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EDİTÖRDEN

Yaratılanların en şereflisi olan insan, yaratılış gâyesine muvâfık bir şekilde 
yaşadığı müddetçe “eşref-i mahlûkât ” vasfını korur. Ancak insan bazen bu vas-
fına uygun olmayan fiilleri yaparak, bazen de hemcinsine hak etmediği fiilleri 
revâ görerek “esfel-i sâfilîn”e kadar düşebilir. Yunus Emre belki bu durumu dik-
kate alarak “yaradılanı yaradandan ötürü sevmek” düsturunu kültürümüze nak-
şetmiştir. Şeyh Gâlib belki de bu yüzden “hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin 
sen/merdum-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” demiştir.

Şiddet bu açıdan düşünüldüğünde yukarıda özetlenen İslâm’ın insan ta-
nımına uygun bir davranış değildir. Aksine müslümanın şiddete karşı örnek bir 
tavrı olmalıdır. Bu da ahlâkın, “Allah’ın emrini yüceltmek ve yarattıklarına şef-
katli olmak” şeklindeki temel ilkesini şiâr edinmekle mümkündür. Zira her işine 
“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adı ile” başlayan bir dinin ve “âlemlere rahmet 
olarak” gönderilen bir peygamberin ümmetinin mensubu olan müslümandan 
şefkate ve merhamete muarız olan bir davranış sâdır olmamalıdır. Sayımız şid-
detin anlaşılmasına bu manada bir katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Şiddetin kavramsal çerçevesini çizen ve şiddeti İslam ahlâkı açısından de-
ğerlendiren Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı’nın, konunun Kur’anî boyutunu açıklayan 
Prof. Dr. Abdurrahman Ateş ve Prof. Dr. Mehmet Okuyan’ın, sünnet boyutu-
nu açıklayan Prof. Dr. İ. Hakkı Ünal ve Yrd. Doç. Dr. Huriye Martı’nın, şiddeti 
önlemede öfke kontrolünün önemine işaret eden Ayşenur Özkan’ın, şiddete 
çözüm yolu olarak din eğitimi faktörünü anlatan Yrd. Doç. Dr. Macid Yılmaz’ın 
makaleleri bu manada zihinlerinizde bir fikir oluşturacaktır.

Şiddetin çeşitleri olarak; töre cinayetleri ve şiddet ilişkisini Doç. Dr. Maz-
har Bağlı, aile içi şiddeti Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, kadına yönelik şiddeti Yrd. 
Doç. Dr. Neylân Ziyalar ve Selin Yılmaz, şiddet ve çocuk meselesini Doç. Dr. 
Behiye Alyanak sizler için kaleme aldı. 

Şiddetin sosyal dinamiklerini ele alan Prof. Dr. Talip Küçükcan’ın, Bağım-
lılık Şiddet ilişkisini açıklayan Prof. Dr. İlhan Yargıç’ın, Batı ile İslâm dünyasının 
arasındaki ilişkiyi sorgulayan Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne’nin, Batıda müslü-
man algısını anlatan Prof. Dr. Ayhan Kaya’nın makaleleri de ilginizi çekebilecek 
bazı başlıklarımız.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Şahin’le bu sayımızda 
bir söyleşi gerçekleştirdik. Sayın Şahin’e,  aile içi şiddeti, nedenlerini ve bu ko-
nudaki kanunî yaptırımları açıklayan bu önemli söyleşiden dolayı teşekkür 
ediyoruz.  Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Sayın Dr. 
Murat Koçak Bey’e de şiddete maruz kalan ve şiddete sürüklenen çocukları 
konu edinen bir söyleşi yapmayı kabul ettiği için teşekkür ederiz.

Hayatımızın her alanını saran şiddetin çözümü noktasında bir katkı sağla-
ması ümidiyle sizleri yeni sayı ile baş başa bırakıyoruz.

Emeği geçen herkese teşekkürler.

Saygılarımla
Abdullah Rüştü KİŞİ

Görsel Konsept: Zencefil'm / Halit Ömer Camcı
Sanat Yönetmeni: Ali Bıyıklı
Tel: 0212 533 35 58
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üslüman, elinden ve dilinden 
diğer Müslümanların zarar 

görmediği kimsedir.”   
Hadis-i Şerif

M

“O müttakîler ki bollukta da darlıkta da Allah yolunda harcarlar, 
kızdıklarında öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. 
Allah da böyle iyi davrananları sever.” Âl-i İmrân 3/134

ŞİDDET

TDV - İstanbul Müftülüğü Dergisi Sayı: 15 • Yıl: 2012

Ücretsizdir



ŞU
BA

T 
20

12

3

22

128

BİR HAK ARAMA YÖNTEMİ 
OLARAK ŞİDDET/İHKÂK-I/HAK

RUHLARIMIZI KUŞATAN 
BÜYÜ: SİNEMA

Prof. D
r. Yasin A

K
TAY

84 ŞİDDET VE ÇOCUK

D
oç. D

r. B
ehiye A

LYA
N

A
K

68 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR 
BAKANI FATMA ŞAHİN İLE SÖYLEŞİ

Röportaj
Yrd. D

oç. D
r. B

ilal YO
RU

LM
A

Z

94MADDE KULLANIMI VE
BAĞIMLILIKLARIN 
ŞİDDETLE İLİŞKİSİ

Prof. D
r. İlhan YA

RG
IÇ

50 AİLE İÇİ ŞİDDET HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL 
MESELELER

Prof. D
r. A

liye M
AV

İLİ A
K

TA
Ş

Prof. Dr. Talip Küçükcan 

ŞİDDETİN TOPLUMSAL 
DİNAMİKLERİ 10
Prof. Dr. Mustafa ÇAĞRICI

ŞİDDETİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
VE İSLÂM AHLÂKI AÇISINDAN 
DEĞERLENDİRİLMESİ 04

Prof. Dr. Ayhan Kaya 

BATIDA İSLÂM VE MÜSLÜMAN ALGISI: 
MÜSLÜMANLARIN TERÖR İLE ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİ  18

ERGENLİKTE ŞİDDET: BİR ÇÖZÜM 
YOLU OLARAK DİN EĞİTİMİ 80
Ayşenur Özkan

ŞİDDETİN ÖNLENMESİNDE PSİKOLOJİK VE 
MANEVÎ YAKLAŞIMLA ÖFKE KONTROLÜ 90

Dr. Tonguç İbrahim Sezen 

KORKUNUN PENÇESİNDEKİ MEDYA: 
DİJİTAL OYUNLAR 136

İsmail Kılıçarslan 

PORTRE : ALİYA İZZETBEGOVİÇ 46

Yrd. Doç. Dr. Huriye Martı 54 AİLE OCAĞI: 
ŞİDDET DEĞİL ŞEFKAT BUCAĞI 104 MURAT KOÇAK İLE

SÖYLEŞİ 

HASAN SABBÂH VE FİDÂÎLER 102 Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın 

ŞER‘İYYE SİCİLLERİ’NDE CİHANŞUMÛL BİR 
MERHAMET ÖRNEĞİ 144 Ayhan Işık 

ŞİDDET KİTAPLIĞI 148 Kâmil Büyüker 

28 Doç. Dr. Abdurrahman Ateş 

ŞİDDET EYLEMLERİNE REFERANS 
GÖSTERİLEN BAZI ÂYETLERİN TAHLİLİ 

32 Prof. Dr. İsmail Hakkı Ünal 
ŞİDDETE KARŞI NEBEVÎ TAVIR 

14 Prof. Dr. Mümtaz’er Türköne 

BATI İLE İSLÂM DÜNYASININ İLİŞKİSİ 
MEDENİYET Mİ? ŞİDDET Mİ?

40 Prof. Dr. Ömer Faruk Harman 
HIRİSTİYANLIK VE ŞİDDET 

KUR’AN KADINA ŞİDDETİ 
REDDEDER 58
Prof. Dr. Mehmet Okuyan 

ŞİDDETE KARŞI DUYARLI 
İNİSİYATİFLER 110 Hümeyra Şahin 

ŞİDDET VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR 99 Prof. Dr. Yücel Ağargün 

ŞARKI SÖZLERİNDE ŞİDDET ÖGESİ140 Burcu Taşal-Yrd. Doç. Dr. Feyzan Göher Vural 

KADINA YÖNELİK ŞİDDET 64 Yrd. Doç. Dr. Neylân Ziyalar-Selin Yılmaz 

FETVA SORULARI BAĞLAMINDA AİLE 
İÇİ ŞİDDETE DAİR BİRKAÇ ÖRNEK 112 Nevin Meriç 

AİLE İÇİ ŞİDDET
DİNDARLIK İLİŞKİSİ 78 Yrd. Doç. Dr. Emine Öztürk 

MEDYA VE ŞİDDET  124 Hediyetullah Aydeniz 

ŞİDDETİN TARİHSEL VE 
TÖRESEL ARKAPLANI 74 Doç. Dr. Mazhar Bağlı 

MEDYADAKİ FİZİKÎ ŞİDDET Mİ, 
MEDYANIN ONTOLOJİK ŞİDDETİ Mİ? 116 Yusuf Kaplan 

36 YAHUDİLİĞİN ŞİDDET BOYUTU 

Prof. Dr. Baki Adam 

Yrd. Doç. Dr. Macid Yılmaz 

DÖVE DÖVE ADAM  ETMEK 132 Zeki Bulduk 



ŞU
BA

T 
20

12

4

ŞİDDETİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ 
VE İSLÂM AHLÂKI AÇISINDAN 

DEĞERLENDİRİLMESİ

Mustafa ÇAĞRICI*

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Şiddet nedir? Biz şiddet deyince genellikle zararlı, yıkıcı eylemleri düşünür, şiddet 
kavramından sadece bunları anlarız. Oysa şiddet eylemden ibaret değildir. Eylem, 

derinlerdeki şiddetin dışa yansımasıdır. Asıl şiddet insanların içinde, ruhundadır. Şiddet 
duyguda başlar, zihinde kurgulanır, söz ile dışa vurulur, telkin edilir, öğretilir ve nihayet 

eylem ile son noktasına ulaşır.

"el-Hilmü seyyidü'l-ahlak"
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Kabul etmeliyiz ki bugün İslâm dünyasında bir şid-
det kültürü oluşmuş durumda. Bunun nedenleri üzerine 
çok şey yazılıp söyleniyor, farklı fikirler ileri sürülüyor. 
Özellikle İslâmofobiyi kışkırtanlar, İslâm dünyasındaki 
şiddet olgusunu İslâm dini ve kültürüne bağlıyorlar. Bu 
durum karşısında İslâm kültürüne şiddet bağlamında 
-kısa da olsa- bir bakış yapmanın aydınlatıcı olacağını 
düşünüyorum. Şunu özellikle belirteyim ki, bu yazının 
amacı suçlamalara karşı savunma yapmak (apoloji) değil, 
İslâm ahlâkı kaynaklarının şiddete yaklaşımı konusunda 
okuyucuyu aydınlatmaktır.

Şiddet nedir? Biz şiddet deyince genellikle zarar-
lı, yıkıcı eylemleri düşünür, şiddet kavramından sadece 
bunları anlarız. Oysa şiddet eylemden ibaret değildir. Ey-
lem, derinlerdeki şiddetin dışa yansımasıdır. Asıl şiddet 
insanların içinde, ruhundadır. Şiddet duyguda başlar, zi-
hinde kurgulanır, söz ile dışa vurulur, telkin edilir, öğretilir 
ve nihayet eylem ile son noktasına ulaşır. Şiddetin psiko-
lojisi ayrı bir konudur. Bunu ehline bırakarak şu hususu 
önemle belirtelim ki şiddet bir kültürdür; daha doğrusu 
bir kültürün yansıması, ürünüdür. İslâm ahlâkı kaynakla-
rını dikkate alarak şiddetin dört türünden bahsedebiliriz. 

1. Duygusal şiddet. Dikkatlice bakarsak, iki kişi 
arasındaki kavgadan aile içi şiddete; mezhepler, dinler, 
kültürler ve uluslar arası çatışmalara kadar bütün şiddet 
eylemlerinin kaynağında –başka nedenlerin yanında- 
mutlaka kibir, böbürlenme, öfke, kin, nefret, aşağılama, 
kıskanma, menfaat hırsı gibi duyguların bulunduğunu 
görürüz. Arkasında bu duygulardan birinin veya birka-
çının bulunmadığı hiçbir şiddet eylemi yoktur. İnsanları 
aşağılayan, inciten, yaralayan, hatta bu duyguları taşı-
yanların kendilerine de zarar veren 
bu ve benzeri yıkıcı duygular, dışa 
yansıyan şiddet eylemlerinin ru-
humuzdaki kökleridir. Bu nedenle 
İslâm ahlâkı kaynaklarında bireyler-
de ahlâkî yetkinliğin temeli, toplum-
sal huzurun güvencesi olan adalet, 
dürüstlük, tevazu, sevgi, merhamet, 
cömertlik, yardımlaşma gibi erdem-
lerin mahiyeti, değeri, faydası ve 
kazanma yolları hakkında; keza şid-
det eylemleri de dâhil olmak üzere, 
bütün kötülüklerin kaynağı olduğu 
düşünülen ve ahlâk kitaplarımızda 

rezîletler başlığı altında incelenen öfke, kin, nefret gibi 
yıkıcı duyguların nedenleri, belirtileri, etkileri, bunlardan 
korunma ve kurtulmanın yolları vb. konulara oldukça 
geniş yer ayrılmıştır. Tasavvufun şiddetten arındırılmış 
ruhlar yetiştirmedeki o büyük başarısının arkasında “ne-
fis terbiyesi” veya “nefis tezkiyesi” denilen böyle bir güçlü 
duygu eğitimi bulunmaktadır. Keza İslâm uygarlığının 
pek çok ırk, din ve kültürden toplulukları yüzyıllarca ba-
rış içinde bir arada yaşatma başarısını göstermesi, temel-
de böyle bir duygu eğitiminin ürünüdür. 

2. Zihinsel şiddet. Bireylerin ve toplulukların dü-
şünme ve bilgi yeteneklerini, zihinsel donanımlarını iyi-
lik için kullanmak yerine, başkalarına zarar verme niyeti 
taşıyan fikirler üretmeleri, kötülük ve şiddet projeleri 
geliştirmeleri, akıl ve bilgi birikimlerini insanları üzecek 
ve mahcup edecek, onların bedenlerine ve ruhlarına za-
rar ve acı verecek şekilde kullanmaları İslâm ahlâk kül-
türünde mekr, cerbeze, şeytanet gibi kavramlarla ifade 
edilmiş ve yasaklanmıştır. Bizim ilim ve ahlâk tarihimizde 
sadece akıllı ve bilgili olmak yeterli görülmemiş; bundan 
daha önemlisi, akıl ve bilgiyi doğru, yerinde ve insanlığın 
hayrına kullanmak gerektiği üzerinde önemle durulmuş; 
bunun için de duygu eğitimiyle zihin eğitiminin birlikte 
yürütülmesine özen gösterilmiştir. Ahlâk kitaplarımızın 
çoğunda bu çift boyutlu eğitimi birlikte vermeyi amaç-
layan bir plan uygulandığı görülür. Meselâ V./XI. yüzyılın 
büyük âlimlerinden Mâverdî’nin İslâm ahlâk kültürü için-
de en çok okunmuş ve en etkili olmuş eserlerin başında 
gelen Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn isimli kitabının bölüm baş-
lıklarından bile bunu anlayabiliriz. 1. Bölüm: Aklın üstün-
lüğü ve nefsânî tutkuların zararları, 2. Bölüm: İlim edebi, 

3. Bölüm: Din edebi, 4. Bölüm: Dün-
ya edebi, 5. Bölüm: Ruhun edebi. 

Çok ırklı ve çok dinli bir top-
lumsal yapının bulunduğu Abbâsî 
döneminde yazılmış olup, İslâm 
ahlâk kültürünün köşe taşlarından 
biri sayılan bu eseri okuduğumuz-
da akıl, ilim, dünya, din ve ruh (nefs) 
şeklinde sıralanan beş kuşatıcı kav-
ram üzerinden insanî varlığımızın ve 
ilişkilerimizin yüksek bir terbiyeye 
(edeb, te’dib) tabi tutulduğunu, bu 
suretle ideal bir barış toplumunun 
temel dinamiklerinin hazırlandığını 

İslâm âlimleri, bilhassa din 
ve dünya işlerinde iyilik ve 

doğruluğun ortaya konulmasının 
gerektiği düşüncesinden hareketle 

ilim ve fikir adamları arasındaki 
iyi niyetli tartışmaları faydalı 
hatta gerekli görmüşlerse de 

benlik davası, ideoloji, ırk, din ve 
mezhep taassubu gibi bireyler 
ve toplumsal kesimler arasında 

husumet ve çatışmaları kışkırtan bir 
şiddet dilinin kullanılmasına karşı 

çıkmışlardır.
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görürüz. Kezâ, müslüman olan ve ol-
mayan araştırmacıların, İslâm ahlâk 
literatürünün zirvesi olduğunda ne-
redeyse ittifak ettikleri Gazâlî’nin (ö. 
505/1111) kırk bölümden (bab) olu-
şan İhyâu ulûmi’d-dîn adlı eserinin 
birinci bölümünün başlığı “Kitâbü’l-
ilim”dir. Burada ele alınan her konu-
ya “bilim ahlâkı” diyebileceğimiz bir 
perspektiften bakılmış olması da ko-
numuz açısından ilgi çekicidir. Ayrı-
ca eserin tümüne hâkim olan temel 
proje zihin ve ruh terbiyesidir. 

İslâm uygarlığının, bugün dahi özlemle andığımız, 
bütün insanları hatta canlı ve cansız tabiatı şefkatle ku-
caklayan bir ahlâk zihniyeti geliştirmiş ve bunu –kültürü-
müzün dış etkilerle dejenere edilmeye başlandığı geçen 
yüzyılın başına kadar- yaşatmış olmasının arkasında işte 
böyle bir zihin ve duygu eğitimi vardır. Mâverdî ve Gazâlî 
gibi sayısız âlim ve düşünürün geliştirdiği bu kapsamlı 
eğitim sayesinde zihinsel gelişmesiyle ruhsal arınması-
nı birlikte gerçekleştiren kendi medeniyetimizin insanı, 
böylece iç huzurunu tamamlamış olduğu için şiddet 
üreten komplekslerden de kurtulmuş oluyordu. Aslın-
da kültürümüzdeki nefs-i emmâreden nefs-i levvâmeye, 
oradan nefs-i mutmainne, nefs-i râziye ve nefs-i marzıy-
ye aşamalarına kadar yükselen ruhsal gelişme süreçleri 
de dış huzura ulaşmanın yolunun iç huzurdan geçtiğini 
gösterir. 

3. Sözlü şiddet. Bütün dinlerde ve ahlâk kültürle-
rinde insanlara zarar verecek sözlerden dili korumak 
gerektiği bildirilir. İslâm ahlâkında çoğunlukla “dilin afet-
leri” başlığı altında işlenen bu bölümde sövüp sayma, 
lânetleme, kötü lakap takma, beddua, kırıcı şaka, alay, 
yalan, gıybet, suizan, söz taşıma, cedel (muhatabı sustu-
rup mahcup etmeyi amaçlayan tartışma, polemik) gibi 
insanlar arasında kırgınlık ve düşmanlıklara yol açması, 
şiddet içerikli eylemler üretmesi muhtemel hatta bazı 
durumlarda kaçınılmaz olan zararlı konuşmalar ve yazılar 
üzerinde durulmuş, bunların haram olduğu bildirilmiştir. 

İslâm âlimleri, bilhassa din ve dünya işlerinde iyilik 
ve doğruluğun ortaya konulmasının gerektiği düşün-
cesinden hareketle ilim ve fikir adamları arasındaki iyi 
niyetli tartışmaları faydalı hatta gerekli görmüşlerse de 
benlik davası, ideoloji, ırk, din ve mezhep taassubu gibi 

bireyler ve toplumsal kesimler ara-
sında husumet ve çatışmaları kışkır-
tan bir şiddet dilinin kullanılmasına 
karşı çıkmışlardır. Meselâ “İslâm’ın 
hücceti” diye anılan İmam Gazâlî, 
dinin ahlâkî özünden koparak, ilim 
ve tefekkürü yöneticilerin gözüne 
girip itibar ve makam elde etmenin 
aracı haline getiren; inanç, hukuk, si-
yaset vb. konularda formel tartışma-
lara boğulan o dönem aydınlarının, 
müslümanlar arasında yer yer mez-

hep çatışmalarına sebep olduklarından, topluma zarar 
verdiklerinden yakınır: “Onların yüzünden yıkıcı taassup-
lar ve düşmanlıklar yayıldı. İnsanların kanlarını akıtmaya, 
ülkeleri yakıp yıkmaya kadar varan şiddet olayları her yeri 
kuşattı...”1 

Benim okuyabildiğim eski ilim ve fikir adamlarımız 
arasında İslâm’ın insanî ve ahlâkî ruhunu en iyi kavrayan-
lardan olduğunu düşündüğüm V./XI. yüzyıl âlimi Râgıb 
el-Isfahânî’nin, her okuduğumda büyük tad aldığım ez-
Zerîa ilâ mekârimi’ş-şerîa  (Dinin Güzelliklerine Ulaştıran 
Yol) başlıklı eserinden cedel ile ilgili nefîs bir pasajı2 –bazı 
ufak tasarruflarda bulunarak- okuyucularımla paylaşmak 
isterim. 

“Her toprağa, uyacak bir bitki vardır, her yapıya da uy-
gun bir temel atılır. Her başa taç yakışmaz, her insanın do-
ğası da iyi bir konuşmayı anlamaya elverişli değildir. Böyle 
biriyle mutlaka konuşman gerekiyorsa aklının ikna olacağı 
kadarıyla yetin. Söylendiğine göre besinlerin yapısı canlıla-
rın beslenme ihtiyaçlarına göre yaratılmıştır. Saman, koyun 
ve sığır türü hayvanlar için uygun bir nesnedir. Hikmetin 
özü akıllılara yaraşır, kabuğu da hayvanların (hayvan dü-
zeyinde kalanların) işine yarar. Koku alma duyusunu kay-
betmiş olanın reyhan kokusunu alması mümkün olmadığı 
gibi eşek (düzeyinde biri) de konuşmaktan anlamaz. 

Bil ki, bir kanıtı reddetmek veya onu bozmaya çalış-
mak, o kanıta, denk değerde bir kanıtla karşılık vermekten 
ve onu çürütmekten daha kolaydır. Bunun için usta pole-
mikçiler, bir kanıtı daha güçlü kanıtla çürütmek yerine, hep 
rakibini kurnazlıkla susturmanın yolunu ararlar. Çünkü 
bozmak ‘yıkmak’tır ve bu kolaydır; ama bir kanıta, denk bir 
kanıtla karşılık vermek ‘yapmak’tır ve bu zordur. Bir insan 
masum bir cana kıyabilir, hayvanları boğazlayabilir, bit-
kileri ateşe verebilir ama bunları yaşatmak o kadar kolay 

Mâverdî ve Gazâlî gibi sayı-
sız âlim ve düşünürün geliştirdiği 

bu kapsamlı eğitim sayesinde 
zihinsel gelişmesiyle ruhsal arın-

masını birlikte gerçekleştiren 
kendi medeniyetimizin insanı, 
böylece iç huzurunu tamamla-
mış olduğu için şiddet üreten 

komplekslerden de kurtulmuş 
oluyordu. 
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değildir. Güçlü bir kanıtı aldatıcı kuş-
kular ortaya koyarak etkisiz kılmak 
kolaydır ama marifet, o kanıta başka 
bir güçlü kanıtla cevap vermektedir.”

Hz. Peygamber “Ya hayırlı konuş 
ya da sus” buyurmuştur.3  Elbette 
insanlara hayırlı olacak şeyler ko-
nuşmak bir rahmettir. Nitekim İslâm 
âlimleri dilin ve konuşma yeteneği-
nin insanı diğer canlılardan ayıran 
en büyük nimet olduğunu belirterek 
bu özelliği iyilik için kullanmak ge-
rektiğine, kötü kullananların insanlık değerini kaybetmiş 
olacağına dikkat çekerler. IV./X. Yüzyıl âlimlerinden Mu-
hammed b. Hibbân el-Büstî, “Akıllı insan, konuşma ihtiya-
cı doğmadığı müddetçe susmasını bilir. Konuştuğuna piş-
man olmuş çok insan vardır; ama sustuğu için pişman olan 
insan nâdirdir. İnsanlar arasında en fazla mutsuz olanlar 
ve en çok başı derde girenler, dillerine hâkim olamayanlar-
dır” der.4  “Akıllı insan kötülüğe kötülükle karşılık vermez; 
küfür ve hakareti düşmana silah olarak kullanmaz” sözü 
de ona aittir.5  

İslâm ahlâkında zengin bir literatür oluşturan bu ve 
benzeri açıklamalar, şiddet üretmeyen bir dil geliştirme-
nin gerekliliğini ortaya koyar. Günümüzde yazılı ve görsel 
medyanın şiddeti kışkırtan bir dil kullanmasının ürettiği 
zararların küresel boyutlara ulaştığı göz önüne alındığın-
da, İslâm ahlâkında konuya bu denli önem verilmesinin 
nedeni daha iyi anlaşılır. Aslında bu durum insanlık tari-
hinde yeni de değildir. Meselâ bugün Batı’da yaygın olan 
İslâmofobinin köklerinde, İslâm’ın ilk yüzyılında başlayan 
ve günümüze kadar süren, müslümanların kutsal değer-
lerini hedef alan aşağılama, nefret, iftira ve hakaretlerle 
dolu inanılmaz sayıda bir yazılı külliyat vardır. 

4. Fiilî şiddet. İslâm dini kelimenin bütün anlamlarıy-
la şiddetin tam ortasında doğdu ve iki temel hedefinden 
biri putperestliği yıkarak doğru bir dinî inanç ve yaşayış 
geliştirmek, ikincisi de farklı biçimleriyle şiddeti ve çatış-
ma kültürünü ortadan kaldırarak adalet ve merhamete 
dayalı bir toplumsal ahlâk oluşturmak oldu. Nitekim eski 
ve yeni semantik çalışmalar Câhiliye kelimesinin bir şid-
det kavramı olduğunda ittifak eder. Buna göre câhiliye ve 
onun aslı olan cehl, “ilim” veya “ma’rifet”in zıddı olmayıp, 
“ağırbaşlılık, olgunluk, teenni, sabır, tahammül, uygarca 
davranış” gibi barışçı anlamlar içeren hilim kavramının 

zıddıdır ve “sefeh, zulüm, serkeşlik, 
saldırganlık, barbarlık” gibi anlam-
lara gelir. Meşhur Câhiliye şairi Amr 
b. Kulsûm’ün, “Hele biri kalkıp da bize 
karşı câhillik etmeye görsün, o zaman 
biz câhillikte bütün câhillerden baskın 
çıkarız” anlamındaki beyti,6 câhiliye 
kelimesinin o kültürdeki şiddet içe-
rikli mânasına işaret eden sayısız 
örneklerdendir. Bu alanda önemli 
çalıştırmalar yapmış olan Japon bi-
lim adamı Toshihiko Izutsu’ya göre 

İslâmiyet’in “câhiliye”ye karşı geliştirdiği temel kavram 
“hilim” ve onun dinî değerlerle zenginleştirilmiş boyutu 
olan “İslâm” kavramıdır. “Kur’an’da baştan sona hilim ruhu 
vardır. İnsanlar arası ilişkilerde ihsan ile, adaletle hareket 
etmek, zulümden kaçınmak, şehvet ve ihtiraslarına gem 
vurmak, yersiz kibir ve gururdan sakınmak, bütün bunlar 
hilim ruhunun belirtileridir.”7

Ne var ki, şiddetin yok edildiği, barışın hâkim oldu-
ğu bir dünya için gerek düşünce gerekse eylem düzeyin-
de çok yoğun çalışmaların yapıldığı günümüzde bile sa-
vaşsız ve şiddetsiz bir dünya çok uzaklarda görünüyor ve 
-güçlü devletler tarafından emperyalist niyetlerle sık sık 
kötüye kullanılsa da- şartların barışçı çözümlerle ortadan 
kaldırılmasını imkânsız kıldığı ağır ve açık haksızlıklara 
karşı bir “haklı savaş” veya “âdil savaş” teorisi benimsen-
miş bulunuyor. Bu sebeple İslâm’ın temel kaynaklarında 
ve bunlardan beslenen İslâmî literatürde belirli durum-
larda savaşmak, daha genel olarak güç kullanmak meşru 
ve bazı hallerde gerekli görülmüş; İslâm tarihinin Medi-
ne döneminden itibaren tarihî şartlar, müslümanların za-
man zaman savaş yapmasını zorunlu kılmıştır. 

Ancak İslâmiyet, tarihi barış lehine dönüştürmeyi 
ve –yukarıdaki kısa bilgilerden de anlaşılacağı üzere- bi-
reysel ilişkilerden aile ilişkilerine, toplumsal ve toplum-
lar arası münasebetlere kadar her düzeyde şiddetsiz bir 
kültür geliştirmeyi; bunun için de şiddetten arınmış gö-
nüller, zihinler, diller ve eylemler üretmeyi hedefleyen bir 
öğreti ortaya koymuştur. Müslümanlar bu hedefi, kendi 
çok kültürlü, çok dinli ve çok ırklı medeniyetlerinde, eski 
çağların imkânları ölçüsünde başarmışlardır.  

Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta şu: İslâm’ın 
güç kullanmaya dair dili, tarihî şartları dikkate alan ve 
onunla sınırlanan bir dildir. 

Dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta şu: İslâm’ın güç kul-

lanmaya dair dili, tarihî şartları 
dikkate alan ve onunla sınırlanan 
bir dildir. Ancak bunun ötesinde, 
İslâm’ın bir de mevcut şartları dö-
nüştürmeyi; insanlığın kardeşliği, 
sevgi, adalet ve barış gibi mutlak 
değerleri hâkim kılmayı amaçla-

yan bir evrensel dili vardır.
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Ancak bunun ötesinde, İslâm’ın bir de mevcut şart-
ları dönüştürmeyi; insanlığın kardeşliği, sevgi, adalet ve 
barış gibi mutlak değerleri hâkim kılmayı amaçlayan bir 
evrensel dili vardır. Kur’ân-ı Kerîm’i ve Peygamber Efendi-
mizin sünnetini derinlemesine ve bütünlüğü içinde oku-
duğumuzda bu dili kolaylıkla kavrarız. Bu dille anlatılan 
öğreti her türlü haksız, saldırgan, yıkıcı, yakıcı, bölücü, 
parçalayıcı, yok edici eylemleri kesinlikle yasaklar. Çün-
kü bu öğretiye göre: 

1. İnsanlar yaratılıştaki özleri itibariyle eşittir. Bir 
topluluğun kendinden (kendi soyundan, ırkından, di-
ninden, mezhebinden, kültüründen, kendi sınıfından…) 
olmayanları aşağılaması, yani insanların eşitliği ilkesine 
inanmaması dışlayıcılığı, ötekileştirmeyi ve sonuçta şid-
deti üreten temel nedenlerden biridir. Bu sorunu aşma-
yı hedefleyen Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadislerde insanların 
yaratılışındaki eşitliğine ve bunun dayanaklarına, kanıt-
larına dikkat çekilir. İslâmî açıdan bir arada, barış içinde 
yaşamanın teorik temelleri diyebileceğimiz ilkelere göre, 

a) İnsanlar eşittir, çünkü ontolojik 
olarak aynı özden, aynı maddî nesne-
den yaratılmışlardır.8   

b) İnsanlar aynı atanın, aynı 
anne-babanın soyundan gelmek-
tedir.9 Hz. Peygamber meşhur Veda 
Hutbesi’nde bütün insanlığa şöyle 
sesleniyordu: “Ey insanlar! Şunu iyi 

biliniz ki Rabbiniz birdir, atanız birdir. Arap’ın başka ırka, 
başka ırkın Arap’a, beyaz ırkın siyah ırka, siyah ırkın be-
yaz ırka -takva dışında- hiçbir üstünlüğü yoktur.”10 

2. İnsanlar yaratılıştan özgürdür, vicdanlara baskı 
yapılamaz. Bir toplumun şiddetten arındırılması için o 
toplumun mâşerî vicdanında farklılıkların kabullenilmesi 
gerekir. Bu sebeple insanların farklı inançlar taşımasını 
ilâhî iradeye bağlayan âyetler,11 düşünce ve inanç farklı-
lıklarının kabullenilmesi ve vicdanların özgür bırakılması 
gerektiğini göstermesi bakımından ilkesel önem taşır. 
Kur’ân-ı Kerîm’de bu ilke en özlü bir şekilde “Dinde zor 
kullanma yoktur” meâlindeki âyetle ortaya konmuştur.12 
Elmalılı Hamdi Yazır’ın çok isabetli yorumuyla bu âyet, 
“Sadece dinde değil, her neye olursa olsun, zor kullan-
manın hiçbir türü, hak din olan İslâm’da mevcut değildir” 
anlamına gelir.13 

3. Allah’ın rahmeti bütün varlık dünyasını, dolayısıy-
la bütün insanları kapsar. Kur’an-ı Kerîm’de Yüce Allah’ın 
rahmetinin ve bilgisinin her şeyi kuşattığı belirtilmiştir.14  
Başka bir âyette kısaca, “Rahmetim her şeyi kuşatmıştır” 

buyurur.15 Hz. Peygamber, ilâhî rah-
metin bu kuşatıcılığını “Bütün insan-
lık bir ailedir” şeklinde özetlemiştir.16 
Şu halde her insan özünde Allah’ın 
sevgi ve rahmetine layık olarak ya-
ratılmış olup, bu yönden hiçbir kişi 
veya zümre kendisini üstün görüp 
başka kişi veya zümreleri aşağılaya-

Şiddet nesnel bir olgudur ve her 
olgu gibi onun da içeriden ve/
veya dışarıdan nesnel, reel se-

bepleri var. Bu sebepleri ortadan 
kaldırmadıkça şiddeti önlemenin 

imkânsızlığı ortada.
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maz.  Bu söylenenler bizi, bütün in-
sanların temelde hür ve eşit oldukla-
rı, şiddetin ana nedenlerinden sayı-
lan baskı ve ayırımcılığın ilâhî takdir 
ve düzenle bağdaşmadığı sonucuna 
götürmektedir.

Sonuç
Şiddet nesnel bir olgudur ve 

her olgu gibi onun da içeriden ve/
veya dışarıdan nesnel, reel sebepleri var. Bu sebepleri 
ortadan kaldırmadıkça şiddeti önlemenin imkânsızlığı 
ortada. Ancak şiddetin somut ve reel sebepleri üzerine 
söylenenlerin hiçbiri şiddeti meşrulaştırmaz; İslâm dün-
yasındaki şiddet eğilimlerini ve hareketlerini de haklı ve 
mazur gösteremez. Çünkü ilke olarak a) Şiddet masum 
insanların canını ve malını heder ettiği için mutlak bir zu-
lümdür ve hem İslâmiyet hem insaniyet zulmü reddeder. 
Buna karşı ileri sürülecek her fikir de şiddet kadar haksız-
dır, geçersizdir. b) Bugün yaşanan şekliyle şiddet “âdil ve 
haklı savaş” sayılamaz. Çünkü İslâm’da âdil savaşın şart-
ları ve kuralları vardır; bu hususta zengin bir fıkıh litera-
türü oluşmuştur. Bu literatürde fiilen savaşa katılmayan 
masum insanların canlarına ve mallarına kastedilmesine, 
intihar saldırılarına asla cevaz verilmemiştir. c) Şiddet 
İslâm’a ve müslümanlara karşı da bir haksızlık ve zulüm-
dür. Çünkü müslümanlara çok ağır zararlar vermekte, 
İslâm ve müslüman karşıtlığını beslemekte; müslüman-
ların maddî ve zihinsel enerjilerini kendi ülkelerinin, top-
lumlarının, gelecek nesillerinin ve insanlığın hayrı için 
kullanmalarını engellemektedir. 

Ruh dinginliğine ulaşmış, kendisiyle barışık, sorum-
luluklarını kavramış, ödevlerini içselleştirmiş, ülkesin-
de ve dünyada yaşanan olumsuz gelişmeler karşısında, 
duygusal ve sonuçta yıkıcı tepkiler vermek yerine; bu 
gelişmeleri akılla, bilgiyle, hikmet ve irfanla değerlendi-
ren, analiz edip çözümler üreten şimdikinden farklı bir 
toplumsal zihniyet oluşturmak ve bir yandan bu çalışma-
ları mümkün olan en iyi şekilde yürütürken diğer yandan 
-inananlar olarak- Allah’ın, “işlerini iyi yapanların yanında 
olduğuna” inanmak, O’nun inâyetine güvenmek17... İşte 
müslüman toplumların yapması gereken bu... Müslü-
manlar olarak, özelde şiddetin, genelde iç ve dış şartla-
rın dayattığı diğer sıkıntıların sarmalından kurtulmanın 
yegâne yolunun bu olduğunu artık görmek zorundayız. 

İslâm toplumlarında yaşanan 
her türlü şiddetin ana sebebi, kendi 
dinini ve tarihî tecrübesini dahi doğ-
ru “okumayacak” derecede vahim 
olan kültürel gerilik, zihinsel geliş-
memişliktir. Şiddeti besleyen ahlâkî 
sorunların temelinde de bu gerilik 
var. Çünkü ahlâkın birinci şartı iyilik 
ve kötülüğün ne olduğunu bilmek, 
ikinci şartı duyguların ve tutkuların 

köleliğinden kurtulup aklın ve vicdanın buyruğuna gir-
mektir. Şiddete sapanların temel sorununu bu iki nok-
tada görüyorum. Bu sorunu aşamayan birçok “dindar” 
insan da şiddete sapıyor; masum insanları, hatta eşini, 
kardeşini ve daha başka yakınlarını dahi öldürüyor. So-
nunda bu sorun kitlesel boyutlara kadar ulaşabiliyor. 

Son olarak, bilhassa uluslararası şiddet bağlamında 
şunu da görmeliyiz ki, haksızlık yaptıkları düşünülenlere 
karşı şiddet üretmek için öfke kabarması, fiziki güç ve ce-
saret yetiyor; ama haksızlıkları aklî ve insanî yollarla ön-
lemek için yüksek bir ahlâkî yetkinlik ve zihinsel birikim 
gerekiyor. Şiddet eylemcisinin öfkesi, fizik gücü ve cesa-
reti ne kadar yüksek olursa olsun, son kazananlar aklî, 
bilimsel ve zihinsel gelişmesini gerçekleştirenler oluyor. 
Büyük âlim Râgıb el-Isfahânî, “Allah’ın insanlığa bahşettiği 
iki elçisi var; birincisi akıl, ikincisi Peygamber. Neden biricisi 
akıl? Çünkü Peygamber’i anlamak için akıl lâzım” diyor.18 
Yukarıda “Kur’an’ın bir tarihsel dili bir de evrensel dili var” 
demiştim. Râgıb, tarihsel dilin yanında, bu evrensel dili 
de ancak akılla ve tabii aklın ürünü olan bilgiyle, hikmet-
le keşfedebileceğimizi söylemek istiyor. İşte bu yazı bo-
yunca demek istediğim bu...

1.   Gazzâlî, İhyâu ulûmi’d-dîn, Kahire 1332, I, 42.
2.   Râgıb el-Isfahânî, ez-Zerîa ilâ mekârimi’ş-şerîa, Kahire 1985, s. 261-262.
3.   Buhârî, “Edeb”, 31, 85; Müslim, “İman”, 74.
4.   Razatü’l-ukalâ, Beyrut 1977, s. 43.
5.   A.g.e., s. 94.
6.    Zevzenî, Şerhu’l-muallakâti’s-seb‘, Beyrut (Mektebetü Dâri’l-beyân), s. 178.
7.   Kur'an’da Allah ve İnsan, çev. Süleyman Ateş, (Ankara, 1975), s. 204.
8.   Meselâ bk. Hac 22/5; Rûm 30/20; Mürselât 77/20; Târık 86/5-6.
9.   Hucurât 49/13; Rûm 30/22.
10.   İbn Hanbel, Müsned, V, 411.
11.   Mâide 5/48; Yûnus 10/99; Hûd 11/118.
12.   Bakara 2/256.
13.   Hak Dini Kur’an Dili, II, 860.
14.   Mü’min 40/7.
15.   A ‘râf 7/156.
16.   Müslim, “Itk”, 16.
17.   Ankebût 29/69; Talâk 65/2-3.
18.   A.g.e. s. 207.

