel manşetler, dergi kapakları, haber dili, fotoğraflar ve görseller ile servis edilmesini yaygınlaştırmıştı.
Batı’nın talep ettiği demokrasi anlayışına uyulmaması nedeniyle Türkiye’ye yönelen düşmanca tutumun bir örneği,
17 Temmuz 2016 tarihinde Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan “Türkiye kendi 1979 İran Devrimi ile
yüzleşiyor”20 makalesi oldu. Demokratik haklarını gasp
etmeye çalışan darbecilere karşı duran halkın ‘cihatçılar’
olarak nitelendirildiği yazıda “Darbeye karşı çıkmak için
sokaklara dökülen ve o zamandan beri ülke genelinde mitinglerini sürdüren Erdoğan destekçileri, muhafazakâr
Ak Parti tabanının tamamını temsil etmemektedir. Bunun
yerine İslamcılar ve hatta cihatçılar olarak tanımlanabilirler.” denildi. Batı medyasında yaygınlaşan İslamofobi ile
birlikte değerlendirildiğinde bu saldırgan tutumun, Batılı
iktidar ile karşı karşıya gelen Ak Parti ve Erdoğan üzerinden tüm Türkiye’ye yapıldığı gözlemlenmektedir.
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24 Haziran’da Yapılan Türkiye Düşmanlığı

2018 yılında birçok önemli gelişmeye ev sahipliği yapan
Türkiye’nin yabancı basındaki manipülatif ve taraflı izdüşümü, özellikle 24 Haziran seçimlerinde kendini belli etti.
Kurulduğu 2001 yılında önemli Batılı medya organları tarafından Müslüman dünyasının en başarılı demokrat partisi olarak nitelendirilen Ak Parti’nin ve kurucularından
Recep Tayyip Erdoğan’ın günümüzde çeşitli söylemler ve
görseller ile imajının değiştirilmesi ve objektiflikten uzak/
taraflı yazılmış haberlere konu olması herkesçe tartışılıyor.
Batı medyasının negatif ve saldırgan bir tutumla servis ettiği Erdoğan karşıtı haberlerin içeriğinde ise Türkiye’ye
yönelik siyasi, ekonomik ve demokratik olumsuzlamalar
bulunuyor.
24 Haziran seçimlerinin Batı ülkelerindeki medya kuruluşlarında yansımalarını “Batı medyası seçimlere nasıl bakıyor?”21 adlı çalışma ile raporlaştıran TRT World
20 “Turkey Faces Its Iran 1979 Moment”, wsj.com, 17 Temmuz 2016
21 “Patterns of Western Mainstream Media Coverage during Turkey’s

The New York Times,
Türkiye’deki referandum
seçimlerinden sonra
yayımladığı köşe yazısı ile
“Türkiye’deki milyonerlerin
%12’sinin yurtdışına göç
ettiğini” iddia ederek
yatırımcıları tedirgin etmeye
çalıştı.
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Araştırma Merkezi, 8 Nisan-5 Haziran
aralığında yapılan haberlerin Batı’daki
Türkiye algısının nasıl şekillendiğini ortaya koymaktadır. Agence France Press,
Associated Press gibi haber ajanslarıyla
Washington Post, New York Times ve
Guardian gibi tanınmış gazetelerin medyatik tutumlarının incelendiği çalışmada,
erken seçim kararı alındığından itibaren
yazılan haberlerin yüzde 56’sında Türkiye’deki siyasal sistem ve ülke liderliğine dair yanlış bilgiler bulunduğu, yüzde
38,8’inin de verileri bariz bir şekilde çarpıtarak Türkiye ekonomisini karaladığı
belirlendi. İncelenen metinlerin yalnızca
yüzde 5,2’sinde seçimlerden belirgin bir
taraflılık olmaksızın bahsedildiği tespit
edildi. Türkiye demokrasisi ve ekonomisi
hakkında endişelerin dile getirildiği haberlerin yoğunluğu, Batı medyasındaki çıkarcı ve Türkiye karşıtı ideolojik eğilimler ile
açıklanmaktadır.
Erken seçim kararı alınmasından itibaren başlayan bu tutum, kendini ilk olarak
Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir
haber ajansı olan Associated Press’da (AP)
gösterdi. 18 Nisan’da yayınlanan “Erdoğan Türkiye’ye erken seçim çağrısında bulunarak şaşırttı”22 haberinde Erdoğan’ın
iktidar üzerindeki gücü ele geçirmek için
bir sene öncesinden harekete geçtiği belirtildi. Haberde diktatör anlamına da gelen
‘Strongman’ kelimesinin Erdoğan’ı nitelendirmek için kullanıldığı ve sık sık güç

isteğini tek elde tutma olgusuna vurgu yapıldığı göze çarpıyordu.
Yine objektif olmayan bir tutum ile kaleme
alınan seçim öncesi yazılarından birine The
Guardian gazetesinde imza atıldı. Guardian gazetesinin dış politika yazarlarından
Simon Tisdall, “Mahallenin kabadayısı
Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için
tehdit”23 başlığı ile yayınladığı analizinde
Recep Tayyip Erdoğan’ın artırılmış yetkilerle yeniden bu göreve seçilmesinin uluslararası toplum için ‘korkutucu bir gelişme’ olacağını yazdı. “Erdoğan, mahallenin
kabadayı çocuğu olmaktan çıkıp jeostratejik bir tehdide dönüştü” cümlesinin yer
aldığı analizde aynı zamanda Erdoğan yeniden seçilirse adı konulmamış bir diktatör
olarak Suriye ve tüm Orta Doğu’da daha
fazla istikrarsızlığa yol açacağı savunuldu.
Türkiye’deki seçmenlere “Onu kovun”
diye seslenen Tisdall, taraflılığı ve olumsuz algı yaratması nedeniyle birçok kesim
tarafından tepki topladı.
Batı medyasında erken seçim kararı aynı
zamanda Erdoğan’ın hem muhalefeti hazırlıksız bırakarak zayıflatma hem de bozulan ekonominin halka yansıtılmaması
planları ile yorumlandı. Seçim sürecinde
kaleme aldığı birçok analizle Erdoğan
karşıtı tavrını gizlemeyen İngiltere merkezli ekonomi dergisi Economist ise Türkiye’deki seçimlerin ekonomik analizinden
ziyade olası siyasi sonuçlarına odaklandı ve
Erdoğan’ın seçilmesi durumunda oldukça

2018 Elections”, TRT World Araştırma Merkezi, Temmuz 2018
22 “Erdogan catches Turkey off guard by calling
early elections”, pbs.org, 18 Nisan 2018

23 “Guardian yazarı Tisdall: Mahallenin kabadayısı
Erdoğan hem Türkiye hem de dünya için tehdit”, bbc.com, 22 Haziran 2018
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olumsuz bir tablonun ortaya çıkacağını savunarak yaşanan ekonomik sıkıntıları önceden bildirdi.24 FT, Forbes, Wall Street Journal ve Bloomberg gibi mali işlerin
raporlanmasında uzmanlaşmış kuruluşlar
tarafından da sıkça dile getirilen bu tutum,
Fitch tarafından seçmenin “Türkiye’nin
Haziran ayında yapılacak seçimler sonrasında kredi profilini riske atmamaları konusunda uyarılması”25 ile resmileştirildi.
New York Times ise seçimlerden sonra
yayımladığı “Milyonerler kaçıyor. Belki
sen de yapmalısın”26 adlı bir köşe yazısında “kötü ekonomi yüzünden” 2017 yılında Türkiye’deki milyonerlerin %12’sinin
yurtdışına göç ettiğini ve Türkiye’nin Venezuela’ya dönüşme riski bulunduğunu
söylüyor ve yatırımcıları korkutuyordu.
24 Haziran seçimleri sonuçlarını yine taraflı bir tutum ile değerlendiren Guardian
gazetesinde, “Erdoğan zafer konuşmasında saldırgan tonda konuştu” denilirken
seçimin eşitsiz bir biçimde; Uluslararası
Af Örgütü’nün “korku iklimi” olarak tanımladığı, insan hakları ihlallerinin olduğu
bir ortamda yapıldığı vurgulandı ve Türkiye’nin imajı sekteye uğratıldı. İsrail’in
Haaretz gazetesinde, “Erdoğan’ın gücünü
koruduğu” fakat “Türkiye’nin Erdoğan
destekçileri ve muhalifleri olarak ikiye ayrıldığı” yorumu yapıldı ve yeni sistemde
Cumhurbaşkanının yetkilerine değinilerek
24 “President Erdogan is trampling on Turkey’s
freedoms”, ft.com, 29 Nisan 2018
25 “Fitch warns Turkey credit profile at risk after
June elections”, ft.com, 22 Mayıs 2018
26 “The Millionaires Are Fleeing. Maybe You
Should, Too.” Nytimes.com, 2 Temmuz 2018

“Türkiye, sınır tanımayan bir cumhurbaşkanı ile otokratik devlete dönüşecek” denildi. Fransız Le Monde gazetesi ise 15
yıllık aralıksız iktidarın sürdüğünden bahsederek “hiper başkanlık” olarak tanımlanan sistemin halk tarafından değil, “reis
tarafından istendiğini” bildirdi.27
Batı Medyası “Zeytin Dalı
Harekâtı’nın Hedefi Teröristler
Değil, Sivillerdir” Dedi
Türkiye tarafından 20 Ocak’ta terör örgütleri PKK-PYD-YPG ve IŞID’e karşı
başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı, hukuk ve
ahlaki sınırlar içerisinde gerçekleştirilme
hedefiyle tamamlandı. Operasyonlar için
Batılı siyasetçiler daha dengeli diplomatik
bir yaklaşım sergilediği ancak tüm medya
organlarında bu durumun geçerli olmadığı
görüldü. Avrupa ve ABD medyası, yaygın
tutumu olan PKK ideolojisini sürdürerek
gelişmeleri “Suriye Kürtlerine karşı kara
harekâtı başlatıldı (Alman Zeit gazetesi)”28 şeklinde çarpıttı ve bölgede yaşayan
Kürt halkına karşı harekât yapıldığı algısı
oluşturmaya çalıştı. Independent gazetesi de aynı dezenformasyonu “Türk savaş
uçakları Suriye’de Kürtleri bombalıyor”29
manşetini atarak gerçekleştirdi.
Batı medyasına hâkim olan ikinci bir tu27 “Dünya Basınında 24 Haziran Seçimleri”, bianet.org, 25 Haziran 2018
28 “Türkei startet Boden- und Luftoffensive gegen
kurdische Stellungen in Nordsyrien”, welt.de,
20.01.2018
29 “Turkish warplanes bomb Kurds in Syria”, independent.co.uk, 20.01.2018
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tum ise Türkiye’nin teröristleri değil, sivilleri hedef aldığı yönündeki yaklaşımı
oldu. Sivillere zarar gelmemesi için yoğun
çabalar gösteren orduya rağmen aralarında
Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF’in
de bulunduğu kurumlara ait sivil ölüm
açıklamaları ve Afrin’deki haber kaynaklarından edinilen bilgiler, harekâtta bugüne
kadar çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği
iddialarını içerdi.30 Örneğin harekât başladığı an Afrin’e giden ilk Batılı gazetecilerden Robert Fisk, Independent’ta yayınladığı uzun bir özel haber ile “Türkiye’nin
gerçek kurbanları göçmenler, bebekler,
kadınlar ve çocuklardır”31 yalanını söyledi.
Türkiye’ye karşı başlatılan saldırılar sosyal
medyada da sürdürülerek terör örgütleri
tarafından katledilmiş insanların ve yıkılmış binaların sorumlusu olarak Türkiye
gösterildi. Türkiye’nin küresel kamuoyundaki olumlu imajının zayıflatılabilmesi için
Afrin’le hiçbir şekilde ilgisi olmayan, farklı
çatışma bölgelerinden alınmış eski fotoğraf ve videolar, Afrin’de gerçekleşmiş gibi
paylaşıldı (Sosyal medyada yapılan yanlış
haberlerin teyitli listesi için teyit.org’un
paylaştığı “Afrin Harekâtı’ndan olduğu
iddiasıyla paylaşılan 26 yanlış görüntü”32
haberine bakılabilir).
30 “Zeytin Dalı Harekâtı: ‘Afrin’de sivil ölüm’ açıklamaları artıyor, Türkiye ‘propaganda’ diyor”,
bbc.com, 29 Ocak 2018
31 “Inside Afrin, the true victims of Turkey’s invasion of northern Syria are revealed - refugees, babies, women and children”, independent.co.uk,
28 Ocak 2018
32 “Güncellendi: Afrin Harekatı’ndan olduğu iddiasıyla paylaşılan 26 yanlış görüntü”, teyit.org, 09
Mart 2018
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3. SOSYAL MEDYA, BİLGİ HIRSIZLIĞI ve
MANİPÜLASYONLAR
Politik Kutuplaşmanın Yeni Arenası: Sosyal Medya