D İ P N O T L A R

İslâm toplumlarında yaşanan her 
türlü şiddetin ana sebebi, kendi 
dinini ve tarihî tecrübesini dahi 
doğru “okumayacak” derecede 
vahim olan kültürel gerilik, zi-
hinsel gelişmemişliktir. Şiddeti 

besleyen ahlâkî sorunların teme-
linde de bu gerilik var.
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ŞİDDETİN TOPLUMSAL 
DİNAMİKLERİ

    

* Prof. Dr., Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü

Siyasal ve toplumsal değişimlere paralel olarak şekil, yöntem ve söylem değişikliği 
gösteren şiddet ve terör, küreselleşme süreci ve bu süreci hızlandıran iletişim ve medya 

teknolojilerindeki yeniliklerin de etkisiyle çok daha geniş kitleleri etkilemekte, yeni 
hedef ve düşmanlar yaratmakta, bireysel ve toplumsal travmalara yol açmaktadır. 

Uzlaşma ve hoşgörü kültürünün sosyal zeminini zayıflatarak ortak yaşam alanlarını 
ve ortak gelecek kurgularını imkânsız hale getiren çatışma kültürünü besleyen sosyal 

dinamiklerin anlaşılması yeni bir gelecek inşası açısından oldukça önemlidir.

Talip KÜÇÜKCAN*

Siyasal ve toplumsal değişimlere paralel olarak şekil, yöntem ve söylem değişikliği 
gösteren şiddet ve terör, küreselleşme süreci ve bu süreci hızlandıran iletişim ve medya 

teknolojilerindeki yeniliklerin de etkisiyle çok daha geniş kitleleri etkilemekte, yeni 
hedef ve düşmanlar yaratmakta, bireysel ve toplumsal travmalara yol açmaktadır. 

Uzlaşma ve hoşgörü kültürünün sosyal zeminini zayıflatarak ortak yaşam alanlarını 
ve ortak gelecek kurgularını imkânsız hale getiren çatışma kültürünü besleyen sosyal 

dinamiklerin anlaşılması yeni bir gelecek inşası açısından oldukça önemlidir.
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 Farklı biçimleri ile şiddet, toplumsal hayatın doğal 
akışını bozan küresel bir olgu olarak yaygınlık kazanıyor. 
Şiddet, mikro düzeyde birey ve aileyi, makro düzeyde ise 
grup, cemaat ve milleti etkileyen, ortak değerler ve aidiyet 
bütünlüğünü zedeleyen ve toplumsal çözülmeye zemin 
hazırlayan bir olgudur. Ayrıca bir de şiddetin uluslararası 
boyutu vardır ki; özellikle terör eylemleri, ülkelerin işgal 
edilmesine ve yağmalanmasına dayanak olarak dahi gös-
terilmektedir. 

Neredeyse gündelik hayatın parçası haline gelen, top-
lumsal değer ve kurumların bütünleştirici etkisini zayıflatan 
şiddetin kaynağında pek çok unsurun yattığını biliyoruz. 
Özellikle sosyal bilimlerde şiddetin kökenlerini anlamaya 
yönelik çabaların yoğunlaştığına tanıklık etmekle birlikte 

nin yeni gelişmekte olduğunu söy-
lemek mümkündür. Şiddet sosyolojisi, bu olgunun toplum-
sal kökenlerini anlamak, hangi sosyal dinamiklerin kişi ve 
grupları şiddete teşvik ettiğini ya da şiddet eylemlerine ze-
min hazırladığını açıklamayı hedefler. 

Siyasal ve toplumsal değişimlere paralel olarak şekil, 
yöntem ve söylem değişikliği gösteren şiddet ve terör, 
küreselleşme süreci ve bu süreci hızlandıran iletişim ve 
medya teknolojilerindeki yeniliklerin de etkisiyle çok daha 
geniş kitleleri etkilemekte, yeni hedef ve düşmanlar yarat-
makta, bireysel ve toplumsal travmalara yol açmaktadır. 
Uzlaşma ve hoşgörü kültürünün sosyal zeminini zayıfla-
tarak ortak yaşam alanlarını ve ortak gelecek kurgularını 
imkânsız hale getiren çatışma kültürünü besleyen sosyal 
dinamiklerin anlaşılması yeni bir gelecek inşası açısından 
oldukça önemlidir.

Türkiye’nin içinde yer aldığı bölge başta olmak üzere, 
Avrupa, ABD ve daha birçok coğrafyada tedavisi zor, derin, 
sosyal, psikolojik ve siyasî izler bırakan, ekonomik açıdan 
da varolan yoksulluk, adaletsizlik ve sömürüyü daha da 
derinleştirip yoğunlaştırarak toplumsal dokuyu bozan şid-
det ve terör olayları analiz edilirken, ana çerçeve siyaset ve 
uluslararası ilişkiler eksenine dayanmaktadır. Bu konunun 
sosyolojik bir gözle de ele alınmasında yarar olduğu açıktır, 
zira şiddet sosyal bir soruna da işaret 
etmektedir. 

Şiddet ve teröre ilişkin sosyolo-
jik analizi diğer yaklaşımlardan farklı 
kılan en önemli faktörlerden biri, bu 
olayların doğasına ilişkin değişim ve 
etkileşim zincirinin bütün halkalarının 

bir değişken ve veri olarak, analiz sürecinde değerlendir-
meye alınmasıdır. Şiddet ve terör olaylarına ilişkin siyasal 
yaklaşımlar daha çok bu olayların amaçlarına (siyasî talep-
lere) yoğunlaştıkları, hukukî yaklaşımlar ise konuyu daha 
çok biçimsel ve normatif bir düzlemde (amaç-araç-sonuç 
bağlamında) değerlendirme eğiliminde olduğu için, sosyo-
lojik yaklaşımın, bu olayların daha kapsamlı açıklanmasına 
ve orta/uzun vadede karşı önlem alınmasına imkân tanıdı-
ğı söylenebilir.

Şiddetin Toplumsal Kökenleri 
Şiddet ve terör karmaşık süreçlerin ve çok sayıda de-

ğişkenin ürünü olarak ortaya çıkar. Bu nedenle şiddet ve 
terörü siyasal, sosyal, ekonomik, kültürel ve güvenlik bağ-
lamlarından soyutlayarak, bir veya birkaç değişkene indir-
geyerek anlamak ve açıklamak mümkün görünmemekte-
dir. Şiddet ve terör iç içe girmiş süreç ve etkenlerin sonu-
cudur. Aynı şekilde bu tür davranışları sergileyen gruplara 
katılanlar karmaşık sosyal, psikolojik ve siyasal etkenlerin 
yönlendirmesiyle şiddet, çatışma ve terör eylemlerinde 
rol almaktadır. Şiddet ve terörün sosyolojik kaynakları söz 
konusu olduğunda bu karmaşık süreç, etken ve faktörlerin 
göz önünde bulundurulması, bireysel ve toplumsal davra-
nış ve tercihleri yönlendiren siyasî ve ekonomik değişken-
lerin de toplumsal etkiler yaptığı unutulmamalıdır. 

Şiddet ve teröre başvuranların çoğunun zihin dünya-
sında bir kimlik ayrımı ve inşası olduğunu söylemek müm-
kündür. Bu toplumsal kimlik algısı “biz” ve “onlar” ayrımına 
dayanmaktadır. Aslında, başkalarıyla kendini karşılaştıra-
rak farklılaştırma yoluyla bir tür kimlik inşası süreci olarak 
görülmesi gereken bu kategorik ayrım sonunda, “ötekiler” 
veya “onlar”, tüm kötülüklerin kaynağı olarak algılanma-
ya başlar. “Biz” ise özgürlük ve adalet için mücadele eden 
erdemli bir topluluk olarak görülür. Bu yaklaşım şiddetin 
önemli bir dinamiğini oluşturur.

Sosyalleşme Bağlamı ve Şiddet
Kriz, sürtüşme ve çatışmanın hâkim olduğu siyasî, 

sosyal ve ekonomik şartların belirle-
yici olduğu bir çevrenin, bu şartların 
olmadığı ortamlara kıyasla şiddet ve 
terör için daha verimli zemin oluştur-
ma ihtimalinden söz edilebilir. Her ne 
kadar aile, şiddet ve terörün kaynağı 
olmasa da, yapısındaki çözülmeler, 

Şiddet, mikro düzeyde birey ve 
aileyi, makro düzeyde ise grup, 

cemaat ve milleti etkileyen, ortak 
değerler ve aidiyet bütünlüğünü 
zedeleyen ve toplumsal çözülme-
ye zemin hazırlayan bir olgudur. 
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çocuk ve gençlerin ilerleyen yaşlar-
da anne-baba ve aile bireylerinin 
uyumlu olduğu aile ortamlarında 
yetişen çocuklarla karşılaştırıldı-
ğında suç işlemeye daha yatkın bir 
kişilik geliştirdikleri görülmektedir. 
Bazı araştırma sonuçları bu görüşü 
teyit etmektedir. Örneğin, Kızıl Ordu 
Fraksiyonu ve İki Haziran Hareketi’ne 
mensup toplam 250 Alman terörist 
üzerinde yapılan bir araştırmada, bo-
şanmış veya dağılmış ailelerden ge-
len üyelerin çok olduğu görülmüştür.

Bireylerin içinde yaşadıkları sosyal çevredeki baskın 
şartlar, sık sık tekrarlanan deneyimler ve günlük hayatın 
akışına yön veren olaylar, başka bir ifadeyle sosyalleşme 
sürecini belirgin bir şekilde etkileyen süreçler ve aktörler, 
onların grup davranışını doğrudan etkileyebilir. Bu manada 
savaş ve işgallerin sürdüğü, sürtüşme ve çatışmanın sıklıkla 
yaşandığı ve alışılageldik bir davranış kalıbına dönüştüğü, 
şiddet sarmalının birey ve grup ilişkilerini etkilediği sosyal 
çevredeki mevcut kültürün benimsenmesi, içselleştirilmesi 
ve yeniden üretilmesi sıkça rastlanan sosyolojik bir olgu-
dur. Özellikle burada çerçevesi çizilen gerilim, sürtüşme 
ve çatışma kültürünün veya davranış biçiminin yoğun ve 
uzun süre yaşandığı sosyalleşme ortamlarında yeni kuşak-
ların “normal” olarak algıladıkları söz konusu kültürü be-
nimsemeleri ve benzeri davranış biçimlerini sergilemeleri 
sık rastlanan bir olgudur. Özellikle iç çatışma, sivil savaş ve 
etnik sürtüşmelerin yoğun olduğu bölgelerde, belki önce-
leri zorlanarak ama zamanla yaptıkları işin doğallığına ina-
narak kurye, intihar bombacısı, patlayıcı ve silah taşıyıcısı, 
mayın detektörü ve tetikçi olarak çok sayıda gencin şiddet 
ve terör eylemlerinde kullanıldığı bilinmektedir. 

Şiddet, sürtüşme, düşmanlık ve çatışmanın toplumsal 
yapıyı ve ilişkileri belirgin biçimde etkilediği sosyalleşme 
ortamlarında dört ana faktörün buralarda doğup büyüyen 
ve kimlik edinen kuşakları şiddet ve teröre sürüklediği, bir 
anlamda yeni kuşaklar arasında çatışmacı, şiddet yanlısı ve 
terör eylemi gönüllüsü ürettiği belirtilmektedir. “Şiddetin 
yenilenmesi” denilen bu süreçteki faktörler şöyle sıralan-
maktadır:

1- Sürtüşme ve çatışmanın hâkim ve sürekli olduğu 
çevrelerde çocuklardaki saldırganlık duygusunun normal 
eğitim, çevre ve sosyal etkilerle bastırılması ve törpülen-

mesi zor olmaktadır. Aksine, bu tür 
güdüler denetimsiz kalmakta, kontrol 
dışına çıkmakta ve şiddet tarafından 
özendirilmekte ve teşvik edilmektedir.

2- Şiddet, sürtüşme, çatışma ve 
savaş ortamlarında büyüyenler, şid-
det ve terörü kendini ifade etme ve 
talepte bulunmanın meşru bir yolu 
ve yöntemi olarak görmektedir. 

3- Şiddet ve çatışma kuşakları, 
kendilerini bir mağdur/kurban ola-
rak algılamaya başlamakta ve içinde 
yaşadıkları çatışmanın sorumlusu 

olarak başkalarını görmektedir. 
4- Şiddetin günlük hayatın parçası olduğu sosyal or-

tamlardaki ergenler, hayat döngülerinin bu dönemindeki 
doğal bir gelişmenin sonucu, yani otoriteye karşı direnç 
gösteren ve baş kaldıran bağımsız bir kimlik inşası süreci-
nin etkisiyle mevcut siyasal şartlar ve politik gelişmelerle 
kendilerini yakından özdeşleştirmektedir. Bunun bir sonu-
cu olarak da erkeklik, mertlik ve yetişkinlik testi ve göster-
gesi olarak silahlı gruplara katılmaktadır.

Yeni Sömürgecilik ve Şiddet
Küreselleşmeyi yeni sömürgecilik olarak okuyan top-

lumlarda, bu sürecin gerisinde olduğu düşünülen hege-
monik gücün baskına karşı durma iradesi ve küreselleşme-
nin yıkıcı iştahı karşısında yerel kültür, kimlik ve kaynakları 
koruma direnci glokalizasyon adı verilen “yerelleşmeyi” 
güçlendirmektedir. Glokalizasyon sürecinin etkisiyle yerel 
kimlikler güçlenmekte, dıştan gelen etkilere direnç art-
makta, yerel kaynakların mobilizasyonu hızlanmakta ve 
hegemonik güçlerle çatışmaya hazır bir eğilim ve ideolojik 
duruş oluşmaktadır. Söz konusu hegemonyaya yönelik di-
renç, ideolojik bir söylemden ilham alarak baskın güçlere 
karşı bütün kaynakları mobilize etmeye ve tabiî ki başka 
faktörlerin de etkisiyle şiddete başvurmaya yatkın özellik-
ler taşımaktadır. 

Yeni sömürgecilik ve hegemonik güçlerin taşıyıcısı 
olarak görüldüğünde küreselleşme ve bu sürecin yarat-
tığı toplumsal etkilerin bir çatışma doğurma potansiyeli 
yüksektir ki birçok coğrafyada da bunun somut örnekle-
ri yaşanmaktadır. Özellikle mahrumiyete terk edilen ve 
marjinalleştirilen sınıfl ar, sosyal yapının iktidar (tavandan 
tabana terör yöntemiyle) eliyle hegemonik biçimde şekil-

Kendileri hedef olana kadar şiddet 
ve terör konusunda derin bir sessiz-
lik içinde olan, hatta bazı örgütleri 
terörist listelerine almaya direnen 

ülkeler, kendi toplumlarındaki 
travmalara tanıklık edince şiddet 

ve terörü demokrasi, insan hakları 
ve birlikte yaşama kültürünü tehdit 

eden en büyük tehlike olarak ilan 
etmekle kalmamış, “teröre karşı 

savaş” sloganı altında başka ülkele-
ri işgal etmeyi bile meşrulaştırmaya 

çalışmıştır.
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lendirilmesine direnmek amacıyla, 
hegemonya karşıtı olarak (tabandan 
yukarı) zaman zaman şiddete baş-
vurmaktadır. Araştırmalar, sosyal sınıf 
ile siyasî muhalefetin normal biçimi 
dışına çıkması ve özellikle de alt gelir 
grubu ve yoksul kesimlerdeki gençle-
rin yaşadığı küskünlük ve kinin şiddet 
ve terör ideolojisi veya yöntemine dö-
nüşme arasında anlamlı bir ilişki oldu-
ğuna işaret etmektedir.

Küreselleşme, açık toplum ve demokratikleşme gibi sü-
reçleri besleyen etkiler yapmasına karşın bu gelişmenin bir 
başka etkisi de liberal kapitalist sistemin aracı olan serbest 
piyasa ekonomisinin küreselleşme kanalıyla dünyanın pek 
çok yerinde yarattığı ekonomik eşitsizlikler ve gelir dağılı-
mındaki derin uçurumlardır. Yoksulluk, yoksunluk ve bunla-
ra eşlik eden adaletsizlik algısı, toplumsal düzeni bozan tep-
kilere kaynaklık edebilir. Küresel eşitsizliklerin ve buna bağlı 
sosyal sorunların derinleşerek arttığı zamanımızda, Jürgen 
Habermas ve Jacques Derrida gibi düşünürler söz konusu 
küresel eşitsizlikler ve refah paylaşımındaki adaletsizlikleri, 
şiddet ve terörün ana kaynağı olarak değerlendirmektedir. 
Ekonomik gelir dağılımının derin eşitsizlikler yarattığı top-
lumlarda belirli sınıfların ırk, din, etnik kimlik ve bölgesel ai-
diyet duyguları kolayca şiddete kanalize edilebilir. İşsizliğin 
yoğun olduğu, sınıfsal farklılığın derinleştiği ve siyasal iktida-
rın halkın bu tür kaygılarına aldırmadığı ve sorunlara köklü 
çözümler aramadığı rejimlerde, toplumun bir kesiminin se-
çilmiş hükümete veya anayasal rejime karşı kışkırtılması için 
her türlü sosyolojik ve psikolojik şartlar oluşmuş demektir. 

Geleceğe yönelik umutsuzluklar ve birçok alanda ya-
şanılan sorunların çözümsüzleşerek kronik bir yapı alması 
ya da böyle algılanmasının, sorunlardan en fazla etkilenen 
grupların, siyasî gerginlik ve sürtüşmelerin de etkisiyle, bazı 
coğrafyalarda devlete, hükümete, sisteme ve topluma gü-
venini sarsabileceği ve yabancılaşmalarına neden olabile-
ceği düşünülebilir. Bu yaklaşımdan hareketle yoksulluğun, 
terörün tek nedeni olmasa da siyasal baskılar, özgürlüklerin 
kısıtlanması ve dış müdahaleler gibi diğer etkenlerle birleş-
tiğinde terörü besleyen bir ortam yarattığı söylenebilir. 

Sonuç
Şiddetin sosyal dinamiklerini açıklamaya çalıştığımız 

bu yazıda işaret edildiği gibi toplumda korku, panik, kaygı 

ve güvensizlik yaratan şiddet olayla-
rını planlayan ve uygulayanlar, siya-
sal ve toplumsal değişimlere paralel 
olarak yeni söylem ve yöntemlerle 
geniş kitleleri etkilemektedir. Şiddet 
ve terörle ilgili tartışmaların büyük 
bir çoğunluğu popüler söylemlerin, 
politikacıların siyasî amaçlı demeçle-
rinin ve olayların kaynaklarını sosyo-
politik yaklaşımla analiz etmekten 
uzak medya organlarının yönlendir-

mesinin gölgesinde kalmıştır. Şiddet ve terörün toplumsal 
kökenlerinin anlaşılmasında sosyolojik bakış, sözü edilen 
davranış biçimlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan 
faktörlerin aydınlatılmasında önemli imkânlar sunmakta-
dır.

Kendileri hedef olana kadar şiddet ve terör konu-
sunda derin bir sessizlik içinde olan, hatta bazı örgütleri 
terörist listelerine almaya direnen ülkeler, kendi top-
lumlarındaki travmalara tanıklık edince şiddet ve terörü 
demokrasi, insan hakları ve birlikte yaşama kültürünü 
tehdit eden en büyük tehlike olarak ilan etmekle kal-
mamış, “teröre karşı savaş” sloganı altında başka ülkeleri 
işgal etmeyi bile meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu süreçte 
siyaset, akademi ve medya, şiddet ve terör olaylarını, 11 
Eylül ve sonrasındaki terör saldırılarını, bunları organize 
edenlerin “dinî” aidiyetleri ekseninde tartışarak, konuyu 
genelde “din-aşırlık ve şiddet”, özelde ise “İslâm, radikal 
müslümanlar ve şiddet” eksenlerine indirgemiştir. Hatta 
çeşitli İslâm ülkelerinde liberal değişim yanlısı hareket-
lerin bile “radikal, şiddet kullanan ve aşırı köktenci grup-
larla” özdeşleştirilmelerinin sıradan bir davranış olduğu 
görülmektedir. Hedef seçme konusunda din, milliyet ve 
etnisite sınırları tanımayan şiddet ve terör, siyasî amaçlı 
olmakla beraber aslında aynı zamanda sosyal bir soruna 
işaret etmektedir. Şiddet ve terörü ancak siyasal, sosyal, 
ekonomik, kültürel ve güvenlik bağlamlarını dikkate ala-
rak anlamak mümkündür. Makalede de gösterildiği gibi 
bireylerin içinde yaşadıkları sosyal çevredeki şartlar, yani 
sosyalleşme süreçleri bireyin grup davranışını doğrudan 
etkilemektedir. Sürtüşme ve çatışmanın sıklıkla yaşandı-
ğı ve şiddet sarmalının birey ve grup ilişkilerini etkilediği 
sosyal çevre kültürünün içselleştirilmesi ve yeniden üre-
tilmesi de sıkça rastlanan sosyolojik bir olgu olarak karşı-
mıza çıkmaktadır.  

Küreselleşmeyi yeni sömürgecilik 
olarak okuyan toplumlarda, bu 
sürecin gerisinde olduğu düşü-

nülen hegemonik gücün baskına 
karşı durma iradesi ve küreselleş-
menin yıkıcı iştahı karşısında ye-

rel kültür, kimlik ve kaynakları
koruma direnci glokalizasyon adı 
verilen “yerelleşmeyi” güçlendir-

mektedir.
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Mümtaz’er TÜRKÖNE*

* Prof. Dr., Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Şiddet ve teröre başvuranların çoğunun zihin dünyasında bir kimlik ayrımı ve inşası 
olduğunu söylemek mümkündür. Bu toplumsal kimlik algısı “biz” ve “onlar” ayrımına 

dayanmaktadır. Aslında, başkalarıyla kendini karşılaştırarak farklılaştırma yoluyla 
bir tür kimlik inşası süreci olarak görülmesi gereken bu kategorik ayrım sonunda, 

“ötekiler” veya “onlar”, tüm kötülüklerin kaynağı olarak algılanmaya başlar. “Biz” ise 
özgürlük ve adalet için mücadele eden erdemli bir topluluk olarak görülür. Bu yaklaşım 

şiddetin önemli bir dinamiğini oluşturur.

ŞiDDET Mi?

BATI iLE iSLÂM
DÜNYASININ iLiŞKiSi 
MEDENiYET Mi,
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 Şiddetin tarihini arayanlar, oluşturulmuş ve ısrarla 
sürdürülmüş imajların tarihi ile uğraşmak zorundadır. Şid-
detin  tarihi, iki dünya arasında rekabetin, çatışmaların ve 
elbette savaşların tarihidir. İki medeniyet karşı karşıya ge-
lir ve rekabet eder. Biri diğerini kan dökücülükle, şiddete 
mütemayil olmakla suçlar. Eğer bu suçlamaları propagan-
da edecek gücü varsa; yani bu rekabetten galip çıkmışsa 
şiddet yenilenin karakteristik vasfı olarak tarihe geçecektir.

Batının İslâm Karşıtı Geleneği
Batıda İslâm karşıtlığı yüzyıllar boyu etkili olmuştur. 

Medeniyetler hep pozitif unsurlar üzerinde yükselmez; 
aynı zamanda düşmanlıklar etrafında da insanları bir ara-
ya getirir. Batı, uzun tarihi boyunca kendini imar ederken 
İslâm karşıtlığını bir geleneğe dönüştürdü. Bugün bu tarih-
sel tecrübe hiç umulmayan yerlerde de karşımıza çıkmak-
tadır.

Müslümanların, bidayetten bugüne Avrupa hıristiyan 
âlemi ile yaşadıkları tarih, genel kural olarak iki düşman 
kanadın tarihidir. Bu düşmanlık Haçlı Seferleri ile ete, ke-
miğe ve kana bürünmüştür. Hıristiyan dünya ile İslâm dün-
yası arasında bir gerginlik ortaya çıktığı zaman Batılıların 
ilk aklına gelen figür Haçlı Seferleridir. 11 Eylül’den sonra 
ABD Başkanı Bush’un ilan ettiği Haçlı Seferi, bu imgenin 
hafızalardaki gücünü göstermiştir. 14 asrı aşan uzun tari-
hin önemli bir kısmında Batı’da, İslâmiyet ve müslümanlar 
manici bir “iblisleştirme” konusu olmuştur. Dante’nin ünlü 
İlahî Komedya’sında, zamanımızın karikatürden daha ağır 
resimler ve hakaretler yer almaktadır. Yalnız aynı kitap, İbn 
Sînâ’yı, İbn Rüşd’ü ve Selahaddin’i kadim çağ kahramanla-
rıyla birlikte Arâf’da müstesna bir yere yerleştirir. 19. yüz-
yılın sömürge baskılarına direnen müslümanların adının 
“Muslim Peril” olması da tesadüf değildir.

Büyük Oyun
 “Medeniyetler çatışması” tezi, 

tarih içinde ve bugün medeniyet adı 
verdiğimiz farklı varlıkların bulundu-
ğu varsayımına dayanıyor. Bu teze 
göre, tarih içinde coğrafi olarak farklı 
bölgelerde medeniyetler teşekkül 
ediyor, birbirleriyle diyaloga veya ça-
tışmaya giriyorlar ve insanlık bu ger-
ginlik ve gerilim içinde yol alıyor. 20. 
yüzyıl başlarında A. J. Toynbee ve O. 
Spengler’in icadı olan bu tez, en uzun 

süre kabul gören tarih kuramlarından biri oldu. İnsanlık 
tarihi “Medeniyet Tarihi” olarak yeniden yazıldı. Varolma 
kavgasını “medeniyet davası” olarak kavramış bir toplu-
mun mensuplarına şöyle başlayan bir soru çok aykırı gele-
bilir: “Ya medeniyet diye bir şey gerçekte hiç olmadıysa…?”  
Evet, ya birileri bizi kandırdıysa?

Batı’da yaklaşık 30 yıldır, gelişen ve kabul gören yeni 
bir kuram var. “Dünya sistemi” adı verilen bu kuram, “me-
deniyet kuramı”nı reddediyor.  I. Wallerstein’ın başlattığı 
bu akım,  tarihi ve bugünü açıklamak konusunda çok güç-
lü araçlara sahip. “Medeniyet kuramı”, Avrupa-merkezli 
ve yanlı bir kuram olarak mahkum ediliyor. Sistemciler, 
tarihte birbirinden ayrı ve uzak medeniyetler olmadığını, 
Afro-Avrasya kıtasında tek bir sistemin egemen olduğunu 
savunuyor. Wallerstein’ın 1500’lerden itibaren başlattığı 
“tek sistem”, diğer dünya sistemcileri tarafından 5.000 yıla 
teşmil ediliyor. Dünya tek bir sisteme bağlı olarak gelişiyor, 
tek sistem içinde hegemonik geçişler vuku buluyor; tek 
bir merkezin etrafında hegemonya hiyerarşileri oluşuyor.  
5.000 yılın önemli bir bölümünde Asya kıtası dünyanın 
merkezi idi ve bu merkez etrafında oluşan ve zamanla de-
ğişen hegemonya hiyerarşileri çevreyi belirledi. 1500’lerde 
Avrupa kıtası, feodalizmden kapitalizme geçerek, serma-
ye birikiminin merkezini Doğu’dan Batı’ya taşıdı. İlk defa 
Mezopotamya’da oluşan bu sistem Çin, Hint, Sasani, Roma 
ve Abbasi hegemonyaları ile merkezlerini değiştirmişti. 19. 
yüzyılda Büyük Britanya’nın sahip olduğu bu sistem bugün 
Atlantik ötesinde ABD’nin hegemonik üstünlüğü ile işliyor. 

Bu sistem kuramından, gelecekte hegemonik mer-
kezin değişebileceği sonucunu çıkartabiliriz. İşaretler, bu 
merkezin 30-50 yıl içinde Çin’e kayacağını gösteriyor. “Bü-
yük oyun”, hesaplamaların gösterdiği bu gerçeği değiştir-
mek için oynanıyor. ABD’nin enerji kaynaklarına yönelik 

askerî operasyonları, ufukta görülen 
geleceği değiştirmek için. Dünya’da 
ekonomisi petrole en fazla bağım-
lı olan ülke, aynı zamanda ABD’nin 
müstakbel rakibi olan Çin.

Pentagon, Kongre’ye sunduğu 
raporda baş düşman olarak Çin’i gös-
teriyor. Geleceğin güç hesapları ve 
planları açık yapılıyor.  Bu planların 
arasında özne olarak bugün hakare-
te uğrayan müslümanlar yok. İslâm 
dünyası, büyük güçler arasındaki çe-
kişmede masaya sürülen bir “koz” ola-

Dünyanın hemen her ülkesinde 
müslüman azınlıklar var. 

Bu azınlıklar, bir “güvenlik” 
sorununa dönüştürülüyor. İki şeyi 

hatırlayalım: Paris varoşlarında 
günlerce süren ayaklanma 

Amerikan basını tarafından 
“İslâmcı bir ayaklanma” olarak 

takdim edilmişti. Avrupa’da, 
müslüman göçmenler sorunu, 

özenle ve dikkatle  “din sorunundan 
kaynaklanan bir terör” sorununa 

dönüştürülüyor. 
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rak yer alıyor. Dünyanın hemen her ülkesinde müslüman 
azınlıklar var. Bu azınlıklar, bir “güvenlik” sorununa dönüş-
türülüyor. İki şeyi hatırlayalım: Paris varoşlarında günlerce 
süren ayaklanma Amerikan basını tarafından “İslâmcı bir 
ayaklanma” olarak takdim edilmişti. Avrupa’da, müslüman 
göçmenler sorunu, özenle ve dikkatle  “din sorunundan 
kaynaklanan bir terör” sorununa dönüştürülüyor. Minare 
referandumları ve başörtüsü yasaklarıyla tırmandırılan ger-
ginlik, bu amaca hizmet ediyor. İkincisi, ABD’nin gelecek-
teki rakipleri olan Çin, Hindistan ve Rusya’nın hatırı sayılır 
müslüman azınlıkları var. İslâm kolayca ortak bir düşmana 
dönüşüyor.

İslâm Coğrafyası
Bu hegemonik hesapların kenarında yer alan İslâm 

dünyasına gelince: Ortadaki tablo oldukça  karanlık. Büyük 
kapışmada İslâm coğrafyası iki gerekçe ile hedef tahtasın-
da yer alıyor. Birincisi, dünya petrol rezervlerinin yaklaşık 
% 60’ı, müslümanların yaşadığı topraklarda bulunuyor. 
Dolayısıyla, petrol savaşları müslümanların sırtında yapılı-
yor: Irak gibi. İkinci olarak, geleceğin hegemonya rakiple-
rinin bünyesinde hatırı sayılır Müslüman azınlıklar var. Yani, 
müslümanlar kaşınacak bir iç sorun olarak devletler arası 
mücadelenin konusu olarak masaya konuyor. Malesef filler 
kavga ediyor, çimenler eziliyor.

Ortada S. Huntington’un anlattığı türde bir “mede-
niyet savaşı” yok. Saldırı başında İslâm lafzının geçtiği bir 
medeniyete değil, doğrudan İslâmiyet’e ve onun inanan-
larına yapılıyor. Sadece inceden inceye örülen hegemonya 
hesaplarının bize düşen tezahürleri var. Sistemli, planlı ve 
hedefleri özenle belirlenmiş bir operasyonun şu günlerde 
ortalığı kasıp kavurması gibi. “Kitlesel öfke ve şiddet kimin 
işine yarıyor?” sorusunun peşine düşenler, gerçeği kavraya-
caktır. 

İslâm dünyasını boydan boya bunalıma sokan krizin 
sebebi; dinî değerlerin kaybı veya “Medeniyetler Çatışması” 
adı verilen, İslâm ile Batı arasındaki doktriner çatışma değil. 
Bu krizin merkez üssü olan Arap dünyası, bütünüyle eko-
nomik ve siyasî yapılarını, Batı hegemonyasına teslim ettik-
leri için kendilerini onursuzca tüketiyor. İslâm halkları dikta 
yönetimleri ile Batılı güçlerin hegemonyası arasında sıkışıp 
kaldılar. Batı hegemonyasını, petrol monarşileri veya Batıcı 
dikta yönetimleri eliyle sürdürüyor. Müslüman halklara ise 
baskılara ve yoksulluğa mahkum olmaktan başka çare kal-
mıyor. Arap dünyası bugün, geleceğe dönük bütün umut-
ların sona erdiği, denizin tükendiği anı yaşıyor. Bağımsızlık 

savaşları için büyük fedakarlıklara katlandıktan sonra, aynı 
Batı, işbirlikçi iktidarlarla hakimiyetini sürdürüyor. Kendi 
içinde çatışan halklar ile bu çatışmalarla meşruiyet sağla-
yan dikta yönetimleri artık yeni bir şeyler vaat edemiyor. Bu 
kıskaçtan çıkmak umuduyla başvurulan terör yöntemleri 
ise daha fazla baskı ve yoksulluk getiriyor.1990’lı yıllarda 
bütün dünyaya yayılan Cezayir ve Taliban modeli sadece 
örgütlü muhalefet ile  halkı birbirine yabancılaştırmaya 
yaradı. Terör bir kere yöntem olarak benimsenince, poli-
tik hedefler anlamını kaybediyor. Ortaya kanla beslenen 
canavarlar çıkıyor. Üstelik demokratik muhalefetin gelişe-
ceği ve serpileceği zemini yok ediyor. Tarih, yani geçmişte 
kalan gelenekler bu çaresizliğin içinde umuda dönüşüyor. 
Özlenen gelenek ise Osmanlı’nın kurduğu ve sürdürdüğü 
Osmanlı barışı.

Bölgede dört asır süren  Osmanlı hakimiyetinin sona 
erişinin üzerinden henüz bir tam yüzyıl bile geçmedi. 
Ancak aradaki dönemde bölge halkları, hemen her tür-
lü alternatifin denendiği ve tüketildiği bir tarihi yaşadı. 
Kevâkîbî’nin iddialı Arap milliyetçiliğinden geriye, 1967 
rezaleti, Arap dünyasına ihanet eden bir Mısır ve bütün 
projeleri ile birlikte iflas eden Baas partileri kaldı. Osmanlı-
ya başkaldıran Araplar, emperyalizmin bütün farklı yüzleri 
ile tanıştı ve birlikte yaşadı. Osmanlı himayesini ve barışını 
kaybetmenin bedelini çok ağır ödediler; daha sonraki ne-
sillere de ödetecekler. Bugün Iraklılar için ABD, Hollywood 
filmlerinden ziyade işkencehaneleri ile tanınan işgalci bir 
güç olarak görüldüğü gibi, Osmanlı geçmişi Baas ideolo-
jisinin çarpıttığı sahtelikten uzak, sıcak bir geçmiş olarak 
hatırlanıyor. Bizler de “Araplar bize ihanet ettiler; Mekke 
Emiri Şerif Hüseyin İngiliz altınları ile bizi arkamızdan bı-
çakladı…” türü önyargılar yerine, işgal altındaki insanlara 
üzülmekle meşgulüz. Öbür yandan Orta Doğu’da olmayan, 
bulunduğu coğrafyaya müdahale etmeyen bir Türkiye her 
adımında tehlikelerle karşı karşıya.  Emperyalistlerin çizdiği 
haritalara göre varlıklarını sürdüren parçalı Orta Doğu’nun, 
bir düzenleyici ve uzlaştırıcı güç olmadan  yaşayabilmesi, 
huzur bulması ve çevreye de huzur vermesi  imkansız. Doğ-
rudan yerli halkların rızasına dayanan, meşruiyetini adil ve 
barışçı hegemonyasından alan bir güce ihtiyaç var. 

Kimlik Siyaseti
İslâm toplumlarının doğal gelişmesinin önü, iktidar-

daki azınlığa dışardan verilen destekle kesilince kimlikler 
keskinleşti. Monarşiler, hiyerarşik bir toplum ister. Herkes 
kendi cemaati, kabilesi veya kimliği içinde yer alacak, böy-
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lece kendi iç dengeleri ve hiyerarşileri ile yukardan kont-
rol ve denetim altında tutulacaklar. Bu yüzden, petrol ile 
zenginleşmiş, böylelikle gücüne maddî bir dayanak oluş-
turmuş Arap monarşileri, kimlikleri eskiye göre daha da 
önemli ve keskin  hale getirdiler.

ABD’nin Afganistan ve Irak’ı işgali geleneksel kimlik-
lere geri dönüşü hayatî bir soruna dönüştürdü. Aşiretler, 
mezhepler, cemaatler yanında vatandaşlık gibi, ulus gibi 
üst kimlikler toplumsal kimlik talebini yaygın olarak karşı-
lamaya hazırlanırken, yabancı  işgali iç dengeleri sarstı ve  
güvenlik ihtiyacını arttırdı. Savaş alanında herkes  en ya-
kın sığınağa, yani alt kimliklere sığınmaya başladı. Kimlik 
siyaseti, iktidarın halk tarafından denetimi anlamında de-
mokrasiyi imkansız kılar; çünkü iktidar tek bir kimliğin veya 
kimlikler koalisyonunun eline geçer. 

Abbâsî coğrafyasında dört uzun asır süren Osmanlı 
Barışı’nın, ulus-devletler öncesi çağa ait, eskimiş bir mo-
del olduğu itirazını yapanlar, Ortadoğu’daki atomlaşma 
eğilimi karşısında yaşanmış tecrübeden bazı dersler çıkar-
tabilirler. Osmanlı Devleti, farklı kimliklerin barış içinde bir 
arada yaşamasını, adil ve dengeli bir otoritenin şemsiyesi 
altında gerçekleştirmişti. Orta Doğu’nun, Atlantik ötesinde 
hazırlanmış mühendislik projelerine, dolayısıyla toplumsal 
çatışmalara sahne olmaktan kurtulması için, kendi içinde 
bir düzeni ve işbirliğini gerçekleştirmesi gerekli. Bunun 
formülü, gönüllü katılım ile oluşturulmuş, yaptırım gücü 
olan ortak bir otorite ve otoritenin altında adil, dengeli 
işbirliğini hem ülke hem de bölge düzeyinde kurmuş bir 
toplum.

Onurları ve en temel hakları ayaklar altına alınan 
müslümanların en son ve kâmil din olan İslâmiyete sığı-
narak çıkış aramaları doğal. Bu doğallığın, dünyadaki ku-
tuplaşmayı bir din kutuplaşması olarak şekillendirmesi 
ise İslâmiyet’e de müslümanlara da 
zarar veriyor. Dine sığınmak ile dini 
savunmak arasındaki fark üzerinde 
yeniden düşünmeliyiz. Moğol istilası 
Müslümanların yaşadığı coğrafyayı 
kasıp kavururken o zamanlara özgü, 
bizim yaptığımız bir yorum da vardı. 
Mevlânâ, Yunus Emre, Âhi Evren tam 
da bu dönemden bugünlere ulaşan 
isimlerdir. Bu isimlerin bize verdiği 
mesaj, yangın yerinden kalpleri ona-
rarak, dayanışmayı kuvvetlendirerek 
ve toplumu yeniden organize ederek 

çıkmak gerektiğidir. Siyasetin veya şiddetin değil, toplu-
mun yeniden organizasyonu. İslâm toplumlarının on beş 
asırdır çok parlak örneklerini verdikleri dayanışma ve yar-
dımlaşmayı yeniden diriltmek ve çözümü toplumda ara-
mak. İslâm dünyası için de Orta Doğu için de gerekli olan 
sadece bunlar.