Son zamanlarda küresel siyasette artan politik kutuplaşmanın toplum üzerindeki etkisi,
sosyal bilimcilerin ortak araştırma noktalarından biri haline geldi. Toplumsal yapı içerisindeki olayların objektif değerlendirilişini bozan ve tarafsızlığın yitirilmesine sebep olan
politik kutuplaşmanın yayılmasını sağlayan en önemli araçlar, geleneksel medya ve sosyal
medya olarak belirlenmektedir.33 Bireylerin kendi siyasi/politik görüşüne yakın görüşleri
savunan geleneksel medyayı takip etme eğilimi, politik kutuplaşmaya zemin hazırlamaktadır. Ancak fikirlerin özgürce beyan edilebildiği, asılsız haberlerin yayılma oranın yüksek olduğu ve kullanıcılara yalnızca ilgi alanlarına göre içerik gösteren Google, Facebook,
Twitter, YouTube gibi uygulamaların popüler olarak kullanıldığı sosyal medyanın bu tehlikeyi artırmakta olduğu ve insanlar arasındaki kutuplaşmayı derinleştirerek nefret ve kin
duygularının körüklenmesine sebebiyet verdiği vurgulanmaktadır. Kısacası, baskın ideolojiler tarafından yönlendirilen gazete, dergi ve televizyon gibi medya organlarının politik
kutuplaşmaya yol açan yayımları; kişilerin statüsüne, kimliğine, cinsiyetine bakılmaksızın
hedef haline getirildiği ve kişisel verilerin güvenliğini ihlal eden sosyal medya ile daha fazla
insana ulaşmış ve toplumsal uçurumu artırmıştır.
33 “Exposure to opposing views on social media can increase political polarization”, Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), 9 Ağustos 2018
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Yapılan araştırmalarda, batı medyasının
2015 yılından bu yana Avrupa ülkelerine
yoğunlaşan göçü nefret söylemleri ile halka aktarmasının sosyal medyada işlenen
nefret suçlarını dönem dönem doruğa çıkardığı saptanmıştır.34 2018 yılında da
devam eden bu eğilimin örnekleri, internet
bağlantısı ya da sosyal medya profili olan
herkes tarafından görülebilmekte, insanlık
tarihinin en karanlık zamanlarını akıllara getirmektedir. Günümüzde bilgisayar
klavyeleri, kutuplaştırıcı nefret söylemlerinin serbestçe yazılabildiği bir araç olarak
insanlar üzerinde tanklardan ve tüfeklerden daha yıkıcı etkiler bırakmaktadır. “Bir
Yahudi’yi öldür günü” veya “Bir kızılı
tekmele günü”nün organize edildiği; “Bir
Müslümanı cezalandır” mektubunun geniş kitlelere ulaştırıldığı sosyal medya platformları, kullanıcısını hem üretici hem de
tüketici olarak konumlayarak birçok etik
sorunun ve kutuplaşmanın oluşmasına neden olmaktadır.
Özel yaşamın gizliliği, telif hakları, kişisel
verilerin güvenliği gibi birçok alanda ihlaller yaşanan sosyal medya, aynı zamanda
doğrulanmamış bilgilerin, genel ahlaka aykırı içeriklerin ve nefret söylemlerinin yayılmasında da etkili aktörlerden biri olarak
gösteriliyor. Bu güç, siyaset ve siyasetçiler
ile birleştiğinde politik kutuplaşmaların
merkezi olmakta, hatta seçimlerin manipüle edilmesini dahi sağlamaktadır.
Donald Trump ve Facebook Seçimleri
Manipüle Etti
Demokrasinin ve insan haklarının ana savunucusu olduğunu iddia eden ABD’nin
34 “Anti-migrant hate speech”, The Quaker Council for European Affairs, Temmuz 2018

eski başkanı Barack Hüseyin Obama,
medya eliyle popüler bir figür haline getirilmiş ve kampanya yöneticileri tarafından oluşturulan strateji ile sosyal medyadaki genç seçmen kitlesine ulaşmıştı. Bir
dizi ihlale ve manipülasyona ev sahipliği
yapan bu hareket, tüm dünyadaki seçim
kampanyalarının yönünü değiştirdi. Seçim
kampanyalarının sosyal medyaya kayması
partilerin bu alandaki etkinliğini artırırken, siyasetçiler tarafından dile getirilen
kutuplaştırıcı manipülatif haberlerin, nefret söylemlerinin ve ihlallerin sayısı katlanarak çoğaldı. Bu ihlaller, ABD’nin yeni
Başkanı Donald Trump’ın sahneye çıkması ile zirveye ulaştı.
PEW Araştırma Merkezi’nin yapmış olduğu bir kamuoyu yoklamasında, medya
üzerinden üretilen İslamofobi’nin sosyal
hayatta belirgin bir şekilde ayrımcılığa
dönüştüğü ve Amerika’da yaşayan Müslümanların %75’sinin ayrımcı davranışlara
maruz kaldığı ortaya konulmuştur. Yine
aynı araştırmada elde edilen bulgulara
göre, Amerika’da yaşayan Müslümanların
%40’ı; Donald Trump’ın başkan olmasından sonra hem medyada hem de günlük
hayatta kendilerine yönelik ayrımcı tavır ve
davranışların bir önceki yıla göre arttığını
dile getirmektedir.35
Trump’ın sosyal medyayı kendi lehine
kullanması yalnızca nefret söylemi ve kutuplaştırıcı yazıları ile sınırlı değil. Bunun
yanı sıra Trump’ın ABD başkanlığına ki35 “Batı Toplumlarında İslamofobi’nin Üretilmesinde Medyanın Rolü”, Ombudsman Akademik, 20 Şubat 2018
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şilerin bilgilerini şirketlere satılmasına göz yuman Facebook yardımıyla geldiği biliniyor. Donald Trump, CBS
TV’de seçim başarısının sırrını anlatırken cümleye “Sosyal
medya zaferimizin anahtarıydı” diye başlamıştı. Seçim döneminde yürütülen sosyal medya ve dijital kampanya stratejisinin Trump’ın damadı Jared Kushner, şu anda Başdanışman olarak görev yapan Steve Bannon ve 2003 yılından
bu yana Trump ile çalışan Daniele Scavino tarafından
planlandığı ve bu ekibin Silikon Vadisi’nden destek aldığı
biliniyor. Başta Facebook, Instagram, Snapchat, Youtube, Twitter olmak üzere hemen hemen bütün mecraları
kullanan Trump ve ekibinin, platformda yer alan kullanıcılara farklı söylemlerle kişiselleştirilmiş pazarlama yaptığı
ve sosyal medyadaki çalışmalar için -toplanan bağışlar ile650 milyon USD harcandığı ifade ediliyor.
Peki, kişiselleştirilmiş pazarlama nedir? İngiliz şirket
Cambridge Analytica’nın (CA), ABD başkanlık seçimleri
zamanında 50 milyon Facebook kullanıcısının verilerini
usulsüzce kullanarak Trump’ın seçimi kazanmasında etken rol oynadığı ortaya çıkmıştı. Dünyayı sallayan ve Facebook’a büyük bir güven sorunu yaşatan bu olayın perde
arkasında kişiselleştirilmiş pazarlama bulunuyor. Bu doğrultuda skandal, seçimlerin 2 sene öncesinden başlatılıyor.
Bir profesörü aracı olarak kullanan CA, 1-2 Dolar teklif
ederek isteyen Facebook kullanıcılarına bir anket uygulaması yükletiyor ve uygulamayı yükleyenlerin bilgilerinin
yanı sıra tüm arkadaşlarının bilgilerine ulaşıyor. Facebook’un bu açığı fark ettikten kısa bir süre sonra “arkadaşlarının profil bilgilerini 3. parti uygulamalarla paylaşma”
özelliğini kaldırdığı biliniyor ancak bu hamleyi yapmakta
geç kalıyor(?); CA çoktan insanların davranışlarını inceleyerek siyasi reklam modeli oluşturmayı başarıyor.
Oluşturulan bilgiler, halka açık olarak paylaşılan diğer
sosyal medya bilgileriyle harmanlanıyor; hatta şirketlerden
satın alınan kişisel bilgiler eklenerek devasa bir seçmen
modeli oluşturuluyor. 2016 yılında gerçekleşen ABD genel seçimlerinde Trump tarafından kullanılan bu seçmen
modeli ile kişiye özel seçim propagandası yapılıyor. Ve bu
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Trump tarafından kullanılan
CA kişiselleştirilmiş
pazarlama tekniği ile
seçmenler gruplara bölünerek
Facebook gibi platformlarda
hoşlanmayavcakları yalan
reklamlara maruz bırakıldı
ve nefrete yönlendirildi.
Demokrasinin beşiği olduğunu
iddia eden ABD’de bu
pazarlama tekniğinde, fikri
değiştirilmesi zor görülen
seçmenlerin ise demokrasiden
soğutulması hedeflendi.
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propaganda, Facebook’un kendi reklam
platformu üzerinden dağıtılıyor.
CA’nın kişiselleştirilmiş pazarlama tekniği, iki parti arasında kalanların tespit
edilmesi ve buna yönelik reklamların gösterilmesi ile sınırlı kalmayacak kadar güçlü. İnsanları gruplara ayıran bu pazarlama
tekniğinde öncelikle seçmenler, hoşlanmayacağı yalan reklamlara maruz bırakılıyor
ve hiddete, nefrete ve kine yönlendiriliyor.
Karşıt gruptaki seçmenlere de aynı stratejiyi uygulayan CA, insanları demokrasiden
soğutacak ve oy kullanmaktan uzaklaştıracak reklamlar dahi yayımlıyor. Aynı zamanda kişisel hapishaneler oluşturan CA,
bu içeriklerin kişiye özel olması ve diğer
kullanıcılar tarafından gözükmemesini de
sağlıyor. Obama tarafından da kullanılan
CA verilerinin o dönemlerde bu denli sofistike ve güçlü halde olmadığı biliniyor.
Trump “Amerika’yı Yeniden Büyük
Yap” Sloganı Altında Amerika’yı
Yeniden Irkçı Yapıyor
Facebook bu skandal nedeniyle iki günde 50 milyar Dolar değer kaybı yaşasa da
Trump hâlâ sosyal medyadaki etkinliğini
korumayı başarıyor. Pek çok insan tarafından Twitter’daki söylemleri nedeniyle
eleştirilen ve sosyal medya ile politik kutuplaşmanın nasıl artırılabileceğine örnek
olarak gösterilen Trump, Karsten Müller
ve Carlo Schwarz tarafından yapılan araştırmaya da konu oldu.
FBI tarafından kayıt altına alınan Amerika’daki Müslümanlara yönelik nefret suçlarını ve sosyal medya verilerini inceleyen

akademisyenler, Trump’ın seçim kampanyasına başlamasından bu yana Müslümanlara yönelik nefret suçlarında büyük
bir artış yaşandığını ve bu artışın daha
çok Twitter kullanımı yüksek ülkelerde
gözlemlendiğini saptadı. Aynı zamanda
akademisyenler, Trump’ın İslam karşıtı
gönderi sayısı ile Müslüman karşıtı nefret
suçları sayısının arasında bir ilişki olduğunu belirlediler.36 “Trump’ın başkanlık
kampanyası, insanları daha önce sosyal olarak kabul edilemez bulunan görüşleri ifade
etmekte daha istekli bir hale getirmiştir”
diyen araştırmacılar, Trump’ın birçok ihlale ev sahipliği yapan seçim kampanyasından itibaren ırkçılığı ve nefret söylemlerini
normalleştirdiğini ortaya koymuştur.

36 “Making America Hate Again? Twitter and
Hate Crime under Trump”, University of
Warwick, 14 Mayıs 2018

eğitim

EĞİTİM

1. EĞİTİMDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ
Eğitim iyiye ve güzele ulaşma çabasının neticesi olarak her kültür, yaş grubu ve cinsiyet
için önemlidir. Cicero’ya göre eğitim, çocuğu insan haline getirmek sanatıdır. Eğitimi kişiye, yetenekli olduğu alanda mükemmeli vermek olarak gören Platon ise gücün istismarını
önlemek adına eğitimin gerekli olduğunu ifade etmiştir.1 Hazret-i Ali’nin “Çocuklarınızı
yaşayacakları zamana göre yetiştirin” nokta-i nazarı, eğitimin bugünü ve yarını kapsayan
önemli bir süreç olduğu fikrini taşımaktadır.
İnsanın en temel uğraş alanlarından biri olan eğitim ve öğretim, dünya nimetlerinden faydalanmanın da ötesinde, insanın toplum içinde kendine etkili ve eylemli bir yer bulabilmesinin de en önemli şartıdır. İnsan yaşantısı için bu denli önemli olan eğitim ve öğretim
ile ilgili temel haklar ve ödevler; ulusal ve uluslararası kanunî düzenlemeler, belgeler, insan hakları kanunları ve milletlerin gelenekleri çerçevesinde tanınmıştır. Örneğin, İnsan
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde eğitim ve öğretim hakkı temel haklardan sayılmıştır.2
Uluslararası insan hakları belgeleri ise eğitimde ayrımcılığı ve dışlamayı yasaklarken; kapsayıcı, çoğulcu, eleştirel, katılımcı ve insan kişiliğinin tam gelişebileceği bir ortamın oluşturulmasını desteklemektedir.
Ancak toplumları yönetenler, yönetim tarzının adı ne olursa olsun, kendi düşüncelerine
uygun bir toplum yaratmak adına hayatı şekillendirmeyi siyasetlerinin en temel amacı görmüştür. Toplum mühendisliği yaparak toplumu istedikleri şekle sokma anlayışını güden1
2

Prof. Ömer Çaha, Siyaset Düşüncelere Giriş, DEM Kitabevi, İstanbul 2013, s. 27
Prof. Ali Öztekin, Siyaset Bilimine Giriş, Toplum, Devlet, Parlamento, Hükümet, Kamu Yönetimi, Siyasal
Kitabevi, Ankara 2014, s. 147
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ler, tüm imkanlarını öncelikle eğitim alanında kullanmışlardır. Louis Althusser’e
göre devlet, kendi egemen gücünü kabul
ettirmek için ideolojik aygıtlarından biri
olan eğitim kurumlarını kullanır. İdeolojisinin o toplum için en uygun olduğu
düşüncesini kolektif belleğe yerleştirmek
suretiyle sempati/taraftar toplayarak bir
zihniyet oluşturur.3 Buradan hareketle
diyebiliriz ki, eğitim sistemi içerisindeki
yanlış ve yıkıcı algılamalara sebebiyet verebilecek içerik ve yöntemler, birçok devletin/gücün politikası olmuştur. Bu anlayış
nedeniyle eğitim ve öğretimde sık sık hak
ihlalleri yaşanmaktadır. Bu ihlallerin azaltılması kanuni düzenlemeler, eğitim ve ülkeler/güçlerin insanı insan kılma çabası ile
gerçekleşecektir.
303 Milyon Çocuk Eğitimden Mahrum