“İslâm dünyası”, “Ortadoğu”, “eski Abbâsî” veya “Os-
manlı coğrafyası”, adına ne dersek diyelim bu coğrafya 
İslâm tarihi boyunca iki büyük yıkım yaşadı. Birincisi Mo-
ğol istilasının yıkımıdır. Müslümanlar bu yıkımın yaralarını 
inanılmaz bir enerji ve toplum seferberliği ile sarmışlardır. 
Üstelik tarihte benzerine rastlanmayan bir işi başarmışlar;  
“ortalığı yakıp yıkan istilacıları asimile ederek kendi içlerin-
de eritmişlerdir.” İkinci yıkım, 19. yüzyılda Batı’nın ilerleyişi 
ile başlayan “sömürge çağı”dır. İslâm toplumları hızla sö-
mürgeleşmiş, yabancı yöneticilerin altında izzetleri zede-
lenmiştir. Sömürge çağı, sebep olduğu iki dünya savaşı ile 
sona ererken, geride onarılması güç tahribatlar bırakmıştır. 
Türkiye ve İran hariç, Ortadoğu ülkelerinin siyasî sınırlarını 
çizenler eski sömürgecilerdir. Toplumda, kültür hayatında 
yaratılan tahribat ise dengeleri yerle bir etmiştir. Bugün bu 
tehlikeli coğrafyanın halkları Batılı işgalcilerin yıllar önce ek-
tikleri fesat tohumlarının zehirli meyvelerini tüketmektedir. 
Petrol, bu bölge üzerindeki hesapların ve gelişmelerin itici 
gücüdür. Şu sorunun cevabıyla birlikte, bölgedeki tabloyu 
daha iyi anlayabiliriz. Sadece petrol geliri ile halkına İsviçre 
ayarında bir hayat standardı sunabilecek olan Irak’ta, se-
falet ve şiddete mahkûm olarak yaşayan insanlar kimlerin 
oyununa kurban gitmişlerdir?

Şiddet hiçbir dinin doğasında yoktur. Yaratıcı akıl neden 
yarattıklarının yok edilmesini istesin? Şiddeti icat eden ve kul-
lanan insanlar birbirleriyle kıyasıya bir iktidar ve şiddet çatış-
masına girerken şiddete başvuranlar, silahlarıyla birlikte dinleri 

de imdada çağırıyorlar. İlâhî mesajı eğip 
bükerek süflî emellerine alet eden dikta-
törler bunun delili. Engizisyon Hristiyan-
lığın eseri miydi? Yoksa yönetici züm-
renin mi? Din savaşlarında öldüren din 
miydi, yoksa feodal senyörler mi? İslâm 
dünyasının şiddetle birlikte anılmasının 
sebebi, namaz kılmaktan alnı nasır tu-
tan müslümanlar mıydı, yoksa sefahat 
içinde yaşayan eli kanlı diktatörler mi? 
Dinin medeniyetle ilişkisini kurduğunuz 
zaman tarihin sorduğu sorulara doğru 
cevabı buluyorsunuz. 

Şiddet hiçbir dinin doğasında 
yoktur. Yaratıcı akıl neden 

yarattıklarının yok edilmesini 
istesin? Şiddeti icat eden ve 

kullanan insanlar birbirleriyle 
kıyasıya bir iktidar ve şiddet 
çatışmasına girerken şiddete 

başvuranlar, silahlarıyla birlikte 
dinleri de imdada çağırıyorlar. 
İlâhî mesajı eğip bükerek süflî 

emellerine alet eden diktatörler 
bunun delili.
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Batılı devletler, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde New York’taki İkiz Kulelere karşı 
girişilen terörist saldırıların ardından İslâm karşıtı bir söylemin bayraktarlığını yapmış 
ve uzun yıllardan beri yaşanmakta olan eşitsizlik, güvensizlik, işsizlik ve yoksulluk gibi 
yapısal sorunların müsebbibi olarak göçmenleri ve özellikle müslümanları göstermeye 

başlamıştır.

BATIDA İSLÂM VE MÜSLÜMAN ALGISI: 
MÜSLÜMANLARIN TERÖR İLE 

ÖZDEŞLEŞTİRİLMESİ
Ayhan KAYA*
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 Batı dünyasında yakın zamanda yaşanan bir takım 
gelişmeler, uzun zamandan beri yaşanan İslâm korkusu-
nun, yerini yeni bir korkuya bırakmasına neden olmuştur. 
Yeniden ortaya çıkan bu korku, aşırı sağ veya ırkçılık şek-
linde nitelenebilir. Tarihe “Norveç katliamı” olarak geçen 
ve ırkçı, çokkültürlülük ve müslümanlık karşıtlığıyla bili-
nen Anders Behring Breivik adlı cani tarafından 79 kişinin 
öldürüldüğü olay adeta Batı’da yeni bir miladın başlangıcı 
olmuştur. Batılı devletler, özellikle 11 Eylül 2001 tarihinde 
New York’taki İkiz Kulelere karşı girişilen terörist saldırıların 
ardından İslâm karşıtı bir söylemin bayraktarlığını yapmış 
ve uzun yıllardan beri yaşanmakta olan eşitsizlik, güvensiz-
lik, işsizlik ve yoksulluk gibi yapısal sorunların müsebbibi 
olarak göçmenleri ve özellikle müslümanları göstermeye 
başlamıştır. Bu dönemde sözkonusu devletler adeta cadı 
avına çıkmışlar ve müslümanları pek çok açıdan günah 
keçisi olarak resmetmenin yollarını aramışlardır. Ancak 
günümüzde gelinen nokta, yıllardan bu yana devam eden 
İslam karşıtlığının artık sürdürülemez bir siyaset yapma bi-
çimi olduğudur. Özellikle Hıristiyan Demokratlar tarzındaki 
siyasal partilerin ve tabii ki aşırı sağ nitelikli siyasal örgüt-
lerin bayraktarlığını yaptıkları İslâm karşıtı siyaset, ırkçı ve 
yabancı düşmanı aşırı sağ oluşumların tüyler ürperten faa-
liyetlerinin kamuoyunun dikkatinden kaçmasına neden ol-
muştur. Yine geçtiğimiz günlerde Almanya’daki aşırı sağcı 
bir neo-Nazi örgütlenmesinin son on yıl içinde sekiz Türk 
insanını öldürmesi kamuoyunda tartışmaya açılmıştır.

Avrupa’da İslâm karşıtı yaklaşımların yükselişinin 40 
yıla yakın bir geçmişi bulunmaktadır. 1973 yılında yaşanan 
Arap-İsrail savaşı bilindiği üzere beraberinde 1974 Dün-
ya Petrol Krizini getirmiştir. Petrol ihracatçısı OPEC ülkeleri 
batıya petrol sevkiyatında kısıntıya gitmek suretiyle İsrail’e 
destek verdiğini düşündükleri batılı ülkeleri cezalandırma-
ya çalışmışlardır. Öte yandan batılı toplumlar ise yaşadık-
ları petrol krizinin ve iktisadî buhranın sorumlusu olarak 
Ortadoğulu müslüman ülkeleri görmüşler ve buna para-
lel olarak geliştirdikleri İslâm karşıtı yaklaşımı kendi ülkele-
rinde bulunan müslüman göçmenler ve onların çocukları 
üzerinde sergilemişlerdir. Özelikle İslâm karşıtlığı konusun-
da bugün yaşanmakta olan olumsuz-
lukları 1973 Arap-İsrail Savaşına veya 
1974 Dünya Ekonomik Buhranına da-
yandırmamın başka nedenleri de bu-
lunmaktadır. Özellikle İslâm karşıtlı-
ğı ve zaman zaman radikalleşen bir-
takım İslâmî hareketleri anlamak açı-
sından 1970’li yılların anahtar öneme 
sahip olduğu kanaatindeyim. Sözge-

limi, 1974 yılındaki petrol krizi ile birlikte Belçika hüküme-
tinin Suudi Arabistan hükümeti ile gizli bir anlaşma yaptı-
ğı ve ucuz petrol karşılığında Belçika’nın İslâm dinini resmî 
din olarak tanıdığı ve Suudi hükümetine ülkede birtakım 
dinî faaliyetlerin kurumsallaşması için parasal kaynak akta-
rılmasına izin verdiği bilinmektedir. Suudi hükümeti, RABI-
TA adlı örgüt ile Belçika’da ve daha sonra diğer Batı Avru-
pa ülkelerinde daha etkin olmanın yollarını da aramıştır.1 

1980’li yıllar Batı’da ırkçılığın ve yabancı düşmanlığı-
nın ama daha önemlisi İslâm karşıtlığının kök salmaya baş-
ladığı bir dönem olmuştur. Öte yandan 1990’lı yıllar Sovyet-
ler Birliği ve Komünizmin çöküşüyle birlikte Orta ve Doğu 
Avrupa’da ve özellikle Almanya’da birtakım demografik 
değişikliklerin yaşandığı görülmüştür. Alman kökenlilerin, 
Macarların, Romenlerin, Boşnakların, Sırpların, Hırvatların 
ve benzeri grupların yer değiştirdikleri bu düzlemde ulus-
devletler giderek etnik milliyetçi söylemlerin egemenliğini 
benimsemeye başlamışlardır. Söz gelimi iki Almanya’nın 
birleşmesiyle birlikte ortaya çıkan enflasyonist baskı ve iş-
sizliği Kohl hükümeti, daha çok etno-kültürel ve milliyetçi 
bir söylemle aşmanın yollarını ararken, Doğu Alman halkı-
nın birleşme projesi karşısındaki şevkinin kırılmaması için 
ülke’de 30 yılı aşkın bir süredir yaşayan Türkleri Almanların 
işlerini çalmakla itham etmiştir. 

Arap-İsrail Savaşının neden olduğu İslâm karşıtı iklim, 
daha sonraki yıllarda yaşanan başka birtakım gelişmeler ile 
daha da olumsuz bir görünüm sergilemiştir. İran Devrimi 
(1979), Filistin İntifadası (1987-1990), Salman Rüşdi kri-
zi (1989), Fransa türban krizi (1989), Körfez Savaşı (1991), 
Bosna Savaşı (1992), New York Dünya Ticaret Merkezini 
bombalama eylemi (1993), ikinci Filistin İntifadası (2000), 
Paul Scheffer’İn Hollada’da yazdığı Çokkültürlülük Dra-
ması (2000), İkiz Kuleler saldırısı (11 Eylül 2001), Afganis-
tan Savaşı (2001), Britanya’da İngilizler ve Asyalı Müslü-
man göçmenler arasında çıkan kitlesel çatışmalar (2001), 
Hollanda’da aşırı sağcı Pim Fortuyn’ın önlenemeyen yük-
selişi (2001-2002), II. Körfez Savaşı (2003), Hollandalı aşırı 
sağcı sinema yönetmeni Theo Van Gogh’un öldürülmesi 
(2004), Madrid bombalama eylemleri (2004), Londra bom-

balama eylemleri (7 Temmuz 2005, 
Paris Banliyö eylemleri (2005), Dani-
marka karikatür krizi (2006), İsviçre 
Minare yasağı krizi (2009), İran ile 
yaşanan nükleer enerji krizi (2010), 
Almanya’da Thilo Sarazin tarafından 
yazılan ırkçı kitabın yol açtığı pole-
mik (2010), İngiltere, Birmingham’da 
bir Kur’an kursunda imam tarafından 
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dövülen çocukların yol açtığı tartışma (2011), Florida’da 
Amerikalı rahip tarafından Kur’an’ın yakılması olayı (2011) 
ve Fransa’da burkanın yasaklanması (2011)... Yaşanan tüm 
bu olumsuzluklar batıda müslümanlara karşı zaten var olan 
düşmansı havanın belli zeminlerde giderek pekişmesine 
neden olmuştur. 

Yaşanan bütün bu olumsuzluklar, neo-liberal bir ka-
rakter kazanan Batılı ulus-devletlerin sorunlu yaklaşımlarıy-
la birlikte ele alındığında, problemlerin gittikçe derinleştiği 
gözlemlenmiştir. Bir yandan, soğuk savaşın sona ermesiy-
le birlikte ortadan kalkan “dış düşman” sendromunun yok-
luğunda kendi iktidarlarını yeniden üretebilmek için göç-
menleri hedef alan “içimizdeki düşman” sendromu üretilir-
ken, öte yandan küresel finansal krizin yoksullaştırdığı ülke-
lerde müslümanlar ve göçmenler işsizliğin, şiddetin ve ge-
rilimin sorumlusu olarak gösterilmeye başlanmıştır. “İçimiz-
deki yabancılar ulusal güvenliğimize, sosyal güvenliğimize, 
etno-kültürel ve dinsel bütünlüğümüze karşı tehdit oluştu-
ruyor” şeklinde bir algı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede kitle-
lerin muhafazakâr siyasetçiler ve medya tarafından müslü-

manlar ve göçmenler karşısında harekete geçirildikleri gö-
rülmüştür. Ancak 22 Temmuz 2011 tarihinde Norveç’te ya-
şanan katliam, Batılı ülkelerde yaşanan ırkçı saldırılardaki ar-
tış ve daha pek çok olumsuz gelişme Batılı iktidarların ve si-
yasal çevrelerin ektikleri nefret tohumlarının ve korku poli-
tikalarının ürünlerini biçmeye başladıklarına işaret etmek-
tedir. Diğer bir deyişle, 1974 yılından bu yana sürekli artan 
yoksulluk, dışlanmışlık, eşitsizlik ve işsizlik gibi yapısal sorun-
ları çözemeyen Batılı neo-liberal iktidarlar, adeta İslâm kor-
kusunu siyasal bir ideoloji olarak kullanmak suretiyle ne pa-
hasına olursa olsun sadece yurttaşlarının oylarının peşinden 
koşmuşlar ve İslamofobyanın olası olumsuz toplumsal ve si-
yasal sonuçlarını hiç hesaba katmamışlardır. İşte bugünler-
de yüzünü yeniden gösteren aşırı sağ yaklaşımlar ve ırkçı-
lık, sadece oy peşinde koşan ve günü kurtarmayı kendisine 
hedef edinen Batılı bağnaz iktidarların neden olduğu olum-
suz gelişmelerdir.

“İslamofobi” son yıllarda Batılı ülkelerde adeta ana akım 
haline gelmiştir. Fransa’da Le Pen’i, Almanya’daki, İsveç’teki, 
Norveç’teki aşırı sağcı grupları uluslar üstü bir biçimde bir 
araya getiren ortak düşmanın artık müslümanlar olduğu 
görülmektedir. En azından böyle bir alıgının gündelik haya-

ta egemen olduğu açıktır. İslâm karşıtı dalga sadece bunlar-
la da sınırlı kalmıyor. Sözgelimi Almanya’da giderek görünür 
bir hâl alan Hristiyan-Musevi ittifakı, adeta 2. Dünya Savaşı 
yıllarında yaşanan Yahudi soykırımının toplumsal bellekteki 
izlerini bir ölçüde de olsa silebilmek için İslâm’ın karşısında 
kendine siyasal bir zemin bulabilmektedir.2 Almanya’da sü-
rekli stigmatize edilen Türk göçmenler ve onların çocukları, 
günümüzde belli ölçülerde ötekileştirilmeye devam edil-
mektedir. Thilo Sarrazin’in 2010 yılında polemik yaratan ki-
tabı (Almanya Kendini Tüketiyor, Germany Does Away With 
Itself, Deutschland schafft sich ab), çerçevesinde kamuo-
yunda gerçekleştirilen tartışmalara bakıldığında özellikle 
müslümanlara yönelik olarak sergilenen dışlayıcı yaklaşımın 
egemen bir hâl aldığı görülmüştür. Thilo Sarazin’in kitabını 
eleştiren Jürgen Habermas, Sarazin tartışmalarıyla birlikte 
aslında Alman Leitkultur (öncü kültür) paradigmasının bun-
dan böyle “Alman kültürü” ile değil de “din” ile tanımlandığı 
bir aşamaya gelindiğini ifade etmiştir: “Leitkultur” savunu-
cuları bugün daha çok “Yahudi-Hristiyan” geleneklere vur-
gu yapmak suretiyle  “biz” ve “ötekiler” ayrımını yeniden 
tanımlamışlardır.”3 Habermas’a göre, burada ilginç olan şey, 
Almanya toplumunun kendi tarihiyle barışmak, diğer bir 
deyişle Holocaust konusuyla yeniden yüzleşebilmek için 
İslâma karşı Hıristiyanlık ve Musevilik arasında kutsal bir it-
tifak kurma eğiliminde olmasıdır.

Batıda giderek yükselen İslâm karşıtı söylem ve eylem-
lere başka bir örnek vermek gerekirse, 2006 yılında Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nde San Antonio Babtist Kilisesi rahi-
bi John Hagee tarafından kurulan ve doğrudan İsrail için lo-
bicilik faaliyetleri yürüten Christians United for Israel (CUFI, 
İsrail için Mücadele Eden Hristiyanlar) adlı örgüt örnek ola-
rak verilebilir. Evanjelik bir örgüt olan CUFI yıllardan bu yana 
İncil’de yer alan yeniden yaradılış, Sion, Armageddon ve 
benzeri anlatılarla her üç din için de kutsal olan Filistin top-
raklarını korumak için İsrail ile Amerikalıların işbirliği yapma-
ları gerektiğini ve dolayısıyla İslâm dinine karşı bir mücade-
le yürütülmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizmekte-
dirler. Onbinlerce izleyeni olan CUFI, özellikle ABD eski Baş-
kanı George Bush’un da aralarında olduğu Cumhuriyetçi-
ler arasında oldukça popülerdir.4 Bu örnek de gösteriyor ki,  
müslümanlara karşı düşmanlık tohumlarının atılmaya baş-
landığı 11 Eylül saldırılarının yarattığı korku ikliminde ortaya 
çıkan bu tür dinsel motiflerle süslenmiş aşırı sağ örgütlen-
melerin derinleştirdiği hıristiyan-müslüman ayrımının yine 
dikkatlerden kaçtığına tanık olunmaktadır.

Bu İslâm karşıtı söylemi ve atmosferi yaratanlar da 
muhafazakâr iktidarlardır. Dikkat edilirse, muhafazakâr hı-
ristiyan partilerin egemen oldukları ülkelerde ırkçı söylem-

Yaşanmakta olan sorunların özünde dinler arasında-
ki farklılıklar varmış gibi gösteriliyor. Halbuki, bizim 
dinler arasındaki farklılıkları değil, benzerlikleri ön 
plana çıkarmamız gerekiyor. 
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lerin ve hareketlerin arttığı görülecektir. An-
cak, gelinen bu noktada sözkonusu egemen 
İslâmofobik ve ırkçı yaklaşımların sürdürüle-
bilir olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkmak-
tadır. Gün geçtikçe siyasetçiler, yöneticiler, 
medya sektörü ve bilim çevreleri, uzun yıl-
lardır nefret tohumları eken iktidarların ken-
di ülkelerinin ulusal çıkarlarına zarar verme-
ye başladıklarını tesbit etmeye başlamışlar-
dır. Örneğin Almanya’da artık tersine göç 
başladı, her yıl ortalama dört bin kalifiye ve 
eğitimli Türk Türkiye’ye iş aramaya geliyor. 
Almanya’daki ayrımcılık ve İslâmofobi karşı-
sında artık direnemeyen bazı göçmenler ve 
müslümanlar başka ülkelere ve tabii ki ana-
vatanlarına dönme eğilimi göstermeye baş-
lamıştır. 

Batılı ülkelere ve hatta milliyetçi, etnosentrik ve hıristi-
yan çevrelere dahi zarar vermeye başlayan ve ulusal çıkar-
ları zedeleyen bu atmosferden çıkışın yollarını aramakta 
fayda var. Bu yollardan bir tanesi, farklılıklar üzerine vurgu 
yapan postmodern söylemin karşısında daha çok benzerlik-
lere vurgu yapan post-postmodern bir söylemin kurulması 
yönünde çaba sarfetmektir. Yaşanmakta olan sorunların 
özünde dinler arasındaki farklılıklar varmış gibi gösteriliyor. 
Halbuki, bizim dinler arasındaki farklılıkları değil, benzerlik-
leri ön plana çıkarmamız gerekiyor. Ünlü sosyolog Bryan S. 
Turner’in 1990’lı yıllarda ve ünlü filozof Jose Casanova’nın 
günümüzde işaret ettiği gibi dinler ve kültürler arası farklılık-
ları ön plana çıkaran dilin bir tarafa bırakılması, siyasetin din-
sel ve kültürelist bir dil üzerine kurulmaması gerekmektedir. 
Bugün Avrupa’da Türkiye nüfusu da dikkate alındığında 
yaklaşık yüz milyonluk müslüman bir nüfusun olduğu gö-
rülmektedir. Bu durumda geçtiğimiz kırk yılın neden olduğu 
toplumsal ve siyasal hasarı onarmanın yolları aranmalıdır. 

Sonuç
Çözüme yönelik bir öneri, ilâhî dinler arasındaki ben-

zerliklerin farklılıklara oranla çok daha fazla olduğunu vur-
gulamak olabilir. Hatırlanacağı üzere, Avrupa kültürünün 
yahudi-hıristiyan kökenlere dayandığı şeklindeki söylem, ilk 
kez 2. Dünya Savaşı sırasında yaşanan Yahudi soykırımının 
Avrupa toplumları üzerinde bıraktığı vicdanî yükü hafifl et-
mek için savaş sonrasında ortaya atılmıştı. Böylelikle Avru-
pa, yahudi düşmanlığıyla mücadele etmeyi belli ölçüde de 
olsa başarabilmiştir. Bugün İslâmofobi ile mücadele etmek 
için Avrupa kültürünün yahudi-hıristiyan-müslüman kökle-
re dayandığı şeklinde bir söylemi savunmak anlamlı olabilir. 

Farklı kültürel ve tarihsel gelenekleri içinde 
barındıran ve yaklaşık altıyüz yıllık bir geç-
mişe sahip Osmanlı tarihi bile bu gerçekli-
ğin altını çizmek açısından yeterli olabilir. 

Öte yandan unutulmaması gereken 
bir diğer gerçeğin de altını çizmekte fayda 
bulunmaktadır. İslâmofobinin gittikçe tır-
mandığı son yıllarda Batılı ülkelerde yaşa-
yan müslümanlar ve onların çocukları, için-
de bulundukları bu krizden çıkabilmenin 
yollarını ararken bugüne değin uyguladık-
ları taktiklerde köklü bir değişikliğe gitmeye 
başladılar. Bilhassa, batılı aydınlar ve politi-
kacılar son bir kaç on yılda Avrupa’da yaşa-
yan müslüman topluluk ve grupların enteg-
re olmadıkları ve paralel topluluklar oluştur-
dukları şeklinde birtakım eleştiriler yapıl-

maktadır. Aslında iş piyasalarına, eğitim alanına, siyasete ve 
hayatın diğer alanlarına eşit erişim imkânı bulamayan top-
lumsal grupların kendilerini korumak için böyle bir refl eks 
geliştirdikleri görülebilir. Ancak gelinen bu noktada, müslü-
man topluluklar uzun yıllardan bu yana geliştirdikleri kim-
lik siyaseti yerine, yerel, ulusal ve Avrupa parlamentoları gibi 
meşru siyasal kanalları kullanarak siyaset yapmanın kendile-
ri için daha olumlu sonuçlar üreteceğini düşünmeye başla-
mışlardır. Bu nedenle son yıllarda Batılı ülkelerde yapılan ge-
nel veya yerel seçimlere bakıldığında müslümanların hem 
seçmen hem de aday olarak seçimlere daha fazla ilgi göster-
dikleri görülmektedir. İslâmofobi, bir anlamda müslümanla-
ra içinde bulundukları zor koşullardan kurtulabilmek için 
çoğunluk toplumundan soyutlanmadan çoğunluk toplu-
mu içinde siyaset yapma gereğini öğretmiştir. Diğer bir de-
yişle, yaşanan sorun kendi çözümünü de beraberinde ge-
tirmiştir. Önümüzdeki yıllarda batıda müslümanları daha 
fazla siyaset yaparken, televizyonlarda kendilerini anlatır-
ken, eğitim olanaklarını ve iş piyasalarına eşit erişim im-
kanlarını zorlarken ve çoğunluk toplumlarıyla daha fazla 
etkileşime girerken göreceğimize hiç şüphem yok. 
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 Şiddet bir hak arama yöntemi olarak benimsenebilir mi? 
İlk bakışta bu soruya olumsuz cevap vermek zorunda 

hissederiz kendimizi. Çünkü sorunun sorulduğu yer ve o 
yerden bakış çok önemlidir ve günümüzde şiddetin tabiatı-
nı anlamadan şiddeti yadsıyan bir söylemsel dalganın üze-
rinde yüzüyoruz. Şiddetin tabiatını anlamadan yapıyoruz 
bunu, çünkü üzerine oturduğumuz bütün hukuk sisteminin 
varlığını potansiyel bir şiddete borçlu olduğu gerçeğini unu-
tuyoruz. Yaptırımı olmayan hukuk yoktur ve şiddet ima ve 
ihtiva etmeyen bir hukukî yaptırım da yoktur. Bu arada verili 
hukuk düzeninin tesis anı bir şiddetin varlığını iktiza ediyor. 
Buna rağmen şiddeti bütün boyutlarıyla ve hiç bir istisna 
gözetmeksizin reddeden bir tutumun içine kolaylıkla giriyor 
olmamız, kurulu hukuk düzeninin içerdiği şiddetin kendini 
görünmez kılacak kadar geçerli hale gelmiş olması, buna 
mukabil alternatif şiddetin bir huzur bozucu, düzeni tehdit 
edici tabiatıyla ortaya çıkmasından ileri geliyor. 

Dolayısıyla şiddetin tabiatını ve yeryüzünde hukuku te-
sis etme konusundaki işlevini anlamak çok önemli. Kurulu ve 
adalet seviyesi yüksek bir hukuk sisteminin olduğu bir yerde, 
hele en doğal hakların hiç bir kayıt altında olmaksızın herke-
se tanındığı bir ortamda bir hak arama yöntemi olarak şidde-
tin hiç bir meşruiyeti yoktur. Ancak burada meşruiyetin yine 
de kimin açısından tanındığı sorusu yersiz bir soru değildir. 
Zira şiddete başvuranlar, verili hukuk sisteminin içinde ada-
letin temini hususunda yeterli bir güvene sahip değillerse bu 
meşruiyeti de tanımadıklarını bu yolla göstermiş oluyorlar. 
Bütün devletler, rejimler, hukuk sistemleri, bağımsızlıklar vs. 
siyasî oluşumlar şiddetle veya şiddet sayesinde oluşurlar. Bi-
rinden diğerine güç intikali de şiddetin dışlandığı bir zemin-
de mümkün olmuyor. 

Şiddetin hayatımızdaki, siyasetimizdeki ve hatta top-
lumsal varlığımızdaki yeri zannettiği-
mizden çok daha karmaşık bir konu. 
Şiddetin tabiatını tam olarak anlama-
dığımız ve onun hayatımızdaki yeri 
hususunda gerçekçi bir bakışımız ol-
madığı için çok naif bir biçimde şiddet-
karşıtı bir söyleme ikna oluyor, hatta o 
söylemin hararetli bir sözcüsü haline 
gelebiliyoruz. Oysa şiddetin tabiatını 
anlayıp yok saymak yerine, onu yerli 
yerine yerleştirmek gerekiyor. Şiddet 
hayatın her aşamasında var ama bir 
yerde bir zulüm olarak ortaya çıksa da 

başka bir yerde adaletin bir tezahürü olarak ortaya çıkar. Ka-
tegorik olarak şiddetin her türlüsüne karşı çıkıldığında adale-
ti de süpürmek zorunda kalabiliyoruz. Oysa adaletin tesisi de 
belli bir şiddeti gerekiyordur. Açık veya gizli şiddet içermeyen 
bir adalet tecellisi yoktur.

Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesinin silahlı bir müca-
dele olduğunu dolayısıyla şiddete dayalı bir hareket olduğu-
nu unutmamamız lazım. Memleketi silahlı güçleriyle işgal et-
miş ve ülke kaynaklarını talan etmeye girişmiş yabancı güçle-
re karşı yapılacak başka bir şey olamazdı herhalde. Dünyanın 
birçok yerinde işgal güçlerine karşı bağımsızlık mücadeleleri 
verilmiş ve bunların hemen hepsi tamamen şiddete dayalı 
olmuştur, çünkü işgal güçleri yerleştirdikleri düzenle sonsuz 
bir şiddeti geçerli kılmaya çalışmışlardır. 

Doğrusu doksanlı yılların başlarına kadar dünyada ulus-
lararası hukukta da “özgürlük savaşçıları” diye bir deyimin bir 
geçerliliği, hatta popülaritesi vardı. Daha önce Vietnam’da 
veya Bolivya’da bir geçerliliği olan bu söylem Sovyetlerin, 
Afganistan’ı işgal ettiği yıl direnişe geçen mücahitler için de 
geçerli idi. Oysa doksanlı yıllarda Sovyetlerin çöküşü ve dün-
yada tek kutuplu bir dünya düzeninin tesis edilmesiyle birlik-
te şiddetin meşruiyeti ABD’ye karşı olup olmamaya bağlı ola-
rak kodlanmaya başlandı. Eskiden “mücahit” olanlar bir anda 
“terörist” olarak kodlanırken, kurulu düzenin şiddete dayalı 
olduğu unutularak tek taraflı bir şiddet karşıtı söylem işlen-
meye başlandı. İşgalci, işgali için uluslararası hukukta meşru 
gerekçeleri oluşturuyor, kendi şiddetini hukukî, zorunlu, ada-
let (veya demokrasi götürücü bir şiddet) olarak kutsarken 
muhalif şiddeti bir kötülük olarak demonize etmenin yolunu 
buluyordu. Bu çerçevede Irak’a günlerce bomba yağdırarak 
yüz binlerce sivil insanın hayatını kaybetmesine yol açan 
şiddet, Irak’ın işgaline karşı direnişe geçen halkın Amerikan 

askerlerine karşı sürdürdüğü mücade-
lede başvurduğu şiddetin karşısında 
masum sayıldı. 

Bu olay ve bağlamların söylediği, 
şiddetin de bir çeşitlilik içerdiği ve bü-
tün şiddetlerin aynı şekilde değerlen-
dirilmediğidir. Şiddet kavramının ken-
disi genellikle adaletin uygulandığı, 
özgürlük mücadelesinin verildiği veya 
bağımsızlık mücadelelerinin yürütül-
düğü durumlarda “şiddet” olarak bile 
isimlendirilmez. Orada başvurulan yol-
lar şiddet olarak nitelendirilmez, oysa 
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hepsi de birer şiddet örneğidir, ama birinde şiddet bir adalet 
pratiği, başka birinde bir cürüm veya zulüm pratiğidir. 

İslâm dünyasına dönük analizlerinde batılı kamuoyu, 
şiddet kavramına apayrı bir gizem katar. Onu neredeyse 
İslâm’ın özüne ait bir tür insanî sapkınlık olarak nitelendirir. 
İslâm dünyasının birçok yerindeki silahlı kavgalar, çatışma-
lar ve ihtilaflı görüntüler İslâm ile şiddet arasındaki bu ay-
rılmaz ilişkiyi zihinlerde tesis etmek için yeterli malzemeyi 
sunuyordur onlara göre. Oysa İslâm dünyasıyla kurdukları 
ilişkinin ontolojik temelinde o şiddetin yüzlerce kat fazlası 
vardır. Bütün bir sömürgecilik tarihi İslâm dünyasına dönük 
namütenâhi bir şiddet uygulamasının tarihidir. İslâm dünya-
sına pejoratif anlamlar yüklenmiş bir şiddet görüntüsünün 
yapıştırılabilmesi bile o fiili şiddetin bir sonucudur. Bu fiilî du-
rum mütekabil bir söylemsel şiddeti de üretmekten geri dur-
maz tabi. Buna mukabil yirminci yüzyılın başlarından itibaren 
İslâm dünyasındaki halkların sömürgeciliğe karşı direnişleri-
nin içerdiği şiddet, kendi içinde bütünleştirici olmuş ve hal-
kın millî bütünlüğünün tesisinde oldukça işlevsel olmuştur. 
Frantz Fanon, sömürgeciliğe karşı Cezayir kurtuluş mücade-
lesinin analizini yaparken şiddetin ontolojik boyutlarının yanı 
sıra sosyolojik işlevlerine de çarpıcı biçimde dikkat çeker. 

Dolayısıyla insan varoluşunun bir boyutu olarak şidde-
ti bir bütün olarak yok saymak en iyi ihtimalle naifçe bir yak-
laşım olur. Şiddetin kimin tarafından ne olarak tanımlandı-
ğı, hangi meşruiyet temeline oturduğu çok önemlidir. Zali-
min veya sömürgeci işgalcinin varlığına karşı direnişe ”şid-
det”, “direniş” veya “terör” diyebilme başarısını kim gösteri-
yor? Bunlar şiddete ilişkin önemli sorular, yüzleşilmekten de 
kaçılan sorulardır.

Bununla birlikte şiddete dair bu tanımlamalardan son-
ra yine de “bir hak arama yöntemi olarak şiddet”ten bah-
sedildiğinde, ne kastedildiği biraz daha farklı ve açık gibi 
görünebilir, çünkü belli bir bağlam içinden konuşulmakta 
ve hem siyasetin hem de adalet sisteminin hak aramak için 
yeterli imkanları barındırdığı düşünülüyordur. Hak aramanın 
aslında şiddet dışı gibi görünen yollarında bile zorlayıcı şid-
deti harekete geçiren, ona gönderme yapan bir yan vardır. 
Hukuka başvuran, hukukun arkasındaki yaptırım gücüne 
güvenerek ona başvurur. İngilizcede “enforcing the law” de-
yimi Türkçede basitçe “kanunu uygulamak” olarak çevrilir. 
Buradaki kanunu güç/zor ile uygulamaya geçirmek anlamı 
tamamen kaybolmaktadır Türkçe çeviride. Arkasında meş-
rulaşmış bir güç olmayan bir hukuk yoktur. Arkasında şiddet 
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kullanma hakkı tanınmış olmadığı için uygulanmayan, hiç bir 
geçerliliği olmayan hukuka hukuk denmez, çünkü bütün ka-
nunların geçerliliği doğası itibariyle onları var eden bir gücü 
gerekli kılar. Buradaki tartışma aslında şiddetin tamamen dış-
lanıp dışlanmamasından ziyade, bu şiddeti kullanmaya kimin 
yetkili olduğu meselesidir. Derrida’nın deyimiyle, tamamen 
kötü anlamda kullanılan şiddet ile, meşruiyeti ve haklılığı ta-
nınmış şiddet arasındaki ayırım meselesi. 

Diğer yandan kurulu bir hukuk düzeninin olduğu yerde, 
hak aramanın yollarının bu hukuk sistemi içinde kapanmadığı 
durumda, kendi hukukunu kendisi uygulamaya kalkışanların 
kendi bireysel veya grupsal güçlerine başvurması sıklıkla kar-
şılaşılan bir durumdur. “İhkâk-ı hak” denilen bu işlem ortaya 
çıktığı andan itibaren toplumsal hukuk normlarına karşı ken-
di kurallarını koyduğu için toplumsal bütünlüğe de ciddi bir 
tehdit oluşturmuş oluyor. Zira yerleşik bir toplumda insanlar 
arasındaki en önemli mutabakat hak ve adaletin meşru şid-
det tekeline sahip devlet tarafından garanti edildiğidir. Kay-
bolan hakkın zorlama ve yaptırım yoluyla telafi edileceği du-
rumlarda devleti atlayarak, bunu kendisi yapmaya kalkışanlar 
haklarını almış olmuyor, zımnen veya açıkça her toplumun 
doğasında var olan toplumsal mutabakatı bozmuş oluyorlar. 
Bu durum, belli bir hukukun uygulandığı her toplumda alter-
natif bir güç gösterisi olarak devletin şiddet kullanma tekelini 
yıkmaya dönüktür. Bu tür hareketler bireysel olarak gerçek-
leştiğinde, hakkını şiddet yoluyla arayan, görünürde haklı bile 
olsa, hareketi bir suç olarak telakki edilip hukuk normlarına 
göre cezalandırılır. Kendi haklılığına kendisi karar verip bunu 
hiç bir mahkeme kararına gerek duymaksızın kendisi gerçek-
leştirmeye kalkışmak, normal işleyen 
bir hukuk sisteminde kaostan başka 
bir şey yaratmaz. İhkâk-ı hak, devletin 
meşruiyetini tanımamaktan kaynakla-
nan bilinçli bir direniş veya isyan olabi-
leceği gibi tamamen refleks olarak ce-
reyan eden, insanların kendi hukukları-
nı kendi elleriyle ikame etmeye dönük 
bir hareket de olabilir. 

Devletin her türlü siyasî görüşün 
ifadesine imkan verdiği, demokrasinin 
bütün genişliğiyle uygulandığı bir or-
tamda insanların hak iddialarını veya 
taleplerini şiddet yoluyla karşılamaya 
kalkışmalarının, bırakalım adalet veya 

hukuk boyutunu, etik anlamda da ciddi bir sorunu vardır. Bu 
düzeyde uygulanan şiddetin hiç bir haklılığı olmadığı gibi tek 
hedefi şiddet tekelini kırıp kendi şiddetini ikame etmektir. Ko-
nunun bu boyutu, aslında görünenden çok daha karmaşıktır 
Bu kısa yazının sınırları içinde, bu karmaşıklığı karşılamak zor 
olur. Ancak ihkâk-ı hak, yani şiddet yoluyla hak arama veya 
kendi hukukunu ikame etme tarzlarına dair bir iki noktayı 
daha vurgulamakla yetinelim. 

İhkâk-ı hakkın hedefi her zaman devlet olmaz. Birey-
sel ilişkilerdeki mağduriyet durumlarında kişiler birbirleriyle 
davalarını, aradan devleti veya cari hukuku kaldırarak uygu-
lamaya kalkışabiliyor. Bunun adaleti gerçekleştirmek gibi 
bir sonucu olmaz, aksine genellikle güçlü olanın sözünün 
geçtiği bir güç yarışına döner. Devletin etkili olduğu durum-
larda bu tür örneklerin cezasız kalması devlet otoritesini ve 
toplum düzenini zedeler. O yüzden ihkâk-ı hak, bulduğunu 
zannettiği hakkı başka bir zulümle ikame etmiş olur ve onun 
telafisi de ancak mukabil bir cezalandırmayla mümkün olur.  
Örneğin bir yakını öldürülmüş birinin kendi eliyle suçluyu 
cezalandırmaya kalkışması görünürde ve kendine göre bir 
adalet tesisidir, ama yetkilendirilmemiş bir şiddetin adalet 
tesis etmesinden ziyade intikam alması veya bir kan davasını 
sürdürmesi söz konusu olabilir. Bu tür ihkâk-ı hak teşebbüs-
lerinin devletin adaletinin işlediğine dair bir güvensizliğe de 
dayanabiliyor. Devletin kendisine karşı işlenmiş suçları kolay 
kolay affetmediği, buna mukabil vatandaşların birbirlerine 
karşı suçlarını cömertçe affettiği veya suçlulara hak ettikleri 
cezaları vermediğine dair oluşan duygular ihkâk-ı hak girişim-
lerine bir haklılık zemini oluşturabilir. O yüzden şiddet yoluy-

la hak arama yollarının kapanması aynı 
zamanda devletin hak ihlallerine karşı 
sergilediği vicdanî denge ile de ilgilidir. 
Bu noktada devlet de üzerine düşeni 
yapmak zorundadır.

Devletin şiddet tekelini üstüne al-
masına karşılık, bu şiddeti adaleti tesis 
için kullanamadığı durumlarda ihkâk-ı 
hak en geçerli değerlerden biri haline 
gelir. O zaman toplumun kan davası, 
linç, töre cinayetleri, mafyalaşma ve 
buna benzer suçların kol gezdiği bir 
ortam haline gelmesi kaçınılmaz olur. 
Kişinin bir şeyi hak ettiğine tek başına 
kendisinin karar verip bu hakkı tek ta-
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rafl ı bir hükümle almaya çalışması 
doğru değildir. Özellikle farklı taraf-
ların olduğu bir ihtilaf anında kişinin 
kendi haklılığına karar veremeyeceği 
gerçeğinden hareketle kurulur mah-
kemeler. Mahkemeler ihtilaf eden 
insanlar arasında bir hüküm verir. 
Kararın birinin içine sinmemesi, ada-
letin kestiği parmağı acıtması söz ko-
nusu olabilse de mahkemeyi toptan 
reddetmeyi gerektirmez. Hak arama 
için meşru hukuk yolları sonuna ka-
dar kullanıldığı halde, gerçek mağ-
duriyetler giderilemiyorsa, devletin 
adalet fonksiyonu muhtemelen tam 
olarak işlemiyordur veya toplumla 
devlet arasındaki uzlaşmada ciddi 
sorunlar var demektir.