UNICEF raporunda, dünyanın pek çok
yerinde savaş, fakirlik ve doğal afet gibi
sebeplerden dolayı okula gidemeyen 303
milyon çocuk olduğu ifade edilmiştir. Bu
çocukları “karanlık bir geleceğin beklediğini” ifade eden ve dünyaya “Küresel
bir öfke ve küresel bir eylemle buna son
vermeliyiz” çağrısı yapan UNICEF Genel Direktörü Hanrietta Fore, “Bir ülke
çatışmalar yaşadığında ya da bir doğal afet
ülkeyi vurduğunda iki kere mağdur olanlar her zaman çocuklar ve gençlerdir. Kısa
süre içinde okulları tahrip olmakta, hasar
görmekte, askeri güçler tarafından işgal

edilmekte, hatta kasıtlı saldırılara maruz
kalmaktadır. Böylece bu çocuklar ve gençler de okul dışı olan milyonlarca akranına
katılmakta ve yıllar geçtikte okula dönüş
yapanların sayısı yok denecek kadar az olmaktadır. Uzun dönemde bu insanlar ve
yaşadıkları ülkeler birbirini izleyen yoksulluk döngüleriyle karşılaşmaya devam
etmektedir.“4 açıklamasıyla eğitim alma
hakkının önemini özetlemiştir.
Dünyanın birçok coğrafyasında kan gövdeyi götürürken, Yemenli çocukların etkilendiği savaşın vahim sonuçları 2015’te
görülmeye başlanmıştır. Birçok uluslararası şahsiyet, kurum ve kuruluş Yemen’de
yaşanan durumu beşeriyet tarihinin en
korkunç insanî faciası olarak değerlendirmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuklara
Yardım Fonu, 500 bin Yemenli çocuğun
okuldan ayrıldığını ve 2.500 okulun Yemen’deki iç savaş nedeniyle kapatıldığını
doğrulamıştır. UNICEF’in raporunda,
2015 yılından bu yana yaklaşık 2 bin 419
çocuğun Husiler tarafından alıkonulduğu
belirtilmiştir. Yemenli çocuklar savaş nedeniyle bırakın eğitim öğretim görmeyi,
açlık yüzünden kemikleri görünecek şekilde adeta yürüyen ölülere dönmüştür.5
Suriye’de yedi yıldır süren çatışmalar 2.8
milyon Suriyeli çocuğun eğitim fırsatını
elinden kaçırmasına neden olmuştur. “Bu
çocukların bazıları hiç okula gidemezken
bazıları da yedi yıllık eğitimlerinin bir bö4

3

Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik
Aygıtları, Çev: Alp Tümerkan, İthaki Yayınları,
İstanbul 2006, s. 62-65.

5

“UNESCO’dan göçmen çocuklar için eğitim
uyarısı”, yeniasya.com.tr, 20 Kasım 2018
“Suud rejiminin dayattığı savaşın Yemenli çocukların üzerinde acı etkileri”, parstoday.com,
23 Eylül 2018
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lümünü kaçırdığı için akranlarını yakalamaları son derece zorlaştı. Suriye’nin bazı
bölgelerinde okula gitmek şiddet ve saldırılardan dolayı zaman zaman yaşam ve
ölüm meselesi haline gelmiştir.” açıklamasında, ülkede eğitim veren 309 kurumun
saldırıya uğradığı bilgisine de yer verilmiş
ve her üç okuldan birinin harap edilmesi,
zarar görmesi ve başka amaçlarla kullanılması nedeniyle kullanılamaz hale geldiği
vurgulanmıştır. Ayrıca çocuklar erken evliliğe, savaşmaya, işçiliğe zorlanmıştır.6
Dünyanın en az gelişmiş ülkelerinden biri
olan Afganistan’ın en önemli sorununun
eğitimsizlik olduğunu belirten Afganistan
Eğitim Bakanlığı yetkilileri, ülkede farklı
nedenlerle 3,7 milyon çocuğun eğitimden
mahrum kaldığını belirtmiştir. Ülkede
eğitimin gelişmesini engellemeye kimsenin hakkı olmadığını dile getiren yetkililer,
eğitim eksikliğinin, sosyal değişimin önündeki en büyük engellerden olduğunu belirtmiştir.7
UNICEF, Bangladeş’teki mülteci kamplarında kalan 500 binden fazla çocuğun
düzenli eğitim alma imkanı olmadığı uyarısını yapmıştır. Ülkede ne yazık ki yeterli okul binası ve 14 yaşından büyükler
için eğitim imkanı da bulunmamaktadır.
Buradaki çocuklar kayıp bir nesle dönüşmektedir. UNICEF Bangladeş Sorumlusu Edouard Beigbeder, “Eğitime hemen
yatırım yapmazsak kayıp bir Rohingya
6
7

“UNICEF: Suriye’de milyonlarca çocuk eğitimden mahrum”, hurriyet.com.tr, 24 Nisan 2018
“Afganistan’da 3,7 milyon çocuk eğitimden
mahrum”, memleket.com.tr, 04 Eylül 2018

çocukları kuşağı yetiştirme tehlikesiyle
karşı karşıyayız” uyarısında bulunmuştur.
Bangladeş’te şu anda bir milyondan fazla
Rohingya mültecisi yaşamaktadır.8
Milyonlarca çocuk için ders zilinin hiç çalmadığı Nijerya’da hazırlanan rapora göre,
ülkede Boko Haram saldırıları ve farklı
nedenlerden dolayı 13,2 milyon çocuk eğitim hakkından mahrum bırakılmıştır.9
Azınlıkların Anadili Yasaklanıyor

Birçok uluslararası sözleşme ve belge,
anadili kullanmayı ve imkanlar ölçüsünde anadilde eğitim almayı açıkça bir hak
olarak kabul etmektedir.10 Nitekim anadili
kullanma hakkı doğmak, nefes almak kadar insanın sahip olması gereken bir haktır. Anadilde eğitim hakkı, ülkelerde farklı
şekillerde uygulanmaktadır. Ülkemizde
olduğu gibi birçok ülkede, o dillere ait basın-yayın kuruluşlarının yanı sıra anaokulundan üniversiteye uzanan resmi ve özel
okullarda bu diller öğretilmektedir. Ancak
anadilini öğrenen azınlıkların kültürlerini
koruyabilmesi ve gelecek nesillere aktarabilmesi, toplum mühendisliğine soyunan
devletleri korkutmaktadır. Bu nedenle
dünyanın birçok bölgesinde anadilini kullanmaktan mahrum bırakılan azınlıklar,
özgürlükleri için uğraş vermektedir.

8

“UNICEF: Rohingya çocuklar kayıp bir nesle
dönüşüyor”, dw.com, 23 Ağustos 2018
9 “Milyonlarca çocuk için ders zili hiç çalmadı”,
dunyabulteni.net, 05 Ekim 2018
10 “Anadilde Eğitim: Dünyada Yaygın Uygulama
Modelleri”, Zafer Çelik, Seta Perspektif, Sayı
21, Ekim 2013
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Rusya Federasyonuna bağlı Federe Cumhuriyetler ve Özerk Bölgelerde yaşayan
yerli halkların kültürel soykırıma uğratma
hedefi devam etmektedir. 19 Haziranda
kabul edilen yasa tasarısıyla Rusya’da anadil eğitimi zorunlu olmaktan çıkarıldı ve
zaman içerisinde 2 saate kadar indirilen
anadil dersleri sınıf geçmeyi etkilemeyen
ikincil ders statüsüne getirildi. Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ve çok
kültürlü toplumsal yapıya dayalı Rusya’da
yaşayan halklar, bu karar ile birlikte asimilasyon politikalarının hız kazanmasından
endişe ettiklerini dile getirdiler. Rusya’nın
yıllardır hazırlığını yaptığı bu yeni yasanın
yürürlüğe girmesi ile bugün başta Kırım
Tatarları olmak üzere tarih boyunca yayılmacı politikalar ile işgal edilen İdil-Ural,
Kafkasya, Sibirya ve Uzak Asya’da yaşayan onlarca yerli halk ve azınlık anadillerini tamamen kaybedecek ve Rusya tarafından asimile edilerek dünya üzerinden
silinecek.11

Eğitimin yol haritası olan müfredat, o ülkenin hayata, topluma ve geleceğe bakışını göstermesi bakımından önemlidir. Bu
nedenle müfredatlar, uluslararası insan
hakları belgelerine uygun, eğitimde ayrımcılığı ve dışlamayı yasaklayan; kapsayıcı,
çoğulcu, katılımcı ve insan kişiliğinin tam
gelişmesine katkı sunacak içerikte hazırlanmalıdır. Ancak devletler ya da uluslararası yapılar, toplumlar için gerekli olan

müfredatı değil, ideolojilerini dayatabilecek müfredatları yürürlüğe almaktadır.
Örneğin İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan okullarda okutulan Filistin
müfredatını tahrif ederek sözde Filistin
müfredatıyla bastığı kitapları, İsrail’e bağlı
Kudüs Belediyesi kontrolündeki okullarda
dağıtmıştır. Tahrifat, Filistin Müfredat
Merkezi tarafından düzenlenen tüm öğretim programlarını kapsamıştır. İsrail kitap
kapaklarında bulunan Filistin bayrağını,
Filistin kefiyesini, Filistin devleti adını ve
amblemi olan Kartal ile Filistin’i hatırlatıcı
her ögeyi silmiştir. İsrail, Yahudileştirme
politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’te
bulunan Filistin okullarında okutulan
müfredatı kaldırarak yerine İsrail müfredatını uygulamaya çalışarak insan haklarını ihlal etmiştir.12
Müfredata müdahalede eden bir başka
unsur olan terör örgütü YPG/PKK, Suriye’de işgal ettiği Kamışlı ilçesindeki Süryani okul müdürünü, dayattığı müfredatı
kabul etmediği için alıkoymuştur. Örgüt,
bir süre önce bazı Batı ülkelerinin baskısı
üzerine, kapattığı Süryani okullarının açılmasına izin vermiştir. Ancak müfredat konusunda anlaşılamadığı için henüz dersler
başlamamıştır. Terör örgütü, işgal ettiği
alanlarda bulunan okullarda üç yıldır öğrencilere etnik aidiyeti esas alan militarist
görüşleri dayatmaktadır. YPG/PKK, ilkokullarla başlattığı ve geçen sene 9. sınıflara
da uyguladığı müfredatı, bu sene 10. ve
11. sınıflara da uygulamaya başlamıştır.

11 “Rusya’nın Anadil yasağına karşı ortak deklarasyon!”, ajansturk.press, 15 Ağustos 2018

12 “İsrail Kudüs okullarındaki Filistin müfredatını
tahrif ediyor”, uhim.org, 26 Ekim 2018

Müfredatın Virüsleri
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Çocuklarını terör örgütü propagandasından uzak tutmak
isteyen veliler ise özel okullara yönelmektedir. Örgüt, bu
okullara baskınlar düzenleyerek tehdit ve kapatma yöntemine başvurmaktadır.13
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Ders Kitapları Bir Eğitim Değil, Manipülasyon Aracı

Çok kültürlü ülkelerin ders kitaplarında; kitlesel farkındalık meydana getirebilecek, uzun vadeli kültürel etkileşimi
kolaylaştıracak, toplumsal ve uluslararası uzlaşma ve birbirini anlama çabasına dayalı bir hayat görüşüne kavuşturacak bilgiler yer almalıdır. Ancak eğitim araçlardan biri
olan ders kitapları maalesef ayrıştırmanın aracı olmaktadır. Ders kitaplarındaki hak ihlalleri yanlış, eksik ve kasıtlı
bilgi vermek şeklinde tezahür etmektedir. İslam’a atfedilen olumsuz imgeleri ön plana çıkaran pek çok mesajın
ders kitaplarında verildiği bilinen bir gerçektir.
Sırbistan’daki ders kitaplarında Türkler, “saldırgan düşmanlar” olarak tanıtılmakta ve İslam olumsuz imajlar ile
aktarılmaktadır. Ders kitaplarında Türkler, Sırpları yüzyıllarca rahatsız etmiş, öldürmüş, tecavüz etmiş, malını,
mülkünü yağmalayıp yakmış bir millet olarak tanıtılmıştır.
İslam dini ise “saldırgan” ve bütün dünyayı “zorla fethetmeyi” amaçlayan bir din olarak gösterilmiştir.
Türk ders kitapları, Balkanların fethinden sonra Sırplar
da dâhil olmak üzere tüm azınlıkların Osmanlı İmparatorluğu’nda mutluluk, serbestlik, refah ve Türklerle
dostluk içinde yaşadıklarını anlatırlar. Azınlıklar din, dil,
kültür vs. özgürlüğüne sahiptiler ve genel olarak durumları diğer Avrupa ülkelerindeki azınlıkların durumundan
çok daha iyidir. Ancak Sırp ders kitaplarına göre durum
tam tersinedir: Sırplar sürekli bir şekilde rahatsız edilen,
zulmedilen ikinci sınıf vatandaşlardır. Ders kitaplarında,
Sırpların içinde yaşadıkları olumsuz koşullardan dolayı
sürekli Osmanlı İmparatorluğu’ndan Macaristan’a kaçtığı
ve her savaşta Osmanlılara karşı Macar tarafında savaştığı
13 “YPG/PKK Süryaniler üzerinde baskısını artırıyor”, uhim.org, 4
Ekim 2018