Bugün Türkiye’de kanun yoluyla hak arama konusun-
da ciddi bir mesafe kat edilmiştir. Hukukun hakkı ve adale-
ti tesis etmesi hususunda halen ciddi sorunlar 
olsa da hukuk yoluyla hak arama yolları ka-
palı değil. Aynı mesafe siyasallaşma düze-
yinde daha büyük bir oranda alınmıştır. 
Bugün insanlar siyasette hak ettiklerini 
düşündükleri talepleri dillendirmekte 
ve bunun siyasetini yapmakta eskisine 
nazaran fazla zorlanmıyor. Bu yol, aslında 
siyaseti şiddetin gölgesinde yapmaya kar-
şı her türlü yolu kapatmış oluyor. Siyasetin 
bazı talepler için kapalı olduğu durum-
larda genellikle şiddet veya radikalleş-
me için bir gerekçe bulmak zor olmaz. 
Radikalizm ve sinizm, esasen siyase-
tin bütün yollarının kapalı olduğu du-
rumlarda gelişme yolu bulmuş olur. Si-
yasetin bütün yolları açık olduğu halde şid-
deti bir kendini ifade veya amaçlarına ulaş-
ma yolu olarak benimseyenler, seçtikleri yol-
la şiddeti güçlü olanın sonunda haklı sayılaca-
ğı bir zihniyeti ikame etmeye davet eder. Maz-
lum olmak sadece tesadüfi bir durumdur, bu-
rada mazlum fırsatını bulduğunda za-
limleşecek demektir. Oysa şiddet ko-
nusunda güçlü olanın da zayıf olanın 

da bağlı ve mutabık olacağı bir etik te-
mele müracaat etmek gerekiyor. Za-
yıf olana karşı sorumluluğun daha faz-
la hesaba katılması gereken bir temel. 
Kişinin asıl sınavı kendisine karşı hiç bir 
savunma imkânı olmayan zayıfl ara kar-
şı nasıl davrandığıdır -doğaya, hayvan-
lara, çocuklara, kadınlara. 

Bir hak arama yolu olarak 
Gandhi’nin Hindistan’da İngilizlere karşı 
uyguladığı meşhur sivil itaatsizlik ve pa-
sif direniş yöntemi, sömürge halklar için 
ciddi bir model de oluşturmuştur. Şid-
det karşıtı bu yöntemiyle hak mücade-
lelerinde önemli bir ufuk açmıştır Gand-
hi. Üstelik Gandhi her türlü şiddet araç-
larına sahip olan İngilizlere karşı hiç bir 

şiddet aracına başvrumadan sergilediği pasif direnişin ne ka-
dar güçlü olabildiğini de kanıtlamıştır. O yolla Gandhi hare-
keti için önemli bir değer de üretmiş, düşmanlarını bile so-

nuçta aciz bırakmıştır. 
Buna mukabil şiddeti ilk direniş yolu 

olarak seçenlerin zamanla şiddete aşık 
olması ve ilk düşmanı defettikten son-
ra da onu birbirlerine yöneltmele-
ri, onu varoluşun ayrılmaz bir parça-
sı haline getirmeleri genellikle mu-

kadder oluyor. Bir hak arama yönte-
mi olarak başvurulan şiddet giderek 

üstün güç, hatta bizatihi hakkın ölçü-
sü haline geliyor. Bu da haksızlığın sü-
reklileşmesi ve şiddet temelinde kalı-
cılaşmasını sağlıyor. Zira şiddetin dili 
ve hakikati başka hiç bir hakka ve 

dile yer bırakmaksızın kendini tek ge-
çerli dil ve hakikat kılmaya yatkındır. Bu 

durumda ihkâk-ı hak yoluyla, yani kendi 
özel şiddetini üreterek hakkını arama-
ya kalkışmak kaçınılmaz bir şiddet sar-

malına yakalanarak hakkın şiddetin peşi-
ne takılmasına yol açar. Geriye kalan hiç-
bir zaman elde edilmiş bir hak değil, acı-

yan parmaklar, kesilen organlar 
ve şiddetin hiç bir hakikate say-
gı duymayan egemenliği olur. 

Bir hak arama yolu olarak 
Gandhi’nin Hindistan’da İngilizlere 

karşı uyguladığı meşhur sivil 
itaatsizlik ve pasif direniş yöntemi, 

sömürge halklar için ciddi bir model 
de oluşturmuştur. Şiddet karşıtı bu 
yöntemiyle hak mücadelelerinde 
önemli bir ufuk açmıştır Gandhi. 
Üstelik Gandhi her türlü şiddet 

araçlarına sahip olan İngilizlere karşı 
hiç bir şiddet aracına başvrumadan 
sergilediği pasif direnişin ne kadar 

güçlü olabildiğini de kanıtlamıştır. O 
yolla Gandhi hareketi için önemli bir 
değer de üretmiş, düşmanlarını bile 

sonuçta aciz bırakmıştır. 
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İnsanlara yumuşak davranman da Allah’ın merhametinin eseridir. Eğer 
katı yürekli, kaba biri olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıverir-
lerdi. Öyleyse onların kusurlarını affet, onlar için mağfiret dile, ve işleri 
onlarla müşavere et! Bir kere de azmettin mi, yalnız Allah’a tevekkül et! 
Allah muhakkak ki Kendisine dayanıp güvenenleri sever. Âl-i İmrân,3/159
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Peygamberimizin Herakliyus’a Mektubu
Rahman, Rahim Allah adıyla. Allah’ın kulu ve Rasûlü Muhammed’den Rumların büyüğü Herakliyus’a. Selam doğru yola girene olsun. Seni İslâm’a 
çağırıyorum. İslâm’a gir, selâmette kal. Allah da sana ecrini iki kat versin. Eğer bu çağrımdan yüz çevirecek olursan bütün rençberlerin günahı da 
senin boynuna olsun. “De ki: Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. 

Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilah edinmesin. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: Şahit olun, biz Müslümanlarız.” Âl-i İmrân, 3/64

ŞU
BA

T 
20

12

28



ŞU
BA

T 
20

12

29

 Kur’an’da, sadece İslâm’a ve müslümanlara yönelik 
saldırıların1 veya özgür bir ortamın oluşmasını engelleyen 
baskıların2 olması durumunda savaşın meşru kılındığı ger-
çeğini dikkate aldığımızda, savaşın amaçları arasında İslâm’a 
davet veya insanları İslâmlaştırma gibi bir hususun bulun-
madığını açıkça ifade edebiliriz. Ancak, bulundukları bağ-
lam dikkate alınmadığı takdirde bazı âyetlerin buna tama-
men zıt bir anlayış için referans olarak alınabileceğini de be-
lirtmeliyiz. İşte bu makalemizde, İslâm’ın şiddet yanlısı bir 
din olduğu anlayışında olanların her fırsatta öne çıkardıkları 
bazı âyetleri incelemeye çalışacağız.

İlk bakışta İslâm’ın savaştan yana bir din olduğu iz-
lenimini veren, Goldziher gibi bazı oryantalistlerin, Hz. 
Peygamber’in Medine döneminde yaptığı savaşlar ile 
İslâm’ın “kılıç kullanmaktan” çok sözlü tebliği öncelediği iddi-
alarının birbiriyle çeliştiğine veya örtüşmediğine dair bir da-
yanak olarak ileri sürdüğü3 şu âyet, İslâm’ın savaş anlayışına 
yönelik eleştirilerde en çok kullanılan âyetlerin başında gel-
mektedir: “Haram aylar çıkınca (Allah’a) ortak koşanları nere-
de bulursanız öldürün; onları yakalayın, hapsedin ve her gözet-
leme yerinde oturup onları bekleyin. Eğer tevbe ederler, nama-
zı kılarlar, zekatı verirlerse, yollarını serbest bırakın. Çünkü Allah 
bağışlayandır, esirgeyendir.” 4

Yine müslüman olmayanların İslâm’a girmeye, namaz 
kılmaya ve zekat vermeye zorlandıkları izlenimini veren şu 
âyet de aynı çerçevede değerlendirilebilir: “Eğer tevbe eder-
ler, namazı kılarlar ve zekatı verirlerse, dinde sizin kardeşleri-
nizdirler. Biz, bilen bir kavme âyetleri böyle uzun uzun açıklıyo-
ruz.”5 Bu iki âyet, Tevbe sûresinin başından 15. âyete kadar 
devam eden bir konu bağlamında gelmiştir. Bu bölümün 
(özellikle 4, 7, 12 ve 13. âyetler), müslümanlarla anlaşma ya-
pan, ancak ihanet etme ve anlaşmayı bozma niyeti taşıdık-
ları için müslümanlara karşı kendilerini sorumlu hissetme-
yen, daha sonra da antlaşmanın şartlarına uymayarak müs-
lümanlara saldırma konusunda daha erken davranan kimse-
ler hakkında inmiş olduğu bilinmektedir ve bu açıkça görül-
mektedir.6 Kaldı ki antlaşmayı bozan kimselere sert davranıl-
ması, kayıtsız-şartsız teslim olmalarından ve müslümanlarla 
kardeş olmaları için İslâm’a girmelerinden başka bir seçene-
ğin kabul edilmemesinde de garipse-
necek bir durum yoktur. Çünkü onlar, 
ancak bu şekilde anlaşmayı bozma-
yacakları ve ihanet etmeyecekleri ga-
rantisini vermiş olurlar. Bu ise amaç ve 
ilke olarak kuvvet kullanmak suretiyle 
İslâm’a girmeye zorlanmaları anlamına 

gelmez.7 Burada Kur’an’ın, müslümanlara ilişmeyen, onlara 
saldırmayan ve barış içinde yaşamak isteyenlere saldırmayı 
yasakladığını da8 göz önünde bulundurduğumuz takdirde, 
konu daha iyi anlaşılmış olacaktır.

“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve âhiret gü-
nüne inanmayan, Allah’ın ve elçisinin haram kıldığını haram 
saymayan ve gerçek dini din edinmeyen kimselerle, küçü-
lüp boyun eğerek elleriyle cizye verecekleri zamana kadar 
savaşın!”9 meâlindeki âyet de, savaşın, İslâm’a davet ve in-
sanları İslâmlaştırma amacıyla öngörüldüğü izlenimini ver-
mektedir. Oysa âyette kendilerine kitap verilenlerin tama-
mını değil de bazısını ifade eden “min”  edatının bulunma-
sı, kendileriyle savaşılacak kimselerin, âyette özellikleri belir-
tilen özel bir grup olduğunu gösterir. Yoksa müslüman ol-
mamak, peygambere inanmamak, Yahudilik ve Hıristiyanlık 
üzere kalmak, âyetin savaş nedeni olarak gördüğü özellik-
ler değildir. Bu ifadeyle, Ehl-i kitap’dan olup haddi aşan, düş-
manlık yapan, Allah’tan ve âhiret gününden korkmayan, Al-
lah ve Resûlünün haram kıldığını helal sayanlar ve hakkı ka-
bul etmeyenlerin kastedilmiş olması da muhtemeldir. Bu 
âyetten sonra gelen “Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek 
istiyorlar. Hâlbuki, kâfirler hoşlanmasa da Allah, mutlaka nu-
runu tamamlamak ister”10 ve “Ey inananlar! Hahamlardan 
ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler 
ve (insanları) Allah yolundan çevirirler”11 meâlindeki âyetler 
de bu söylediklerimizi destekler mahiyettedir.12 Yani Allah’ın 
nurunu/dinini yok etmeye çalışanlardan ve Allah yolundan 
alıkoyan rahipler ve hahamlardan söz edildiği bir bağlamda 
Ehl-i kitap’la savaş emredilmektedir.     

Bunların yanısıra, Ehl-i kitap’la savaşı emreden bu 
âyetin indiği sıralarda Hz. Peygamber’in Rumlarla savaşmak 
üzere Tebük’e doğru yürümesi13 ve Tebük savaşı ile ilgili bazı 
hususların 42. âyetten itibaren anlatılması da bu iddiamı-
zın başka bir delilidir. Tebük savaşının sebebi ise, Rumların 
kralı Hirakl’ın, kendisine yardımcı olacak Arapları da yanına 
alarak Medine’ye saldırı hazırlığında oldukları haberinin Hz. 
Peygamber’e ulaşmasıdır.14 Dolayısıyla, Ehl-i kitap’la savaş-
ma emrinin asıl nedeninin, saldırıyı püskürtmek, karşılık ver-
mek, İslâm’a davet hürriyetini temin etmek ve bu konudaki 

engelleri ortadan kaldırmak olduğunu 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki Ehl-i 
kitap’a karşı mutlaka savaşılması em-
redilmiş olsaydı, o zaman müslüman-
ların Ehl-i kitap’la cizye verinceye ka-
dar savaşması kaçınılmaz olurdu. Oysa 
Hz. Peygamber ve raşid halifeler döne-

Ehl-i kitap’la savaşma
emrinin asıl nedeninin, saldırıyı 

püskürtmek, karşılık vermek, 
İslâm’a davet hürriyetini temin 

etmek ve bu konudaki engelleri 
ortadan kaldırmak olduğunu 

rahatlıkla söyleyebiliriz.
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minde, hatta daha sonraki dönemler-
de bile böyle durum söz konusu olma-
mış15; bilakis Kur’an, manastırların, ki-
liselerin, havraların ve mescidlerin yı-
kılmasına meydan vermemek üzere 
Allah’ın, bazı insanları bazılarıyla savdı-
ğını16 ve Ehl-i kitap’la mücâdele biçimi-
nin de, onlarla müslümanlar arasında-
ki ortak noktalara çağrı olduğunu ha-
ber vermiş17; Hz. Peygamber de, kendi 
kiliselerinde/mabedlerinde ibadete çekilip savaşa katılma-
yan din adamlarının öldürülmesini yasaklamıştır.18 

İslâm’ın savaş anlayışına yönelik eleştirilere konu olan 
başka bir husus da, bu âyette sözkonusu edilen “cizye” me-
selesidir. Gayr-i müslimlerin cizye vermekle mükellef tutul-
malarından hareketle, onlara inanç özgürlüğü tanınmadığı 
şeklindeki düşüncelerin nedeni, kanaatimizce cizyedeki te-
mel esprinin doğru anlaşılmamasıdır. Kur’an’da sadece Tev-
be sûresi 29. âyette geçen cizye kelimesi, “karşılık, bedel, bir 
şeyin başka bir şeyin yerine geçmesi” demektir.19 Dolayısıy-
la cizye, gayr-i müslimlerden, İslâm ülkesinde oturmaları-
na veya cihada katılmamalarına karşılık alınan bir vergi tü-
rüdür.20 Nitekim âyetin bağlamından da anlaşıldığı gibi –ki 
“cizye verinceye kadar savaşın!” buyurulmuş- cizye, savaşa-
bilenlerden alınır.21 Çünkü âyette savaş(a)mayanlarla savaş-
manın emredilmiş olması imkansızdır.22 Böylece kendilerin-
den cizye alınması gerekenlerin, savaşta aktif rol alabilecek 
kimseler olduğu anlaşılmaktadır.

Aslında cizyenin doğru anlaşılabilmesi için Müslüman 
toplumun siyasal yapısının da dikkate alınması ve konunun 
buna göre değerlendirilmesi gerekmektedir. Kur’an, daha 
önce de belirttiğimiz gibi, hem barış hem savaş zamanla-
rında müslümanların başkalarıyla ilişkilerini belirlemiş; ay-
rıca onların hayatlarını, dinî özgürlüklerini veya siyasal gü-
venliklerini tehdit eden her türlü saldırıya karşı, müslüman-
lara savaş yükümlülüğü getirmiştir. Sözünü ettiğimiz savaş, 
dinî bir yükümlülük olduğuna göre, İslâmî dünya görüşünü 
onaylamayan gayr-i müslim uyrukların benzer bir yükümlü-
lük altına sokulmaları haklı bir uygulama olmazdı. Ama di-
ğer taraftan onların vatandaşlık haklarının, din ve vicdan öz-
gürlüklerinin de bütün kapsamıyla tam bir koruma ve gü-
venlik altında tutulması gerekmektedir.23 Kendi güvenlik-
lerini sağlamak amacıyla gerektiğinde canlarını ve malları-
nı ortaya koyarak savaşan her müslüman, aynı zamanda on-
ların bu özgürlük ve güvenlikleri için de savaşmış olmakta, 
bu durumda da müslümanların aleyhine dengesiz bir uygu-

lama ortaya çıkmaktadır. Çünkü her-
kesin güvenliğinin tehlikede olduğu 
bir ortamda sadece bir kesimi güven-
liği sağlamada yükümlü tutarken, di-
ğer kesimi bundan muaf tutmak, açık-
ça eşit olmayan bir görev dağılımıdır. 

İşte müslüman tebayı, vatandaş-
lık yükümlülüklerinin bu eşit olmayan 
dağılımı sebebiyle bir dereceye kadar 
tazmin edip dengelemek amacıyla 

gayr-i müslim tebaaya özel bir vergi yüklenmiştir. Bu itibar-
la cizye, ne eksik ne fazla, askerî hizmetten muafiyet vergisi-
dir ve İslâmî yönetimin bu durumdaki uyruklarıyla akdetti-
ği “koruma sözleşmesi”nin (zimmet) hukûkî bedeli ya da kar-
şılığıdır.24 İslâm, bir tür vergi olan zekâtın verilmesini müs-
lümanlar için bir yükümlülük olarak belirlediği halde, gayr-i 
müslim uyrukları bundan muaf tutmuştur. Çünkü zekât bir 
ibadettir. İslâm’ın bütün fertlere temin ettiği inanç hürriye-
ti, Müslümanlara emredilen bir ibadet olan zekat ile gayr-i 
müslim olan zımmîleri mükellef tutmaya mani olmaktadır. 
Bu umumî prensibe riâyet etmek için yönetim onlardan al-
dığı vergiyi “zekat” adı altında değil, “cizye” adı altında alır.25 
Bu itibarla İslâmî yönetim altında olan gayr-i müslimler için, 
“cizye vermemek için müslüman olmuşlardır” şeklinde bir 
iddianın da mantıklı olmayacağını düşünüyoruz. Çünkü ciz-
yeden kurtulmak için müslüman olacak bir kimse, cizyeden 
hiç de aşağı olmayan zekâtı vermek zorunda kalacağı gibi, 
müslümanlara yönelik meydana gelebilecek saldırılara kar-
şılık vermek üzere fiilen savaşa katılmak şeklindeki zor bir 
görevi de yapmakla karşılaşacaktır.

Savaş sebebinin salt küfür olduğuna ilişkin referans 
gösterilen başka bir âyet de şudur: “İnkâr edenlerle (savaş-
ta) karşılaştığınız zaman boyunlarını vurun. Nihâyet onları iyi-
ce vurup sindirince bağı sıkıca bağlayın (onları esir alın). On-
dan sonra artık ya lütfen bırakır veya karşılığında fidye alırsı-
nız. Harb ağırlıklarını bırakıncaya (savaş sona erinceye)kadar 
(böyle yaparsınız). Allah dileseydi (kendisi) onlardan intikam 
alırdı…”26 Burada da savaşılması, boyunlarının vurulması 
emredilen kâfirler, hem inkâr eden, hem de müslümanla-
ra saldıran, Allah yoluna engel olan kâfirlerdir. Aynı sûrenin 
ilk âyetinde geçen “…inkâr edip Allah yoluna engel olanlar…” 
ifadesi bunu göstermektedir.27 Sonra, “…Allah dileseydi (ken-
disi) onlardan intikam alırdı…” cümlesi de bu anlamı pekiştir-
mektedir. Çünkü intikam almak demek, aynısıyla karşı koya-
rak saldırıyı geri püskürtmektir. Bu da sadece, kâfir olanlarla 
savaşılması gerektiğini değil, saldırganlarla savaşılması ge-

Cizye, ne eksik ne fazla, askerî 
hizmetten muafiyet vergisidir ve 
İslâmî yönetimin bu durumdaki 
uyruklarıyla akdettiği “koruma 

sözleşmesi”nin (zimmet) hukûkî 
bedeli ya da karşılığıdır.  İslâm, bir 
tür vergi olan zekâtın verilmesini 
müslümanlar için bir yükümlülük 

olarak belirlediği halde, gayr-i 
müslim uyrukları bundan muaf 

tutmuştur. Çünkü zekât bir ibadettir.
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rektiğini göstermektedir.28 Elbette kâfirler, müslümanların 
sosyal ve politik özgürlüklerini ellerinden almaya çalıştıkla-
rı ve imanlarının öngördüğü ilkeler doğrultusunda yaşama-
larını imkânsızlaştırdıkları zaman, âdil bir savaş câiz ve hat-
ta gerekli hale gelir. Dolayısıyla bu âyetin tamamı, fiilen baş-
layan ve devam eden savaşla ilgilidir.29 Yoksa savaşın hangi 
nedenlerle ve kimlerle yapılacağıyla ilgili değildir.

Bir taraftan, “Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona 
yanaş ve Allah’a dayan, çünkü o işitendir, bilendir”30 âyetiyle 
barışı ön plana çıkaran Kur’an’ın, diğer taraftan da barışa ya-
naşmayı yasakladığı, hatta Goldziher’in ifadesiyle “barış için 
hiç bir tercih hakkı tanımadığı”31 iddialarının dayanağı ola-
rak öne sürülen şu âyetin üzerinde de duralım: “Siz gâlip 
durumda iken gevşeyip barış istemeyin. Allah sizinle bera-
berdir, o sizin amellerinizi zayi etmeyecektir:”32 Âyetin bağ-
lamına dikkat edecek olursak, önceki âyetlerde Allah’ın, ci-
had edenleri ve sabredenleri ortaya çıkarmak üzere mümin-
leri bir denemeden geçireceğini, Allah yoluna engel olanla-
rın ve Peygamber’e eziyet edenlerin Allah’a hiç bir zarar ve-
remeyeceklerini ve aff edilmeyeceklerini açıklamış33, daha 
sonra bu özellikteki kâfirlere karşı gevşememelerini ve ba-
rışa yanaşmamalarını istemiştir. Görüldüğü gibi âyetin akı-
şı, barışa çağrıyı ve ona cevap vermeyi yasaklama konusun-
da değil, engel olan ve zorluk çıkaran kâfirler hakkındadır.34  
Dolayısıyla bu ilâhî emrin maksadı, müslümanların hiçbir za-
man barış sözü etmemeleri demek değildir. Bilakis burada 
anlatılmak istenen şey, müslümanların zayıf, düşmanlarının 
kuvvetli olduğu anlamını veren bir barışa taraftar olmanın 
doğru olmadığı düşüncesidir.35

Kur’an’ın savaş anlayışına yönelik eleştirilere konu ola-
bilecek bu âyetlerden başka, Kur’an’ın savaş nedeni ve ama-
cı ile ilgili âyetlere ters düştüğü izlenimini veren bir hadisin 
de açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Küçük nüanslar-
la farklı kaynaklarda geçen hadiste Hz. Peygamber şöyle bu-
yurmaktadır: “Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in 
Allah’ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namazı kılıncaya ve 
zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. 
Eğer bunu yerine getirirlerse, kanlarını ve mallarını benden 
korumuş olurlar; ancak İslâm’ın hakkı olarak yapılması gere-
kenler bunun dışındadır. (Kalplerinde gizlediklerinin) hesabı 
ise Allah’a aittir.”36 Gerçekten bu hadisin öngördüğü savaş 
amacı ile buraya kadar üzerinde durduğumuz âyetlerden 
çıkardığımız savaş amacı birbiriyle çelişiyor gibi görünüyor. 
Çünkü Kur’an, her müşrik veya Ehl-i kitap ile savaşmayı em-
retmemekte, hatta din konusunda müslümanlarla savaşma-
dıkları ve onları yurtlarından çıkarmadıkları veya çıkarmaya 

yardımcı olmadıkları sürece kendilerine iyi davranmalarını 
yasaklamamakta; kâfirlerle anlaşma yapılabileceğini, bu du-
rumda da onlarla savaşılamayacağını bildirmekte; onlardan, 
ahdine ve yaptıkları anlaşmalara bağlı kalanlara karşı vefa-
lı ve dürüst davranılmasını emretmektedir.37 Bu durumda 
söz konusu hadisle Hz. Peygamber’in, Kur’an’la, kendisiyle 
ve kendi dönemindeki uygulamalarla çelişmiş olduğunu 
söylemek imkânsızdır. Dolayısıyla, olsa olsa Hz. Peygam-
ber, Kur’anî  ilkelerin gereği olarak savaşmayı hak edenlerle, 
“Allah’tan başka ilah olmadığını….” kabul edip kanlarını ko-
ruyuncaya veya boyun eğinceye, ya da anlaşma yapıncaya 
kadar savaşmakla emrolunduğunu söylemek istemiştir.38 
Nitekim aynı sözleri söyledikten sonra Hz. Peygamber’in, 
“öğüt ver, çünkü sen ancak öğüt verensin, onların üzerinde 
zorlayıcı değilsin”39 meâlindeki âyetleri okumuş olduğu da 
rivâyet edilmektedir.40 Bu son rivâyet de hem savaş emrinin 
bütün inançsız zümrelere yönelik olmadığını ve kimsenin 
de İslâm’ı kabul etmeye zorlanamayacağını; hem de Hz. 
Peygamber’in kendi uygulamasının böyle olduğunu açıkça 
göstermektedir. 
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 Hz. Peygamberin dînî ve ahlâkî örnekliğini ifade 
eden sünneti, onun, Peygamberliği süresince benim-
sediği ve sürdürdüğü ilkeli ve tutarlı bir hayat tarzının 
somutlaşmış biçimidir. Vahyin rehberliğinde yaşanan 
bu hayatta çelişki ve tutarsızlık söz konusu değildir. Ha-
dis kaynaklarımızda yer alan bazı çelişkili rivayetler, ya 
kişisel ve toplumsal ihtiyaçlara göre Kur’an’ın nüzul sü-
reci içinde şekillenmiş farklı çözüm yollarına, ya da Hz. 
Peygamber’e asla nisbet edilemeyecek uydurma rivayet-
lere işaret eder. Bu kısa yazıda, Allah Resûlü’nün, genelde 
kadına, özelde eşlerine yönelik tutumunu yansıtan sün-
netini ve bununla bağdaşmayan bazı rivayetleri değer-
lendirmeye çalışacağız.

Hz. Peygamber (s.a.v.), kadınlarına karşı oldukça sert 
davranan bir toplum içinde yetişti. Cahiliye dönemi bir 
tarafa, İslâmî dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine 
rastlamak mümkündür. Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer’in, Al-
lah Rasûlü’nün eşleri olan kızlarına karşı, onu üzdükleri 
düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum1  bu-
nun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi 
bu konuda da Allah Elçisi müstesna bir tavra sahipti. Baş-
ta hadis eserleri olmak üzere İslâmî kaynaklar, hayatıyla 
ilgili en ince ayrıntıları verdikleri halde, onun, eşlerine ve 
çocuklarına karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük 
bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. 
Bu da ancak, Allah tarafından seçilip, “yüce ahlak sahibi 
olduğu” bildirilen2 bir Peygamberin her konuda olduğu 
gibi, bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabi-
lecek bir husustur. 

Allah Rasulü’nün ashabına yönelik bazı uyarıların-
dan anlaşıldığına göre,3 Câhiliyye 
döneminden intikal eden kadına 
karşı şiddet kullanma alışkanlığını 
sürdürme eğiliminde olan bazı kim-
seler onun döneminde de mevcut-
tu. Örneğin o, kocası tarafından dö-
vülüp kolu kırılan Cemile binti Ab-
dullah isimli hanımı, şikâyeti üzeri-
ne kocasından ayırıp babasının evi-
ne göndermişti.4 Hz. Peygamberin, 
bu sahabiye, dövme sebebini sor-
madan karısını boşamasını emret-
mesi son derece anlamlıdır. Çünkü 
o, çoğu zaman yapıldığı gibi, “aile 
içinde olur böyle şeyler”  dememiş, 

mağdur olan kadını böyle bir şiddet ortamından kurtar-
mıştır. İşte bu, Hz. Peygamber’in sünneti, yani bu konu-
da bize nasıl davranmamız gerektiğini gösteren örnekli-
ğidir. Çünkü o, evlilik hayatında eşleriyle ufak tefek dar-
gınlıklar yaşasa bile, onlara asla el kaldırmamış,5 kırıcı ve 
incitici söz söylememiştir. Onun için, Veda Hutbesinde 
müminlere bıraktığı vasiyet ve son nasihatlarından biri-
si “kadınlar hakkında Allah’tan korkmaları gerektiği” ol-
muştur. Çünkü kocaları “onları Allah'ın bir emaneti ola-
rak almışlar ve Allah adıyla onları kendilerine helal kıl-
mışlardır.”6 Veda Hutbesinin bazı varyantlarında yer alan 
kadına karşı  te’dib olgusu, sahih olması halinde,7 kadının 
gayr-i ahlâkî tutumuna bağlanmış ve aşırılığa kaçmayan 
bir uyarı mahiyetinde olduğu ifade edilmiştir.8 Aksi hal-
de, Allah Rasûlü’nün, karısına şiddet uygulayan sahabi-
ye eşini boşamasını emretmesinin anlamı olmazdı. Dola-
yısıyla hiçbir müslüman erkek, Kur’an’daki bir âyeti9 delil 
göstererek, eşine baskı ve şiddet uygulamayı savunamaz 
ve bunu normal göremez. Düşmana karşı kuvvet olarak 
savaş atları hazırlamamızı emreden Allah’ın beyanı,10 bu-
gün, doğal olarak kimseyi bu işe sevk etmezken, aile içi 
huzursuzluk söz konusu olunca, hemen Nisâ sûresinin il-
gili âyetinin aklımıza gelmesi ve bunu nasıl anlayacağı-
mızın tartışılması şaşırtıcıdır. Hâlbuki önemli olanın araç-
lar değil amaçlar olduğu dikkate alınırsa, nasıl atlar yeri-
ne bugün daha etkili araçlar ikame etmekte sakınca gör-
müyorsak, aile içi problemlerin çözümünde de o döne-
min geleneksel bazı çözüm önerileri yerine bugün baş-
ka araçların ikame edilmesini de gayet doğal karşılama-
mız gerekir.  Ayrıca, bu âyetleri insanlara tebliğ eden Al-

lah Elçisi, onların nasıl anlaşılıp uy-
gulanacağını da bize öğretmiştir. 
Namazı nasıl onun öğrettiği gibi kı-
lıyorsak, eşimize de, onun eşlerine 
davrandığı gibi davranmak duru-
mundayız. “Sizin en hayırlınız kadın-
larına karşı iyi davrananlarınızdır”11  
buyuran ve “gece birlikte olduğu-
nuz kadınları nasıl döversiniz?”12 di-
yerek hayretini ifade eden bir Pey-
gamberin tutum ve davranışı bizim 
için yegane örnek olmalıdır. Bir sa-
habiye tavsiyesinde de “karısını kö-
tüleyip çirkin sözler söylememesini 
ve dövmemesini” öğütlemiştir.13 Bu 

Allah Rasûlü, gönderiliş amacına 
uygun olarak, insanların hem 

bireysel hem de aile ve toplum 
içinde huzurlu olması için gerekli 

tavsiyelerde bulunmuş ve kendi fiili 
örnekliğiyle de bir İslam ailesinin 

nasıl olması gerektiğini ümmetine 
göstermiştir. “Küçüklerimize 

merhamet etmeyen, büyüklerimize 
saygı göstermeyen bizden değildir” 

buyururken aileden başlayıp 
toplumla devam eden bir sevgi 

ve saygı medeniyetini inşa etmek 
istemiştir.
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rivayetin hemen sonrasında, aynı kaynak-
ta yer alan ve hadisçilerce zayıf sayılan, “ki-
şiye karısını niçin dövdüğü sorulmaz”14 ri-
vayetinin Hz. Peygamber'in sünnetine ne 
ölçüde uyduğu sorgulanmalıdır. Zira “ara-
larında var ettiği sevgi ve merhameti ken-
di varlığının delillerinden” sayan15  ve “ …
onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer on-
lardan hoşlanmadıysanız, sizin hoşlanma-
dığınız şeyde Allah birçok hayır var etmiş 
olabilir”16 buyurarak erkeği eşine sahip çık-
ması konusunda uyaran bir yaratıcının eş-
ler arasında şiddeti murad ettiğini düşün-
mek makul olmadığı gibi, bu mesajı insan-
lara tebliğ eden ve örnekliğiyle doğru anlaşılmasını sağ-
layan Allah Rasûlü’nün böylesine çelişkili bir tutum sergi-
lemesi de düşünülemez.  

Aile içi şiddetin en yaygın olanı, kocanın karısına 
yönelik fizîkî şiddeti olsa da, karının kocasına, ebeveynin 
çocuklarına, çocukların da ebeveynlerine yönelik şid-
det uygulamaları da bu bağlamda değerlendirilmelidir. 
Üstelik sadece fizikî değil, manevî ve psikolojik baskılar 
da şiddet kapsamı içinde yer alır. Örneğin eşlerin birbir-
lerine yönelttikleri, geçerli delillere dayanmayan zina is-
nadı, bir iftira olduğu için, namus ve onurlarına yönelik 
manevî bir şiddettir. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim, böyle bir 
suçlamaya en çok maruz kalan ve bundan en fazla zarar 
görecek olan kadını korumak amacıyla, bu iftirayı yapan 
kimselere seksen sopa vurulması ve tevbe etmedikleri 
takdirde şahitliklerinin ebediyyen kabul edilmemesi ce-
zasını vermiştir.17 Eşlerin, kendilerinde kalması gereken 
mahrem sırlarını başkalarına yaymaları da karşı taraf için 
bir nevi manevi şiddettir. Çünkü aile bireylerinin birbirle-
rine güvenerek açıkladıkları sırların ve mahrem bilgilerin 
başkalarına intikali onların kişilik haklarının ciddi bir ih-
lalidir. Onun için Allah Rasulü, “kıyamet gününde, Allah 
katında mevkii en kötü olacak insanlardan birisi, karısı ile 
haşır neşir olup da onun sırrını yayan kimsedir” buyur-
muştur.18  

“İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet 
etmez”19 buyuran Allah Rasulü, aile içinde veya dışında 
insanların birbirlerine zulmetmesini, eziyet etmesini ya-
saklamıştır.20 O, savaş dışında hiç kimseye, ne bir kadına, 
ne bir hizmetçiye el kaldırmamıştır.21 Müslümanı, “elin-
den ve dilinden diğer müslümanların salim olduğu kim-

se” olarak tanımlarken,22 “bu dünyada insanlara azab çek-
tiren kimsenin Allah'ın azabına maruz kalacağı” uyarısın-
da bulunmuş,23 “kıyamette en şiddetli azab göreceklerin 
de insanlara en çok azab edenler olduğunu” bildirmiştir.24  

İnsanlara yapılan saldırı ve haksızlıklar karşısında bu 
kadar duyarlı olan Allah Rasûlü bir eş, bir baba ve bir aile 
reisi olarak eşlerine, çoçuklarına, torunlarına ve hizmetçi-
lerine karşı da aynı duyarlılığı göstermiş, onlara sevgi ve 
şefkatle muamelede bulunmuştur. Onun eşlerine karşı 
takındığı en sert tutum bazı olaylar sebebiyle dargın dur-
duğu bir aylık dönemdir.25 Bunun dışında, eşlerinin bazı 
kıskançlıklarını bile olgunlukla karşılamış,26 kendisine 
karşı zaman zaman seslerini yükseltmelerine aldırmamış, 
hatta bundan haberdar olup kızlarına şiddet uygulama-
ya kalkan kayın pederlerine engel olmuştur.27 Sevgili eşi 
Hz. Aişe'nin kendisinden memnuniyetini ve kızgınlığını 
nasıl anladığını ona anlatırken bile Allah Rasûlü'nün bu 
olgun ve dingin tavrı fark edilmektedir. Hz. Aişe'nin an-
lattığına göre Allah Rasûlü ona “ben senin benden mem-
nun olduğun ve bana kızdığın zamanı anlarım” deyince 
Hz. Aişe bunu nasıl anladığını sormuş, Hz. Peygamber, 
“benden memnun olduğunda, 'hayır, Muhammed’in 
Rabbi hakkı için olmaz' dersin, bana kızdığında ise. 'hayır, 
İbrahim’in Rabbi hakkı için olmaz' dersin” buyurmuştur. 
Hz. Aişe'nin ona verdiği cevap ta eşini çok seven bir hanı-
mın inceliğini yansıtmaktadır: “Evet, fakat, Allah'a yemin 
olsun ki ey Allah'ın Rasulü, ben senin sadece isminden 
uzak kalabilirim”.28   

Anne-babaların çocuklarına duyduğu fıtrî sevgi, 
onlara karşı kötü muameleyi belli ölçüde engellese de, 
tamamen ortadan kaldırmamakta, hatta bazen, onların 

se” olarak tanımlarken,22 “bu dünyada insanlara azab çek-
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bize Allah'ın bir emaneti olduğu unutularak, sahip olunan 
bir mal gibi her türlü tasarrufta bulunabileceği düşünül-
mektedir. O yüzden Câhiliyye döneminde bazı kabileler, 
kendileri için ekonomik bir yük ve utanç vesilesi saydık-
ları kız çocuklarını öldürmekte bir beis görmemişlerdir.  
Cenabı Hak, bu vahim suçu işleyenleri, “geçim korkusuy-
la çocuklarınızı öldürmeyiniz. Onları ve sizi rızıklandıran 
biziz. Onların öldürülmesi şüphesiz büyük bir günahtır.”29  
âyetiyle uyarmaktadır. Aile içi şiddetin çocuklara yönelik 
bu acımasız uygulaması geçmişte kalsa da, tarih boyun-
ca ve günümüzde de çocuğa yönelik şiddet ve istismar 
yoğun bir şekilde devam etmektedir. Zorunlu bir sebebe 
dayanmayan kürtaj, çocukların küçük yaşta çalışmaya 
zorlanması, dilenciliğe ve konusu suç olan şeylere teşvik 
ve alet edilmesi,  basit nedenlerle dövülmesi ve kötü mu-
amele görmesi, genelde ebeveynlerden kaynaklanan ço-
cuğa yönelik şiddet örnekleridir. Özellikle ülkemizde bazı 
genç kızlarımızın, isteyerek veya istemeyerek karıştıkları 
ve cinsel yönden istismar edilip mağdur duruma düştük-
leri bazı olaylar sebebiyle, namus temizleme adı altında 
cinayete kurban gitmeleri de aile içi şiddetin en acımasız 
örneklerindendir. Genelde aile meclisinin onayıyla alınan 
bu cinayet kararlarına iştirak edenlerin hepsi dinimize 
göre kâtil durumundadırlar. Çünkü, zorla mağdur edilen 
kimse, başta ailesi olmak üzere herkes tarafından ko-
runması gereken bir mazlumdur. Kendi yanlış tercihiyle 
mağdur olmuş kimsenin hatası ise kendisine aittir. Bu kişi 
ergenlik çağına ulaşmış ve suç işlemişse cezasını çeker ve 
Allah'tan af diler. Ergen olmayan kimseye ise, ebeveyni 
ve aile büyükleri tarafından uyarı ve nasihatta bulunulur. 
Yeni tehlikelere maruz kalmaması için de koruma altına 
alınır. Her iki durumda da ailenin, çocuklarını yargılayıp 
ceza verme hakkı yoktur. Dinimize göre, herkes yaptığın-
dan sorumludur, "kimse kimsenin günahını yüklenmez."30   
Anne-baba, çocuklarına ceza vermek yerine, bu konuda-
ki sorumluluklarını düşünüp kendilerini sorgulamak du-
rumundadırlar. Ayrıca, çocuklarımızı iyi şeylere yönlendi-
rirken de şiddetten kaçınmamız ve onlara karşı, Lokman 
a.s. oğluna öğüt verirken takındığı şefkatli tutum içinde 
olmamız gerekir.31 Sevgili Peygamberimizin de, başta 
kendi çocukları ve torunları olmak üzere, bütün çocukla-
ra karşı izlediği tutum budur. Bu yüzden, çocukları nama-
za alıştırırken sert davranmayı öneren bir rivayetin ona 
nisbeti tartışılmıştır. Çünkü bu rivayet hem hadis tekniği 
bakımından zayıf sayılmış, hem de Hz. Peygamberin bu 

konudaki genel sünnetine aykırı bulunmuştur.32 
Allah Rasûlü, gönderiliş amacına uygun olarak, in-

sanların hem bireysel hem de aile ve toplum içinde hu-
zurlu olması için gerekli tavsiyelerde bulunmuş ve kendi 
fiili örnekliğiyle de bir İslam ailesinin nasıl olması gerek-
tiğini ümmetine göstermiştir. “Küçüklerimize merhamet 
etmeyen, büyüklerimize saygı göstermeyen bizden de-
ğildir”33 buyururken aileden başlayıp toplumla devam 
eden bir sevgi ve saygı medeniyetini inşa etmek istemiş-
tir. Bu saygı ortamında kadınlara öncelik tanımış, onlarla 
ilişkisini daima nezaket ve hoşgörü çerçevesinde yürüt-
müştür. Kendi eşlerine karşı gösterdiği nazik tutumuyla 
da, hem Cahiliye döneminin bedevi arabına hem de Kı-
yamete kadar kendi yolunu takib edecek insanlara aile-
lerine nasıl davranmaları gerektiğinin mesajını vermiştir. 
Hanımları taşıyan develeri süren hizmetçiye, “ey Enceşe, 
yavaş sür, cam gibi nârin kişiler götürüyorsun”34 şeklinde 
espri yapması onun, genelde kadınlara, özel olarak da 
kendi eşlerine nazik tutumunun açık bir göstergesidir. 