Bir ülke çatışmalar
yaşadığında ya da bir doğal
afet ülkeyi vurduğunda
iki kere mağdur olanlar
her zaman çocuklar ve
gençler oluyor. Eğitim
hakkı elinden alınan 303
milyon çocuk, “kayıp nesle”
dönüşme tehlikesi altında.
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söylenmektedir. Yine bu kitaplarda Macaristan’daki Sırpların çok daha iyi koşullar
içinde yaşadıkları ve bundan dolayı Sırp
milletinin en medenileşmiş ve zengin bir
parçası oldukları vurgulanmaktadır. Ders
kitaplarına göre, “ilkel Asyalı Türkler”
Sırbistan’ın ekonomik, kültürel vs. gelişmesini engellemiş ve Sırbistan’ı ilkelleştirmişlerdir.14
Ders kitaplarında rastlanan bir başka ihlal
de ülkedeki azınlıkların kanunlar çerçevesindeki beklentilerine cevap verilmemesidir. Bu ihlallerin en belirgin olduğu ülkelerden biri Yunanistan’dır. Batı Trakya
Türk azınlığının eğitim materyali olarak
kullandığı kitaplar önceki yıllarda Türkiye ile birlikte hazırlanırken ya da Türkiye’den gelirken, son yıllarda buna izin
verilmemiştir. Bu nedenle Batı Trakya
Türk azınlığı, eski ve güncelliğini yitirmiş
kitapların fotokopilerini kullanma zorunda
kalmaktadır. Son yıllarda bir iyi niyet gösterisi gibi Türkiye’den istenen kitapların
bir kısmı basit gerekçelerle reddedilmiş
ve Türkler yine eski kitaplara yönlendirilmiştir. Fotokopi yoluyla çoğaltılan, elden
ele geçerek iyice yıpranmış kitaplarda “insanoğlu bir gün aya gidecektir” ifadesinin
bulunması, kitapların güncelliği hakkında
bilgi vermektedir.
Bazı sınıflara ait Türkçe ders kitaplarının,
2000 yılından sonra Türkiye ile varılan
mutabakatla yazılıp dağıtılması ile kısmi
bir iyileşme olmuştur. Ancak Batı Trak14 Uros Ugarkovic, Sırp ve Türk Güncel Okul
Tarih Kitaplarının Karşılaştırmalı İncelenmesi,
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2017, s. 137-140

ya Türk azınlığı bunları yeterli bulmayıp
Yunanca ders kitaplarına dahi ulaşılamamasına dair tepkilerini boykotlar ile dile
getirmiştir. Nitekim Batı Trakya Türk
azınlığının eğitimi için hayati önem taşıyan
donanımlı ve nitelikli öğretmen sorunu da
azınlığın gündemini meşgul etmektedir.
Lozan’dan alınan bu hak, kanuni tanımı
yapılmış öğretmenlerin azınlık okullarında farklı gerekçelerle çalıştırılmaması ile
ihlal edilmektedir. Yunanistan; Türk uyruklu, maaşları Türkiye tarafından ödenen
öğretmenlerin çalışma ve ikamet izinleri yenilememektedir. 1973 yılından beri,
Türkiye’de okumuş hiçbir Batı Trakyalı
öğretmenin Batı Trakya’da Türkçe eğitim
yapan okullarda çalışmasına da izin verilmemiştir. 15
Farklı insanlar arasında saygı ve diyalog
sağlamak ve bu insanların birbirlerini anlamalarına katkı sağlamak amacıyla Norveç devlet okullarında okutulan din dersi
kitaplarında İslam dinine ait eksiklikler,
yanlışlıklar bulunmaktadır. İslam’ın anlatıldığı kısımlarda cami, Kur’an-ı Kerim,
Besmele ve Allah lafızlı hat yazıları, başörtülü kadınlar vs. gibi İslam’ı simgeleyici
resimler bolca kullanılmıştır. Ancak Müslüman kadınların başlarını örtmesinin gerekli olduğunun vurgulandığı kısımlarda
burka giymiş kadın resimlerinin kullanılması, öğrencilerin Müslüman kadınları tek
tip gibi düşünebileceği tehlikesi taşımaktadır. Göze çarpan bir başka hata da İslam
terminolojisinin yanlış kullanılmasıdır.
15 Batı Trakya’daki Türk okullarında Yunanca kitap eylemi, uhim.org, 25 Eylül 2018
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Örneğin, İslam dininde çok geniş bir anlamı olan “cihad” kavramı, “kutsal savaş”
olarak aktarılmıştır. Din dersi kitaplarında
pedofili ve eşcinsellik gibi sapkınlıklara da
yer verilirken, Hz. Peygamberin Hz. Aişe
ile olan evliliğinin bir temel eğitim kitabında yer aldığı görülmektedir. Bu nedenle,
‘Bu bilgi gerçekten gerekli midir, yoksa bu
konunun çocuklara anlatılmasında farklı
maksatlar mı vardır?’ sorusu zihinleri kurcalamaktadır. Ders kitaplarında Hz. Peygamberin bu evliliğinden dolayı İslam toplumlarında küçük yaştaki kız çocuklarıyla
evlenmenin normal sayıldığı söylenmiş ve
bir anlamda Müslümanlara dair pedofili
iması yapılmıştır. Ders kitapları İncil’den
ortalama 118 alıntı ve 55 ödev içerirken
İslâm, Hindu ve Budist metinlerinden
sadece 8 alıntı barındırmaktadır. Bu geleneklerle ilgili ödev sayısı ise sadece 6’dır. 16
Hollanda’da da bazı derslere ait ders kitabında Türkiye’yi kötüleyen ifadeler kullanılmıştır. Malmberg yayınevine ait bir
ders kitabında, Türkiye’nin AB üyeliği
hakkında öğrencilere fikir vermesi gereken sayfadaki örneklerde, Mehran isimli
bir karakterin çiziminin altında “Ben bir
Kürt’üm, Türk polisi Kürtlerden nefret
ediyor. Biz nedensiz yere tutuklanıp işkence görüyoruz.” ifadesi kullanılmıştır.
Aynı sayfada, Mehmet adındaki diğer bir
karakter ise “İzmir’de bir arazi almıştım.
Oraya yeni evimizi inşa edecektik. Ama
inşaat ruhsatı verilmedi. Daha sonra ara16 Zehra Gelici, Norveç Devlet Okullarında Okutulan Din Dersi Kitaplarında İslam Dininin Sunumu, Değerler Eğitimi Dergisi, Haziran 2018,
c. 16/s. 35, s. 141-158.

ziyi sattım. Şimdi de o belediye başkanı
o araziye bir ev inşa ediyor.” demektedir.
Türk kökenli bir dershane öğretmeni tarafından fark edilen, Türk devletini ve Türk
toplumu hedef alan bu ifadeler, Hollanda’da yaşayan Türk toplumunda büyük
tepkilere neden olmuştur. Dershane öğretmeni Şenol Büyükbaş, “Öğrencilere doğru olmayanı doğruymuş gibi göstererek
küçük yaşta çocuklara Türkiye düşmanlığı
empoze edilmeye çalışılıyor” açıklamasında bulunmuştur.17
Amerika Birleşik Devleti Teksas eyaletindeki lise ders kitaplarında, Arap-İsrail çatışmasının suçlusu olarak Araplar gösterilmiştir. Teksas Eyaleti Orta Eğitim İdaresi
tarafından onaylanan ders kitaplarında, İsrail-Arap çatışmasının sebebi, 1948’de İsrail’in kurulması sonrası Arapların Yahudi
ulusunu reddetmesi olarak aktarılmıştır.18
Öldürmek İçin Eğitilen Çocuklar

Henüz ergin olmayan birey olarak tanımlanan çocuk için, dinler hariç tutulursa, ilk
önce 1924 yılında Cenevre Çocuk Hakları
Bildirgesi, daha sonra 20 Kasım 1959’da
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda
bir önsöz ve on maddeden oluşan Çocuk
Hakları Bildirisi ile koruma altına alınmıştır. Bu kararlar ile çocukların hakları
kayıt altına alınsa da çocuklar farklı şekillerde hak ihlaline uğramaktadır. Özellikle
17 “Hollanda’da ders kitabında Türkiye’yi kötüleyen
ifadeler tepki çekti, risalehaber.com, 10 Mayıs
2018
18 “Teksas’ta okul kitapları Arapları suçladı”, salom.com.tr, 21 Eylül 2018
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günümüzde eğitime harcanacak paranın
silaha ve savaşa harcandığı göz önüne alınırsa fotoğrafı daha net görmek mümkün
olacaktır. Çocukları eğitimden mahrum
bırakan, onları bir savaş aparatı olarak tasavvur eden zihniyet maalesef her geçen
gün farklı ülkelerin zihniyetine hâkim olmaktadır.
Ukrayna’nın radikal milliyetçi gruplarından biri tarafından kurulan ve ülkenin
batısındaki bir ormanda bulunan Ukrayna Milliyetçi Gençlik Kampı’nda, 8-18
yaş aralığındaki çocuklar/gençler ülkelerini korumak için eğitim iddiasıyla askeri
kamplara alınmıştır. Çocukları ülkelerini
Ruslardan ve Rus sempatizanlarından korumak ve milliyetçi ideolojiyi yaymak için
kurulan kampta bazı gençlerin, kamp ateşi
etrafında camiye isabet eden beyaz bombaları gösteren afiş altında gitarıyla “Beyaz
Avrupa Bizim Hedefimiz” şarkısı söylediği görülmüştür. Savaş eğitimi kampında eğitmenlerin “Hedefinizi insan olarak
düşünmeyin” diye tavsiyede bulunduğu
vurgulanmıştır. Milliyetçi Svoboda Partisi’nin gençlik kanadı Sokil (Falcon) başkanı Cherkashin, “O zaman kız ve erkek
çocuklarını hedef aldığımızda öldürmek
için ateş ediyoruz” diyerek zihniyetlerini
ortaya koymuştur. 19
Eğitim çağındaki çocuklara karşı duyarsızlığı bir kenara bırakın, bebek katilliğini
bile mefahir olarak anlatan terör örgütü
PKK’nın eylemlerini aktaran bir yetkili,
19 “Ukraynalı milliyetçi çocuklara öldürme eğitimi
verdikleri kampı anlattı”, uhim.org, 14 Kasım
2018

“PKK, Sincar ilçesinde 100’den fazla çocuğu kaçırarak zorla silah altına aldı. Bu
çocuklar Sincar’da eğitim aldıktan sonra
Suriye’ye gönderilerek YPG/PKK saflarında çatışmalara katılıyor. Çocuklar, Sincar ve Musul’daki farklı etnik gruplardan
oluşuyor.” demiştir.20
Çocukları bir savaş aracı olarak gören
IŞİD’e ait “Hilafetin Aslanları” adlı askeri
amaçlı çocuk eğitim kampının Hama’nın
doğusunda bulunduğu tespit edilmiştir.
Kampta askeri hazırlık için gereken tüm
teçhizatın temin edildiğine dikkat çeken
kaynak, bunlar arasında atış alanı ve dersliklerin de olduğunu ifade etmiştir.21
Birleşmiş Milletlerin Çocuklar ve Silahlı
Çatışma Özel Temsilcisi Virginia Gamba,
çatışma bölgelerinde on binlerce kız ve erkek çocuğun silahlı gruplarca kaçırılarak
savaşçı olarak kullanıldığına ve geçen yıl
hükümetlere bağlı birliklerle milis grupların 115 bin dolayında çocuk askerin ailesine kavuşturulduğunu ifade etmiştir.22

20 “Terör örgütü PKK, Sincar’da çocukları silah
altına alıyor”, sabah.com.tr, 10 Kasım 2018
21 “Hama’da IŞİD’e ait çocuk eğitim kampı bulundu”, tr.sputniknews.com, 06 Haziran 2018
22 “Binlerce çocuk asker evine döndü”, dw.com, 13
Şubat 2018
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2. OKULLARDA YÜKSELEN AYRIMCILIK ve
ZORBALIK
Avrupa’da Akran Zorbalığı Azınlıklara Yöneldi

Akran zorbalığı; çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi veya kişilerin birbirlerine
veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak örseleyici, zarar verici davranışlarda bulunmasıdır.23 Özellikle Avrupa’daki göçmen öğrenciler, yerlilere göre daha fazla
zorbalığa ya da öğretmenlerinin adil olmayan davranışlarına maruz kalmaktadır.
Akran zorbalığı her kültürde görülebilecek bir hal iken, bu durumun çok ileri boyutu olan
akran şiddeti, özellikle İslam’a ve Müslümanlara karşı durmayı politika haline getirmiş
devletlerin okullarında daha çok görülmektedir. İngiltere’deki Almondsbury Lisesi’nde
İngiliz öğrenciler, daha önce kolunu kırdıkları Suriyeli çocuğun boğazını sıkarak yere sermiş ve ardından zorla su içirmeye çalışarak işkence yapmıştır. Suriyeli mülteciye yönelik
ırkçı saldırı dünyada büyük tepki toplarken, onun kız kardeşinin de benzer bir saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkmıştır. Polis, saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye
sevk edildiği bilgisini paylaşmıştır. Saldırıya maruz kalan çocuk, verdiği röportajda “Artık
okula gitmek istemiyorum. Kendimi güvende hissetmiyorum. Bu olaydan dolayı geceleri
ağlayarak uyanıyorum. Okulda hiçbir şey yapmadım çünkü okulun kurallarına saygı duyuyorum” demiştir.24
Bir başka akran zorbalığı ise son dönemde göçmen karşıtlığını devlet politikası haline
23 “Akran zorbalığı nedir?”, mobbing.org.tr
24 “Suriyeli çocuğa saldıran İngiliz çocuğa soruşturma”, yenisafak.com, 29 Kasım 2018
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getiren Amerika Birleşik Devletlerinde
gerçekleşmiştir. Boston’ın batısındaki bir
ilkokulda, 10 yaşındaki Müslüman bir
kızın cebinde el yazısıyla yazılmış iki tane
not çıkmıştır: “İlk not Cuma günü geldi.
Kalemle karalanmış şekilde ‘Sen bir teröristsin.’ yazıyordu. Salı günü ise öğrenci
ikinci bir tehdit notu buldu, bu notta da
‘Seni öldüreceğim.’ yazılıydı. Aile bu hadiseyi daha önce de yaşadığından resmi makamların çözüm üreteceğine inanmadığını
ifade ediyor.”25
Göçmen Entegrasyonu Eğitim İle
Sağlanmıyor
150

İlk kuşak Müslümanların değişik Avrupa ülkelerine göçleri ilk zamanlar geçici
olarak algılanmıştır. Ancak uzayan kalış
süreleri, aile birleşmeleri, ikinci kuşağın
ve müteakip kuşakların ortaya çıkmasıyla bu ilişki kalıcı hale gelmiştir. Bundan
dolayı Avrupa ülkelerinde, vatandaşlığa
doğru giden süreçte Müslümanları entegre etmek ya da ülkelerine geri göndermek
üzere çalışmalar yapılmaktadır. Bu süreçte
eğitim ihlallerine zemin hazırlayan sorunlar çözülmediğinden, eğitimde hak ihlalleri yaşanmaya devam etmektedir.26
UNESCO, dünya genelinde artan çocuk
sığınmacı ve mültecilerle ilgili uyarıda bulunmuş, bu ülkelere kabul edilen çocukların eğitim sistemlerine entegre etmeye yönelik çabalarını artırma çağrısı yapmıştır.
UNESCO, 2019 Küresel Eğitim İzleme
25 “ABD’de 10 yaşındaki Müslüman kız ölümle
tehdit edildi”, utancgunlugu.com, Kasım 2018
26 “Mülteci, Göçmen, Sığınmacı Arasındaki Farklar?”, bianet.org, 8 Eylül 2015

Raporu’nda okul çağındaki sığınmacı ve
mülteci çocukların sayısının 2000 yılından
bu yana yüzde 26 artarak yaklaşık 18 milyona çıktığı belirtilmiştir. Dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan insanların yarısına yakınının 18 yaşın altında
olduğu belirtilen raporda, bu gruptaki sığınmacı ve mültecilerin büyük bölümünün
gittikleri ülkelerdeki eğitim sistemlerinden
faydalanamadıkları aktarılmıştır. UNESCO raporunda, daha iyi bir eğitim imkânının hem söz konusu çocukların hem
de sığındıkları ülkelerin yararına olacağı
vurgusu yapılmıştır. “Sığınmacı ve mülteci çocukların eğitimi göz ardı edildiğinde herkes kaybediyor” diyen UNESCO
Genel Direktörü Audrey Azoulay, arzu
edilen “kaynaşmanın” sağlanması için eğitimin büyük önem taşıdığını ve mültecilerin yaşadığı bu durumun bir eğitim hakkı
ihlali olduğunu ifade etmiştir.
Örneğin, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün son raporuna göre, Yunan hükümeti altına imza attığı uluslararası anlaşmalarla belirlenen sorumluluklarını yerine
getirmeyip mülteci çocukların eğitim haklarını vermemektedir. Bu raporda, okul
çağındaki 12 bin çocuğun Yunan adalarında yaşadığı ancak yalnızca 400’ünün
resmi olarak okula kaydolabildiği açıklanmıştır. Sakız adası mülteci eğitimcisi Sevie
Paida, “Haziran ayında, Sakız adasına
500’den fazla mülteci geldi ve akın sonucu
öğretmenler sınıflarını planlamakta güçlük
çektiler. Çünkü onlar kaç tane öğrencileri
olacağını bilmiyor” şeklinde açıklama yapmıştır.27
27 “Yunanistan´da mülteci çocukların eğitim alma-
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Avrupa ülkelerindeki göçmen öğrencilerin çoğunun kendilerini okullarına daha az ait hisseden, yaşam memnuniyetlere düşük ve okul anksiyetesi görülme oranı daha
yüksek olduğu saptanmıştır. PISA verilerine göre temel
okuma, matematik ve fen bilimleri yeterliliklerine sahip
olmayan göçmen öğrenciler, geldikleri ülkenin dilini hiç
bilmediği ya da iyi konuşamadığı için yerli olanlara göre
derslerinde oldukça geride kalmıştır. Dil becerileri zayıf
olan göçmenlere dil yeterliliği için acil dil desteği gerekmektedir. Özellikle Avusturya, Danimarka, Belçika, Almanya ve İsveç gibi ülkelerde bu öğrencilerin başarısızlığı
dikkat çekmektedir. Göçmen çocuklara destek sağlaması
gereken, onların sınıflara ve topluma uyum sağlamasında
anahtar bir role sahip olan öğretmenlere, çok kültürlü hale
gelen sınıflarını nasıl yönetebilecekleri konusunda hizmet
içi eğitimler de verilerek bu hak ihlalleri azaltılabilir. 28
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Üniversitelerin Vicdanı Susturuluyor

Bilginin değerinin tartışılmaz olduğu çağımızda, sistematize edilmiş bilimsel bilginin kaynağı olan üniversitelerde
gerek bilginin üretimi gerekse sunulmasında hak ihlallerine rastlanmaktadır.29 Özellikle özgürlüğü bir hayat felsefesi haline getirdiğini iddia eden Batı üniversitelerinde o
kurumla bağdaşmayacak hak ihlali olan nefret söylemlerine rastlanmaktadır.
İngiltere’nin en iyi üniversitesinden biri olan Lancaster
Üniversitesi’nde doktora yapan Doğuş Can Öksüz, bir
öğrenci kulübünün partisinde ırkçı, homofobik, pedofili
suçlularını öven tişörtlerin giyilmesinin ardından hissettiklerini şöyle anlatmıştır: “Kar Sporları Kulübü’nün partisine katılanların üzerinde, ‘göçmenler evinize dönün’,
‘12 yaşındakilerden hoşlanıyorum’, ‘Savile yanlış anlaşıldı’
ları engellendi”, uhim.org, 13 Eylül 2018
28 “OECD: Okulda zorbalık yanı başlarında”, hürriyet.com.tr, 20
Mart 2018
29 Bir Hak Olarak Akademik Özgürlük, Bilgen Kükner, ViraVerita
E-dergi, Sayı 2, s. 65-88

Sırbistan’daki ders
kitaplarında Türkler,
Sırpları yüzyıllarca rahatsız
etmiş, öldürmüş, tecavüz
etmiş, malını, mülkünü
yağmalayıp yakmış bir
millet olarak tanıtılmıştır.
İslam dini ise “saldırgan”
ve bütün dünyayı “zorla
fethetmeyi” amaçlayan bir
din olarak gösterilmiştir.
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(BBC’nin çocuklara cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıkan sunucusu), ‘güçlü
kaslarım var, çünkü babam bana tecavüz
etti’, ‘yaş dediğin sadece bir sayıdır ve ben
tek hanelileri tercih ediyorum’ gibi yazıların yazıldığı ve Nazizm’in simgesi olan gamalı haçın olduğu tişörtlerin giyilmesinin
üzerinden iki buçuk ay geçti. Üniversite
yönetimi ancak geçen ay bir disiplin soruşturması başlattı. Soruşturma henüz sonuçlanmadı.”
University and College Union’ın Lancaster Üniversitesi eşitlik ve çoğulculuk
temsilcisi ve akademisyen Julie Hearn de
ırkçılık ve ayrımcılığın son yıllarda “normalleştiğini” ifade etmiştir. Ayrıca “Bu yıl
ilk defa Afrika ve Global Siyaset isimli bir
ders veriyorum üçüncü sınıflara. Dersin
ana ekseni de ırkçılık. Bu yıl ilk defa, bir
öğrencinin, başka bir öğrenciye ırkçı mesajlar gönderdiği bildirildi.” demiştir.30
Yılda bir milyondan fazla yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan ABD’de, dünya
çapında eğitim için en çok tercih edilen
ülke olmasına rağmen göçmen karşıtı politikaları, üniversite eğitim ücretindeki artış
ve ülkede süregelen olumsuz siyasal söylemler yüzünden eğitim için burayı tercih
edenlerin sayısında düşüş görülmektedir.
Üniversitelerde sıklıkla görülmeye başlanan göçmen karşıtı ifadelerin yabancı öğrenciler üzerinde güvensizlik ve tedirginlik meydana getirdiğini söyleyen Güney
California Üniversitesinden Timothy Brunold, “Uzun bir süre eğitim alanında dünya lideri olmuş olabiliriz ancak bu hususta
30 “İngiltere’de üniversitelerde göçmenlere karşı
nefret söylemi artıyor”, euronews.com, 10 Aralık
2018

çatlaklar görmeye başlıyoruz” demiştir.
Eğitimciler, Trump yönetiminin göçmenlik politikalarının da yabancı öğrencilerin
tercihleri üzerinde etkili olduğunu belirtmiş ve yeni kayıt olan yabancı öğrenci sayısındaki belirgin düşüşün yedi Müslüman
ülkeyle vize programlarının askıya alındığı
tarihten sonraya denk geldiğini ifade etmiştir.31
ABD’de özellikle Trump yönetimi tarafından bir politikaya dönüşen her şart ve
zeminde İsrail lehine politika üretme anlayışına yapılan tepkilere Yahudi öğrencilerin hayatlarını tehlikeye attığı gerekçesiyle
izin verilmemektedir. Trump yönetimi,
üniversitelerde kendi politikalarını destekleyen programların iptal edilmesini “ifade
özgürlüğü kısıtlanıyor” şeklinde eleştirip
öğrencilerin daha açık bir şekilde fikirlerini dile getirmesi gerektiğini savunurken, İsrail’e yönelik tenkitlerin ise önüne
geçmeye çalışmaktadır.32 İsrail’in Filistin
işgalini ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik politikasını eleştiren akademisyenlerin Yahudi lobisinin baskısıyla üniversitelerden atıldığı Amerika’da, sık sık sansür
girişimi gerçekleşmektedir.
ABD’de Müslüman Öğrencilerin %55’i
Ayrımcılığa Maruz Kalıyor

İslam ve Müslümanların olumlu imajına katkı sunmayı hedefleyen Amerikan
İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Eğitim
31 “Eğitim İçin ABD’yi Tercih Eden Öğrenci Sayısı Düşüşte”, amerikaninsesi.com, 13 Kasım
2018
32 “Trump yönetiminden üniversitelerde ifade
özgürlüğü konusunda ikiyüzlü politika”, aa.com.
tr, 18 Eylül 2018

EĞİTİM

Kurumları ve Öğrenciler adlı raporunda,
ABD eğitim kurumlarında öğrenim gören Müslümanların karşılaştığı ayrımcılık, sataşma ve fiziksel şiddet gibi vakalar
üzerine çarpıcı veriler ortaya koymuştur.
Rapora göre, California’da Müslüman
öğrencilerin yüzde 55’i dini inançları sebebiyle fiziksel ve psikolojik şiddete maruz
kalmıştır. Tesettürlü öğrencilerin yüzde
29’u, başka öğrencilerin kendilerini saldırgan biçimde taciz ettiklerini belirtirken,
yüzde 27’si de öğretmenlerinden ayrımcılık gördüklerini öne sürmüştür. İslam
ve Müslümanlık konularını sınıfta rahatça konuşabildiğini söyleyen öğrencilerin
oranı gittikçe düşmektedir. Raporda, Las
Vegas’taki bir okulda bir öğretmenin kaza
geçirmiş ve bu yüzden ayağı sargılı bir
Müslüman öğrencisine “Burası Amerika,
sınıfımda bağlılık andı için ayağa kalkmayacaksan Irak’a dön” dediği aktarılmıştır.
Yine başka bir örnekte, Grand Rapids’te
bir okulda bir öğretmenin Müslüman öğrencilere “terörist” ve “aptal” diyerek hakaret ettiği, olay üzerine ağlayan öğrenciye
ise gözyaşlarının sahte olduğunu söyleyerek onu aşağıladığı bildirilmiştir. Bu gibi
örneklerden hareketle raporda, ABD’nin
eğitim kurumlarında İslam karşıtlığının
tahmin edilenden daha yüksek düzeyde ol33
duğu vurgulanmıştır.
Başörtülü Öğrencilerin Eğitim Hakkı ve
İnanç Özgürlüğü Zedeleniyor

Uluslararası hukukun dinî yaşayışın korunmasını güvence altına almasına rağ33 “Başörtüsünü Zorla Çıkaran Öğretmeni Şikayet
Etti, Tehdit Ediliyor”, perspektif.eu, 24 Kasım
2017

men İslam’ın bir yansıması olan başörtüsü,
Avrupa ülkelerinin bir kısmı tarafından
okullarda farklı gerekçelerle yasaklanmıştır. Laiklik, din ve vicdan hürriyeti etrafında dönen tartışmalarda Avrupa’daki bazı
Müslümanlar, bu tarz yasakların vicdan
hürriyetini kısıtlayarak bir insan hakkı
ihlali yaşandığını savunmaktadır. Bazı
Müslümanlar ise yüzü kapatan burka ve
nikabın güvenlik ve laiklik ilkesi gereğince
yasaklanmasını savunmaktadır. Almanya
ve İsviçre’de kadın öğretmenlerin okula
başörtüsü ile gitmesi yasakken, öğrencilere
yönelik böyle bir yasak bulunmamaktadır.
Almanya’nın Özgür Demokrat Partisi
(FDP) Başkanı Christian Lindner, Kuzey
Ren-Vestfalya Bölgesi›nde ve ülke genelinde benzer bir yasağın getirilmesi önerisinde bulunarak “14 yaşın altındaki kızlara
bu yasağı uygulamak ölçülü bir karardır ve
kişisel gelişimi destekler” şeklinde açıklama yapmıştır.
Avusturya hükümeti, küçük kız çocuklarının başörtüsü giymesini yasaklayan bir
yasa tasarısı ile ilkokul çocuklarının okula
başörtüsüyle gelmesini engellemek yönünde önlem alacaklarını açıklamıştır. Başbakan Sebastian Kurz, hedeflerinin “paralel
toplum” olarak nitelendirdiği kesimin
gelişmesini engellemek olduğunu söylemiştir.34 Danimarka’da kamusal alanda
burka ve peçe giyenlere para cezası uygulanacağı ifade edilmiştir. Hollanda parlamentosunun üst kanadı (senato), kamusal
alanda yüzü tamamen örten burka, peçe,
34 “Avrupa ülkeleri okullarda başörtüsünü farklı yöntemlerle yasaklama yoluna gidiyor”, euronews.
com, 10 Nisan 2018
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motosiklet kaskı, kar maskesi ve benzeri
kıyafet ya da aksesuarın takılmasını yasaklayan kanunu onaylamıştır. Kamusal
alanlarda burkayı yasaklayan ilk ülke olan
Fransa’da, devlet okullarındaki öğrencilerin herhangi bir dinsel sembol taşıması da
yasaklanmıştır. Bulgaristan parlamentosu
gerek eğitim öğretim kurumlarında gerekse kamusal alanda yüzünü kapatan kadınlara ceza kesilmesini ve yararlandıkları
devlet yardımlarının kesilmesini öngören
bir yasayı kabul etmiştir.35 Ülkenin önde
gelen üniversiteleri arasında yer alan İbadan Üniversitesi’nde dokuz öğrenci başörtüsü taktıkları gerekçesiyle kampüsten
çıkarılarak hem ötekileştirilmiş hem de
hakları gasp edilmiştir. Nijerya’da başörtüsü taktıkları gerekçesiyle dokuz kızın
okuldan çıkarılması protesto edilmiştir.36

adlandırılmıştır. Genellikle siyasi polemik
haberlerinde yer alan imam hatip liselerinde okuyan öğrencilerin bilimsel başarıları
ise görmezden gelinmektedir. Yaygın ve
bilinirliği yüksek olan yayın organlarından faydalanan ÖNDER, yapmış olduğu
çalışma ile imam hatiplere yönlenen ötekileştirici ve ayrımcı dil ile nefret söyleminin
haber sunumundan öte bir davranış biçimi
haline geldiğini gözler önüne sermiştir.37