1.   Müslim, “Talak”, 29.
2.   Kalem, 68/4.
3.   Buhârî, “Nikâh”, 84; Tirmizî, “Tefsîru’l-Kur’ân”, 91; İbn Mâce, “Nikâh”, 51. 
4.   Nesâî, “Talak”, 53.
5.   Müslim, “Fedâil”, 79.
6.   Müslim, “Hac”, 147.
7.   Bir bütün halinde nakledilmeyen ve farklı rivayetlerden toplanarak oluşturulan 

Veda Hutbesi’nin bu cümlesi bazı versiyonlarda bulunmamaktadır.
8.   Müslim, “Hac”, 147.
9.   Nisâ, 4/34.
10.   Enfâl, 8/60.
11.   Tirmizî, “Radâ’”, 11.
12.   İbn Mâce, “Nikâh”, 51.
13.   Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 41.
14.   Ebû Dâvud, “Nikâh”, 42. 
15.   Rûm, 30/21.
16.   Nisâ, 4/19.
17.   Nûr, 24/ 4-5.
18.   Müslim, “Nikah”, 123.
19.   Buhârî, “Tevhid”, 2.
20.   Buhârî, “Mezâlim”, 4.
21.   İbn Hanbel, IV, 281.
22.   Buhârî, “İmân”, 4.
23.   Müslim, “Birr”, 117.
24.   İbn Hanbel, IV, 90.
25.   Müslim, “Talak”, 30.
26.   Ebû Dâvud, “Büyû’, 89.
27.   Ebû Dâvud, “Edeb”, 84.
28.   Buhârî, “Nikâh”, 109.
29.   İsrâ, 17/31.
30.   En’âm, 6/164.
31.   Lokmân, 31/13-19.
32.   Geniş bilgi için bkz. Mustafa Ertürk, “Çocuğun Dînî Eğitiminde Kullanılan Bir Hadis 

ve Tahlili”, Marife, 2002, cilt: II, sayı: 2, s. 53-79.
33.   Tirmizî, “Birr”, 15.
34.   Buhârî, “Edeb”, 111.
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Eski Ahid’in Krallar (Melakhim) ve Tarihler (Divrey Hayamim) bölümleriyle 
apokriflerden Makkabiler’de anlatıldığına göre İsrailoğulları, Hz. Süleyman’dan sonraki 

dönemde Tanrı’nın vaat ettiği bütün şiddet çeşitleriyle karşılaşmışlardır.
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 Bu  yazıda dinler ve uluslar arası ilişkilerin genellikle 
savaş üzerinden yürütüldüğü eski çağların Yahudilerinden 
ve Yahudi kültüründen söz edilmiş olup, yazının devamın-
dan da anlaşılacağı üzere, başta verdiğimiz bilgilerin, oku-
yucuyu, çağımızdaki Yahudiler hakkında toptancı bir yargı-
ya götürmemesi gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyorum. 

Dinlerin şiddetle ilişkisini araştıran kimi yazarlar, 
Yahudiliğin şiddet üzerine kurulmuş bir din olduğunu 
iddia ederler.1 Gerçekten -Tevrat’ın anlattıklarına ba-
kılırsa- Yahudilik, Tanrı’nın hem İsrailoğullarına hem 
onların düşmanlarına uyguladığı korkunç şiddet olay-
larının içinde doğup gelişmiştir. Deyim yerindeyse, Ya-
hudiler için Tanrı bizzat kendisi kan akıtmıştır. Örneğin, 
İsrailoğullarının Mısır’dan ayrılmasına izin vermeyen 
Firavun’un kavmine karşı ağır cezalar uygulamıştır. 
Tevrat’ın anlatımıyla, tahtı üzerinde oturan Firavun’un 
ilkinden zindanda olan esirin ilkine kadar, Mısır diyarın-
da bütün ilk doğanları, hayvanların bütün ilk doğanla-
rını vurmuştur.2

Tanrı’nın cezalandırmasından onun seçkin kav-
mi İsrailoğulları da nasibini almıştır. Tevrat’ın ifadesine 
göre 430 yıl Mısır’da köle olarak yaşayan İsrailoğulları-
nın maruz kaldığı kitlesel şiddet, onların psiko-sosyal 
yapısını etkilemiş, onları şiddet eğilimli hâle getirmiştir. 
Çöldeki göç yolculukları esnasında, dönemsel olarak 
onların şiddet eğilimleri dışa vurmuştur. Bazen birbir-
lerine şiddet uygulamışlar, bazen de onlara özgürlüğe 
kaçış yolunda liderlik eden Hz. Musa’ya ve kardeşi Hz. 
Harun’a saldırmışlardır. Onların bu isyankar davranış-
ları, Tanrı’nın şiddetine maruz kalmalarına yol açmıştır. 
Mısırlıların baskı ve şiddetinden “seçilmiş halkını” Hz. 
Musa önderliğinde kurtaran Tanrı, başlangıçta onlara 
sevgi ve anlayışla davranmış, onların sürekli başkaldır-
malarını, söylenmelerini hoş görmüştür.3 Çünkü onlar 
Tanrı’ya göre henüz eğitilmesi ve yetiştirilmesi gereken 
bir çocuktur.4 Fakat onların iyileşme yerine daha da has-
talıklı hâle gelmeleri Tanrı’nın sabrını taşırmıştır. Tanrı 
ilk zamanlar öfkesine hâkim olmuş fakat İsrailoğullarına 
olan hoşgörüsü gittikçe zayıflamıştır. Sıkıntı ve zorluk-
larla her karşılaştıklarında devamlı 
sızlanan İsrailoğullarına başlangıçta 
fiziki şiddet uygulamasa bile sözel 
şiddet uygulamış; hakaret ederek 
onları aşağılamıştır.5 Cesaretsizlikle-
ri, sürekli sızlanmaları, söz dinleme-

meleri ve isyanları karşısında Tanrı, artık onlara fiziksel 
şiddet de uygulamaya başlamıştır. Tevrat’ın ifadesiyle, 
onları “gayet büyük vuruşlarla vurmuştur.” Kimi zaman 
yakıcı bir yel, kimi zaman veba çıkmış İsrailoğullarının 
suçlularını telef etmiştir.6 Kimi zaman yer yarılmış suçlu-
ları yutmuş,7 kimi zaman gökten ateş inip suçluları yiyip 
bitmiştir.8 Kimi zaman Tanrı onların üstüne yılanları sal-
mıştır.9 Bütün bunlar toplumun gözü önünde cereyan 
etmiştir.

Tanrı, İsrailoğullarını cezalandırmak için bu şiddet 
çeşitleriyle yetinmemiş, bazen birbirlerine şiddet uygu-
latmıştır. Örneğin, buzağıya taparak küfür suçu işleyen-
leri birbirlerini öldürterek cezalandırmıştır.10 Bunların 
dışında, düşmanlarını onların üzerine salarak şiddet uy-
gulamakla da tehdit etmiştir: “Fakat beni dinlemez ve 
bütün bu emirlerimi yapmazsanız ve eğer bütün emir-
lerimi yapmamak ve ahdimi bozmak için kanunlarımı 
reddederseniz ve eğer canınız hükümlerimden nefret 
ederse; ben de size şunu edeceğim: Dehşeti, gözleri 
söndüren ve canı yıpratan veremi ve sıtmayı üzerinize 
koyacağım. Tohumunuzu boş yere ekeceksiniz ve onu 
düşmanınız yiyecek. Yüzümü size karşı koyacağım, 
düşmanlarınızın önünde vurulacaksınız. Sizden nefret 
edenler üzerinize hükümdar olacaklar; sizi kovalayan 
yokken kaçacaksınız...”11 

Eski Ahid’in Krallar (Melakhim) ve Tarihler (Divrey 
Hayamim) bölümleriyle apokriflerden Makkabiler’de 
anlatıldığına göre İsrailoğulları, Hz. Süleyman’dan son-
raki dönemde Tanrı’nın vaat ettiği bütün şiddet çeşit-
leriyle karşılaşmışlardır. Pavlus, İbranilere Mektub’unda, 
bunu şöyle özetler: 

“...Taşlandılar, testere ile biçildiler, kılıçtan geçirilip 
öldürüldüler. Koyun postu ve keçi derileri içinde dolaş-
tılar, yoksulluk çektiler, sıkıntılara uğradılar, kötü mu-
amele gördüler... Dünya onlara layık değildi. Çöllerde, 
dağlarda, mağaralarda, yeraltı oyuklarında dolanıp dur-
dular...”12 

Maruz kaldıkları şiddet, İsrailoğulları’nın Tanrı anla-
yışını etkilemiştir. Onlar Tanrı’yı, korkunun ve dehşetin 

gücü olarak tanımışlardır. Peygam-
berler İsrailoğulları’nı sürekli Tanrı 
korkusuyla uyarmışlardır. Deyim ye-
rindeyse, İbranice korku anlamın-
daki yir’ah kelimesi İsrailoğulları’nın 
belleğine kazınmıştır. İsrailoğulları, 

Kutsal Kitap sonrası Yahudiliğinde 
din adına şiddet eylemlerine izin 
verilmese de günümüzdeki kimi 

fanatik eylemciler eylemlerini dinî 
açıdan meşrulaştırmaktadırlar.
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bu korku yüzünden Tanrı’nın adını 
açıkça telaffuz etmekten bile çeki-
nir olmuşlardır.

Tevrat’ta ortaya konan ceza 
hukuku şiddeti ön plana çıkarmak-
tadır. Toplumun katılımıyla uygula-
nan bu şiddet, çoğu durumlarda öl-
dürme kastı taşımaktadır. Örneğin, 
Tanrı’yı terk edip başka varlıklara 
tapma13, Tanrı’ya lanet okuma,14 Cu-
martesi yasaklarına uymama15, bü-
yücülük16, zina17, ana-babaya itaat 
etmeme18 gibi suçların cezası top-
luluk tarafından taşlanarak öldü-
rülmektir. Bu şekilde cezalandırma-
nın amacı korku vermektir.19 Taşla-
yarak öldürme, Tevrat’ta emredilen en yaygın cezalan-
dırma biçimidir.  Bunun dışında kılıç ve mızrak gibi kesi-
ci ve delici aletlerle parçalama, asma, boğma ve yakma 
gibi öldürme çeşitleri de bulunmaktadır. 

Tevrat’ın savaşla ilgili hükümleri ise şiddetin en katı 
örneklerini oluşturmaktadır. İsrailoğullarına vaat edilen 
kutsal topraklarda yaşayan yedi kavimle20 savaşmayı 
zorunlu kılan Tevrat, bu yedi kavimle anlaşma yapma-
yı kesinlikle yasaklamıştır. Tevrat’a göre bu yedi kavmin 
bütün canlıları acımadan ortadan kaldırılmalıdır.21 Yedi 
kavimden olmamakla birlikte, Medyenliler gibi bazı ka-
vimler de bunlarla aynı tutulmuştur. Hz. Musa, Medyen-
lilerle yapılan savaşta kadınları ve çocukları sağ bırakıp 
esir alan savaşçılara kızmış, esirler arasındaki erkek ço-
cukların ve evli kadınların katledilmelerini emretmiş-
tir.22 Peygamber Samuel de Amelek îlerle savaş öncesin-
de Kral Saul’e (Talut) Tanrı’nın şu buyruğunu iletmiştir: 
“Orduların Rabbi şöyle diyor: ...Şimdi git, Amelik’i vur ve 
onların her şeyini tamamen yok et, onları esirgeme; er-
kekten kadına, çocuktan emzikte olana, öküzden koyu-
na, deveden eşeğe kadar hepsini öldür!"23 

Yahudilerin savaşmakla zorunlu oldukları yedi ka-
vim ile Medyenliler ve Amelekîler tarih sahnesinden si-
linip gitmiştir. Fakat Yahudilerin bu kavimlerle savaş-
ma yükümlülükleri farz bir hüküm olarak devam etmek-
tedir. Özellikle Amelekîlerle savaş zorunluluğu ebedi-
yete kadar sürecektir. Yahudi hukuk sistemi Halakaya 
göre, Amelekîlerin kötülüklerini unutmamak ve kök-

lerini tamamen kazıyıncaya ka-
dar onlarla savaşmak Tevrat’ın 613 
mitzvotundan (hükümler) biridir.24 
Yahudi geleneğinde Amelekîler, 
İsrailoğulları’nın ebedi düşmanı 
olarak simgeleştirilmiştir. Yahudile-
re karşı düşmanlık gösteren herkes 
Amelekî konumundadır. Onlarla sa-
vaşmak Yahudiler için zorunludur.25  
Bu kavimlerin dışındakilerle yapı-
lan ve zorunlu olmayan savaşlarda 
da Tevrat acımasızdır. Tevrat’a göre, 
teslim olmaya yanaşmayan kavim-
lerin erkekleri kılıçtan geçirilmeli, 
kadınları, çocukları ve bütün malla-
rı yağmalanmalıdır.26 Hatta meyve 

vermeyen ağaçlar bile kesilip harap edilmelidir.27 
Kutsal Kitap sonrası dönemde Yahudi din bilgini 

rabbilerin geliştirdiği Yahudilik, Tevrat’ın Kudüs mer-
kezli kutsal topraklara (arz-ı mev’ud) ve Mabede bağlı 
kanunlarının bazılarını şartların uygun olmaması nede-
niyle ya değiştirmiş veya askıya almıştır. Putperestlik, 
zina ve cinayet yasaklarının dışında Tevrat’ın kanunları-
na uyma konusunda zorlayıcı olmamıştır. Zaman içinde 
gelişen ve Kutsal Kitap sonrası Yahudiliğinde merkezi 
bir yer tutan Mesih inancı da Tevrat’ın devlet, hukuk ve 
kurban gibi meselelerle ilgili kanunlarının Mesih gel-
meden yürürlüğe konmasının önünde bir engel oluş-
turmuştur. Kutsal Kitap sonrası Yahudiliği, din adına şid-
det uygulamaya veya şiddete maruz kalmaya pek açık 
kapı bırakmamıştır. 

Kutsal Kitap sonrası Yahudiliğinde din adına şiddet 
eylemlerine izin verilmese de günümüzdeki kimi fana-
tik eylemciler eylemlerini dinî açıdan meşrulaştırmak-
tadırlar. Örneğin, İsrail ve Batı Yakası’nda bir dinî devlet 
kurma amacında olan Haham Meir Kahane,28 savaş için 
karar verecek dinî kurumların bugün bulunmadığını, bu 
durumda gerekli şartların oluşup oluşmadığını otoriter 
bir halakhacı (hukukçu) hahamın karar verebileceğini 
belirterek Araplara karşı yürütülen savaşı meşru gör-
müştür. Kahane ayrıca, şiddet eylemlerini hâlihazırda 
devam eden savaşın yansımaları olarak mazur göster-
miştir. Kahane’nin sözünü ettiği savaş, düşmanları Arap-
lardan ve seküler Yahudilerden oluşan dinî devlet için 
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verilen savaştır. Aynı kanattan başka bir dinî lider, bu 
savaşta kadın veya çocuk herkesin hedef olabileceğini 
söylemiştir. Çünkü böyle bir savaşta herkes potansiyel 
askerdir.29  

1973’deki Yom Kipur savaşından sonra ortaya çıkan 
ve eylemleriyle 1990’lara kadar adından söz ettiren Guş 
Emunim hareketinin ve diğer şiddet yanlısı grupların li-
derleri de eylemlerini Haham Kahane gibi dinî açıdan 
meşrulaştırmışlardır. Onlar, kutsal toprakları kurtarmak 
için mücadele vermenin Pikkuah nefeş (canı koruma) 
görevinden önce geldiğini savunmuşlardır. 

Guş Emunim, mücadelelerinde Yahudiliğin ebedi 
düşmanı Amelekîler fikrini esas almıştır. Buna göre, is-
ter Filistinli ister Amerikalı hatta isterse Yahudi olsun, 
Tevrat’ın Amalekîler hakkında verdiği hüküm gereğin-
ce, Yahudilik için tehdit oluşturan herkesin kanı için izin 
vardır.30 Guş Emunim liderleri devamlı surette Arap-
ları, Yahudilerin nefret etme hakkına sahip oldukları 
Amalekîler olarak tanımlamışlardır.31 

1993’lere gelindiğinde Guş Emunim bir hareket 
olarak dağılmıştı. Fakat onun illegalite ruhu, katı idea-
lizmi, kuralsız mesihçiliği, nefret dolu şiddet yanlısı yeni 
bir bağlılar neslini doğurmuştu. Dini azim ve iştiyakla 
dolu Guş gönüllülerini ve inanmış Yeraltı Yahudileri (Je-
wish Undergraund) örgütünün aktivistlerini idol edin-
miş olan bu neslin mensuplarından biri Yigal Amir’di. 

1993 Oslo barış anlaşmasını Yahudi halkı ve Ya-
hudilik için tehlike olarak değerlendiren Amir, halkını 
çöküşten kurtarmak ve Mesih umudunun ortadan kalk-
masını önlemek için Başbakan Rabin’i kurban seçmiş 
ve onu öldürmüştür. Rabin, Amir için hem gerçek hem 
sembolik bir hedefti. O, Yahudi halkı için kaos tehlikesi-
nin sebebi olmuştu. Bunun için Rabin durdurulmalıydı. 
Rabin’in yere düşüşü, kötü kaderin önüne geçilmesi de-
mekti. Amir, kendi hayatını bu uğurda kurban veren bir 
şehitti. Bu nedenle o, suç alanından kaçmayı deneme-
di. Mahkemede suçsuz çıkarılmayacağından da kesin 
olarak emindi. Eyleminin karşılığını görmeye tamamen 
hazırdı.

Yigal Amir ve diğer bütün Yahudi şiddet eylemci-
leri, eylemlerini Tanrı’nın eylemleriyle özdeşleştirmiş-
lerdir. Onların inancına göre İsrail’in intikamcı Tanrısı, 
üç bin yıldan önce Mısır’dan çıkış esnasında Firavun’un 
zelil edilmesi ile başlayan zamandan beri Yahudi olma-
yanlarla savaşmaktadır. Kach partisinin lideri Haham 

Meir Kahane’ye göre Tanrı’nın Yahudi olmayanlarla sa-
vaşı, günümüzde İsrail’in kurulması sürecinde devam 
etmektedir. Yahudiler savaşırken Tanrı’nın adı yücel-
mektedir.32 

Şiddet eylemlerini Tanrı’nın intikam eylemleriyle 
özdeşleştiren Yahudi milliyetçiler,  Ortodoks Yahudiliğin 
liturjisinden beslenmektedirler. Çünkü Ortodoks dua 
düzeni, Tanrı’nın intikamından söz eden ifadeler içer-
mektedir. Ortodoks Yahudiler her Şabat’ta (Cumartesi), 
Tanrı’yı düşmanlarından intikam almaya çağırırlar. Pek 
çok Ortodoks çocuk: “Ya Rab, ey öçler Tanrısı, ey öçler 
Tanrısı, nurunu saç!” (Mezmurlar, 94:1) giriş cümlesiyle 
başlayan ilahileri öğrenir.33 Ortodoksluğun dışındaki Ya-
hudi mezheplerinin dua düzenlerinde bu tür ifadelere 
yer verilmemiştir. 
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HIRİSTİYANLIK VE 
ŞİDDET

Ömer Faruk HARMAN*

*Prof. Dr., Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yeni Ahit’e göre gerek Tanrı ile insanlık arasındaki ilişkilerde gerekse insanlar arasındaki ilişkilerde 
asıl olan sevgi prensibidir. Kilise tarafından da önem verilen “on emir”, Tanrı sevgisi ile insan sevgisi 

üzerinde yoğunlaşmaktadır. İlk üç emir daha çok Tanrı sevgisiyle ilgilidir, diğer yedi emir de benzerini 
sevmekle ilgilidir. İncillere göre Hz. İsa insanın Tanrıya karşı olan görevini şu sözle özetlemiştir: “Tanrın 
olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün ruhunla ve bütün aklınla seveceksin” (Matta, 22/37). Tanrıyı sevmek 
insanın birinci görevidir ancak ilk önce Tanrı insanı sevmiş ve Hıristiyan inancına göre Tanrı, insanlığa 

olan sevgisi nedeniyle Oğlu (İsa Mesih) yeryüzüne göndermiştir (Yuhanna, 3/16-17).  
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 Şiddet, dayandığı arka plan açısından çok yönlü ve 
kompleks bir yapıya sahip olup yalnızca dinsel inanış ve 
tutumlarla ilgili değildir. Dinsel görünümlü her şiddet ey-
leminin ya da tavrının ardında bile aslında (ya da aynı za-
manda) politik, ekonomik ve benzeri nedenler tespit et-
mek mümkündür. Bununla birlikte din ve dinsel metinle-
rin, hangi nedenden kaynaklanırsa kaynaklansın, şiddeti 
meşrulaştırmada önemli bir fonksiyon üstlenmiş oldukla-
rı da bir gerçektir.1

Şiddete başvuranlar, şiddet içeren tavır ve davranışla-
rı meşrulaştıracak bir dayanağa ihtiyaç duyarlar ve bu nok-
tada da dinî inanç ve metinleri en önemli dayanak olarak 
gösterirler. Özellikle Batı’da din adına yapılan şiddet ve her 
tür olumsuzluklar karşısında Voltaire “Ey Din! Senin adına 
ne kadar cürüm işlendi” demekten kendini alamamıştır.2  
Din kaynaklı şiddetin temelinde taassup yatmaktadır ve bu 
dinî taassubun sebep olduğu gereksiz ve üzücü şeyler, in-
sanları dışlama ve uzaklaştırma, ihraç, takibat, işkence, öl-
dürme gibi olaylar insanlık tarihinde oldukça yaygındır.

Dinî şiddet sadece Hıristiyanlığa özgü değildir. 
Atina’da Sokrat, siteye yeni ilâhlar getiriyor diye ölüme 
mahkum edilmiş, Hıristiyan olmadan önce Pavlus, koyu 
bir yahudi olarak, İsa’nın talebelerine kin kusmuştur. Yeni 
Ahit’te ondan “Saul (Pavlus) evden eve girerek kiliseyi pe-
rişan ediyordu ve erkekleri ve kadınları sürükleyip zinda-
na atıyordu” diye bahsedilmektedir (Resullerin İşleri 8/3). 
İslâm’ın ilk dönemlerinde yahudiler de peygamberliğin 
kendilerine ait olduğu iddiasıyla müslümanlara karşı öfke 
ve düşmanlık beslemişlerdir.

Hıristiyanlığın Temel Özellikleri:
Hıristiyanlık günümüz dünya-

sında iki milyar civarındaki bağlısıyla, 
dünya nüfusu içinde en fazla münte-
sibe sahip olan bir dindir. 2000 yıllık 
bir tarihi olan Hıristiyanlık bir taraftan 
en yoğun misyonerlik faaliyeti sürdü-
ren diğer taraftan da en fazla bölün-
müşlüğe maruz kalmış dolayısıyla en 
çok grup, fırka veya mezhebe ayrılmış 
bir dindir. 

Hıristiyanlık Hz. İsa’nın tebliğ 
ettiği dinin daha sonra şekil ve içerik 
değiştirmiş şekline ve yine Hz. İsa’dan 
sonra verilmiş addır. Hıristiyan adı ilk 

defa m.s. 44 yılında, Hz. İsa’ya inanmayanlarca, onun Me-
sih olduğuna inanan ve ona tabi olanlar için söylenmiştir. 
Hz. İsa, kendine ait olduğu kabul edilen ve İncillerde yer 
alan sözlerinin hiçbir yerinde Tanrı olduğunu söyleme-
miş, Kur’an-ı Kerim’in ifadesiyle “Ve işte o zaman Allah, Ey 
İsa, ey Meryem oğlu! dedi, Sen insanlara, Allah’tan başka 
tanrılar olarak bana ve anneme kulluk edin dedin mi? İsa 
cevap verdi: Sen yücelikte sonsuzsun, hakkım olmayan bir 
şeyi hiç söyleyebilir miyim? Bunu söylemiş olsaydım Sen 
muhakkak bilirdin. Sen benim içimdeki her şeyi bilirsin, 
halbuki ben Senin zatında olanı bilemem. Şüphe yok ki 
yaratılmış varlıkların idrakini aşan her şeyi tam bilen yalnız 
Sensin. Ben onlara emrettiğin şeyden başkasını söyleme-
dim: Benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah’a kulluk 
edin dedim. Ve onların arasında yaşadığım sürece yaptık-
larına şahitlik ettim. Ama Sen bana ölümü verdikten sonra 
onların koruyucusu yalnız Sen oldun. Zaten Sen her şeye 
şahitsin” (el-Mâide, 5/116-117) demiştir.

Buna rağmen Hıristiyanlık, ilâhî kelamın bedenleşerek 
insan olduğu, dolayısıyla babasız dünyaya gelen Hz. İsa’nın 
tanrı ve tanrının oğlu olduğu inancını dinin temeli yapmış, 
böylece tevhidi tebliğ eden Hz. İsa’nın dini, teslisi benimse-
yen bir din haline dönüşmüştür. Hz. İsa “Tanrın olan Rabbe 
tapacak ve yalnız O’na kulluk edeceksin” (Luka, 4/8) dedi-
ği halde İsa, kült objesi haline getirilmiştir. Ölüp dirilen İsa 
motifini işleyerek Hz. İsa’yı dinin merkezine oturtan Pavlus, 
Hz. İsa’nın tebliğine farklı bir mahiyet vererek Hıristiyanlığı 
kurmuştur ve günümüz Hıristiyanlığının mimarıdır. Hıristi-
yanlık, Pavlus tarafından yeniden dizayn edildikten sonra 
pagan Roma’yı fethederken gerçekte pagan Roma, Hıris-
tiyanlığı paganlaştırmıştır. Dolayısıyla adı da dâhil her şe-

yiyle Hıristiyanlık, Hz. İsa’ya yabancı-
laşmıştır. Şiddet de bu yabancılaşma 
yönlerinden biridir.

Hıristiyanlık Sevgi Dini mi? 
Hıristiyanlık sevgi dini olarak takdim 
edilmektedir. Erken dönemlerden iti-
baren Hıristiyan yazarlar ve ilahiyatçı-
lar, Yahudi geleneğindeki “yargılayan 
ve cezalandırılan Tanrı” anlayışına kar-
şı Hıristiyanlığın “seven, kurtaran ve 
bağışlayan bir Tanrı” düşüncesini vur-
guladığını ileri sürmüşlerdir. Marci-
on gibi bazı kişiler Eski Ahit’in yaratı-

Hıristiyanlık tarihinin ilk üç 
asrı boyunca pagan Roma 

İmparatorluğundan biraz hoşgörü 
ve hürriyet talep eden hıristiyanlar, 

m.s. 380’de Hıristiyanlık devlet 
dini olunca, vaktiyle Roma’dan 
beklediği hoşgörüyü kendisi, 

diğer dinler bir yana kendi 
içindeki farklı görüş ve yorumlara 

bile göstermemiş, heretik ve 
şizmatik hareketlere karşı çok 
sert davranmış, farklı mezhep 

mensuplarına yönelik katliamlar 
yapmıştır.
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cı, kural koyucu ve yargılayıcı Tanrısı ile Yeni Ahit’in kurtarı-
cı ve bağışlayıcı sevgi tanrısı düalizmine dayalı bir Tanrı dü-
şüncesi geliştirmişler, Eski Ahit’e ve onun yargıç Tanrısına 
karşı çıkmışlardır.3 

Yeni Ahit’e göre gerek Tanrı ile insanlık arasındaki iliş-
kilerde gerekse insanlar arasındaki ilişkilerde asıl olan sev-
gi prensibidir. Kilise tarafından da önem verilen “on emir”, 
Tanrı sevgisi ile insan sevgisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. 
İlk üç emir daha çok Tanrı sevgisiyle ilgilidir, diğer yedi emir 
de benzerini sevmekle ilgilidir.4  İncillere göre Hz. İsa insa-
nın Tanrı’ya karşı olan görevini şu sözle özetlemiştir: “Tanrın 
olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün ruhunla ve bütün aklın-
la seveceksin” (Matta, 22/37). Tanrıyı sevmek insanın birinci 
görevidir ancak ilk önce Tanrı insanı sevmiş ve Hıristiyan 
inancına göre Tanrı, insanlığa olan sevgisi nedeniyle Oğlu 
(İsa Mesih) yeryüzüne göndermiştir (Yuhanna, 3/16-17). 

Benzer şekilde insanlar arası ilişkilerde de önemli olan 
sevgidir. İncillere göre İsa, kendisine ilahi yasada en önem-
li olan emrin ne olduğunu soranlara, Tanrı’yı yürekten sev-
menin birinci, komşunu kendin gibi sevmenin ise ikinci sı-

rada önemli olduğunu ve bunlardan daha büyük emir ol-
madığını söylemektedir (Markos, 12/28-31). İsa, kendisi-
ne inananlara “birbirinizi sevin, sizi sevdiğim gibi birbirinizi 
sevin” demektedir (Yuhanna, 13/34; 15/12,17). İsa’ya göre 
sevgi sadece komşuya ya da dost ve arkadaşlara yönelik ol-
mamalıdır; kişi düşmanını, hatta kendisine zulmedenleri 
bile sevmeli, onlardan nefret etmemelidir. İsa, İncillere göre 
şöyle demektedir: “Sen komşunu sevecek ve düşmanından 
nefret edeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim: 
Düşmanlarınızı sevin ve size eza edenler için dua edin ki siz 
göklerde olan Babanızın oğulları olasınız zira O, güneşi kö-
tülerin ve iyilerin üzerine doğdurur ve Salih olanlar ile ol-
mayanlar üzerine yağmur yağdırır.” (Matta, 5/43-45). 

Diğer taraftan İsa, başkalarına karşı yargılayıcı ve hata/
kusur arayıcı olmamayı, kişinin kendisine karşı nasıl davra-
nılmasını istiyorsa diğerlerine de öyle davranmayı prensip 
edinmesini istemektedir (Matta, 7/1-5, 12). Ayrıca bazı Yeni 
Ahit metinlerine göre Hz. İsa, hoşgörülü olmanın sınırlarını 
o kadar genişletmektedir ki adeta bağlılarına tam bir bo-
yun eğmeyi önermektedir. Mesela Matta İnciline göre Hz. 
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İsa “kötüye karşı direnmeyin, sağ yanağınıza bir tokat ata-
na öbürünü de çevirin; size karşı davacı olup gömleğinizi 
almak isteyene abanızı da verin” demektedir (Matta, 5/39-
41). Yine Matta İnciline göre İsa, kendisine karşı yapılan kö-
tülüğe karşı koymaya yeltenmediği gibi, kendisini tutukla-
maya gelenlere karşı kılıç çeken havarisini de kılıcını yerine 
koyması doğrultusunda uyarmaktadır (Matta 26/50-52).

Pavlus da mektuplarında zaman zaman sevgi ilkesini 
vurgulamakta ve Mûsâ yasasındaki bütün ilâhî emirlerin 
bir tek ilkede, “komşunu kendin gibi sev” ilkesinde özet-
lendiğini belirtmektedir (Romalılara Mektup, 13/8-10). Yu-
karıda örneklerini verdiğimiz sevgiye, hoşgörüye, barışa ve 
bağışlamaya yönelik bu yaklaşımları nedeniyle Hıristiyanlık 
genellikle bağlılarınca dışarıya karşı “sevgi dini” olarak yan-
sıtılır. Acaba gerçekten böyle midir? Hıristiyanlık bir bütün 
olarak dikkate alındığında gerçekten de sevgi dini midir? 

Hıristiyanlık ve Şiddet:
Hıristiyanlığın özünün sevgi olduğu ileri sürülmesine,  

Hz. İsa’nın kendisine zulmedenleri affetmesi, barış yanlıla-
rını methetmesi gerçeğine rağmen hıristiyanların hoşgö-
rüsüz davrandıkları, zorla kendi inançlarını dayattıkları ve 
şiddet uyguladıkları da bir gerçektir. Onlar, geçmişte sap-
kın addettiklerini yok etmek için birçok kez güç kullanmış-
lardır.

Yasaklı din olduğu dönemde zulme uğrayan Hıristi-
yanlık, hâkim din haline gelince kendisi zulmedici olmuş-
tur.5 Hıristiyanlık tarihinin ilk üç asrı boyunca pagan Roma 
İmparatorluğundan biraz hoşgörü ve hürriyet talep eden 
hıristiyanlar, m.s. 380’de Hıristiyanlık devlet dini olunca, 
vaktiyle Roma’dan beklediği hoşgörüyü kendisi, diğer din-
ler bir yana kendi içindeki farklı görüş ve yorumlara bile 
göstermemiş, heretik ve şizmatik 
hareketlere karşı çok sert davranmış, 
farklı mezhep mensuplarına yönelik 
katliamlar yapmıştır. Hıristiyanlık tari-
hi bunun örnekleriyle doludur. Bunun 
bir örneği Mısır’da cereyan etmiştir. 
Mısır Hıristiyan cemaatinin ilk dönem 
tarihçilerinin naklettiklerine göre, 
İskenderiye’li filozof Hypatie (370-
415) çırılçıplak soyulmuş, taşlanarak 
öldürülmüş, vücudu parçalanarak 
sokaklarda dolaştırılmış ve yakılmış-
tır.6 Ortaçağ boyunca diri diri yakılan 

insanların sayısı oldukça kabarıktır. 24 Ağustos 1572 sabahı 
Katolik Fransızlar, protestanları katletmeye başlamışlar ve 
iki gün süren katliam sonunda on binlerce protestan öldü-
rülmüştür. Bu katliam Saint Barthelemy katliamı diye meş-
hurdur.7

Hıristiyanlık tarihine baktığımızda Ortaçağdan günü-
müze kadar süregelen bir şiddet tarihi görürüz. Hıristiyan-
lığın kutsal değerlerini oluşturan İsa Mesih, din, kurtuluş, 
kilise ve rahipler adına, gerek hıristiyan olmayan ötekilere 
karşı, gerekse Hıristiyanlık içerisinde yer almakla birlikte 
inanç ve gelenekleri itibarıyla heretik olarak görülen grup-
lara karşı sürdürülen şiddet hareketleri bir gerçek olarak 
tarihte yerini almaktadır.

Hıristiyanlık 313 yılında ilan edilen Milan Fermanı’na 
kadar Roma İmparatorluğu’nda yasaklı ve takip edilip ko-
vuşturulan bir dindir. Bu süre zarfında Roma makamla-
rından hürriyet isteyen ve bekleyen Hıristiyanlar, 380 tari-
hinde devletin resmi dini olduktan sonra gerek politeizm 
ve paganizmi sürdüren eski Roma ve Yunan dini geleneği 
bağlılarına, gerekse Hıristiyan inanç ve değerlerine ilişkin 
resmi öğretileri benimsemeyen ve heretik ilan edilen çe-
şitli gruplara karşı adeta bir sürek avı başlatmıştır. Örneğin 
Roma Kilisesi’nin ve imparator Konstantin’in görüşlerini 
benimsemeyen Donatus ve Donatistlere karşı sürdürülen 
şiddet hareketinde bu akım mensuplarının birçoğu kat-
ledilmiştir. Aynı şekilde ilerleyen dönemlerde resmî kilise, 
düzenlediği konsillerde heretik saydığı kişi ve görüşleri 
sürekli mahkum ettirmiş, görüşleri mahkum edilen kişiler 
yalnızca toplumdan dışlanmakla kalmamışlar, ünlü Arius, 
Makedonius ve Nestorius örneklerinde olduğu gibi bazıları 
yaşamlarından da olmuştur. İmparator Konstantin döne-
minden itibaren, imparatorluğun resmî dinî öğretilerinin 

dışında inanç ve öğretilere sahip olan 
ve dolayısıyla heretik ilan edilen kişi-
ler, devlete karşı suçlu sayılmışlar ve 
ölüm cezasına çarptırılmışlardır. Bu-
nula birlikte Kilise, iktidarda söz sahibi 
olmaya başlamasına paralel olarak Hı-
ristiyanlık dışı akımlara ve bağlılarına 
karşı da şiddetli tavırlar almıştır. Bu 
çerçevede özellikle imparator The-
odosius zamanından itibaren Roma 
topraklarındaki paganlara ait tapı-
naklar yıkılmaya başlanmış ve açıktan 
pagan adet ve ritüeller yasaklanmıştır.

Yerel Avrupa kültleri dışında, 
Hıristiyanlık dışı dinlere ve dinî 

akımlara karşı da şiddet politikası 
sürdürülmüştür. Örneğin Ortaçağ 

konsillerinde, özellikle İslâm’a 
ve müslümanlara karşı sık sık 

Haçlı seferlerinin düzenlenmesi 
çağrısı yapılmış, bu kutsal savaşa 
katılanlar kilise tarafından takdis 
edilmiş, savaşta ölen Hıristiyanlar 

ise şehit ilan edilmiştir. 
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V. yüzyılda Batı Roma’nın yıkılması sonrası otorite 
boşluğundan yararlanarak, hızla teokratik yapıda dünyevî/
siyasal bir güç halinde organize olan Latin Kilisesi, siyasal 
etkinliği altında bulunan Hıristiyanlık dışı dinsel gelenek-
lere savaş açmıştır. Özellikle Avrupa’nın Hıristiyanlık öncesi 
inanışlarıyla bunların bağlıları asimile edilmiş; cadılıkla it-
ham edilen eski Avrupa kültlerinin din adamları yakılarak 
öldürülme cezasına çarptırılmıştır. Özellikle XV. yüzyıl, ca-
dılıkla suçlananlara karşı şiddetli bir cezalandırma dönemi 
olmuştur. 

Dinî taassuptan kaynaklanan şiddet hareketlerini üç 
döneme ayırmak mümkündür: Birinci dönem Bizans’taki 
teolojik tartışmalar dönemidir ki burada daha çok teorik 
şiddet söz konusudur. Resmi öğretiye aykırı davrananlar 
aforoz edilip sürgün edilmişlerdir. İkinci safha ikon kırıcı-
lığı safhasıdır ki bu dönemde ikonlara saygı gösterenlerle 
bunu putperestlik sayanların, şiddete varan mücadeleleri 
söz konusudur. Üçüncü safha ise Katoliklik ile Ortodokslu-
ğun birbirlerini aforoz ettikleri büyük bölünme dönemidir.

Yerel Avrupa kültleri dışında, Hıristiyanlık dışı dinlere 
ve dinî akımlara karşı da şiddet politikası sürdürülmüştür. 
Örneğin Ortaçağ konsillerinde, özellikle İslâm’a ve müslü-
manlara karşı sık sık Haçlı seferlerinin düzenlenmesi çağrısı 
yapılmış, bu kutsal savaşa katılanlar kilise tarafından takdis 
edilmiş, savaşta ölen Hıristiyanlar ise şehit ilan edilmiştir. 
Kilise Haçlı seferlerini Tanrı’nın iradesi olarak kabul etmiş, 
kendilerine karşı savaşılan müslümanların şeytan oldukla-
rını savunmuştur. Haçlı seferlerinde sadece müslümanlar 
değil yahudiler de cezalandırılmıştır. Haçlı orduları, İsa’nın 
katilleri olarak tanımladıkları yahudilerden çarmıh olayı-
nın intikamını almaya koyulmuştur. Nitekim yahudilere 
karşı hıristiyan tepkisi, XIII. yüzyılda onların İngiltere’den, 
İspanya’dan ve Portekiz’den kovulmalarına neden olmuş-
tur. Bazen da Haçlı seferlerinin muhatapları, çeşitli hıristi-
yan mezhepleri olmuştur. IV. Haçlı seferinde Latin hıristi-
yanlar, Ortodoksluğun hâkim olduğu İstanbul’u işgal edip 
yağmalamışlardır. 