Medya İmam Hatip Öğrencilerine
Yönelik Olumsuz Dil Kullanıyor

İmam hatip haberleri açısından medyanın
panoramasını çizen ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, yayımladığı “İmam Hatiplere Bakış Araştırması” adlı raporunda,
medyada imam hatiplere yönelik nefret
söylemlerinin öne çıktığını kanıtlamıştır.
28 gazete üzerinde bir yıl boyunca yapılan
tarama sonucuna göre, imam hatipler medyada “kindar ve dindar bir nesil” olarak
nitelendirilmiş; IŞİD militanı olarak da
35 “Avrupa’da başörtüsü ve peçe yasağı: Hangi
ülke nasıl uyguluyor?”, euronews.com, 01 Aralık
2018
36 “Nijerya’da başörtüsü yasağı protesto edildi”, timeturk.com, 19 Kasım 2018

37 “Medyada imam hatiplere nefret söylemi öne çıkıyor”, memurlar.net, 11 Eylül 2018
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1. AİLE
Küresel ölçekte insanlığı tehdit eden en önemli sorun alanlarından biri aile müessesesine zarar veren ihlallerdir. Zira toplumsal yapıyı ayakta tutan temel yapıtaşı mahiyetindeki
aile, özellikle postmodern çağın siyaset, sanat, kültür, eğitim gibi temel alanlarda her tür
uygulamayı meşru gören yaklaşımı sebebiyle büyük zarar görmektedir. Binlerce yıldır çok
farklı kültür, inanç ve coğrafyalarda gayrimeşru görülen, evrensel ahlakî ilkelerle bağdaşmayan ilişki biçimleri, bugün gelinen noktada “normalleştirilmiş”, hatta “onur” duyulacak ve övünçle savunulacak “değerler” haline getirilmiştir. Fikrî temelleri Batı’da atılan
ve dünyaya Batı toplumları üzerinden yaygınlaştırılan bu yaklaşım, “tabulara savaş açma”
iddiasıyla tabular oluşturmakta, evrensel mahremiyet anlayışını yıkarak yeni mahremiyet
alanları tesis etmektedir.
Eşcinsel Evlilik Artık 30 Ülkede Yasal

Bireysel ve toplumsal yaşama olumsuz etkileri yalnızca inanç ve ahlak ölçütleriyle değil,
modern bilimsel araştırmalarla da sabit olan eşcinsellik, aile yapısına zarar veren faktörlerin
başında gelmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinde önce uluslararası mecralarda “hastalık”
tanımlamaları içerisinden çıkartılan ve özellikle 1990’lardan itibaren televizyon, sinema,
kültür-sanat mecraları aracılığıyla normalleştirilen ve yaygınlaştırılan eşcinsellik, 2000’li
yıllarda artık gurur duyulacak, övünülecek bir tercih olarak sunulmaktadır. Öyle ki eşcinsel ilişki, evrensel ahlaki kabullere karşı bir meydan okuma, toplumsal normları ve tabuları
yıkma girişimi, farklı olmayı seçme adına devrimci bir yaklaşım olarak lanse edilmektedir.
Son yıllarda “Onur Yürüyüşü” adı verilen organizasyon, eşcinsel ilişkinin onur duyulacak
bir durum olduğu iddiasını temsil ederken, bir yandan da bu yaşam biçiminin normalleştiri-
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lerek yaygınlaştırılmasına katkı sağlamaktadır. Bu organizasyonla ilgili dikkat çeken
bir diğer husus, sürecin siyasi bir ajanda ile
sürdürüldüğüne ilişkin açık söylemlerdir.
Nitekim 2018 yılı “LGBTİ+Onur Yürüyüşü”ne İstanbul Valiliği tarafından izin
verilmemiş olmasına karşın Taksim Mis
Sokak’ta gerçekleştirilen gösteride okunan basın açıklamasında kullanılan, “Tek
adam rejimine karşı verilen mücadelenin
bizler olmadan başarıya ulaşamayacağını
1
toplumun tüm kesimlerine hatırlatıyoruz”
ifadeleri bunu ortaya koymaktadır.
Eşcinsel ilişkinin normalleştirilmesi ve
yaygınlaştırılmasının bir sonraki adımı
ise eşcinsel evliliklerin yasallaştırılması
sürecidir. Dünya kamuoyunda bu ilişki
biçiminin normalleştirilmesi ile birlikte
2000’li yıllarda birçok ülkede art arda çıkartılan yasalarla eşcinsel evlilikler yasallaştırılmıştır. Eşcinsel evliliği dünyada ilk
yasallaştıran ülke 2001 yılında Hollanda
olurken, bugün çoğu Avrupa’dan olmak
üzere dünyanın yaklaşık 30 ülkesinde eşcinsel evlilik yasaldır ve bu listeye hemen
her yıl yeni ülkeler dahil olmaktadır. Listeye son olarak 2017 yılında Avustralya
2
dahil olmuş , Almanya’da da bir yıl içinde
yaklaşık 7 bin eşcinsel evlilik gerçekleş3
miştir. Finlandiya’da yine 2017 yılında
kabul edilen “eşit haklara dayalı evlilik
kanunu” ile taraflar kadın ve erkek olarak
4
değil “iki kişi” olarak düzenlenmiştir.
1

2
3
4

“Yasağa Rağmen LGBTİ+ Bireyler Onur Yürüyüşü İçin İstanbul’da Bir Araya Geldi: ‘5 Gözaltı’”, BBC Türkçe, 1 Temmuz 2018.
“Avustralya’da Halkın %61’i Eşcinsel Evlilikler
İçin ‘Evet’ Dedi”, BBC Türkçe, 15 Kasım 2017.
“Almanya’da 7 Bin Eşcinsel Çift Evlendi”, Hürriyet, 22 Eylül 2018.
“Finlandiya’da Eşcinsel Evlilik Yasallaştırıldı”,

Hindistan Anayasa Mahkemesi ise Eylül
2018’de aldığı bir kararla, eşcinsel ilişkiyi
5
suç olmaktan çıkartmıştır. Öte yandan
Avrupa Adalet Divanı, Haziran ayında aldığı bir kararla, tüm Avrupa Birliği
üyesi ülkelerin, eşcinsel vatandaşlarının
birlik dışındaki ülkelerde yaşayan eşleriyle
yaptıkları evlilikleri resmen tanıması
6
gerektiğine karar vermiştir. Dolayısıyla
bu kararla, eşcinsel evliliği yasalaştırmamış
AB üyesi ülkeler de, bir anlamda sürecin
içine dahil edilmiştir.
Eşcinsel evliliğin yasal hale gelme süreci
nde ortaya çıkan en temel meselelerden biri
evlat edinme ve neslin devamı hususudur.
Eşcinsel evliliğin yasal hale getirildiği pek
çok ülkede, eşcinsel çiftlerin evlat edinmesi
ile ilgili yasal düzenlemeler de hayata geçirilmektedir. Bu durum bir nesil sonra,
ebeveynliğini gerçek anne babası yerine eşcinsel bir çiftin üstlendiği yüz binlerce belki de milyonlarca çocuk ve gence tekabül
edecektir. Almanya’da eşcinsel evliliğin
yasallaştırılmasından sonra, sadece bir yıl
içinde 7 bin eşcinsel evliliğin gerçekleştiği ve yaklaşık 30 ülkede eşcinsel evliliğin
yasallaştırıldığı hatırlanacak olursa, bu rakamın abartılı olmadığı görülecektir. Eşcinsel evliliği bireysel bir hak olarak kabul
eden anlayışın, önümüzdeki yıllarda eşcinsel bir çiftte anne-baba sevgisini arayacak
olan milyonlarca çocuğun hakları ile ilgili
yaklaşımının sorgulanmaya muhtaçtır.
Öte yandan evlat edinme süreçlerinin,

5
6

Sputnik Türkiye, 1 Mart 2017.
“Hindistan’da Eşcinsel İlişki Suç Olmaktan Çıkarıldı”, BBC Türkçe, 6 Eylül 2018.
“AB Ülkeleri Vatandaşlarının Birlik Dışından
Kişilerle Eşcinsel Evliliklerini ‘Tanımak Zorunda’”, BBC Türkçe, 7 Haziran 2008.
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önümüzdeki yıllarda toplumsal yapıda
belirgin bir kırılmaya yol açacağını tahmin
etmek zor değildir. Zira nesil, binlerce yıldır
temel anlamda kadın ve erkeğin evlenmesi
yoluyla anne-baba ve çocuklardan oluşan
aile kurumu ile devam ederken, eşcinsel
evliliklerden sonra neslin devamında evlat
edinmenin payı ciddi biçimde artacaktır.
Bu durumun somut yansımaları yalnızca
aile yaşantısı ile sınırlı kalmayacak, nüfus
politikalarından miras hukukuna, travmatik rahatsızlıklardan güvenlik meselelerine kadar hayatın her alanında yeni sorun
alanlarının doğmasına yol açacaktır.
Kürtaj Yasal Düzenlemelerle
Dünya Çapında Yaygınlaştırılıyor

Çeşitli yönlerden aile yapısına zarar veren
bir diğer uygulama ise kürtajdır. Doğacak bebeğin ya da anne adayının sağlık
sorunları, ensest ilişki ya da tecavüz neticesinde hamile kalınması gibi gerekçelerle
kürtaja başvurulmakta ise de, “istenmeyen
gebelik” en yaygın gerekçe olarak öne çıkmaktadır. Bu alanda kapsamlı araştırmalar yapan Guttmacher Institute verilerine
göre, her yıl dünyada yaklaşık 55 milyon
kürtaj gerçekleştirilmektedir ve bunların
%80’den fazlası gelişmekte olan ülkelerde
meydana gelmektedir. Yine rapora göre
2000 yılından bu yana 28 ülkede kürtaj
yasalarında değişiklikler gerçekleştirilmiştir.7 Avrupa Üreme Hakları Merkezi Bölgesel Direktörü Leah Hoctor, Euronews’e
yaptığı açıklamada, 28 AB üye ülkesinden
7

Susheela Singh, Lisa Remez, Gilda Sedgh vd.,
“Abortion Worldwide 2017: Uneven Progress
and Unequal Access”, Guttmacher Institute,
2018, guttmacher.org

25’inin kadınlara kısıtlama olmaksızın
kürtaj hizmetine erişmelerini sağlayan yasalar koyduğunu ifade etmiştir.8
Kürtajın anne ya da anne adayının sağlık
ve güvenliğini koruyacak şekilde, daha
sıhhî ortamlarda ve yasal olarak gerçekleştirilmesi gibi hususlarla temellendirilen
bu düzenlemeler, aynı zamanda kürtajın
istenmeyen gebeliği sonlandırmak için bir
alternatif olarak görülmesine giden yolu da
açmaktadır. Böylece, tıpkı eşcinsel evliliğin
yasallaştırılmasında olduğu gibi, kürtajın
normal bir tıbbî işleme, bir cerrahi müdahaleye dönüşmesi, önümüzdeki yıllarda
bu durumun evlilik dışı ilişkinin doğal bir
çıktısı olarak görülmesine yol açacağını
tahmin etmek zor değildir.
Evlilik ve Doğurganlık Azalıyor,
Boşanma ve Evlilik Dışı Doğum Artıyor

Çağımızın en önemli unsurlarından biri
olan bireyci hayat anlayışı, gelişen teknoloji ile küresel ölçekte yaygınlaşma imkanı
bulmuştur. Eğitimden düşünceye, siyasetten kültür-sanata, sivil toplumdan akademiye kadar toplumlara yön veren tüm
platformlarda, bireysel haz ve çıkarları önceleyen yaklaşımlar öne çıkartılmaktadır.
Özellikle popüler kültür, sinema, televizyon ve internet uygulamaları aracılığıyla
hayatımızın her alanına çok yoğun biçimde müdahil olan bu anlayış, bireylerin aile
kurumuna yaklaşımlarını da büyük ölçüde
değiştirmektedir.
Bu değişim ve dönüşümün neticeleri, özellikle son çeyrek yüzyıllık süreçte açıkça gö8