Haçlı seferleri Hıristiyanlık için-
deki ayrılıkçılara ve müslümanlara 
karşı yapılmıştır ve bu savaşlarda 
oluk oluk kan akmıştır. Haçlı orduları 
1099’da Kudüs’ün alınışında, karşılaş-
tıkları herkesi katletmişlerdir. Müslü-
manların sığındığı Ömer Mescidinde, 

tarihçilerin ifadesine göre akan kan, süvarilerin dizlerine 
kadar çıkmıştır. Kadınlar kılıçtan geçirilmiştir. Batı’da ise 
ayrılıkçılara karşı önce Engizisyona, sonra da savaşa başvu-
rulmuştur. Catharlara karşı yapılanlar ürkütücüdür. Sadece 
heretikler yakılmakla kalmamış, alınan yerlerdeki bütün 
halk kılıçtan geçirilmiştir.

Din savaşları hıristiyanların birbirlerini kırdıkları ve 
uzun süren savaşlardır. Hıristiyanlığın kilise merkezli şiddet 
eylemleri, Ortaçağ ve sonrasında düşünürlere, bilime, bilim 
adamlarına, kilise otoritesine karşı çıkan siyasal liderlere, 
dinî düşünce ve yaklaşımlarıyla kilisenin çizdiği sığ kalıp-
ların dışına çıkanlara da olanca hızıyla devam etmiştir. Bu-
rada görüşleri nedeniyle diri diri yakılan Bruno (1548-1600) 
ve Çek millî kahramanı ve ilahiyatçı Jan Huss (1372-1415) 
zikredilebilir.

Katolikliğin bu şiddet politikalarına karşı oluşan Pro-
testanlık da şiddeti savunmuştur. Mesela Luther, Haçlı se-
ferlerini eleştirirken, diğer taraftan Hıristiyanlık dışı dinle-
re karşı şiddet polemikleri üretir. Bir taraftan Hıristiyanlık 
adına savaşmayı kınarken, diğer taraftan “Mesih karşıtlığı-
nın gövdesi olarak nitelediği müslümanlarla ilgili “Biz on-
ları, din adamlarıyla birlikte kılıçtan geçirmedikçe ve onla-
rı ölüme atmadıkça onlara karşı galip gelemeyiz” der.8 Lut-
her, Papalığın güdümündeki savaşa karşı çıkmaktadır; yok-
sa onun Hıristiyanlıkta savaşa ve şiddete yer olmadığı gibi 
bir fikri yoktur. Nitekim köylüler isyanı sırasında halka kar-
şı prenslerin yanında yer almış ve halkın katledilmesinin di-
nen meşruluğunu savunmuştur.

Hıristiyanların şiddet ve baskı anlayışları sömürü 
ve emperyalizm dönemlerinde de devam etmiş, sömür-
ge bölgelerinde kiliselerin ve misyonerlik teşkilatlarının 
sömürgeci güçlerle işbirliği içinde olmaları ilginçtir. Bu 
yönüyle Kilise ve hıristiyan misyonerler, sömürge bölge-
lerinde sömürge faaliyetlerinin meşrulaştırılması ve sö-
mürgenin sürmesi konusunda adeta bir öncü kuvveti gibi 
çalışmışlardır. Batı dünyasında çeşitli hıristiyan gruplar, 

şiddet hareketlerini benimsemiş ve 
taraftarlarını bu yöne yönlendirmiş-
tir. 18 Kasım 1978’de “Halk Tapınağı” 
kilisesi bağlıları topluca intihar etmiş-
lerdir. Yetişkin, çocuk ve bebeklerden 
oluşan 913 kişi intihar etmiştir.

Gerek kendilerine gerekse dışa 
yönelik tedhiş eylemlerinde bulun-

Bazı gruplar, Mesih’in gelişini 
hızlandırmak amacıyla, Vahiy 
kitabında öngörülen şiddet 

olaylarına zemin hazırlama, bunun 
için de örneğin İsrail tarafından 
Ortadoğu’da işlenen şiddet ve 
katliamlara maddî ve siyasal 

destek sağlama gibi girişimler 
içerisindedir.
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maktan kaçınmayan bu hıristiyan gruplar ABD dışında da 
vardır. Nitekim geçtiğimiz yıllarda ABD dışı çeşitli Ame-
rika ve Avrupa ülkeleriyle Afrika’da örgütlenmiş olan ve 
Mesih’in yeniden gelişiyle ilgili kehanetin gerçekleşmesi-
nin an meselesi olduğuna inanarak insanlığı kıyamete gö-
türecek olan son savaşın yakın olduğunu düşünen ve bu 
bağlamda şiddet olaylarına başvuran çeşitli Hıristiyan kili-
selerin varlığı bilinmektedir. Bunlar arasında 1994’te İsviç-
re ve Kanada’da toplu intiharlar ve katliamlarla gündeme 
gelen Güneş Tapınağı Tarikatı ile dünyanın sonunun çok 
yakın olduğunu düşünerek 1997’de San Diago’da toplu bir 
intihar eylemi gerçekleştiren “Cennetin Kapısı” hareketini 
saymak mümkündür.

Hıristiyanlıkta Şiddetin Kaynakları
Günümüzde kendisini dış dünyaya karşı barış ve ba-

ğışlama/hoşgörü gibi kavramlarla tanıtmaya çalışan Hı-
ristiyan geleneği bağlılarının, geçmişten günümüze tarih 
boyu şiddete başvururken hangi dinsel temaları kullan-
makta oldukları, üzerinde durulması gereken bir konudur. 
Hıristiyan kutsal kitabında ve Hıristiyan teolojisinde şid-
dete dayanak oluşturan çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. 
İncillerde Hz. İsa, sevgiyi vurgulamasına rağmen, nefret 
ve öfke içeren pasajların ve tanımlamaların bulunması da 
dikkati çeker. Örneğin, İncillere göre İsa, geliş gayesiyle il-
gili olarak şöyle der: “Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi 
sanmayın! Ben barış değil kılıç getirmeye geldim. Çünkü 
ben, oğulla babasının, kızla annesinin, gelinle kaynana-
sının arasına ayrılık sokmaya geldim” (Matta, 10/34-35; 
Luka, 12/51-53). Bir başka yerde de “Kılıcı olmayan abasını 
satıp bir kılıç alsın” demektedir (Luka, 22/36-38).

Bir taraftan sevgi, bağışlama ve hoşgörüyü öğütleyen 
Hz. İsa’nın, kılıçla geldiğini söylemesi, ağacı lanetlemesi, 
Yahudi din adamları için ağır eleştirilerde bulunması nasıl 
izah edilecektir?

İncil metinlerinde ve Yeni ahit’in diğer kitaplarında 
tasvir edilen İsa, Antakya merkezli Helenistik cemaat tara-
fından kurgulanan ve Pavlus tarafından geliştirilen imanın 
Mesihi olan ilâhî oğul İsa’dır. Bu İsa figürünün ise Filistin’de 
yaşayarak halkı, Mûsâ’nın öğretilerine ve Tanrı’ya iman 
edip O’nun emir ve yasaklarına uyarak Tanrı’nın egemen-
liğine girmeye çağıran, ahlâksızlığı, din simsarlığını ve sö-
mürücülüğü tenkit eden peygamber İsa ile bir ilişkisi yok-
tur.9 Pavlus da zaman zaman muhaliflerine karşı hakaret ve 
yergi dolu sözler ve şiddet çağrıştıran ifadeler kullanmak-

tadır (Galatyalılara Mektup, 1/8-9). Yeni Ahit külliyatı içe-
risinde şiddetin en yoğun işlendiği bölüm Yuhanna’nın 
Vahyi bölümüdür. Vahiy adını taşıyan bölümde dünya-
nın sonlarına doğru olacak hadiseler, Mesih’in gelişi ön-
cesi kaos dönemi, Mesihin ikinci gelişi ve sonrasında kö-
tülüğe karşı yapılacak mücadele konu edinilir ve gittikçe 
artan şiddet ve felaketler Mesih’in ikinci gelişine dünyayı 
hazırlamaya yönelik ilâhî bir takdir olarak görülür.

Yuhanna’nın Vahyi bölümünde yer alan, gelecek 
dönemle ilgili şiddet sahneleri, Mesihçi ve milenarist Hı-
ristiyan akımlar için temel referans olmuştur. Günümüz-
de sayıları bir hayli kabarık olan evanjelik Hıristiyanlar, 
Yuhanna’nın kehanetlerinde bahsettiği, Mesih’in gelişi-
ne zemin hazırlayan bu şiddet olaylarının bir an evvel 
olması beklentisi içindedirler. Bu gruplar İsrail’in kurul-
ması ve Yahudilerin yöre halkına yönelik şiddet eylemle-
ri gibi Ortadoğu’da gelişen bazı olaylara büyük sempati 
ile bakmakta, bunları dünyanın sonuna ilişkin kutsal ki-
tapta bahsedilen ilâhî takdirin birer tecellisi olarak de-
ğerlendirmektedir. Hatta bazı gruplar, Mesih’in gelişini 
hızlandırmak amacıyla, Vahiy kitabında öngörülen şid-
det olaylarına zemin hazırlama, bunun için de örneğin 
İsrail tarafından Ortadoğu’da işlenen şiddet ve katliam-
lara maddî ve siyasal destek sağlama gibi girişimler içe-
risindedir.

Netice olarak şu tespiti yapmak mümkündür: İncille-
re göre Hz. İsa, savaşın değil barışın elçisidir. O “Ne mutlu 
barışı sağlayanlara” demektedir (Matta, 5/9). Matta İnci-
linde yer alan meşhur konuşmasında o düşmanlığa değil 
dostluğa, kin ve nefrete değil sevgiye, zulüm ve haksızlığa 
değil adalete, intikama değil affetmeye davet etmektedir 
(Matta, 5-7. baplar). Eğer İsa Mesih’in mesajı bu ise, o za-
man Hıristiyanlığın tarihi, Hz. İsa’nın tebliğ ve mesajıyla 
çelişmektedir. Şu halde sadece bu mesajın adı diye tak-
dim edilen Hıristiyanlık kelimesi gibi, bu mesajın tarihi 
denilen Hıristiyanlık tarihi de İsa Mesih’e yabancıdır.   

1.   Şinasi Gündüz, Dinsel Şiddet, Samsun 2002, s. 25.
2.   L. Debarge, “Violence”, Catholicisme, XV,1190.
3.   Gündüz, a.g.e., s. 34.
4.   Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri, İstanbul 2000, s. 481.
5.    Debarge, “Violence”, Catholicisme, XV, 1190.
6.    Debarge, a.g.e., s.1190.
7.   O. Vallet, Petit lexique des guerres de religion d’hier et d’aujourd’hui, Paris 2004, 

s.134-136.
8.   L. Hageman, Martin Luther ve İslam Anlayışı, çev. K. Kahramantürk, İzmir 2000, 

s.10 vd.
9.   Gündüz, Dinsel Şiddet, s. 62.
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“DÜŞMANLARIMIZA 
GELİNCE; ONLARA 

ADALETTEN 
BAŞKASINI 

BORÇLU 
DEĞİLİZ!” 

İsmail KILIÇARSLAN*

* Gazeteci yazar
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 Uzunca sayılabilecek ömründe şiddetin her tür-
lüsüne maruz kalmış bir isim Aliya İzzetbegoviç. Daha 
yolun başından, öğrencilik yıllarından ömrünün sonuna 
kadar “başka türlü yaşamanın yolu var” dediği için başı-
na gelmeyen kalmamış. İşte, size şiddetin günümüzdeki 
en keskin nedenlerinden biri: “Sizin inandığınıza inan-
mıyor diye şiddet uygulamak.” 

Daha lise çağındayken, eğitim gördüğü Alman li-
sesinin müfredatına inat, Başçarşı’daki o muhteşem ca-
minin insanı çağırdığı yere doğru ilerlemeyi seçmenin 
bir bedeli olacağını biliyordu Aliya. Biliyor ve bu bedeli 
kayıtsız şartsız bir teslimiyetle ödemeye de hazır görü-
nüyordu. 

Aliya, 16 yaşındayken Ömer Behmen, Halit Kay-
taz, Hasan Biber gibi arkadaşlarıyla Genç Müslümanlar 
(Mladi Müslümani) teşkilatını kurduğunda, hayatının 
sonuna dek sürecek zorlu bir yolculuğa çıkmaya karar 
vermişti. O yolculuğun adı “kendi inanç ve medeniyet 
değerlerine bağlı bir hayatı yaşayabilmek” yolculuğu 
idi. Ne asil bir yolculuk amacı! 

Osmanlı, Balkanları kaderine terk etmek zorunda 
kalıp bu topraklardan çekildiğinde kâbus dolu bir tarih 
yaşamaya başlayan Boşnaklar, Birinci ve İkinci Dünya 
savaşları boyunca “arada ve sahipsiz” kalmanın bütün 
sıkıntılarını yaşamışlardı. Ne Hırvatlar gibi Katolik dün-
yasından destekçileri olmuştu, ne de Sırplar gibi Rus 
ve Ortodoks dünyasının koruyuculuğunu yanlarında 
hissetmişlerdi. Boşnaklar için Avrupa’nın orta yerinde 
“Müslüman olmak” her türden şiddete maruz kalmak 
için yeter sebepti. 

Birinci Dünya Savaşı öncesi ve esnasında sistema-
tik olarak fakirleştirilen ve yok edilme tehdidiyle karşı 
karşıya kalan Boşnaklar, İkinci Dünya Savaşı gelip kapı-
ya dayandığında “ortadan kaldırılabilir en kolay halka” 
olarak yapayalnızdılar. İşte, Aliya ve arkadaşlarının kur-
duğu ve her türlü baskıya rağmen 
yaşatmaya muvaffak oldukları Genç 
Müslümanlar Teşkilatı bu yapayal-
nızlığın içerisinde yapılabilecek ne 
varsa yaptılar. İkinci Dünya Savaşı 
esnasında temel çalışma alanlarını 
“Sırp ve Hırvatların yoğun olarak 
yaşadıkları bölgelerdeki Boşnak-
ların canlarını kurtarmak” olarak 
belirleyen teşkilat, savaş boyunca 

binlerce insanı Saraybosna ve civarındaki Boşnak yo-
ğunluklu bölgelere taşımayı başardı. Gene de İkinci 
Dünya Savaşı’nda ölen Boşnakların sayısı kayıtlara “yüz 
bini aşkın” olarak geçti. 

İkinci Dünya Savaşı dünyaya “Yugoslavya Federal 
Cumhuriyetler Birliği” isminde bir ülke armağan etti. 
Bu ülkenin 6 federal Cumhuriyetinden biri de Bosna 
Hersek’ti. Komünizm idealine bağlı bir ülke olarak haya-
ta geçen Yugoslavya’da “Müslüman ve Boşnak” olmanın 
geçer akçe olmayacağının ispatı ise gecikmedi. Aliya ve 
teşkilattan pek çok arkadaşı hapishanenin yolunu tuttu. 
1949’dan 1954’e kadar 5 yılını hapiste geçiren Aliya, gör-
düğü pek çok maddî-manevî işkenceye rağmen “dönen 
dönsün, ben dönmezem yolumdan” dizesini haykırdı 
hep. Hapisten çıkar çıkmaz, faaliyetlerine kaldığı yerden 
devam eden Aliya’nın karşısında bu kez yeni ve güçlü 
bir düşman vardı: Tito. 

Dinî hayatın her türlüsüne; bilhassa da İslam’a karşı 
acımasızlığı ile tanınan Tito, iktidarda olduğu uzun dö-
nem boyunca “din fikri” ile mücadele etti. Tito’nun ikti-
dara gediği 1953’ten 1974 yılına kadar “din ve ifade öz-
gürlüğüne uygulanan şiddet”le mücadele eden Aliya ve 
arkadaşları, diğer etnik grupların da katkılarıyla 1974’te 
Yugoslavya anayasasının değiştirilmesini kutladılar. Yeni 
anayasaya göre bazı cami ve medreseler açılabildi, kimi 
dinî ayinlere kısmen de olsa serbestlik getirildi. 

1983 yılına gelindiğinde Aliya, 1970 yılında yazdı-
ğı ve bu sebeple pek çok badire atlattığı kitabı “İslâmî 
Manifesto”yu kimi eklerle yeniden yayınladı. Müslüman 
Boşnaklar arasında büyük bir heyecanla karşılanan bu 
kitap doğal olarak Yugoslavya’nın iç dinamiklerini ha-
rekete geçirdi ve Aliya “Avrupa’nın orta yerinde radikal 
bir İslam devleti kurmaya çalışmak” suçlaması ile 11 yıl 
hapse mahkûm edildi. “Düşünce”, bir kez daha şiddetle 
susturulmaya, bastırılmaya çalışıldı. Ancak, neredeyse 

insanlık tarihinin başından beri “dü-
şünce” şiddete yenilmemişti ve bu 
kez de böyle oldu. Aliya’nın yasak-
lanan kitabı el altından yüzbinlerce 
insana, on binlerce eve girdi ve Bos-
na Hersek’in İslamî uyanışının anah-
tarı olmayı başardı.

1983-1988 yılları arasında ge-
çirdiği hapis dönemi Aliya için ade-
ta bir fırsata dönüştü. Kendisi ve 

Osmanlı, Balkanları kaderine terk 
etmek zorunda kalıp bu topraklardan 

çekildiğinde kâbus dolu bir tarih 
yaşamaya başlayan Boşnaklar, Birinci 

ve İkinci Dünya savaşları boyunca 
“arada ve sahipsiz” kalmanın bütün 

sıkıntılarını yaşamışlardı. Ne Hırvatlar 
gibi Katolik dünyasından destekçileri 

olmuştu, ne de Sırplar gibi Rus ve 
Ortodoks dünyasının koruyuculuğunu 

yanlarında hissetmişlerdi.
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halkı için yapmayı hedeflediği hemen her şeyi tüm ay-
rıntıları ile bu dönemde planladı. Belki daha da önemlisi 
hapis yıllarında kaleme aldığı “Doğu Batı Arasında İslâm” 
isimli muhteşem kitap Aliya’yı bir aktivist, bir avukat, bir 
dava adamı olma katından bir düşünür, hatta bir filozof 
olma katına çıkardı. 

1988 yılında ilan edilen afla hapisten çıktığında 
Aliya İzzetbegoviç, halkının kaderinde kilit bir rol üst-
leneceğinin, yaklaşan fırtınadan ancak -bir Musa gibi- 
Kızıldeniz’i ikiye bölerek kurtulmanın mümkün olduğu-
nun tamamen farkındaydı. “Üçüncü Yol” diyordu durma-
dan; Sırplaşmak ya da Hırvatlaşmak yerine “Müslüman 
kalmak”; doğulu ya da batılı olmak 
yerine “kendisine mahsus bir yol 
çizmek”; ezmek ya da ezilmek yeri-
ne “adaletli bir hayata adanmak.” 

1990’lı yılların başında 
Yugoslavya’da esmeye başlayan 
bağımsızlık rüzgârları 1992 yılında 
Bosna Hersek’te de “bağımsızlık ila-
nı” ile sonuçlandı. Ancak, Boşnakla-
rın bağımsızlığına itiraz eden Sırp-
lar, topyekûn bir soykırıma giriştiler. 

Aliya, şiddetin bu en soysuzu, en uğursuzu esnasında 
halkının lideri olarak kaçınılmaz olarak görünen yenilgi-
yi engellemek için kolları sıvadı.   

Kosova ovasında “artık 500 yıllık intikamımızı al-
manın zamanı geldi, müslümanlara ölüm” çığlıkları 
atan Sırp lider Mileşoviç, batı dünyasının -en hafifinden 
söylersek- kayıtsızlığından da faydalanarak soykırımın 
fitilini ateşledi. Yugoslav ordusunun tüm silahlarıyla 
mücehhez hale gelen Sırp güçleri karşılarında silahı ol-
mayan bir halk buldular ve savaşın kolayca biteceğini 
zannettiler. Ancak hesaba katmadıkları bir şey vardı: Bo-
yun eğmeyi sözlüklerinden çoktan çıkarmış olan Aliya 
ve arkadaşları. 

Şimdi size, şiddetin en kirli halinden bahsetmek 
isterim. Pazar yeri katliamlarını hatırlar mısınız? Sırpla-
rın Saraybosna’daki pazar yerine attığı bombalar sonu-
cu onlarca insan ölmüş, yüzlercesi de yaralanmıştı. Tek 
amaçları evlerine pişirecek bir şeyler götürmek isteyen 
yüzlerce insan. Sırplar, bu saldırıları “dünyanın dikkatini 
çekip mağdur edebiyatı yapmak için” bizatihi Boşnak-
ların düzenlediğini iddia etmişlerdi. Avrupalı gazeteler 
de günlerce bu iddiayı manşetlerine taşımışlardı. İşte, 
pazar yerine atılan bombadan daha kirlisi, daha beteri 
o gazetelerin uyguladıkları “medyatik şiddet” idi bana 
kalırsa. 

Bosna Hersek’te Müslümanların yoğun olarak ya-
şadıkları her yerden acı dolu haberler geliyordu. Çoluk-
çocuk, genç-yaşlı bütün bir Boşnak halkı “var olmaya, 
var kalmaya”  çabalıyordu. Bütün bu şiddet sürerken 
“Babo” lakaplı Aliya, bir yandan dünyaya Bosna’nın se-
sini duyurmaya çalışıyor, bir yandan düzenli bir ordu 
kurup mücadele etmeye çabalıyor, bir yandan da her 
savaşın doğal olarak getirdiği yağmacılık, karaborsa 

gibi durumlarla baş etmeye gayret 
ediyordu. İlginç olanı şuydu. Bunca 
hengâmenin arasında Aliya, yaşam 
pratiğinden bir tek geri adım bile 
atmıyordu. Sabahları evinden hü-
kümet binasına yürüyerek gidiyor, 
cephede olmadığı zamanlar akşam 
yemeğini mutlaka çocukları ile yi-
yor, mum ışığının aydınlatmaya ça-
lıştığı Saraybosna sokaklarında hal-
kına umut dağıtıyordu.  

Aliya, develere fazla yük 
yüklenmesini “adaletsizlik” olarak 

gören bir Peygamberin ümmeti 
olmanın insana yüklediği o büyük 

sorumluluğun farkında bir adamdı. 
En nihayet “bir peygamber savaş 
zırhını giydiğinde onu çıkarmaz” 

sözünün ne anlama geldiğini 
hepimizden daha iyi ve daha derin 

kavramış bir adamdı.
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Saraybosna’ya topların yoğun olarak düştüğü bir 
gün, bir kadının “başkanım, her yere toplar düşüyor ve 
siz yürüyorsunuz” deyişine Aliya’nın “bu üzerinde çok 
düşünülmüş, uzunca bir yürüyüştür” deyişini hatırdan 
hiç çıkarmamak gerek. 

Aliya, şiddet karşısında hep iki tutumu savundu. 
Birincisi “şiddete asla boyun eğmemek”, ikincisi ise “şid-
dete adalet ölçüsünü hiç elden bırakmadan karşılık ver-
mek.”

Komuta kademesinde bir askerin “Sırplar çocuk-
larımızı, yaşlılarımızı, gebe kadınlarımızı öldürüyor. Biz 
niçin aynısını yapmıyoruz?” sorusuna “bunu yaparsak 
onlardan ne farkımız kalır?” sorusuyla karşılık veren ada-
mın adıdır çünkü Aliya. 

Üç yıla yakın süren soykırımda Aliya’nın kontrol et-
tiği Boşnak birliklerinin bir teki bile “insanlık dışı şiddet” 
uygulamasına girişmemiştir. Avrupalı liderlere yaptığı 
bir konuşmada “ben karşınıza başı önde gelmiyorum, 
çünkü çocuk öldürmedik, yaşlı öldürmedik, kutsal yer-
lere saldırmadık; ama Sırpların başı önde, çünkü bun-
ları yaptılar” diyen Aliya, nebevî ölçülerle donanmış bir 
“bilge” olduğunu da ortaya koymuş oluyordu böylece. 
“Tarih; küçük, âdil, kararlı, akıllı ve cesaret sahibi insan 
topluluklarının olayların seyrini değiştirdiklerini anlatır” 
diyordu çünkü Aliya.   

Nihayet, Bosna’daki durum tersine dönmeye baş-
ladığında; yani Boşnaklar, Aliya’nın kurduğu düzen-
li orduyla, Sırplara ağır hasarlar vermeye giriştiğinde 
Avrupa’nın ve ABD’nin aklına savaşı durdurmak geldi. 
İşte tam da o noktada devreye “bürokratik şiddet” girdi. 

Avrupa ve ABD, sanki savaşın suçlusu Boşnaklarmış 
gibi “elindeki silahları imha et, ülkenin de sadece %51’i 
senin olsun” diye diretiyorlardı. Hapishaneyi, savaşı, ka-
yıpları yaşamış Aliya, “ya bu aptalca anlaşmayı imzala-
yacağım ya da eve ‘savaşa devam ediyoruz’ cümlesi ile 
döneceğim, kendimi çarmıha gerilmiş İsa gibi hissedi-
yorum. Hayatımın en zor anı” cümleleriyle tanımladığı 
Dayton anlaşmasını imzaladı. Muzaffer bir komutan, 
saygın bir devlet adamı, fikirleriyle insanları sarsan bir 
düşünür olarak 2003 yılına değin şerefli bir hayat sürdü. 

Aliya, şiddetle mücadelede -yirminci yüzyıl şartla-
rında bile- nebevî metodun uygulanabileceğini orta-
ya koymuş bir adamdı. Develere fazla yük yüklenmesini 
“adaletsizlik” olarak gören bir Peygamberin ümmeti ol-

manın insana yüklediği o büyük sorumluluğun farkında 
bir adamdı. En nihayet “bir peygamber savaş zırhını giy-
diğinde onu çıkarmaz” sözünün ne anlama geldiğini he-
pimizden daha iyi ve daha derin kavramış bir adamdı.

Kimileri onun “modern Gandi” olduğunu söyleye-
cektir size. Bu dolmayı yutmayın. Kimileri “milliyetçi” 
olduğunu iddia edecektir. Gülüp geçin. Kimileri “Day-
ton anlaşmasını imzalaması gerekmezdi” cümlesini ku-
racaktır. Hudeybiye’yi hatırlayın. O, tastamam Resûl’ün 
izinden giden tertemiz bir müslüman, pak bir mümindi 
sadece. İnandığı kitap, teslim olduğu peygamber ona ne 
emrediyorsa onu yapmaya çalışıyordu.   

Aliya’nın bu uzun ve çileli hayatında örnek alabi-
leceğimiz davranışlarının, başucumuza asabileceğimiz 
sözlerinin sayısı o kadar çok ki. Ancak ben hemen her 
gün hatırımda tutmaya çalıştığım bir sözü ile bitireyim 
istiyorum: “Düşmanlarımıza gelince; onlara adaletten 
başkasını borçlu değiliz.” 
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AİLE İÇİ ŞİDDET HAKKINDA 
BİLİNMESİ GEREKEN
TEMEL MESELELER

Aliye MAVİLİ AKTAŞ*

*Prof. Dr. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Genel olarak şiddet; bireyin bedensel ve ruhsal açıdan zarar görmesine, 
yaralanmasına, sakat kalmasına neden olan bireysel ve toplu hareketlerin tamamıdır. 

Aile içi şiddet ise, bu davranış ve eylemlerin aile içinde gerçekleşmesidir.
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 Küresel koşullarda yaşanan ekonomik krizler, doğal 
afetler, bölgesel savaşlar, yoksulluklar, işsizlik ve gelir da-
ğılımı eşitsizlikleri gibi makro problemlerin ülkemize et-
kilerinin de olduğunu görebiliriz. Ülke olarak büyüme ve 
kalkınma ivmesinde yaşadığımız son dönemde, medyada 
karşımıza çıkan şiddet olaylarındaki artış bizi endişelendir-
mektedir. Ana haber programlarında aile içi şiddetin yer al-
madığı bir gün hemen hemen yok görünüyor gibidir. Oysa 
son yıllarda kadının eğitim durumunun yükseldiği, istihda-
ma yönelik ayrımcılıkla mücadele edildiği, politikacı kadın 
sayılarımızın, üst düzey kadın yöneticilerimizin arttığı vb. 
olumlu gelişmeleri; aile içi şiddetin ve boşanmaların arttı-
ğı, çocuğa yönelik istismar vb. olumsuz durumlarla birlikte 
görüyoruz. Genel olarak şiddet; bireyin bedensel ve ruhsal 
açıdan zarar görmesine, yaralanmasına, sakat kalmasına 
neden olan bireysel ve toplu hareketlerin tamamıdır. Aile 
içi şiddet ise, bu davranış ve eylemlerin aile içinde gerçek-
leşmesidir. Aile içi şiddet büyük oranda kadın ve çocuklara, 
nadiren de yaşlılara yönelik olmaktadır. Geleneksel kültü-
rümüzde kadın, çocuk ve yaşlının korunması ve desteklen-
mesine ilişkin değer ve ahlâk anlayışı varlığını korusa da, 
davranışlara yansıyan bir değer birliği görmediğimiz anlar 
çoğalmaya başladı. Günümüzde dünyada her üç kadından 
birinin birlikte yaşadığı eşleri tarafından şiddete maruz 
kaldığına ilişkin gerçeklerin ülkemiz açısından da geçerli 
olduğunu söyleyebiliriz.

Aile içi şiddetin suç sayılması son yıllara değin ihmal edil-
miş olsa da, 1990’lardan sonraki düzenlemelerde kadın ve ço-
cuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok yaptırım 
getirilmiştir. Konu ile ilgili 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair 
Kanun’da yapılan son düzenlemelerle denetimin sıklaştırılıp, 
tedbir kararlarının etkili bir şekilde uygulanabilmesi için elekt-
ronik kelepçe ve dürtü kontrolü tedavilerinden söz edildiğine 
tanık olmaktayız.

Aile içi şiddetin kamuoyunu rahatsız eden boyutu, med-
yadaki kadına ve çocuklara yönelik şiddet haberlerinin art-
masından kaynaklanıyor olabilir. Ancak 
bu haberlerin veriliş biçimi ve süresinin 
bu durumları arttırıcı bir uyaran olup 
olmadığı da incelenmesi gereken bir 
husustur. Kısaca aile içi şiddet, toplum-
sal şiddetten bağımsız olmayan ancak 
ailenin güçlü üyesinden güçsüz üyele-
rine yönelmiş psikolojik, fiziksel, cinsel 
ve ekonomik boyutları olan şiddettir.

Aile İçi Şiddet Türleri
Daha önce de vurgulandığı gibi aile içi şiddet ailede 

en zayıf durumda olan bireye ya da bireylere yöneliktir. 
Şiddet güçlüden güçsüze yönelik olarak ortaya çıkmakta-
dır. Bu durumda ailede en fazla şiddet mağduru olan ka-
dın, çocuk ve yaşlılardır.

Şiddeti dört ana başlık altında toplamak mümkün-
dür. Bunlar fiziksel şiddet, cinsel şiddet, psikolojik şiddet 
ve ekonomik şiddettir. Öncelikle şiddet, fiziksel güç kulla-
narak korkutularak yürütülen bir güç dengesizliğine işaret 
eder.

Fiziksel Şiddet: Tekme, tokat, sopayla dövme, yum-
ruklama biçiminde olabilir. Yüze yakıcı madde dökme, 
bedene vurarak ya da yakarak zarar verme, kemer ve hor-
tumla dövme en uç şekli ise bıçak, silah ve balta gibi ölüme 
neden olma biçimlerinde görülebilir.

Cinsel Şiddet: Kadına veya çocuğa hoşlanmadığı 
tarzda sözle taciz, şaka ve dokunmayla başlamaktadır. Bu 
bağlamda kadını bazen de çocuğu cinsel ilişkiye zorlama 
en belirgin özelliktir. Aşırı kıskançlık, cinsel suçlama, aldat-
ma, yetersizlik biçiminde olabilir. Cinsel şiddet olaylarında 
kadının istemediği bir tarzda cinsel ilişkiye zorlanması, acı 
veren obje veya nesneler kullanılması gibi saçma davranış-
lar da görülebilir. Bu tür şiddetin çocuğa yönelik boyutu 
ciddi bir istismar, suç ve hak tecavüzüdür. Kadının ve çocu-
ğun böylesi bir mağduriyet içinde olduğuna ilişkin medya-
da son dönemdeki haberleri düşündüğümüzde durumun 
ciddiyeti daha iyi anlaşılacaktır. Eşine “hayır” deme hakkı 
ol(a)mayan bir kadınlık rolü beklentisi, kadının şiddet gör-
mesi için yeter gerekçe olarak kabul edilebilir.

Psikolojik İstismar ve Şiddet: Bu tür şiddet duygu-
sal veya sözel istismar biçiminde görülebilir. Dövüleceğin-
den korkan bir kadının, çocuğun ve yaşlının psikolojik ola-
rak da örselenebileceği çok açıktır. Kadına eğer terk eder-
se intihar edeceğini ya da çocuklarını kaçırabileceğini söy-
lemek önemli bir korku nedenidir. Günümüzde ekonomik 

gücünden veya maaşından yararlan-
mak üzere dövülen, aç bırakılan ya 
da huzurevine gönderilmek ile teh-
dit edilen yaşlılar görmekteyiz. Böy-
lesi örneklerde yaşlının ağır deman-
sı (50 yaşının üzerinde ortaya çıkan 
ve çoğu kez yavaş ilerleyici olan, bey-
nin bilgi, davranış ve gündelik yaşa-
mı sürdürme konularında gösterdi-

Şiddeti dört ana başlık altında 
toplamak mümkündür. Bunlar 

fiziksel şiddet, cinsel şiddet, 
psikolojik şiddet ve ekonomik 

şiddettir. Öncelikle şiddet, fiziksel 
güç kullanarak korkutularak 

yürütülen bir güç dengesizliğine 
işaret eder.
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ği yetersizlik) ya da sakatlığı olduğun-
da huzurevinde kalması yerinde bir se-
çim olabilir. Ancak terk edilme biçimin-
de huzurevine göndermekle korkutma, 
bilinç sağlığı yerinde bir yaşlıya yapılırsa 
bu bir istismardır. Çocuğuna, “seni terk 
ederim, seni sevmem” diyen anne baba-
nın da aynı şekilde istismar ettiğini söy-
leyebiliriz. Fiziksel güç kullanarak aşağı-
layıcı işler yaptırılmaya zorlamak (saçı-
nı kesmek, elbiselerini kesmek, tabağı-
nı yalatmak v.b.) yanında silahla oyna-
mak, araba kullanırken hız yapmak, kır-
mızı ışıkta geçmek, benlik saygısını kü-
çültücü küfürler etmek, hakaret etmek 
(sen ne aptalsın, geri zekalı seni … v.b.) 
psikolojik istismar ve şiddet davranışla-
rıdır. Duygusal istismar mağduru kişilerin kendini güven-
de hissetmediğini görürüz. Psikolojik istismarın kontrol (ar-
kadaşlarını görmeye izin vermeme, dışarıya çıkmasını kısıt-
lama v.b.) boyutundaki ileri seviyelerin fiziksel şiddete dö-
nüşme ihtimali çok yüksektir. Böylesi bir korku içindeki bi-
rey her an öldürüleceğinden bile korkabilir.

Ekonomik Şiddet: Günümüzde daha çok belirgin 
hale gelen bir şiddet türüdür. Kadına, çocuğa ve yaşlıya 
yönelik boyutlarında farklılıklarını görebiliriz. Söz gelimi 
evde çocukların ve erkeğin bakım ihtiyaçlarını karşılayan 
(yemek yapma, temizlik v.b.) kadına yeteri kadar para ver-
meden bunları yapmaya zorlama, kadından para saklama, 
kadının maaşı ve geliri (varsa) üzerinde yetkili ve otoriter 
olma, hatta el koyma davranışları. Ailenin ortak gelirini 
saklayarak çocukları ve kadını yoksulluk kültürüne boğ-
ma ya da maruz bırakma, hastalık, cimrilik durumları eko-
nomik şiddettir. Yaşlının maaşına el koyma, onun gelirini 
zorla elinden alma, ihtiyaçlarını karşılamama, hatta aile 
mirasından kız çocuğuna ve kadına pay vermeme de eko-
nomik şiddet içindedir.

Sonuç
Aile içi şiddet istemediğimiz ve benimsemediğimiz 

bir durum olarak kadının, çocuğun ve yaşlının fiziksel, psi-
kolojik ve sosyal iyilik halini tehdit eden benlik saygısını 
azaltan, hatta yaşama hakkını elinden alan bir tepkisel-
liktir. Şiddet, şiddet uygulanan kişinin mağduriyetine yol 

açan sorumsuz bir özgürlük yaklaşımı-
dır. Şiddet davranışı günümüz koşulla-
rında ailede bireysel özgürlüklerle ilgi-
li en bencil, en hastalıklı davranış örün-
tüsüdür. Şiddet güçlüden güçsüz olana 
yönelik gelişen psikolojik, fiziksel, cin-
sel ve ekonomik tipleri olan istenme-
dik bir durumdur. Bazen hepsi bir ara-
da güçsüzün hayatını esir alır.

Şiddet davranışını ortadan kaldır-
ma ve önlemeye ilişkin hukukî tedbir-
lerin tek başına önlemeye yetmeyece-
ği, yaygınlaşan şiddet olgusunun top-
lumun tüm kesimlerinin (aile, okul, 
medya v.b.) ortak kültürü ve katılımıy-
la durdurulabileceği açıktır. Bu arada 
sosyal refah hizmetlerinin (sığınma evi, 

kadın eğitimi ve güçlendirme programları) mağdurlara 
(kadın, çocuk, yaşlı, …) sunulmasına karşılık uygulayan-
lar için de (dürtü kontrol grupları, maaş kesintileri, zorun-
lu sosyal hizmetlerde kelepçe, tutuklama ve mahkûmiyet 
v.b.) yasal tedbirler ve önlemlerin bütüncül olarak sürdü-
rülmesi gerekir. Son dönemde kadına, yaşlıya ve çocuğa 
yönelik şiddeti önlemek üzere çok sayıda sivil toplum ör-
gütü tarafından yürütülen aile hayatı eğitim programları, 
ana-baba okulları, bilinçli aile, bilinçli toplum gibi eğitim 
programlarının yaygınlaşması iyi bir gelişme olarak sayı-
labilir. Neticede aile içi şiddetin önlenmesi toplumsal du-
yarlılıklar ile birlikte her alandaki şiddetin önlenmesine 
de yardımcı olacaktır.

Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı’nın kadına yönelik 
şiddet konusunda, devletin kadını güçlendirme (eğitim, 
istihdam, koruma v.b.) erkeği (tedavi, evden uzaklaştırma, 
hatta hapis v.b.) denetim ve düzeltmeye ilişkin aktif so-
rumluluk almaya ilişkin kararlılığı son derece olumludur. 
Ancak toplumsal katılım ve örgütlü bir sosyal refah ağına 
duyulan ihtiyaç ortadadır. Aile içindeki çocuk yetiştirme 
tutum ve yaklaşımlardan, mahalli düzeyde sığınma evi, 
toplum merkezi, aile danışma merkezi gibi sosyal hizmet 
kurumlarının yaygınlaştırılıp, profesyonel meslek elemanı 
sayılarının arttırılmasına olan ihtiyacımız açıktır. Zira aile 
birlikteliğimiz ve bütünlüğümüzün desteklenmesinin, 
gelecek nesillerin hayata tutunmalarında psiko-sosyal ve 
manevî donanımlarının güçlendirilmesinde önemli bir iş-
leve sahip olduğu âşikardır. 



ŞU
BA

T 
20

12

53

Çizim: Hasan Aycın



ŞU
BA

T 
20

12

54

AİLE OCAĞI: 
ŞİDDET DEĞİL

ŞEFKAT BUCAĞI
Huriye MARTI*

* Yrd. Doç. Dr., Konya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dinî Rehberlik Dairesi Başkanı

O’dur merhameti yaratan! “Rahmân” adıyla sınırsız ve 
sonsuz bir merhamet gösteren! “Rahîm” adıyla acıyan, 
şefkatiyle muamele eden, aff eden, nimet veren! Fani 
olmaktan çok uzak, bitmez tükenmez bir merhamet 
membaıdır Yüce Allah… Buyurur ki, “Rahmetim 
gazabımı geçti.”  Öyleyse merhamet Rahmânî’dir.

O’dur merhameti yaratan! “Rahmân” adıyla sınırsız ve 
sonsuz bir merhamet gösteren! “Rahîm” adıyla acıyan, 
şefkatiyle muamele eden, aff eden, nimet veren! Fani 
olmaktan çok uzak, bitmez tükenmez bir merhamet 
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 Merhamet öyle bir anlam derinliğine sahiptir ki, 
insanıyla, hayvanıyla, bitkisiyle, eşyasıyla bütün kâinatı 
kucaklayan ulu bir çınar gibidir. Şiddetin kavurucu sıcağın-
dan, öfkenin yok edici sağanağından kaçan her can, onun 
gölgesinde huzur ve güven bulur. Yaprakları göğe uzanan 
bu çınar sarsılmaz bir gövdenin üzerinde yükselirken, gü-
cünü Erhamü’r-râhimîn’den yani “Merhametlilerin En Mer-
hametlisi” olan Yüce Yaratıcı’dan alır.

O’dur merhameti yaratan! “Rahmân” adıyla sınırsız ve 
sonsuz bir merhamet gösteren! “Rahîm” adıyla acıyan, şef-
katiyle muamele eden, affeden, nimet veren! Fani olmak-
tan çok uzak, bitmez tükenmez bir merhamet membaıdır 
Yüce Allah… Buyurur ki, “Rahmetim gazabımı geçti.”1 Öy-
leyse merhamet Rahmânî’dir. Kibirlenerek Rabbimizin em-
rine karşı çıkan ve ilâhî rahmetten kovulan Şeytan ise pek 
acımasızdır. Şiddeti körükler, şiddete davet eder, şiddete 
sürükler! Hz. Âdem’i ve eşini aldatırken onlara hiç acıma-
dığı gibi, yoldan çıkardıklarını ateş çukurlarına sürüklerken 
de onlara hiç şefkat göstermez. Ahirette kendisini yoldaş 
sananları ortada bırakırken de onlara hiç merhamet etme-
yecektir. Öyleyse şiddet Şeytânî’dir.

Merhametten mahrum doğan var mıdır yoksa mer-
hamet her kulun kalbine doğuştan yerleştirilmiş bir tohum 
mudur? Merhamet duygusu insan olmakla eş ise, doğuş-
tan vardır. İnsan kendisine bahşedilen merhamet hissini 
duygudan davranışa çevirmekle mükelleftir. Gönlündeki 
merhameti beslemek, attığı her şefkatli adımla onu pekiş-
tirmek, yitip gitmesine engel olmak zorundadır. Merhamet 
dolu bir yaklaşım dinin emri ve merhametli oluş bir dav-
ranış formu ise demek ki merhamet, eğitimin konusudur.

Peki, merhametsiz tavırlar ve şiddet yandaşlığı nasıl 
ortaya çıkmaktadır? Acaba insanın canını, malını, dinini ve 
ırzını koruyabilmesi için yine doğuştan sahip olduğu öfke 
duygusunun yanlış yönlendirilmesi, kontrol altına alına-
maması, en önemlisi de öğrenilmiş öfke davranışlarının 
taklidi bunca şiddetin sebebi olabilir mi? O halde şiddet 
de bilinçli ya da bilinçsiz bir biçimde 
eğitimi alınan bir davranış formudur.

Merhamete ya da şiddete dayalı 
bir yaşam tarzının ilk eğitiminin alın-
dığı yer aile ocağıdır. Anne kucağında 
şefkati tadan yavru, yıllar ilerledikçe 
anne ve babasının davranışlarını iz-
lemek ve içselleştirmekle ya rahmeti 
ya da şiddeti benimser. Ne kadar çok 

merhamet davranışı görürse çevresinde, kâinatın her ferdi-
ne karşı ne kadar merhamet yaklaşımı izlerse, o kadar mer-
hametli bir birey olur. Ama ne kadar şiddete maruz kalırsa, 
ne kadar şiddet dolu sahneye tanıklık ederse, o kadar acı-
masız olur. İşte bu yüzden aile içinde eşlerin ve çocukların 
birbirlerine karşı merhameti son derece önem taşımakta-
dır. Zira yeni bir nesle yani toplumun geleceğine merha-
met de şiddet de öncelikle aile yoluyla taşınmaktadır.

Zihinlerimizi yeniden ilk sözlerimize çevirirsek, mer-
hamet bir çınardır demiştik. Bu çınarın köklerini besleyen 
ise Rahmet Peygamberi’dir. Çölün bütün acımasızlığını ha-
yatlarına taşıyan Cahiliye toplumunu merhamet ile tanıştı-
ran o değil midir? Barbarlığın ve çapulculuğun hayat tarzı 
haline geldiği, kabalığın ve şiddetin iletişim dili olarak ka-
bul gördüğü bir topluma “Siz yeryüzündekilere merhamet 
edin ki Yüce Allah da size merhamet etsin.”2 diye seslenen 
o değil midir? “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gön-
derdik.”3 buyuran Rabbinin kendisine yüklediği misyon ile 
insanlığa merhamet getirir Peygamberimiz. Ve “Sizden biri 
nasıl olur da hanımını köle döver gibi döver? Sonra bir de 
günün sonunda onunla aynı yatağı paylaşır!”4 diyerek ev 
içi şiddetin karşısındaki yerini açıkça belirler. Merhamet ba-
zen Resûl-i Ekrem’in tavırlarında hayat bulur: Bir diğer eşini 
kıskanıp da gönderdiği yemek tabağına elinin tersiyle vu-
rarak kıran Hz. Âişe’nin hâli karşısında, bir yandan yere dö-
külen yemeği toplarken bir yandan da “Anneniz kıskandı.” 
buyurur.5 Öfkeye yenilmez!

Merhamet bazen onun kararlarında okunur: Eşinden 
dayak yiyen ve hatta kolu kırılan bir hanımın şikâyeti üzeri-
ne boşanma talebini kabul eder.6 “Kol kırılır, yen içinde ka-
lır.” demez! Merhamet bazen de onun dilinden taşar: “(Eş-
lerini döven) bu adamlar hayırlılarınız değildir.”7 buyurur. 
Şiddeti affetmez! Ve o (s.a.v) şiddete yandaş olanları şöyle 
uyarır: “Kıyamette en şiddetli azap görecekler, insanların en 
çok canını yakanlardır.”8

Nebevî bir şefkatin aile içindeki izlerini sürmek istedi-
ğimizde ilk önce Allah Resûlü’nün eş-
leri ile olan ilişkisine dikkat kesiliriz. 
Onun örnek aile yaşantısından uzun 
uzadıya bahsetmek elbette bu sayfa-
ların sınırlarını aşar. Ancak birkaç te-
mel örnek üzerinden giderek hâne-i 
saadete asla şiddet bulaştırmayan 
ilişki tarzının mahiyetini kavramaya 
çalışalım. Abdullah b. Ömer gibi sakin 

AİLE OCAĞI: 
ŞİDDET DEĞİL

ŞEFKAT BUCAĞI

Merhamete ya da şiddete dayalı 
bir yaşam tarzının ilk eğitiminin 
alındığı yer aile ocağıdır. Anne 
kucağında şefkati tadan yavru, 

yıllar ilerledikçe anne ve babasının 
davranışlarını izlemek ve 

içselleştirmekle ya rahmeti ya da 
şiddeti benimser. 
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tabiatlı, müşfik bir sahâbîye bile “Biz 
Peygamber (s.a.v) zamanında hak-
kımızda vahiy indirilir korkusuyla 
hanımlarımıza karşı söz söylemek-
ten ve rahat davranmaktan çeki-
nirdik. Ancak Peygamber (s.a.v) ve-
fat edince istediğimizi söylemeye 
ve rahat davranmaya başladık.”9 de-
dirten nedir? Demek oluyor ki Pey-
gamber Efendimiz, kadınla ilişkide 
merhametli olma konusunda döne-
minin yaygın davranış kalıpları dı-
şında hareket etmekte ve bu davra-
nış tarzı, vahyin gücü ile de destek-
lemektedir.

Peki, Rahmet Elçisi ile insanla-
rının hayatına giren bu yeni yakla-
şımın temelinde hangi dinamikler 
vardır? Neden Hz. Âişe’nin ifadesi ile 
Allah Resûlü (s.a.v) ‘bir kadına ya da 
bir hizmetçiye tek bir tokat bile at-
mamıştır.’10 Bunun altında yeryüzü-
nün halifesine saygı vardır…

Kur’an’ın, eşleri tanımlarken 
“Onlar size örtüdürler, siz de onlara 
örtüsünüz.”11 dediği gibi, Peygam-
ber Efendimiz de eş olmanın tamamlayıcı, bütünleyici ve 
destekleyici yönünü ön plana çıkarır. Aslında bu, Efendi-
mizin eş konusunda en güçlü vurgusudur. O (s.a.v), iki eşi 
birbirinde eritmeyen ama birbirinden uzağa da savurma-
yan, aksine her birine insan olmaları gereği doğuştan ge-
tirdikleri onuru hatırlatan bir yaklaşımla, “Kadınlar, erkek-
lerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yarıdır.”12 “Dik-
kat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, 
hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.”13 buyu-
rur. Dolayısıyla eşler arasındaki ilişki tek taraflı bir ilişki de-
ğil, döngüsel bir ilişkidir. Her iki tarafın da emek vermesi-
ne muhtaç olan bir ilişki… Bir ast-üst ilişkisi değil, eşdeğer 
ve eş düzey bir ilişkidir. Her iki tarafın da değerli ve saygın 
olduğu bir ilişki… Yalnızca haklar ve sorumluluklar üzerin-
den anlamlandırılan kuru bir eş ilişkisi, ayette sözü geçen 
“sevgi ve merhamet bağı”14nı  nasıl temin edebilir ki?

 “Kadınlar konusunda Allah’tan sakının! Çünkü siz ka-
dınları Allah’ın emaneti olarak aldınız ve Allah’ın adıyla 
(nikâh kıyarak) onları kendinize helâl kıldınız.”15 buyuran 

Hz. Peygamber’in, eşi tanımlar-
ken “emanet” kavramını kullanma-
sı, birbirini tüketmeyen ve örsele-
meyen bir ilişkiye işarettir. Bir diğer 
deyişle bu ifade, kadın olsun erkek 
olsun, eşini “sahiplenme” duygusu-
nu, ona “sahip olma” ve dolayısıyla 
da üzerinde her türlü tasarruf yet-
kisine haiz olma ile karıştıran bir 
zihniyeti yeniden düşünmeyi ge-
rektirmektedir. Nitekim “Eşim değil 
mi, severim de döverim de!” deme 
lüksünü erkeğin elinden alan Allah 
Resûlü, ‘Hanımlarımız hakkında ne 
dersiniz?’ diye sorulduğunda “Ye-
diklerinizden onlara da yedirin, giy-
diklerinizden onlara da giydirin, on-
ları dövmeyin ve kötülemeyin.” bu-
yurmuştur.16 

Aile içinde merhametin bir di-
ğer kolu da çocuklarla olan ilişki-
de ortaya çıkmaktadır. Bu konuda 
da Peygamber Efendimizin çocuk-
larla kurduğu sevgi ve şefkat dolu 
diyaloğu uzun örneklerle işlemek-
ten ziyade, bunun ne gibi bir dü-

şünce dünyasının ürünü olduğu üzerinde durmak doğru 
olacaktır. Tek bir hadis-i şerif bile çocuğu şiddetten uzak 
tutmanın önemini özetlemeye yetecektir zira: “Küçüğümü-
ze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen biz-
den değildir.”17

Resûlullah’ın küçük hizmetkârı Enes’e “Hz. 
Peygamber’e on yıl hizmet ettim. Bana bir kez bile ‘Öf!’, 
‘Niye böyle yaptın?’ ve ‘Niçin şöyle yapmadın!’ demedi.”18 
dedirten nedir? Örfü uğruna çocuğunu diri diri gömmeyi 
bile göze alan bir zihniyetin, çocuğa karşı şiddet konusun-
da nasıl bir geleneğe sahip olduğunu hayal etmek zor de-
ğildir. O halde verdiği işe gitmemekte direnen, “Vallahi git-
mem.” diyen sonra da oyuna dalan Enes’e, “Enesçik! Sana 
dediğim yere gittin mi?” diye hitap eden Allah Resulü’nün 
tavrı son derece bilinçlidir. Zira çocuk da yeryüzünün ha-
lifesidir ve bu küçük halife Allah’ın emanetidir. Bugüne ait 
gibi görünse de aslında yüzü geleceğe dönük bir ema-
net! Kur’an’ın ifadelerine göre çocuk hem nimettir, göz 
nurudur19 hem de imtihandır.20  Öyleyse ona karşı sabırlı, 
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hoşgörülü ve merhametli davranmak geleceğe yatırımdır. 
Hem sağlıklı bir toplum inşası anlamında yakın geleceğe; 
hem de sınavı kazanmak anlamında uzak geleceğe yatırım!

İnsan, evladına duyduğu öfkeyi şiddet davranışlarına 
döktüğünde onun sadece bedenini değil, çok daha önem-
lisi, ruhunu örseler. Yeniden söylemek 
gerekirse, merhamet bir eğitim alanıdır; 
şiddet de görülerek öğrenilir. Dolayısıyla 
merhametli insanlar yetiştirmek de birer 
canavar yetiştirmek de bizim elimizde-
dir. Bu yüzden yavrularımıza acımasız 
ve müsamahasız davranmamalıyız. Bu 
yüzden evlatlarımızı şiddet içerikli film-
lerden, bilgisayar oyunlarından uzak 
tutmak için gayret göstermek zorundayız. Bu yüzden onları 
merhamet taşıyan yüreklerle tanıştırmalı, akraba, komşu, 
eş dost ziyaretleri, yasta da düğünde de birliktelikler gibi 
unutulan geleneklerimizi onlara yaşatmalıyız. Yüreklerin-
deki merhamet tohumunu ilk biz sulamalı, onlara da nasıl 
sulayacağını öğretmeliyiz. Öğretelim ki emek verdiğimiz 
merhamet ağacı ahir ömrümüzde bizi beslesin. Anne ba-
basına yaşlandıkları zaman merhamet kanatlarını germesi 
gereken evlatlar, onlara el kaldırmasın, bir köşede unutma-
sın, huzurevlerine terk etmesin. Kur’an’ın emri ile “Rabbim! 
Onların beni küçükken sevgi ve şefkatle büyüttükleri gibi, Sen 
de onlara merhamet eyle.”21 diyerek dua etsin. Şiddet eken 
anne baba şiddet biçeceğini bilmeli değil midir? Acı gün-
lerin, dayakların, hakaretlerin intikamını alacağı günleri 
iple çeken çocuklar yetiştirmek Rahman’ın kulu ve Rahmet 
Peygamberi’nin ümmeti olmakla bağdaşabilir mi! 

Peygamber Efendimizin izinde şiddeti hayatlarımız-
dan çıkarıp merhameti ararken, Ebû Mes’ûd el-Bedrî’nin an-
lattıklarına kulak verelim: Kölemi dövüyordum. Arkamdan, 
“Şunu bil ki Ebû Mes’ûd…” diye bir ses işittim. Döndüğüm-
de Resûlullah’ı karşımda gördüm. “Şunu bil ki Ebû Mes’ûd, 
Allah’ın senin üzerindeki gücü senin kölenin üzerindeki gü-
cünden daha fazladır.” buyurdu.22  O anda elindeki kırbacı 
bırakan ve bundan sonra asla kimseyi dövmediğini söyle-
yen Ebû Mes’ûd gibi, biz de elimizdeki, dilimizdeki, kalbi-
mizdeki, beynimizdeki şiddet kamçısını bırakalım. O nasıl 
kölesini Allah rızası için azat etti ise, biz de yuvamızı şiddet 
ateşinden azat edelim.

Bizim, “Onlarla (kadınlarla) iyi geçinin. Eğer onlardan 
hoşlanmadıysanız olabilir ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız da 
Allah onda pek çok hayır yaratmış olur.”23 buyuran bir Rabbi-

miz var! Bizim, ganimet develerini çalan hırsızların peşine 
düşüp onları yakalayan ve ceza olarak kendisi gelene kadar 
sıcağın altında susuz bir şekilde bekleten Seleme b. Ekvâ’ya 
“Ey Ekvâ oğlu! Sen alacağını aldın, nazik ol!”24 buyuran bir 
Peygamberimiz var!

Şiddete şimdi hemen dur diyelim, merhameti şiar 
edinelim. Zira merhameti tatmayan bir yürek, paslanmaya 
mahkûmdur. İdeallerinin, düşüncelerinin, planlarının, prog-
ramlarının temeline merhameti yerleştirmeyen bir zihin, er 
geç ifl âs edecektir. Merhamet ile beslenmeyen, merhametli 
davranmaya adanmayan bir beden, hırsının, şiddetinin, zul-
münün kurbanı olup nihayet tükenecektir. Merhamet da-
marları kuruyan bir toplum nasıl ifl ah olabilir?

Merhamet kararlılık ister, azim ister, çaba ister. Öfkeyi 
salıvermek, kontrolsüz güç kullanmak, şiddet ile dediğini 
yaptırmak en kolay ama en aciz yoldur. Marifet öfkeyi yut-
mak, şiddet için kabaran nefsine dur deyip kendine hâkim 
olmaktır. Efendimizin ifadesi ile işte o zaman “pehlivan” olur 
insan! 25 

Aile içinde merhametin bir diğer kolu da çocuklarla olan ilişkide ortaya çık-
maktadır. Bu konuda da Peygamber Efendimizin çocuklarla kurduğu sevgi 
ve şefkat dolu diyaloğu uzun örneklerle işlemekten ziyade, bunun ne gibi 
bir düşünce dünyasının ürünü olduğu üzerinde durmak doğru olacaktır. 
Tek bir hadis-i şerif bile çocuğu şiddetten uzak tutmanın önemini özetle-
meye yetecektir zira: “Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze say-
gı göstermeyen bizden değildir.”

1.   Buhârî, “Tevhîd”, 22; Müslim, “Tevbe”, 15.
2.   Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58; Tirmizî, “Birr ve sıla”, 16.
3.   Enbiyâ, 21/107.
4.   Buhârî, “Tefsîr”, (Şems) 1.
5.   Buhârî, “Nikâh”, 108.
6.   Buhârî, “Talâk”, 12;  Nesâî, “Talâk”, 53.
7.   Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 41, 42; Dârimî, “Nikâh”, 34.
8.   İbn Hanbel, Müsned, IV, 90.
9.   Buhârî, “Nikâh”, 81.
10.   Müslim, “Fedâil”, 79.
11.   Bakara, 2/187.
12.   Ebû Dâvûd, “Tahâret”, 94.
13.   Tirmizî, “Radâ”, 11.
14.   Rûm, 30/21.
15.   Müslim, “Hac”, 147.
16.   Ebû Dâvûd, “Nikâh”, 40-41.
17.   Tirmizî, “Birr ve sıla”, 15; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 58.
18.   Müslim, “Fedâil”, 51.
19.   Âl-i İmrân, 3/14; Kehf, 18/46.
20.   Enfâl, 8/28; Mü’minûn, 23/55-56.
21.   İsrâ, 17/23-24.
22.   Müslim, “Eymân”, 34; Ebû Dâvûd, “Edeb”, 123-124.
23.   Nisâ, 4/19.
24.   Buhârî, “Cihâd”, 166; Müslim, “Cihâd ve siyer”, 131.
25.   Müslim, “Birr ve sıla”, 106.
26.   Buhârî, Tevhîd, 22; Müslim, Tevbe, 15.
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Gelenek-görenek, örf-âdet 
gibi kabul ve uygulamaları 

bütünüyle reddetmek 
elbette hatadır; ancak onları 

sorgulamadan din haline 
getirmek ise çok daha bir 

büyük hatadır. Yüce Allah, 
hayat için gerekli olan ilkeleri 

Kur’ân’da eksik bırakmış 
değildir ki başka kültürel 

kaynaklarla söz konusu 
eksikliler (!) doldurmaya 

çalışılsın.
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 İslâm dininin asıl kaynağı olan Kur’ân-ı Kerîm’in ve 
daha önceki ilâhî kitapların gönderilme nedeni, insana yine 
insan tarafından reva görülen haksızlıkların ortadan kal-
dırılması ve insanın iman ile ahlâkını tamamlayarak sosyal 
hayata uyumunu sağlamaktır. İnsanlık tarihinin bilinen en 
eski dönemlerinden itibaren -İslâm peygamberlerinin tebliğ 
ettiği esaslar hariç- insanın hak ve hukukunu belirleyen taraf 
daima erkekler olmuştur. Erkek, sahip olduğu fizikî güç ve 
kuvveti yanlış algılamış, çocukları, kadınları ve hakları baş-
kaları tarafından belirlenen diğer erkekleri tarih boyu ikinci 
derece varlıklar olarak görmüştür.

Hz. Peygamber’in yaşadığı dönemde müslüman olan 
Araplardan başlayarak, daha sonraki dönemlerde müslü-
man olan kavimler de dâhil, hemen hemen herkesde önce-
den benimsemiş olduğu din ve örflerin etkisi görülmüştür. 
İslâm’ın kadına kazandırdığı hakların büyük çoğunluğu eski 
örf veya dinlerin etkisiyle peyderpey onlardan geri alınmış, 
kadın hakları noktasında ilerleme değil, gerilemeler yaşan-
mıştır.

Gelenek-görenek, örf-âdet gibi kabul ve uygulamaları 
bütünüyle reddetmek elbette hatadır; ancak onları sorgu-
lamadan din haline getirmek ise çok daha bir büyük hata-
dır. Yüce Allah, hayat için gerekli olan ilkeleri Kur’ân’da eksik 
bırakmış değildir ki başka kültürel kaynaklarla söz konusu 
eksikliler (!) doldurmaya çalışılsın. Töre denilen uygulamalar 
da, dinin eksik bıraktığı zannedilen alanlarda kendini göster-
mekte ve büyük oranda dinin yerine konulabilmektedir. As-
lında töre, din adına Kur’ân’dan uzak oluş, medeniyet adına 
da hukuk tanımazlıktır. 

Kuşkusuz, kadına yönelik şiddet, sadece inananlar ara-
sında değil, inanmayanlarda da vardır. Ancak bizler, inanan-
lar olarak inancımızın gereğini yerine getirmek ve mümkün 
mertebe hata yapmamak durumundayız. Bu itibarla “kadına 
yönelik ayırım ve şiddet”e karşı çıkma konusunda Kur’ân’ı re-
ferans alarak onun buyruklarını doğru 
anlamak durumundayız. Müslüman-
lar, dinin, hakkında bilgi verdiği ve 
prensipler belirlediği her konuda ol-
duğu gibi kadına yönelik konularda da 
öncelikle Kur’ân’a bakmak zorundadır-
lar. Çünkü Kur’ân, insanları karanlıklar-
dan aydınlığa çıkartmak için gönderil-
miş bir kitaptır.1 Yakından bakıldığında 
Kur’ân’a göre kadına şiddetin aslında 
insana şiddet bağlamında ele alınma-

sının gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Kur’ân, insanları bilgi ko-
nusunda cehaletin, inanç konusunda küfür, nifak ve şirkin, 
yanlış gelenek noktasında da törenin karanlıklarından, vah-
yin, aklın, bilginin, tevhidin ve hukukun aydınlığına çıkar-
mayı gönderilişine ilke edinmiş bir kitaptır. Kur’ân, kadına 
bakışta yaşanan ayrımcılığı sona erdirecek ilkelere sahiptir.

Kadının Dövülebileceği İddiası
İslâm dünyasında kadın-erkek ilişkilerinde en önemli 

tartışma konularından birisi kadının dövülebileceği iddiası-
dır. Arapça bir kelime olan şiddet, savaş ve hastalık gibi “kat-
lanılması güç olan şey” demektir.2 Türkçede ise, “karşıt görüş-
te olanlara ikna ve uzlaştırma yerine kaba kuvvet kullanma, 
toplumda kargaşa ve kaos meydana getirme”3 anlamında 
kullanılmaktadır.4 Dövmek de, muhataba fiilî olarak şiddet 
uygulamak demektir.

Kadının, serkeşlik yapması halinde ona uygulanacak 
işlemlerin biri olan darp, öğüt verme ve eşini yatağında 
terk etme uygulamasıyla birlikte Nisâ Sûresi 34. âyette yer 
almaktadır. Bu âyetin iniş sebebi olarak tefsirlerde birbirine 
benzeyen çeşitli rivayetler zikredilmektedir. Katâde diyor 
ki; Hasan’ın rivayetine göre Hz. Peygamber zamanında bir 
adam hanımına bir tokat atmış, kadın durumu Nebi (a.s.)’a 
şikâyet etmiş, Nebi (a.s.) kısas hükmü verince bu âyet inmiş 
ve “Sen bir şey istedin, ama Allah da başka bir şey istedi. 
O’nun dilediği en hayırlıdır” buyurmuştur.5

Hasan’dan gelen başka bir rivayete göre olayın kahra-
manı ensardan biridir. Hüküm verilmeden Tâhâ Sûresi 114. 
âyet gelmiş, Nebî (a.s.) o kadını Nisâ Suresi 34. âyet inene ka-
dar yanında tutmuş ve kendiliğinden bir hüküm vermemiş, 
ardından bu âyet inmiştir.6 İki surenin iniş sıraları arasındaki 
uzun zaman aralığı bu rivayetin güvenilirliğini ortadan kal-
dırmaktadır.

Hz. Ali’den gelen başka bir rivayete göre ensardan bir 
hanım, kocasının, yüzünde iz bıraka-
cak şekilde kendisini dövdüğünü ifade 
edince Nebî (a.s.), “buna hakkı yok” de-
miş, ama Nisâ Sûresi 34. âyet inmiştir.7

Nüzül sebebi olarak nakledi-
len rivayetler, gerçeği yansıtmaktan 
uzak ve kendi aralarında çelişkilidir. 
Bu nedenle biz, çelişkilerle ilgilen-
meyi değil, âyette geçen nüşûz keli-
mesini inceleyerek değerlendirmeyi 
amaçlamaktayız.

Nüşûz, sadece kadına ait bir 
davranış olmadığı için, onun 

serkeşliği belki de erkeğin 
serkeşliğinden kaynaklanıyor 

olabilir. Bu durumda kadına ceza 
uygulamanın gerekçesi ortadan 

kalkabilir. Dolayısıyla eşler arasında 
cereyan eden bir konuda kimin 

haklı olduğunu doğru bir şekilde 
tespit görevi belki de hatayı yapmış 

olan tarafa verilmiş olabilir; bu 
ise, hakkaniyetli bir uygulama 

oluşturmaz.
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Nüşûz Ne Demektir?
Kadına yönelik şiddet iddiası, Nisâ Sûresi 34. âyetin şu 

bölümüyle ilişkilendirilmektedir: “Serkeşliklerinden endişe 
ettiğiniz kadınlara gelince, onlara nasihat ediniz, yattıkları ya-
takta onları yalnız bırakınız, onları darp ediniz.”

Nüşûz, “başkaldırmak,8 başına buyruk olmak, gözü ve 
ilgisi dışarıda olmak, şer, serkeşlik”9 anlamına alınmıştır. Bu 
kelimenin Kur’ân’daki diğer kullanımlarında “düzenlemek, 
birbirinin üstüne koymak, birleştirmek”,10 “kalkmak”,11 “kötü 
muamele yapmak, geçimsizlik”12 anlamları söz konusudur. 
Bu son anlam, işlendiği konuya bakıldığında erkeğin de 
yapabileceği bir kötülük olarak görülmektedir. Dolayısıyla 
Nisâ 34. âyetteki nüşûz kelimesinin sadece kadınlara yö-
nelik bir davranış biçimi olarak görülmesi doğru değildir. 
Zaten, nüşûz kelimesini izah ederken “eşlerden herhangi bi-
rinin diğerine öfkelenmesi” anlamı verilmiş, örneklendirilir-
ken de kadının nüşûzu, “eşine isyan ve itaat görevini yapma-
yıp büyüklük taslaması”, erkeğin nüşûzu ise “eşine vurması 
ve ona eziyet etmesi” şeklinde yorumlanmıştır.13 Ezherî, Ebû 
İshâk’tan naklen bunun, “eşlerden birinin diğerinden hoş-
lanmaması” anlamına geldiğini beyan etmiştir.14 Râğıb ise 
bu izaha “kadının gözünün dışarıda olması” anlamını ilave 
etmiştir.15 Doğrul, bunun “kadının erkeğin istemediği bir 
adamın ziyaretini kabul etmesi”,16 Elmalılı, “kafa tutup baş 
kaldırması”,17 Ateş ise “yükselmesi, başkaldırması, hırçınlık 
etmesi”18 anlamlarına geldiğini belirtmişlerdir.

Nüşûz, sadece kadına ait bir davranış olmadığı için, 
onun serkeşliği belki de erkeğin serkeşliğinden kaynaklanı-
yor olabilir. Bu durumda kadına ceza uygulamanın gerekçe-
si ortadan kalkabilir. Dolayısıyla eşler arasında cereyan eden 
bir konuda kimin haklı olduğunu doğru bir şekilde tespit 
görevi belki de hatayı yapmış olan tarafa verilmiş olabilir; 
bu ise, hakkaniyetli bir uygulama oluşturmaz. Sınırı belli 
olmayan veya yapılan hatanın nüşûz olup olmadığı kesin 
olarak ortaya konmadan eşler arasındaki bir davranışın fa-
turasını kadına ödetmek, Kur’ân’ın aile kurumuna bakışını 
yansıtmaz.

Serkeşliğe karşı gerçekleştirilecek işlemlerde “öğüt 
vermek” ilk sırada yer almaktadır. Nüşûz (serkeşlik) türü bir 
sorun çıktığında bunun çözümü için öncelikle eşlerin bir-
birlerini uyarması, nasihat içerikli konuşmalar yapmaları ilk 
akla gelen ve gerçekleştirilen uygulama olmalıdır.

Bu işlemden sonra veya bununla birlikte yapılacak iş, 
“onları yataklarında yalnız bırakmak” veya “yataklarında on-
lardan ayrılmak”tır. Bu ifade iki anlama gelebilir: İlki “yatak 

konusunda onlardan ayrılmak” şeklindedir. Bu takdirde “ya-
takları ayırmak”, aynı evde, fakat ayrı yataklarda yatmak de-
mektir. İkincisi ise “onları yatakta ayrı bırakmak”,19  yani aynı 
yatakta bulunmalarına rağmen onlarla ilişkiyi kesmektir. 
Kuşkusuz bu son davranış önemli etkiler meydana getire-
bilecek türden bir uygulamadır. Önerilen bu iki fiil, serkeşliği 
yapan tarafa karşı tarafın yapması istenen fiillerdir.

Darp
Serkeşlik yapana yönelik olarak gerçekleştirilen iki 

uygulamayla beraber bu arada devreye üçüncü bir hu-
sus daha girmektedir ki işte fırtına bu uygulama üzerinde 
kopartılmaktadır. Âyette yer alan ifade “Onları darp edin” 
şeklindedir. Darabe kelimesi “dövmek” olarak anlamlandı-
rılınca, konu içinden çıkılmaz bir hal almaktadır. Çünkü ilk 
iki uygulama öğüt vermek ve yatakta ayrılmak olunca üçün-
cüsünün dayak olması anlaşılabilir bir şey değildir. Buradan 
hareketle darp emrinin anlamını yeniden düşünmek duru-
munda olduğumuz açıktır.

Darabe Kelimesinin Anlamı ve Kur’ân’daki Kullanımı:
Darabe veya darb kelimesinin anlam dünyasıyla ilgili 

olarak kaynaklarda şu bilgiler yer almaktadır: Darabe veya 
d-r-b kökünden gelen kelimeler, “rızkın hayırlısını aramak, 
yolculuğa çıkmak, yerine getirmek, hızlı yürümek, rızık te-
mini için seyahat etmek, evde kalmak, yüzçevirmek, bir 
yönden başka bir yöne döndürmek, yerine getirmek, engel 
olmak, mahrum etmek, kazanmak, istemek, yüzmek; yaratı-
lıştaki şekil, herhangi bir şeyin bir türü, çeşidi, bölümü, ben-
zeri, her şeyin uzun olanı, sık ağaçlı vadi, katı beyaz bal, çise, 
zayıf cüsseli kişi”20 demektir. Ayrıca “tutmak, hacr altında 
kalmak, terk etmek, zaman geçmek, yürümek, karıştırmak, 
dikmek, dokumak için ip eğirmek, para basmak, mühür 
kazımak, müddet belirlemek, hisse ayırmak, vergi koymak, 
alçaltmak, bozguna uğratmak, ayırmak, meyletmek, alıştır-
mak, tekrarlamak, vurmak, çarpmak, atmak, ateşe vermek, 
buğdayı başağından ayırmak, bombardıman etmek, müzik 
aleti çalmak, müzik yapmak, yazmak, akrebin sokması, inci-
tip harekete geçirmek, ayırmak, ayrılmak, zorla kabul ettir-
mek, kovmak, defetmek, bırakmak, terketmek, vazgeçmek, 
iptal etmek, kaçınmak, hareket etmek, hareket ettirmek 
ve sefere çıkmak” gibi anlamlara da gelmektedir. Bunlara 
ilave olarak darabe kelimesinin “namaz”la kullanılınca “kıl-
mak”; “çadır”la kullanılınca “dikmek”; “gece” ile kullanılınca 
“uzamak”; “soğuk” ve “rüzgar” ile kullanılınca “isabet etmek, 
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zarar vermek”; “yol” ile kullanılınca “yol açmak” anlamları da 
vardır.21 İbn Fâris ve Ezherî’nin ifadelerine göre bu kelimenin 
adrabe kalıbındaki anlamlarından biri de “evde ikamet et-
mek” şeklindedir.22 İbnu’l-Kûtiyye, darabe fiiline “zorlamak ve 
zayıflatmak” manası vermiştir.23 Ayrıca bu kelimenin “düşkün 
bırakmak ve elem vermek” manaları da kaynaklarda yer al-
maktadır.24

Lügat anlamları bunca çeşitlilik arz eden darabe kelime-
sinin Kur’ân’daki kullanımları da bu anlamların bir bölümü-
nü içerecek şekildedir ve oldukça fazladır. “Örnek vermek”,25 
“isnad etmek”,26 “nitelendirmek”,27 “perde koymak”,28 “vaz-
geçmek”,29 “salmak, sarkıtmak”,30 “(yol) açmak, (yol) tutmak”,31 
“örtmek, (duvar) çekmek”,32 “layık olmak, çarptırılmak, düş-
künleştirmek”,33 “çarpmak, sert vurmak”,34 “ölüm esnasında 
kâfirlere eziyet etmek”,35 “vurmak, dokunmak”,36  “vurup kır-
mak”37  ve “yolculuğa çıkmak”.38 

Darabe kelimesinin anlamlarına bakıldığında özellikle 
Kur’ân’daki kullanımlarda insanların birbirlerine karşı işledik-
leri dünyevî bir suçun cezası anlamında herhangi bir uygu-
lamadan söz edilmediği açıkça görülmektedir. Dolayısıyla 
Kur’ân’da kadının dövülmesi ile ilgili bir emrin ya da terbiye 
şeklinin bulunmadığı açıktır. Söz konusu kelimenin yukarıda 
zikrettiğimiz anlamları içerisinde “örnek vermek” öne çık-
maktadır. En son zikrettiğimiz anlam ise “yolculuk”la ilgilidir 
ki Nisâ Sûresi 34. âyetteki kullanımın sadece bununla ilgili 
olabileceği düşünülebilir. “Vurmak” anlamındaki kullanımlar-
da ise ölüm esnasında meleklerin vurması, kayaya dokunup 
mucizevî bir şekilde suyun çıkmasını sağlamak ve vurup kır-
mak söz konusudur. Yani darb kelimesini “vurmak, dövmek” 
anlamına alanların iddia ettiği gibi bu kelimenin anlam dün-
yasında yavaşça vurarak, yavaşça dayak atarak cezalandır-
mak söz konusu değildir.  

Nisâ 34. âyette sözü edilen serkeşlik/karşı gelmek fiili 
bir suç değildir ki karşılığında ceza uygulansın. İslâm’da suç 
sabit olmadan ceza uygulanamaz. Eğer 
uygulanırsa bu zulüm olur; Kur’ân ise 
zulmü onaylamak için değil, kaldırmak 
için gelmiştir. Kocasına karşı gelen bir 
kadına eğer sopayla ceza verilecekse o 
zaman zinaya da kocasına karşı gelene 
de benzer cezalar verilmiş olur ki bunu 
düşünmek bile caiz değildir.39  

Eğer Nisâ 34’teki darb emri “döv-
mek” anlamına gelmiş olsaydı ve şid-
det içerikli rivayetler de doğru olsaydı 

Medine’de yaşanan bir iftira olayında Hz. Aişe’ye yönelik ola-
rak da benzer bir prosedür uygulanırdı; yani ona da dayak vu-
rulurdu. İçerisinde aile huzurunu derinden sarsacak bir iddia 
barındıran bu iftira olayında Hz. Aişe’ye uygulanan prosedür 
-Kur’ân’a da uygun olarak- geçici olarak evden ayrılması şek-
linde gerçekleşmiş, Hz. Peygamber, hiçbir eşine yapmadığı 
“dövme” işlemini Hz. Aişe için de uygulamamıştır. Denebilir 
ki Hz. Peygamber, her yapılabileceğini söylediği şeyi yapmak 
zorunda değildir. O takdirde de bu defa Hz. Peygamber yap-
madığı veya yapmayacağı şeyi söyleyen kişi durumuna dü-
şerdi. Eğer hayatında hükmünü beyan ettiği konuda kendisi 
herhangi bir uygulama imkânından yoksun idiyse, bu belli 
oranda anlaşılabilirdir; ancak evden uzaklaştırma veya eşinin 
evden uzaklaşması olayını kendi evinde yaşadığı için biz bu 
uygulamanın Nisâ 34. âyete uygun olduğunu söylemek du-
rumundayız. Benzer durumlarda genel hüküm, dayak atma 
şeklinde belirlenmiş olsaydı etrafındakiler Hz. Peygamber’e 
Hz. Aişe olayında neden başkalarına söylediğini uygulama-
dığını sorar, işin iç yüzünü araştırıp öğrenirlerdi.

Darabe kelimesinin anlamlarını incelerken de ifade et-
tiğimiz gibi İbn Fâris ve Ezherî, bu kelimenin adrabe kalıbın-
daki anlamlarından birinin “evde ikamet etmek” şeklinde ol-
duğunu beyan etmektedirler.41 Bu takdirde Nisâ 34. âyetteki 
darb emri, kadına “dayak atmak” veya onu “geçici olarak gön-
dermek” şeklinde değil de kadının kendi evinde tutulması, 
İbn Kûtiyye’nin verdiği anlam göz önünde bulundurularak 
da nasihate ve yatakta ayrı olma uygulamasına devam edil-
mesi, bir anlamda bu işlemlerde ısrarcı olunması şeklinde de 
yorumlanabilir.

Eğer Kur’ân’da "serkeşlik yapan kadına dayak vurulur” 
anlamına gelebilecek bir söz söylenirse bu defa dayak at-
manın gerekçelerini kimlerin nasıl tespit edebileceğinin de 
belirlenmesi gerecektir. Kimine göre bir hareket dayağı ge-
rektirmezken, kimine göre gerektirebilir. Böylece aileler tı-

marhaneye döner. Kaldı ki insanlar bir 
davranışa ceza vermeye başlayınca 
aslında devletin vermesi gereken ce-
zaları da kendileri vermeye kalkar; işte 
namus ve töre cinayetleri de maale-
sef ışığını ve desteğini buradan almış 
olur. Üstelik bunu yapanlar kendile-
rine dinin böyle emrettiğini, -aslında 
işledikleri fiiller birer cinayet olmasına 
rağmen- onu Allah’ın emrini yerine 
getirme anlamında ibadet hazzıyla iş-

Kuşkusuz, kadına yönelik şiddet, 
sadece inananlar arasında değil, 
inanmayanlarda da vardır. Ancak 

bizler, inananlar olarak inancımızın 
gereğini yerine getirmek ve 

mümkün mertebe hata yapmamak 
durumundayız. Bu itibarla “kadına 

yönelik ayırım ve şiddet”e karşı 
çıkma konusunda Kur’ân’ı referans 

alarak onun buyruklarını doğru 
anlamak durumundayız.
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lemeye başlarlar. Böylesi garip ve dayanaksız kabuller insan-
larda “ihkâk-ı hak”, yani kendi hakkını kendinin elde etmesi 
uygulamalarına da zemin hazırlamış olur. 