“Avrupa’da Kürtaj: En Katı Ve En Liberal Ülkeler”, Euronews, 3 Mayıs 2018.
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rülmektedir. Bireyciliğin kişinin kendisine
odaklı bir yaşam biçimini öngören anlayışının yaygınlaşması, tarih boyunca bireysel
ve toplumsal yaşamı anlamlı kıldığına inanılan aile kurumunun önemini yitirmesine
yol açmaktadır. Bunun doğal bir sonucu
olarak evlilik ve doğurganlık oranları azalmakta, ortalama evlenme ve çocuk sahibi
olma yaşı giderek yükselmekte, boşanma
oranları artmaktadır. Çok daha vahimi ise
evlilik dışı doğum oranlarındaki yükseliştir.
AB İstatistik Ofisinin (Eurostat) verilerine göre, AB üyesi birçok devlette evlilik dışı doğum oranları %50’yi aşmış
durumdadır. Bu oran Fransa’da %56.7,
İsveç’te %55.4, Belçika’da %52.3, Danimarka’da %51.5’tir.9 OECD verileri,
birliğe üye olan Asya ve Güney Amerika
ülkelerinde de durumun çok farklı olmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin 2014
verilerine göre Şili’de evlilik dışı doğum
oranı %71.1, Meksika’da %64.9, Yeni
Zelanda’da %46.7, ABD’de %40.2’dir.
Geleneksel aile yapısının hâlâ güçlü biçimde korunduğu ülkelerde ise bu oranın
çok daha düşük olduğu görülmektedir.
Nitekim evlilik dışı doğum oranı Türkiye’de %2.8, Japonya’da. %2.3, Güney Kore’de ise %1.9’dur.10
Benzer bir tablo ilk evlilik yaşı ortalamasında, doğurganlık oranlarında ve boşanma rakamlarında da karşımıza çıkmaktadır. Gençleri hayata atılma, sorumluluk
alma, sağlıklı bir aile yaşamına sahip olma,

anne-baba olma gibi toplumsal hayatın
dinamizmini sağlayacak yaşamsal tercihlerden uzak tutmayı amaçlayan politika ve
uygulamaların etkisiyle, bugün ilk evlilik
yaşı ortalaması 30’lu yaşlara ulaşmıştır.
Yine Eurostat verilerine göre İtalya, Fransa, İspanya, Almanya, Danimarka, Avusturya ve İsveç gibi ülkelerde ilk evlenme
yaşı ortalamasının 35’e dayanmış olduğu
görülmektedir.11
TÜİK verilerine göre Türkiye’de ilk evlenme yaşı ortalaması erkekler için 27.7,
kadınlar için 24.6’dır. Evlenme sayısı,
2001-2008 yılları arasında artış göstermesine karşın, son on yılda 2008 yılı verilerinin altında seyretmiştir. 2008 yılında
641.973 evlilik ve %9.04’lük kaba evlenme hızına karşın, 2017’de 569.459 evlilik
gerçekleşmiş ve kaba evlenme hızı %7.09’a
gerilemiştir. 2008 yılında 99.663 boşanma gerçekleşirken bu sayı 2017 yılında
128.411’e yükselmiş, aynı tarihler arasında kaba boşanma hızı %1.40’tan %1.60’a
yükselmiştir. 2001 yılında 2.38 olan doğurganlık hızı 2017’de 2.07’ye gerilerken,
ortalama anne yaşı 26.7’den 28.7’ye yükselmiştir.12 Eurostat verilerine göre 28
AB üyesi ülkedeki doğurganlık oranı ise
1.46’dır.13
Bu veriler, tüm dünyada insanlık tarihinin
bilinen tüm devirlerinde toplumsal yapının
temelini oluşturan aile modelinin, yerini
yeni bir birliktelik modeline bırakmakta olduğunu göstermektedir. Bu değişim
dönüşümün fikrî gerekçelerini kavraya-

9

11 Eurostat Statistics Explained, agr.
12 Türkiye İstatistik Kurumu-TÜİK, Genel İstatistikler, tuik.gov.tr
13 Eurostat Statistics Explained, agr.

“Marriage And Birth Statistics - New Ways of
Living Together in the EU”, Eurostat Statistics
Explained, ec.europa.eu
10 OECD Family Database,
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bilmek için, mevcut aile modelinin küresel sistemin hangi
ihlallerine engel teşkil ettiği sorgulanmalı, aile kurumunun zayıflatılmasıyla hangi ihlallerin yaygınlık kazandığı
irdelenmelidir.
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Binlerce yıldır farklı kültür,
inanç ve coğrafyalarda evrensel
ahlaki ilkeler dışında tutulan
ilişki biçimleri, küresel sistemin
toplumları yozlaştırması
nedeniyle bugün gelinen
noktada “normalleştirilmiş”,
hatta “onur” duyulacak
“değerler” haline getirilmiştir.
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2. BATI TOPLUMU
Kadına Şiddet ve Cinsel Tacizin Gerçek Adresi: Batı Toplumları

Kadına şiddet, cinsel taciz, gasp, cinayet gibi kamu güvenliğini ve toplum sağlığını ilgilendiren meseleler, küresel sistemin halkı Müslüman olan ülkelere yönelik en önemli
manipülasyon alanlarından birini oluşturmaktadır. Son yıllarda giderek artan ve Türkiye’nin de ciddi biçimde maruz kaldığı bu manipülasyonlar, en temelde, hedef alınan ülke
ve toplumun ahlakî açıdan sorunlu, güvenlik açısından yetersiz olduğu algısını işleme
ve kendisini ideal örnek olarak sunma stratejisine yaslanmaktadır. Dünya kamuoyunda
yaratılan bu suni algılar, küresel sistemi uzun vadede hedef ülkeler üzerinde söz sahibi
konuma getirmektedir.
Ancak küresel sistemi temsil eden ülkelerin son yıllarda geldiği nokta değerlendirildiğinde,
aslına tablonun sunulandan çok daha farklı olduğu görülmektedir. ABD ve Avrupa devletlerinde bu alanda öne çıkan bazı verilere bakmak, bu çarpıcı gerçeğin daha net görülmesine
katkı sağlayacaktır.
İngiltere ve Galler’deki tecavüz vakalarını inceleyen ve psikolojik destek sağlayan sivil
toplum kuruluşu Rape Crisis’in yayımladığı rapora göre, 2016-2017 döneminde İngiltere
ve Galler’de 202.666 cinsel saldırı ihbarı yapılmıştır. Kuruluş, 67.059 tecavüz kurbanı için
450 bin seans avukatlık, duygusal destek ve danışmanlık hizmeti vermiştir. Daha acı olansa
kurbanların %42’sini çocukluk döneminde cinsel istismara uğrayan yetişkinlerin, 2.651’ini
ise 15 yaşından küçüklerin oluşturmasıdır. Tecavüz mağduru 15 yaşından küçük çocuk
sayısı, kuruluşun bir önceki döneminde elde edilen verilere göre %55 artmıştır. Rapora
göre, İngiltere ve Galler’de birden fazla kez cinsel istismara maruz kalanların oranı 30
kat artmıştır. Öte yandan tecavüz kurbanlarının %25’i engellidir. Rapora göre, İngiltere
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ve Galler’de her yıl yaklaşık 85 bin kadın
ve 12 bin erkek tecavüze uğramaktadır ki,
bu da günde 250’den fazla tecavüz vakası
14
yaşandığı anlamına gelmektedir.
Benzer bir durum ABD için de geçerlidir. FBI’ın verilerine göre, 2017 yılında
ABD’de gerçekleşen şiddet içeren suç olayı 1 milyon 247 bin, tecavüz vakası ise 135
15
bindir.
Hatırlanacağı üzere, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı FRA’nın (European
Union Agency for Fundamental Rights)
2014 yılında AB üyesi 28 ülkede 18-72
yaş arası 42 bin kadının katılımı ile gerçekleştirdiği “Kadına Yönelik Şiddet: AB
Düzeyinde Araştırma” (Violence Against
Women: An EU-Wide Survey) adlı rapor, Avrupa ülkelerinde kadına yönelik
cinsel şiddet ve tacizin ulaştığı korkutucu
boyutları gözler önüne sermektedir. Rapora göre söz konusu ülkelerde her on kadından biri 15 yaşından önce cinsel şiddete
maruz kalmıştır ve her 20 kadından biri
16
tecavüze uğramıştır. Rapor sonuçlarıyla
ortaya çıkan en ilginç sonuçlardan biri de,
kadına yönelik fiziksel, cinsel ve psikolojik
şiddetin en yüksek olduğu ülkelerin Danimarka, İsveç ve Finlandiya gibi dünyaya
örnek gösterilen toplumlar olmasıdır. Her
ne kadar, ABD ve Avrupa ülkelerinde taciz suçunun kapsamı dünyanın diğer bölgelerine kıyasla daha geniş ve mağdurların
polise müracaat etme oranı daha yüksekse
de, bu durum, Batı toplumlarının kadına
yönelik şiddet ve cinsel istismar suçları
14 “İngiltere’de Saatte Ortalama 11 Kişi Tecavüze
Uğruyor”, Anadolu Ajansı, 10 Nisan 2018.
15 “Crime in the United States 2017”, ucr.fbi.gov
16 “Violence Against Women: An EU-Wide Survey. Main Results Report”, fra.europa.eu

açısından son derece sorunlu bir noktada
olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
Batı toplumlarının oldukça düşündürücü
istatistiklere sahip olduğu bir başka alansa
yoksulluk ve toplumsal dayanışmadır. Kişi
başına düşen ortalama gelir açısından dünyada en avantajlı konumda bulunan ABD
ve Avrupa ülkelerinde, giderek yoksullaşan ve her geçen yıl daha kötü koşullarda
yaşamak mecburiyetinde kalan insanların
sayısı milyonları aşmış bulunmaktadır. Almanya Evsizlere Yardım Derneği Genel
Müdürü Thomas Specht tarafından açıklanan verilere göre, Almanya’da evsizlerin
sayısı 2016 yılı itibarıyla 860 bine ulaşmıştır. Bu sayının yarısını Suriyeli mülteciler,
geri kalanını ise Almanya vatandaşları
17
Evsizlik sorununun
oluşturmaktadır.
korkutucu boyutlara ulaştığı ABD’de de
benzer bir tablo görülmektedir. ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı’nın 2016
verilerine göre, ABD’de yaklaşık 550 bin
18
evsiz bulunmaktadır. Konuyla ilgili araştırmalar yapan Shelter Derneği’nin verilerine göre İngiltere’de yaşayan evsizlerin
sayısı da 320 bin civarındadır. Bu sayı İngiltere’deki her 200 kişiden birinin evsiz
19
olduğu anlamına gelmektedir.
Batı toplumlarının içinde bulunduğu durumu ortaya koyan bu veriler, cinayet,
gasp, hırsızlık, dolandırıcılık, ırkçı saldırı
gibi diğer pek çok konuda da benzer şekilde seyretmektedir. Bu durum, küresel
17 “Almanya’da Evsizlerin Sayısı Yüzde 150 Arttı”,
Hürriyet, 14 Kasım 2017.
18 “ABD’de Evsizlerin Nüfusu Türkiye’de 47 Şehri Geride Bırakıyor”, Anadolu Ajansı, 25 Kasım
2017.
19 “İngiltere’de Evsizlerin Sayısı Artıyor: En Az
320 Bin Evsiz Var”, BBC Türkçe, 22 Kasım
2018.
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sistemin göstermeye çalıştığının aksine,
söz konusu alanlarda Batı toplumlarının
çok daha vahim durumda olduğunu ortaya
koymaktadır.
Elbette bu yargı, gerek ülkemizin gerek
bu alanda manipülasyona maruz kalan
diğer pek çok ülkenin yukarıda zikredilen alanlarda sorun yaşamadığı anlamına
gelmemektedir. Gerek hukukî gerek insanî ve vicdanî açıdan suç teşkil eden hususlarda tek bir hadise dahi hayatîdir ve
kesinlikle hafife alınamaz. Gerekli yasal
düzenlemelerin yapılması, yargılamaların
hızlı ve güvenilir biçimde yürütülmesi ve
başta eğitim olmak üzere toplumsal değişimi sağlayacak yapıcı iyileştirmelerin hayata
geçirilmesi son derece önemlidir.
Ancak çok daha vahim durumda oldukları
resmî verilerle sabit Avrupa devletlerinin,
kendi durumlarını görmezden gelerek, bu
alanları siyasî mercilere yönelik bir baskı
aracı ve toplumsal dinamikler üzerinde
yönlendirici bir unsur olarak kullanmaları
da özellikle üzerinde durulmayı gerektirmektedir.
Batı Toplumunda İslam Düşmanlığı ve
Irkçılık Zirve Yaptı

Soğuk Savaş sonrası süreçte İslam’ı hedef
alan politikalar küresel ölçekte sistematik
olarak uygulamaya konulmuş, 11 Eylül
tüm dünyada İslam’ı hedef alan işgal ve
askerî operasyonların meşruiyet zeminini
oluşturmuştur. Hatırlanacağı üzere son
yıllarda IŞİD üzerinden yürütülen manipülasyonlar da İslam’ı terörle özdeşleştirme hedefine yönelik ciddi bir başarı sağlamıştır.
Son çeyrek yüzyılda yaşanan bu süreç,
Batı toplumlarında İslam’a ve Müslümanlara karşı tarihî, fikrî ve kültürel açı-

dan var olan olumsuz yaklaşımı beslemiş
ve büyütmüştür. Bugün gelinen noktada,
Avrupa’nın pek çok ülkesinde, söyleminin
merkezine İslam düşmanlığını oturtan aşırı sağ partiler iktidara gelmiş durumdadır.
Toplumsal bilinçaltını yönlendiren bu siyasal söylem, Müslümanlara karşı büyük
bir öfke, nefret ve düşmanlık besleyen bir
Avrupa toplumu oluşturmayı başarmıştır.
Oluşturulan bu nefret dalgası, ABD,
Avrupa ülkeleri, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde, hayatın her alanında
Müslümanlara yönelik ihlallere sebebiyet
vermektedir. Söz konusu ülkelerde her
yıl İslam karşıtı irili ufaklı binlerce olay
gerçekleşmekte, bu olayların bir kısmı
yaralanma ve ölümle sonuçlanmaktadır.
Avrupa ülkelerinde her yıl yüzlerce cami
kundaklanmakta, savunmasız siviller evlerinde hedef alınmaktadır. Müslüman
kadınlar metropollerde sokak ortasında tacize ve fiziksel şiddete maruz kalmaktadır.
Eğitim, hukuk, güvenlik gibi alanlarda
sürdürülen örtük müdahalelerse, Müslümanlara yönelik çifte standardı ortaya koymaktadır. Ancak bütün bu olaylar, büyük
oranda uluslararası medya ve dünya kamuoyuna yansıtılmamakta, ırkçı ve İslam
karşıtı olaylar adi vaka olarak değerlendirilerek üstü örtülmektedir.
Örneğin Almanya İçişleri Bakanlığı’nın
resmî rakamlarına göre, 2018 yılının
ilk dokuz aylık diliminde aşırı sağcılar
tarafından işlenen suç sayısı 12 bin 613’tür.
Almanya İçişleri Bakanlığınca, Sol Parti
Federal Meclis Milletvekili Petra Pau’nun
soru önergesine verilen cevapta, söz konusu dönemde işlenen bu suçlar 886 kişinin
yaralanmasına yol açmıştır.20 Ancak bir
20 “Almanya’da Aşırı Sağcılar 9 Ayda 12 Bin 613
Suç İşledi”, Anadolu Ajansı, 14 Kasım 2018.
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yıldan kısa bir zaman diliminde işlenen on
binlerce suç ve neticesinde yaralanan bine
yakın kişi, dünya kamuoyunda münferit
bir hadise kadar etki uyandırmamaktadır.
Almanya’nın prestijli kurumlarından Leipzig Üniversitesi tarafından yapılan bir
araştırmaya göre, ülkenin batı kesiminde
her 3 kişiden biri, doğu kesiminde her
2 kişiden biri yabancı düşmanı görüşleri savunmaktadır. “Leipzig Otoriterlik
Araştırması” verilerine göre, katılımcıların
%56’sı, “Müslümanların varlığı nedeniyle
kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissettiklerini” ifade etmiştir. Katılımcıların
%36,6’sı, ülkelerinin yabancılar tarafından
tehlike oluşturacak şekilde istila edildiğini
düşünmektedir.21
İslam düşmanlığının kaygı verici düzeyde
arttığını gösteren bir başka araştırma ise
Hollanda’dandır. Hollanda Güvenlik ve
İstihbarat Dairesi’nin (AIVD) hazırladığı
raporda, ülkede Müslümanlara yönelik
şiddet içeren ırkçı fikir ve ifadelerin
2014 yılından itibaren giderek arttığı
belirtilmiştir. Rapor, daha önceki yıllarda
ırkçı ve antisemitik görüşler yaygınken, son
yıllarda İslam karşıtlığının yaygınlaştığını,
şiddet içeren fikirlerin daha kışkırtıcı
biçimde dillendirildiğini ve silaha yönelik
22
ilginin arttığını ortaya koymaktadır.
İslam karşıtı şiddetin hızla arttığı bir
başka ülke de Avusturya’dır. Avusturya
Müslümanlar İçin Dokümantasyon ve
Danışmanlık Merkezince hazırlanan
“2017 Müslüman Karşıtı Irkçılık
Raporu”, ülkede İslam karşıtı saldırıların
önemli ölçüde arttığını ortaya koymaktadır.
21 “Almanya’da Yabancı Düşmanlığı Arttı”, Anadolu Ajansı, 7 Kasım 2018.
22 “Hollanda’da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılar Artıyor”, Anadolu Ajansı, 3 Ekim 2018.

Rapora göre, 2016 yılında Müslümanlara
yönelik 253 saldırı kayıt altına alınırken, bu
sayı 2017’de 309’a yükselmiştir. Raporda
Müslümanlara yönelik saldırıların bir
önceki yıl olduğu gibi %98’inin kadınları
hedef aldığı, %49’unun açık alanlarda ve
toplu taşıma araçları gibi yarı kapalı mekanlarda gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Müslümanlara yönelik saldırıların,
2017’nin Ekim ayında yapılan genel seçimler başta olmak üzere aynı dönemde
yürürlüğe giren “burka yasağı” ve Müslümanlara ait anaokullarına ilişkin tartışmalı
raporun ardından artış göstermesi, siyasî
ve hukukî mekanizmaların toplumsal eğilimler üzerindeki etkisini göstermesi bakı23
mından önem arz etmektedir.
Toplumsal huzur ve inanç özgürlüğü gibi
hususlarda dünyaya örnek olarak gösterilen Kanada’da da İslam karşıtı şiddet
katlanarak artmaktadır. Kanada’da resmî
istatistik kurumu StatsCan’ın açıkladığı
“Polise Bildirilen Nefret Suçları” başlıklı
raporda, 2017 yılında Müslümanları
hedef alan saldırıların, bir önceki yıla
kıyasla %151 yükseldiği ifade edilmiştir.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kanada
Müslümanları Ulusal Konseyi (NCCM)
İcra Direktörü İhsan Gardee, nefret suçlarının ülke genelinde ciddi oranda yayılma
trendi gösterdiğini ve bundan endişe duyduklarını ifade etmiştir. Gardee ayrıca rakamların buzdağının sadece görünen yüzü
olduğunun, nefret suçlarının üçte ikisinin
24
polise yansımadığını altını çizmiştir.
23 “Avusturya’da Müslümanlara Yönelik Irkçı Saldırılarda Ciddi Artış”, Anadolu Ajansı, 24 Nisan
2018.
24 “Kanada’da Müslümanlara Karşı Nefret Suçlarında Artış”, TRT Haber, 30 Kasım 2018.
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3. BAĞIMLILIK
Toplumsal yapıya yönelik en önemli saldırı alanlarından biri olarak bağımlılık sorunu öne
çıkmaktadır. Alkol, sigara, uyuşturucu madde ve kumar bağımlılığı her yıl milyonlarca aileyi felakete sürüklerken, son yıllarda internetin yaygınlaşması ile birlikte dijital bağımlılık
çok daha yaygın bir sorun alanı olarak öne çıkmaktadır.
Bağımlılık türlerinin en ölümcülü sigaradır. Dünya çapında kullanımı yasal olan bu ölümcül maddeler, son yıllarda elektronik sigara gibi ürünlerle daha da çeşitlenmiştir. Ulaşımı
ve kullanımındaki bu kolaylık, sigaraya başlamada ortalama yaşın neredeyse ilkokul çağlarına kadar inmesine yol açmıştır. Dünya Sağlık Örgütü verilerin göre dünyada 1.1 milyar
sigara bağımlısı bulunmakta ve bunların %80’ini düşük ve orta gelir seviyesine sahip ülke
vatandaşları oluşturmaktadır. Sigara her yıl 7 milyon insanın ölümüne yol açarken, bunlardan 6 milyonu doğrudan sigara kullanımı, yaklaşık 1 milyonu ise pasif içicilik sebebiyle
25
yaşamını kaybetmektedir.
Son yıllarda sigara bağımlılığı ile mücadelede önemli adımlar atılıyor olmasına rağmen
Türkiye, dünyada en çok sigara içilen ülkelerden biri konumundadır. OECD’nin 2017
yılı verilerine göre Türkiye, %26.5’lik sigara içme oranı ile üye ülkeler içerisinde dördüncü
26
sırada yer almaktadır.
Sigaradan sonra dünyada en çok ölüme yol açan bir diğer bağımlılık türü ise alkoldür.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünyada her yıl 3 milyon insan alkol bağımlılığı
nedeniyle yaşamını yitirmektedir. 200’den fazla hastalığa yol açan alkolün, 20-39 yaş arası

25 WHO, Tobacco Fact Sheets, who.int
26 OECD (2018), Daily smokers (indicator). data.oecd.org
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ölümlerin %13.5’i ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır.27
Son yıllarda sentetik uyuşturucuların artması ile daha da
tehlikeli boyuta gelen ve kullanım alanı yaygınlaşan bir
diğer bağımlılık türü ise uyuşturucudur. BM’nin 2018
Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, halihazırda dünyada
31 milyon uyuşturucu bağımlısı bulunmaktadır ve bir
kez de olsa uyuşturucu madde kullananların sayısı 275
milyondur. Rapora göre en çok kullanılan uyuşturucu
madde 192 milyonla esrardır. Onu 34 milyon kişi ile eroin,
21 milyon kişi ile ekstazi, 18 milyon kişi ile kokain takip
28
etmektedir. Gerçek verilerinse rapora yansıyandan çok
daha fazla olduğunu tahmin etmek güç değildir.
Diğer ölümcül bağımlılık türleri arasında yeterince yer verilmese de, milyarlarca dolarlık cirolarla dünyanın dört bir
yanında aileleri felakete sürükleyen kumar bağımlılığı, en
sinsi bağımlılık türlerinden biri olarak giderek yaygınlaşmaktadır. Yakın bir geçmişe kadar belirli mekanlarda, belirli şartlarda gerçekleştirilebilen kumar organizasyonları,
internet uygulamaları aracılığıyla bugün tüm dünyada kadın-erkek, genç-yaşlı herkesin kolayca ve 7/24 ulaşabileceği mecralarda varlığını sürdürmektedir. Özellikle genç
kitleyi hedef alan küresel şirketler aracılığıyla, başta futbol
olmak üzere spor organizasyonları kumarın en önemli aracı haline dönüştürülmektedir. Önce ilgi çekici reklam ve
tanıtımlar, ücretsiz deneme sürümleri vd. uygulamalarla
insanların ilgisini çeken sanal bahis siteleri, ilerleyen aşamalarda kullanıcıları içinden çıkamayacakları bir sarmalın
içine çekmektedir.
MASAK tarafından 2017 yılında yayımlanan raporda,
yalnızca Türkiye’de 5 milyon kişinin sanal bahise bulaştığı ve toplam cironun yıllık 50 milyar TL olduğu açık29
lanmıştır. Bu rakamlar kumarın küresel ölçekte trilyon
dolarlık devasa bir endüstri olduğunu ortaya koymaktadır.
Türkiye’de bir kısmı kamu kurumu olan yasal şirketlerin
televizyon reklamlarında kendisine yer bulması ise birey27 WHO, Tobacco Fact Sheets, who.int
28 “BM Dünya Uyuşturucu Raporu Açıklandı”, yesilay.org.tr, 29 Haziran 2018.
29 “5 Milyon Sanal Bahisçiden 50 Milyar TL!”, Haber Türk, 30 Eylül
2017.
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Çağımızda dayatılan
“bireyci hayat anlayışı”,
aile kurumuna olan
yaklaşımları büyük ölçüde
değiştirmiş, ortalama
evlenme ve çocuk sahibi
olma yaşının yükselmesine
neden olmuş ve dahası,
boşanma oranlarını
zirveye çıkarmıştır. AB
üyesi birçok devlette
evlilik dışı doğum oranları
%50’yi aşmıştır.
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sel ve toplumsal yaşam açısından büyük
bir sorun teşkil etmektedir.
Dünya üzerinde her geçen yıl daha da
tehlikeli bir hal alan en yaygın bağımlılık
türü ise dijital bağımlılıktır. Cep telefonu,
tablet, bilgisayar ve tv gibi araçların kullanım yaşının okul öncesi çağa kadar inmesi
ve internetin dünya çapında yaygınlaşması
ile birlikte dijital bağımlılık ya da bir diğer adıyla teknoloji bağımlılığı, milyarlarca insan için en önemli tehlikelerden
birine dönüşmüş durumdadır. Facebook,
Instagram, Twitter ve Youtube gibi sosyal
medya mecraları, tv ve internet dizileri, pc
ve konsol oyunları ile çok geniş bir yaş ve
ilgi düzeyine hitap eden dijital ortam, milyarlarca insan için her gün düzenli vakit
ayırdığı bir platform haline gelmiştir. Bu
ilişkinin kontrolden çıkması ise zamanla
kişinin gündelik hayatını, sosyal ilişkilerini
ve sağlığını etkileyecek ciddi bozukluklara
yol açmaktadır.
Newzoo adlı araştırma şirketinin verilerine göre dünyada ücret vererek dijital oyun
oynayanların sayısı 2.3 milyara ve oyun endüstrisinin ekonomik büyüklüğü 2018 yılı
sonu itibarıyla 137.9 milyar Dolara ulaşmıştır. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla
%13.3’lük bir büyümeye tekabül etmektedir ve endüstrinin önümüzdeki yıllarda
da büyümeye devam etmesi beklenmekte30
dir.
Oyun bağımlılığındaki bu korkutucu veriler neticesinde Dünya Sağlık Örgütü’nün
(WHO) alt kurumu olan Hastalıkların
Uluslararası Sınıflandırılması Kurumu
(ICD), 2018 yılı Eylül ayında aldığı bir
30 Newzoo Global Games Market Report 2018 Light Version, newzoo.com

kararla oyun bağımlılığını zihinsel bir has31
talık olarak tanımlamıştır.
Bireyi, toplumu ve hatta tüm insanlığı
felakete sürükleyen bu bağımlılık türleri
bütüncül bir yaklaşımla ele alındığında,
hemen hepsinin trilyon dolarlık devasa endüstriler olduğu ve bu endüstrilerin birkaç
çokuluslu şirket tarafından yönetildiğini
ortaya koymaktadır. Toplumları daha kolay manipüle etmek ve yönetmek için kitlesel bağımlılıklar üreten küresel sistem,
geçmiş yıllarda sigara, uyuşturucu ve alkol
üzerinden yürüttüğü bu politikayı bugün
dijital platformlar üzerinden çok daha kolay ve yaygın bir biçimde sürdürmektedir.

31 “Gaming Disorder”, who.int