Konuyu toparlarken belirtmeliyiz ki Nisâ sûresinin 34. 
âyetini esas alarak kadının dövülebileceği kanaati veya ka-
bulü Kur’ânî dayanaktan yoksun bir anlayıştır. İlgili âyette 
önerilen hususlar tamamen insanîdir ve insanın psikoloji-
sine yöneliktir. Nitekim müslüman olmayan ve dolayısıyla 
Kur’ân’dan da Hz. Peygamber’in sünnetinden de haberdar 
olmayan nice ailelerde benzer olaylar fazlasıyla yaşanmak-
tadır. Bu nedenle biz, şiddeti tamamen dinî kültürün bir 
sonucu olarak görmediğimizi özellikle belirtmek istiyoruz. 
Nice dindarlar vardır ki ailelerinde söz konusu türden şid-
det yer almamaktadır. Ancak yine dindar geçinen pek çok 
ailede söz konusu problemlerin yaşandığı da bilinen bir 
gerçektir. Dolayısıyla yaptığı bir şiddet eylemini dinî bir iş-
lem gibi göstermeye çalışanların haklı olmadıklarını, eylem-
lerinde sağlam referanslara sahip bulunmadıklarını, şiddeti 
normal bir davranış şekli olarak nitelendirmelerinin hiçbir 
haklı sebebinin olamayacağını Kur’ân ve sahih sünnete da-
yalı delillerle ortaya koymak gerekmektedir. Kur’ân, eşler 
arasında da başka insanlara karşı da şiddete pirim veren bir 
kitap değildir; onun peygamberi de Kur’ân’a aykırı hayat 
yaşamamıştır. Bu nedenle konu incelenirken önyargılardan 
uzak bir şekilde deliller ortaya konulduğunda bu gerçekle 
yüzleşmek hiç de zor değildir. Unutulmamalıdır ki Kur’ân, 
birbirleriyle anlaşamayan ve boşanmak zorunda kalan eş-
lere “güzelce ayrılın” emrini vermekte,42 boşanmada bile şid-
det çağrıştıracak ifadelerden söz etmemektedir. Boşanan 
eşlerin birbirlerine davranışlarının ele alındığı âyetlerde de43 
insanca muamele ve karşılıklı olarak haklara riayet esasına 
vurgu yapılmaktadır. Şiddete pirim verdiği iddia edilen bir 
dinde böyle insanca muameleler yer almaz.

Aile içerisinde bir huzursuzluk çıktığında huzursuzlu-
ğu kim çıkartmış ise diğer taraf ona 
bu âyette ifade edilen hususları ayrı 
ayrı veya hepsini bir arada uygular. 
Burada amaç söz konusu huzur-
suzluğun giderilmesini sağlamaktır. 
Ancak ne olursa olsun, bu tür aile içi 
sorunların çözümünde şiddet ve da-
yağın bir seçenek gibi algılanıp uy-
gulanması hem Kur’ân’a hem de Hz. 
Peygamber’in uygulamalarına aykı-
rıdır. Âyette kullanılan ve pek çok an-

lam içeren darb kelimesi, duruma göre farklı muamelelerin 
zorunlu olabileceğini gösterir. Bu durumda bazen nasihate 
devam, bazen bu konuda ısrarcılık, bazen ısrarla evde kal-
manın sağlanması, bazen de geçici olarak evden ayrılmak, 
sorunun çözümünde takip edilebilecek yollar olarak kabul 
edilip uygulanmalıdır. Bu arada eğer hata yapan taraftan bir 
itaat söz konusu olursa artık başka hiçbir yol aramamanın 
gerekliliği de Nisâ 4/34. âyetin sonunda açıkça belirtilmek-
tedir. Yüce Allah’ın önerdiği işlemlerin dışına çıkıp meseleyi 
bir çeşit zulme dönüştürenler olursa Allah her şeyden ve 
herkesten hem yücedir, hem de büyüktür; yapılan haksızlık-
ların hesabını elbette soracaktır.

Sonuç olarak İslâm dini kadına büyük bir değer vermiş, 
ona gerçekten hürriyet ve özgürlük getirmiştir. İnanma, iba-
det etme, akit yapma, topluma hizmet etme hak ve özgür-
lüğünü kadınlara kelimenin tam anlamıyla İslâm getirmiştir. 
İnsanlığın kadın lehine kazanımlar elde etmesinin önünü 
tıkamamış, insanlığın hayrına çalışanları en hayırlı insanlar 
diye tanıtmıştır. İslâm, kadına sadece belli bir çağa ait haklar 
vermemiş, tam aksine kadını tüm çağlar boyunca üstün ve 
kâmil kılacak, eskimeyen ve hiç sona ermeyen haklar ver-
miş, onu özgürlüklerle donatmış, aynı zamanda sorumlu 
tutmuştur. Hak söz konusu olan her noktada İslâm, kadını 
erkek ile eşit kılmış, bu konuda herhangi bir ayırım ya da 
haksızlık yapmamıştır. Tarihte ve günümüzde eğer ayırım 
ya da haksızlıklar olmuşsa bu İslâm’dan değil, toplumun 
geleneklerinden, insanların kendi anlayışlarından kaynak-
lanmıştır. Çünkü İslâm’ı kabul eden birçok toplum, dinî ya-
şayışlarını, kendi geleneklerini de taşımıştır. Hatta erkekleri 
ilgilendiren bazı konularda örfl er dinden daha baskın çık-
mıştır.44

Kur’ân, kadınlar için onları erkeklerin bir örtüsü kabul 
edip onlarla aynı haklara sahip olan, bazı yönlerden farklı-
lıkları olmasına rağmen fiziksel üstünlüğü hukuksal üstün-

lüğe dönüştürmeden, hayatı beraberce 
kavrayıp yaşayabileceğimiz diğer yarı-
mız yani eşimiz olarak kabul etmemizi 
emretmekte, şiddeti çağrıştıracak dav-
ranışlardan uzak durup yapılan hatalar 
varsa hukukun kapısını çalmanın dışın-
da herhangi bir mekanizmayı harekete 
geçirmemeyi, töreye kurban vermeye 
varacak kadar işi çığırından çıkartma-
mayı bir insanlık ve bir Müslümanlık ge-
reği olarak görmemizi istemektedir. 

Nüşûz, sadece kadına ait bir 
davranış olmadığı için, onun 

serkeşliği belki de erkeğin 
serkeşliğinden kaynaklanıyor 

olabilir. Bu durumda kadına ceza 
uygulamanın gerekçesi ortadan 

kalkabilir. Dolayısıyla eşler arasında 
cereyan eden bir konuda kimin 

haklı olduğunu doğru bir şekilde 
tespit görevi belki de hatayı yapmış 

olan tarafa verilmiş olabilir; bu 
ise, hakkaniyetli bir uygulama 

oluşturmaz.
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 Tanımlar 
“Kadına yönelik şiddet” literatüründe bazı kavramlar 

sık sık birbirinin yerine kullanılmaktadır. “Aile içi şiddet”, “eş-
ler arası şiddet”, “evlilik içi şiddet”, “cinsiyet temelli şiddet” 
bunlardan bazılarıdır. Bu terimlerde, aile içinde erkek ve 
kadının her ikisinin de birbirlerine yakın oranlarda şiddet 
uyguladığı ve şiddete maruz kaldığı mesajı vardır. Oysa 
araştırmalara göre yetişkinler arasında görülen her on aile 
içi şiddet olayından dokuz tanesi erkek tarafından kadına 
karşı gerçekleştirilmiştir (Hague ve Malos, 2005). Görüldü-
ğü gibi anılan terimler kimin şiddet uyguladığını ve kimin 
şiddete maruz kaldığını göstermekte başarısızdır (Sezgin, 
2007). Bu gerekçeden olarak makalemizde “kadına yönelik 
şiddet” terimi kullanılacaktır.

Birleşmiş Milletler, kadına yönelik şiddeti; kadına fizik-
sel, cinsel ya da zihinsel olarak zarar ya da acı vermekle so-
nuçlanan veya bu tür eylemlerle tehdit etmeyi, zorla ya da 
keyfi özgürlüğünden mahrum etmeyi içeren, kamusal ya 
da özel hayatta gerçekleştirilen cinsiyet temelli herhangi 
bir hareket olarak tanımlamaktadır. Tanım tüm bunlara ka-
dını ekonomik imkanlardan yoksun bırakmayı da eklemek-
tedir (WHO, 2003). Kadına yönelik şiddet aynı zamanda bir 
halk sağlığı sorunu olarak ele alınmaktadır. 2002’de Dünya 
Sağlık Örgütü “kadına yönelik şiddet”i bir sağlık sorunu 
olarak tanımlamıştır. Bununla da yetinmemiş “kadına yö-
nelik şiddet”in öncelikli bir sağlık sorunu olduğunu eldeki 
verilere dayanarak göstermiş ve bildirmiştir (WHO, 2003).

Kadına yönelik şiddetle ilgili bazı değerlendirme ve 
yaklaşımlar bundan otuz beş kırk yıl öncesine kadar radi-
kal, uç görüşler olarak nitelendirilirken artık en geleneksel 
yapılı olduğu düşünülen devletlerin dahi resmi söylemine, 
yasalarına girmeyi başarmıştır.  Kadına yönelik şiddet kadın 
yaşamının her evresinde farklı türler olarak kadınların ya-
şamlarını, sağlıklarını etkilemektedir. Savaş ve doğal afetler 
dışında dünyanın her yerinde ve ülkesinde kadınların en 
çok tanıdıkları, yaşamlarında bulunan erkeklerin şiddetine 
uğradığı, geniş ölçekli çalışma bulgularında ortaya kon-
muştur. Bu niteliği, şiddetin neden 
olduğu bedensel, ruhsal ve sosyal 
zararları daha yıkıcı ve zararlı kılmak-
tadır. Şiddeti uygulayanın yakın, gü-
venilmesi gereken biri ya da kadının 
özel yaşamındaki özel biri olması et-
kilenmeyi arttırmaktadır. Diğer taraf-
tan uygulayıcının bu özelliği kadının 

sorunla başa çıkmasını ve uzun süreli sağlıklı kalmasını da 
zorlaştırmaktadır (Salaçin, Ergönen, Uyanıker, 2009).

Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimini içerir. “Fi-
ziksel şiddet” başta olmak üzere “cinsel şiddet”, “duygusal 
şiddet” ve “ekonomik şiddet” kadınların maruz kaldıkları 
şiddet türleridir. Şiddetin dışarıdan en kolay fark edilen bi-
çimi fiziksel şiddettir. Tekme, tokat, yumruklama, itme, ka-
dının bedeninde sigara söndürme, bıçak ya da ateşli silahla 
saldırmak fiziksel şiddet biçimlerinin bazılarıdır (Hague ve 
Malos, 2005).

Cinsel şiddet ise kadınla zor kullanarak ilişkiye girme, 
istemediği türden cinsel ilişki ve hoşlanmadığı davranışları 
kadına dayatma olarak tanımlanabilir. Psikolojik şiddet en 
yaygın olan ve üzerinde en az durulan şiddet türü olup; 
tecrit etme, utandırma, tehdit, lakap takma ve aşağılama-
ları içerir. Ekonomik şiddete gelince, kadının ve çocukların 
temel ihtiyaçlarını karşılamama, kadının iş yaşamını engel-
leme ya da kadının maaşına el koyma olarak karşımıza çı-
kar (Hague ve Malos, 2005).

Görülme Sıklığı
Şiddetin en yaygın görülen biçimi erkeğin kadına 

ve çocuğa karşı uyguladığı aile içi şiddettir. Dünya Sağlık 
Örgütünün 2002 yılında yayınladığı raporunda, şiddetin 
en fazla aile ortamında ve kadına yönelik olduğu bildiril-
mektedir (WHO, 2003). Kadına yönelik şiddet coğrafî sınır, 
ekonomik gelişmişlik ve öğretim düzeyine bakılmaksızın 
tüm dünyada ve kültürlerde son derece yaygın görülen bir 
olaydır. Gelişmiş ülkelerde yapılan çalışmalarda kadınların 
1/3’ü ile 2/3’ünün eşi tarafından şiddete maruz kaldığı sap-
tanmıştır (Arın, 1996;  Heisse, 1993). Gelişmekte olan ülke-
lerde ise bu oran daha yüksek olup %20-50 civarındadır 
(Heisse, 1993). Ülkemizde tıp fakültesi öğrencileri üzerinde 
yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin %68.3’ü annelerinin 
fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldığını ifade etmişlerdir 
(Güneş G, Kaya M, Pehlivan, 2000).

Ülkemizdeki duruma bakıldığında, Başbakanlık Aile 
Araştırma Kurumu tarafından 1995 
yılında yayınlanan bir çalışmada 
ailelerin %34’ünde fiziksel şiddet, 
%53’ünde sözel şiddet yaşandığı 
saptanmıştır (Başbakanlık Aile Araş-
tırma Kurumu, 1995). Güler ve arka-
daşlarının 2005 yılında yayınladıkları 
çalışmalarında, kadınların %40.7’sinin 

Kadına yönelik şiddet, şiddetin 
her biçimini içerir. “Fiziksel şiddet” 
başta olmak üzere “cinsel şiddet”, 
“duygusal şiddet” ve “ekonomik 

şiddet” kadınların maruz kaldıkları 
şiddet türleridir. Şiddetin dışarıdan 
en kolay fark edilen biçimi fiziksel 

şiddettir.
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aile içi şiddete maruz kaldığı, şiddete maruz kalan kadın-
lara %91’inin eşi, %19.7’sinin ise eşinin yakınları tarafından 
şiddet uygulandığı belirlenmiştir. Kadınların tamamı-
nın (%100) cinsel ve ekonomik şiddeti ifade etmedikleri, 
%56.9’unun aile içinde en çok şiddeti uygulayanların er-
kekler, şiddete maruz kalanların ise kadınlar (%59.8) ve 
çocuklar olduğunu düşündükleri saptanmıştır (Güler ve 
ark., 2005). Konuya ilişkin en son araştırmalar ise Altınay ve 
Arat’ın Tübitak’ın Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Grubu 
(SOBAG) tarafından desteklenen 2007 tarihli “Türkiye’de 
Kadına Yönelik Şiddet” araştırması ve KSGM’nin destekle-
diği 2008’de yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şid-
det Araştırması”dır. Altınay ve Arat’ın çalışması, araştırma-
ya katılan kadınların konuyu önce iktidar, sonra ekonomi 
ve son olarak psikoloji bağlamında anlamlandırdıklarını 
ortaya koymuştur. Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu 
kadınların, şiddetin meşru olamayacağı görüşünde olma-
sıdır. “Her on kadından dokuzuna göre haklı görülebilecek 
dayak yoktur.” (Altınay, Arat, 2007). Araştırma, kadınların 

büyük çoğunluğunun kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik ta-
lep ettiğini göstermektedir. Ev işlerinin eşler arasında eşit 
paylaşılması gerektiğini düşünenlerin oranı %80, kadınla-
rın ev dışında istedikleri işte çalışabilmeleri gerektiği görü-
şüne katılanların oranı %87, kadınların ellerindeki parayı 
kendi tercihleri doğrultusunda harcayabilmeleri gerekti-
ğini savunanların oranı %84’tur. Kadınların hemen hepsi 
(%97) kız çocuklarının en az sekiz yıl okula gönderilmesi 
görüşüne katıldıklarını söylemiştir (Altınay, Arat, 2007). 
Araştırmanın şiddetin boyutlarına ilişkin bulguları ise 
Türkiye’de evli kadınların %35’inin hayatı boyunca eşinden 
en az bir kez fiziksel şiddet gördüğü yönündedir (Altınay, 
Arat, 2007).

2008’de yapılan “Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi 
Şiddet Araştırması’nın sonuçlarına göre ise ülke genelinde 
eşi veya eski eşi tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılan 
kadınların oranı %39,  hayatının herhangi bir dönemde 
duygusal şiddet yaşayan kadınların oranı %43,9’dur. Sade-
ce cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı %15,3 fizik-

sel veya cinsel şiddetin birlikte yaşanma yüzdesi 41,9’dur. 
Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı 
%48,5 olarak belirlenmiştir. Evlenmiş kadınların haya-
tındaki en yaygın şiddet eşlerinden gördükleri şiddettir 
(KSGM, 2011).

Kadına yönelik şiddete dair araştırma ve istatistikler, 
durumun ülkemiz açısından vahametini ortaya koymakta-
dır. İl emniyet müdürlükleri ve savcılıkların resmi kayıtları-
na göre, 2011'nin ilk altı aylık bölümünde 26 binden fazla 
kadın cinayet, yaralama, saldırı, tehdit eylemlerinin mağ-
duru olmuştur (TTB, 2011). Yalnızca bu sayılar bile bize 
konuya ilişkin yapılacak daha çok şeyin olduğunu gös-
termektedir. Örneğin geçtiğimiz ay (24 Kasım) Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Onay-
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı’nın, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek yasalaşma-
sı, bundan sonra düzenli aralıklarla her türlü şiddet eyle-
mi hakkında istatistiksel veri toplanması, şiddet biçiminin 

yaygınlığını ve eğilimlerini değerlendir-
mek üzere anketler yapılması, şiddeti 
önlemek için gerekli yasal önlemlerin 
alınmasını teşvik etmesi, yapılması gere-
kenlere yol gösterecek verilerin biriktiril-
mesi açısından önemlidir.

Önleme Çalışmaları
Halk sağlığı açısından bakıldığında, önleme çalış-

malarının, tıbbî tedavi, terapi, rehabilitasyon ve izleme 
çalışmalarından çok daha yararlı ve etkili olduğu tespit 
edilmiştir. Önleme çalışmaları iki bakımdan önem taşı-
maktadır. Öncelikle, kuşkusuz olaya müdahale etmek için 
kişilerin incinip zarar göreceği noktaya kadar beklemek 
anlamsızdır. İkinci olarak; erken müdahale, bir başka deyiş-
le önleme programları ile tedavi gereksinimleri, şiddetin 
tekrarlanması ve aile içinde sorun çözme yöntemi olarak 
kabul edilmesi gibi sosyal sorunlar engellenmiş olur. Söz 
konusu sosyal problemlerin topluma maliyetleri çok yük-
sektir, üstelik yaklaşık tümü önlenebilecek sorunlardır ve 
önleme çalışmaları uzun vadede topluma daha düşük ma-
liyet yükler (Olds, 1983).

Her türlü önleme çalışmaları, seçilen hedef kitle ve 
verilecek hizmet ile bağlantılı olarak birincil, ikincil ve 
üçüncül önleme olmak üzere üç temel aşamada düzen-
lenmiştir. “Birincil önleme” çalışmaları genel popülasyona 

Her türlü önleme çalışmaları, seçilen hedef kitle ve verilecek hizmet ile 
bağlantılı olarak birincil, ikincil ve üçüncül önleme olmak üzere üç temel 
aşamada düzenlenmiştir. “Birincil önleme” çalışmaları genel popülasyona 
yönelmiştir ve kadına yönelik şiddeti başlamadan durdurmayı hedefler.



ŞU
BA

T 
20

12

67

yönelmiştir ve kadına yönelik şiddeti başlamadan durdur-
mayı hedefler. Birincil önleme çalışmaları başta tüm toplum 
olmak üzere, konu ile ilgili birimlerde görev yapanların ve 
fikir üretenlerin de kadına yönelik şiddet konularında bilgi 
ve birikimlerinin arttırılmasını amaçlar (Lungren, 1993; Ro-
senberg and Reppucci, 1985). Birincil önleme çalışmaları 
tüm toplum fertlerinin psikolojik, fizyolojik ve sosyal yön-
lerden “genel iyilik” hallerini sağlamayı hedefler. Aile fonksi-
yonları hakkında bilgilendirici, sorunlarla başa çıkma yolları 
ile problem çözme yöntemleri hakkında bilgi verici, geniş 
tabanlı programlardır. Bu programlar aynı zamanda aileleri 
şiddetten arındırılmış sorun çözme yöntemleri hakkında da 
aydınlatma görevini üstlenir. Bir başka deyişle aile ilişkilerine 
ilişkin bilgi ve destek verici programlardır (Lungren, 1993). Bu 
programların uygulanmasında televizyon, radyo ve yazılı ba-
sın olmak üzere tüm kitle iletişim araçları kullanılabilir (Lung-
ren,1993; Rosenberg and Reppucci, 1985).

“İkincil önleme” adı verilen programlarda kadına yöne-
lik şiddet riski taşıyan aileler ele alınarak önleyici eğitim prog-
ramları uygulanır. Risk grupları düşük sosyo-ekonomik çevre-
den, sosyal ilişkileri yetersiz, alkol-madde kullanımı görülen, 
genç yaşta ana-baba olmuş, çocuklarında gelişimsel gerilik 
görülen ailelerden oluşmaktadır. Ayrıca toplumsal şiddetin 
sık görüldüğü bölgelerde yaşayan aileler de risk gruplarını 
oluşturmaktadır. İkincil önleme programları söz konusu risk 
faktörlerinden herhangi birini yüksek insidans gösterecek 
biçimde taşıyan grupları hedef kitle olarak belirler ve risk fak-
törlerine uygun içerikli eğitim vermeyi hedefler (Olds, 1983).

“Üçüncül önleme” çalışmalarında hedef kitle daha önce 
kadına yönelik şiddet ile karşılaşmış ailelerdir. Söz konusu 
programların hedefleri kadına yönelik şiddet olgularının tek-
rarını önlemek ve bu nedenle ortaya çıkmış olumsuz etkileri 
en aza indirmektir (Olds, 1983). Üçüncül önleme çalışmala-
rında akıl sağlıkçılarından oluşan ve aile içi şiddet konusunda 
özel eğitimden geçmiş danışmanlar kullanılır. Günün yirmi 
dört saati açık olan merkezlerde fiziksel ve ruhsal tedavi ön-
celikli olmak üzere, rehabilitasyon ve ailenin yeniden toplu-
ma kazandırılmasını hedefleyen programlar uygulanır (Olds, 
1983). Ülkemizde üçüncül önleme kapsamında değerlendiri-
lebilecek olan kadın sığınma evlerinin nitelik ve niceliksel so-
runları karşımızda durmaktadır. Hâlihazırda Sosyal Hizmetler 
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne (SHÇEK) 
bağlı kırk dört konuk evi bulunmaktadır. Sivil toplum kuru-
luşu, kaymakamlıklar, valilikler ve yerel yönetimlere bağlı 
konuk evi/sığınma evlerinin sayısı ise yirmi ikidir, bunlardan 

iki tanesi insan ticareti mağdurlarına aittir (KSGM, 2011). 
Var olan sığınakların hizmet kalitesini arttırmak ve yenile-
rin açılmasını sağlamak şiddete uğrayan kadının korunma 
imkânlarına ulaşmasında kolaylıklar sağlayacaktır.

Ancak önleme stratejileri değerlendirildiğinde özellikle 
birincil önlemenin uzun vadede en verimli ve maliyeti en dü-
şük yöntem olması nedeniyle üzerinde durulması gerektiği 
kanaatindeyiz. Bu konuda ülkemizde “toplumsal cinsiyet” 
kavramının resmi söyleme girmiş olmasından, yapılan hiz-
met içi eğitimlere, askere alınan erlere eğitim verilmesine ka-
dar birincil önleme kapsamında değerlendirilebilecek olum-
lu gelişmeler yaşanmaktadır. 

Bunun yanında genellikle sivil toplum kuruluşları ta-
rafından gerçekleştirilen farkındalık oluşturma çabalarının 
resmi bir politika olarak ele alınması ve birincil önlemeye 
ağırlık vermek üzere ülkemizin her bir tarafında hizmet veren 
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın desteğine ihtiyaç vardır. Memle-
ketin en büyük kentinden en ücra köyüne kadar her bölgede 
görev yapan Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin kadına 
yönelik şiddetin önlenmesinde büyük faydaları olacağı 
şüphesizdir. 
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 Kadına yönelik şiddet ya da aile içi şiddet hangi 
durumları kapsıyor? Ülkemizde en yaygın şiddet türle-
ri ve bunların nedenleri nelerdir?

Şiddet çok boyutlu bir sorundur. Bireysel şiddetin 
yanında toplumsal olarak da,  farklı boyutlarda ortaya çık-
maktadır. Fiziksel, psikolojik, duygusal, cinsel hatta ekono-
mik şiddet uygulanmaktadır. Her ekonomik düzeyde ve 
her toplumda farklı şekillerde yaşanan şiddet, bu yüzyılın 
en önemli sorunlarından biridir.

Şiddetin her türüne karşı sıfır tolerans anlayışıyla, 
Bakanlığımızın icracı bakanlık haline dönüşmesi ile ilk işi-
miz şiddetle mücadele konusunda çalışmalara başlamak 
olmuştur. Şiddet, her ne gerekçe ile olursa olsun kabul 
edilemez, edilmemelidir. “Sen ne yaptın da onu hak ettin” 
anlayışı kabul edilemez. Hukukî, sosyal, ekonomik, kültü-
rel, eğitim boyutlarıyla konuyu ele alarak çözüme en kısa 
zamanda ulaşmaya çalışacağız.

Aile içi şiddetin ortaya çıkmasın-
daki etmenlerden biri olarak iletişim-
sizlik gösterilebilir mi? 

Şiddetin temel sebeplerinden biri 
iletişimsizliktir. Bireyler arası iletişimsiz-
lik aileye, sokağa, topluma yansımak-
tadır. Aile, insanların sadece mekan 
anlamında bir arada oldukları yerler 
değildir. Aile; paylaşmanın, dayanışmanın, mutluluğu, 
başarıyı olduğu kadar acının, sıkıntının da bir arada ya-
şanabildiği mekânlardır. Saygı, sevgi, merhamet, şefkat, 
öfke,  kızgınlık gibi duyguları kontrol edebilmeyi öğ-
renmek ve bunların uygulanması bireylerin birbirleriyle 
ilişkilerini kolaylaştırmaktadır. Söz söyleme sanatını ya-
şamda uygulanabilir hale getirmek gerekmektedir. Konu-
şarak çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Kendini ifade 
edemeyen bireyler başka yollarla, isteklerini duygularını 
ifade etmektedirler. Oysa iletişim becerileri gelişmiş bi-
reyler, birbirlerini dinleyebilmekte, isteklerini ihtiyaçlarını 
kolayca dile getirebilmekte, sorunlarını çözmeye çabala-
maktadır. Böyle bireyler sorunun değil, çözümün parçası 
olmaya çalışır.

Şiddete uğrayan birinin izlemesi gereken ya da 
izleyebileceği kanunî yollar nelerdir?

Alo 183 hattı kadınlara ve çocuklara yönelik psikolo-

jik, hukukî ve ekonomik alanda danışmanlık ve rehberlik 
hizmetleri sunmaktadır.  Kadınlarımıza, çocuklarımıza yö-
nelik istismarın önlenmesi, kadınların toplumda statüleri-
nin yükseltilmesi, çocukların yüksek yararının gözetilme-
si hedefine ulaşılabilmesi için ücretsiz hizmet veren bir 
hattır. Bu hatta ulaşmasından itibaren gerekli tedbirler 
alınmaktadır. Bakanlığımız kadına ve çocuğa yönelik 
son olaylarda, davalara müdahil olarak olayların takipçi-
si olduğunu göstermiştir. İllerde ücretsiz hizmet vermek 
üzere avukatlar istihdam etmeyi planlamaktayız. Ayrıca 
yürürlükte olan 4320 sayılı kanun temel düzenlemeleri 
içermektedir. Bakanlık olarak hazırladığımız yeni kanun 
tasarı taslağı ile günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir dü-
zenleme üzerinde çalışmaktayız. 

Şiddet uygulayan şahıslara karşı kanunî yaptı-
rımlar nelerdir? Bu yaptırımlar ne kadar caydırıcı ol-
maktadır?

Son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle; aile 
mahkemeleri kurulmuştur. 4320 Sayılı Ailenin Korunma-
sına Dair Kanun yeniden düzenlenmiş ve kanunun uy-
gulanması hakkındaki yönetmelik de yürürlüğe girmiş-
tir. Türk Ceza Kanununda, töre cinayetleri faillerinin en 
yüksek ceza ile cezalandırılması, evlilik içi tecavüzün suç 
olarak tanımlanması bulunmaktadır. Ayrıca, “Kadın ve 
Aile Bireylerinin Şiddetten Korunmasına Dair Kanun Ta-
sarısı Taslağı” çalışmaları tamamlanmış olup 10.11.2011 
tarihinde incelenmek üzere Başbakanlığa görüşe gön-
derilmiştir. Bu kanunî düzenlemelerde yaşam hakkının 
korunması esastır. Bu açıdan koruyucu ve önleyici ted-
birler alınması gerekmektedir. Koruyucu ve önleyici 
tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Öncelikle kadının yaşam hakkını koruyacak 
tedbirleri almaya devam edeceğiz. Yasal altyapıyı ha-
zırladık. Şiddet uygulayan kişilere, evden uzaklaştırma 
cezası alan erkeğe elektronik izleme sistemi üzerinde 

Kendini ifade edemeyen bireyler başka yollarla, isteklerini duygularını 
ifade etmektedirler. Oysa iletişim becerileri gelişmiş bireyler, birbirleri-
ni dinleyebilmekte, isteklerini ihtiyaçlarını kolayca dile getirebilmekte, 
sorunlarını çözmeye çabalamaktadır. Böyle bireyler sorunun değil, çö-
zümün parçası olmaya çalışır.
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çalışmalar devam etmektedir.  
Şiddet gören her kadın çeşitli sebeplerle evliliğini 

sona erdirmek istememektedir. Bu husus göz önünde 
bulundurularak şiddet uygulayan erkeğe verilecek 
cezaların aile birliğini bozmaması yönünde tedbirler 
düşünülüyor mu?

Gerçekten hassas bir konudur bu. Biz aile bütün-
lüğünü korumayı amaçlıyoruz. Eğitim ve rehabilitasyon 
hizmetlerimizin temelinde bu vardır. Erkek, psikolojik bir 
rahatsızlık yaşıyorsa bunun önceden tespit edilerek teda-
visi yoluna gidilmesi gerekiyor. Burada ailelerin bizlere yar-
dımcı olmaları gerekiyor. Kadınların bu sorunda eşinden 
boşansın gibi bir anlayışı elbette benimsemiyoruz. Burada 
karar kadının kendisine aittir. Biz öncelikli olarak koruma 
ve güvenlik tedbirlerini alır sonra sosyal ve psikolojik des-
tek sağlarız. Varsa barınma ve iaşe desteği veririz. Tüm bu 
çalışmaların amacı, aile sağlığının tesisi ve bütünlüğünün 
korunmasına yöneliktir. Boşanma, bireylerin kendi özgür 
iradeleriyle ortaya çıkan hukukî bir durumdur. Erkekle 

kadın arasına hukuk yoluyla güvenli bir mesafe konuyor. 
Bu, bir süreç tabiî ki. Bu süreçte adliyeye intikal eden bir 
durum varsa, karar tamamen tarafların iradelerine kalıyor. 
Cezalar aile bütünlüğünü bozmaya yönelik değil caydırı-
cı özelliğe sahiptir. Ancak tedavisi ve telafisi mümkün ol-
mayan sonuçlar varsa ortada, kadını korumak, sosyal ve 
psikolojik her türlü desteği vermek de devlet olarak bizim 
görevimizdir.

Şiddete uğrayan çocuk ya da kadın kadar şiddeti 
uygulayan kişilerin de rehabilitasyonu önemlidir. Bu 
konuda yapılması planlananlar nelerdir?

Bakanlığımız tarafından yürütülen araştırma projele-
rinin yanı sıra üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının 
yaptığı araştırma sonuçlarını da titizlikle ele alıyoruz. Şid-
detin kaynağını tespit etmek, çözüm üretmemiz, doğru 
adımlar atmamız hususunda bizlere ışık tutmaktadır. Şid-
dete uğrayan kadın ve çocuk kadar elbette şiddete sebe-
biyet veren kişilerin eğitim ve tedavileri de yapılmalıdır. 

Birçok şiddet olayında farklı nedenlerle karşı karşıya kalı-
yoruz. Aile içi geçimsizlik, yoksulluk ya da sosyal nedenler. 
Bunların içinde doğrudan rehabilitasyonu gerektirecek 
vakalar oluyor. 

Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içerisinde bu vatandaşla-
rımızın tedavilerinin gerçekleştirilmesiyle ilgili çalışmalar 
yürütülmektedir. Bu kişilere yönelik tedavi ve rehabilitas-
yon hizmetleri verilmektedir. Özellikle bu tür vakalarda 
önemli olan her hangi bir şiddet olayı yaşanmadan kişilere 
yönelik çalışma ve tespitlerin yapılabilmesidir. Bu kapsam-
da Aile Sosyal Destek projemiz hayata geçtiğinde her aile-
nin bir sosyal destek uzmanına kavuşmasını sağlayacağız. 
Bu sayede aile bireylerini birebir tanıma imkânına kavuş-
muş olacağız. Böylece önleyici ve tedavi hizmetlerinin za-
man kaybetmeden verilmesi sağlanmış olacaktır.

Aile içi şiddet denilince genellikle erkeğin uygu-
ladığı şiddet gündeme gelmektedir. Oysa çocuklarına 
ciddi düzeyde şiddet uygulayan kadınlar da bulun-

maktadır. Bunun önlenmesi için neler 
yapılabilir?

Öncelikle ifade etmeliyim ki, şid-
det ister erkekten ister kadından gelsin 
sonuç olarak aynıdır ve kabul edilemez. 
Çocuklar bizim emanetlerimizdir. Her 
ne sebeple olursa olsun çocuklara yö-

nelik şiddeti kabul etmemiz mümkün değildir. Bu konuda 
araştırmalar yaptık. Aile içi şiddetin nedenlerinin ortaya 
çıkarılması sağlıklı çözüm önerileri getirmemize yardımcı 
olmaktadır. Böyle bir durum bize intikal ettiğinde önce-
likle çocuklarımızı korumamız altına alıyor, gerekli tedavi 
ve rehabilitasyon çalışmasını başlatıyoruz. Çocuklarımızın 
barınma, eğitim, rehabilitasyon ve koruma konusunda 
hiçbir sıkıntımız yok. Hukukî ve fizikî altyapımız yeterli. So-
run, kimden gelirse gelsin şiddetin önlenmesi sorunudur. 
En azından kısa vadede minimize edilmesi şart. Kadınların 
eğitimine yönelik önemli proje çalışmalarımız var. Pilot 
uygulamalarını gerçekleştirdik. Bu yıl itibariyle eğitim ça-
lışmalarını yaygınlaştıracağız. Aile Sosyal Destek Projesini 
hayata geçireceğiz. Bu projenin, sosyal ve psikolojik alan-
larda yaşanan sorunların tespiti ve çözümü konusunda 
etkin bir rol oynayacağı kuşkusuzdur. Biz her ailenin, aile 
sosyal destek uzmanı olmasını hedefliyoruz. Böylece her 
ailenin sosyal, psikolojik ve ekonomik durumlarının tespi-
tini yapmak suretiyle buna paralel olarak sorunlarının çö-

Şiddetin kaynağını tespit etmek, çözüm üretmemiz, doğru adım-
lar atmamız hususunda bizlere ışık tutmaktadır. Şiddete uğrayan 
kadın ve çocuk kadar elbette şiddete sebebiyet veren kişilerin 
eğitim ve tedavileri de yapılmalıdır.
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zümünü de gerçekleştirmiş olacağız.
Evlilik öncesinde aile içi şiddeti önlemek için taraf-

ların eğitimi bu problemin oluşmasını engelleyebilir mi?
Eğitim elbette insanın yaşadığı ya da yaşama ihtimali 

bulunan her olayı aşmasında birincil etkendir. Bakanlığımız 
koordinasyonunda, belediyeler ve sivil toplum kuruluşla-
rıyla işbirliği içerisinde evlilik öncesi adayların kısa süreli bir 
eğitim faaliyetine tabi tutulmasını öngörüyoruz. Evliliğin 
getirdiği sorumluluklar, aile bilincinin oluşması, zihniyet 
dönüşümü ve toplumda farkındalık oluşturma konusunda 
önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Her şeyden 
önce bilinçli bireyler olarak hayata yeni adımlarla hazır-
lanmalıyız. Paylaşımı, katlanmayı ve sabrı, insan yaşayarak 
öğrenir. Yaşamımızın her alanında kendimizi buna hazırla-
malıyız. Şüphesiz evlilik öncesi adayların eğitimiyle büyük 
ölçüde aile içi şiddetin önleneceğini düşünüyorum.

Şiddetin medyaya yansımaları hakkında neler söyle-
yebilirsiniz?

Açık toplumlarda medya özgürce görevini yapacaktır. 
Demokrasi ve çağdaş hukuk anlayışımız bunu gerektirir. 
Şiddetin haber olarak medyaya yansımasında bir sıkıntı 
yok. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa ve medyada da yer al-
masa. Temennimiz her zaman bu yöndedir. Fakat sosyal bir 
gerçekliğe de vurgu yapmak istiyorum. Mesela şiddete uğ-
ramış bir kadını daha fazla rencide edecek şekilde manşete 
taşımak ne kadar doğrudur. Hatırlarsınız, sırtından bıçakla-
narak öldürülen bir kadının büyük boy resminin sür man-
şetten verilmesi ne kadar etiktir. Bu durum çocuklar için de 
söz konusudur. Olayı haber olarak gazeteye taşımanın da 
etik bir yolu var. Bu toplumun tüm kesimlerinin bir vicdan 
meselesidir. İçimiz sızlıyor. Aynı acıyı yüreğimizde bizler de 
yaşıyoruz. Olaylara aynı pencereden bakmalıyız. Sosyal so-
rumluluklarımızın farkında olmalıyız diye düşünüyorum. 
Popülizm ve reyting inanın her şey değildir.

Sayın Bakanım, 11 Mayıs 2011’de İstanbul’da “Ka-
dına Yönelik Şiddet” “Aile İçi Şiddet” “ Kadına Yönelik 
Toplumsal Cinsiyete Yönelik Şiddet” ve “Kadın” kav-
ramlarını içeren Avrupa Konseyi  sözleşmesini imza-
layarak parlamentodan geçiren ilk ülke olduk. Bu söz-
leşmenin maddelerinden bir tanesi de şiddete ilişkin 
öğretim malzemelerinin resmî müfredat içerisine ve 
eğitimin her seviyesine eklenmesi”nin gerekliliğidir. 
Bu konuda ne gibi önlemler düşünmektesiniz?

Biz, bakanlık ve hükümet olarak bu sözleşmeyi önem-

siyoruz. Sayın Başbakanımız da konuya oldukça duyarlı 
yaklaşmaktadır. Sözleşme maddeleri süreç içerisinde ilgi-
li kurullarca görüşülmek suretiyle kademeli olarak hayata 
geçirilecektir. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı’mızla ge-
rekli görüşmeleri yapmak suretiyle  sözleşme ile ilgili dü-
zenlemeleri hayata geçirmeyi planlamaktayız. Takdir eder-
siniz ki taraflarca imzalanan sözleşmeler, gerekli hukukî alt-
yapı oluşturulduktan sonra hayata geçirilir. Elbette hukukî 
sürecin ilgili bakanlıklar nezdinde tamamlanmasının ardın-
dan sözleşme maddeleri kademeli olarak uygulanacaktır. 
Okullaşma oranlarındaki gelişmelerin yanında eğitim sis-
temi içinde toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama yolunda 
önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Öğretim programları, 
ders kitapları ve diğer eğitim materyallerinin cinsiyetçi dil-
den arındırılması, cinsiyet ayrımcılığı içeren resim, ifade ve 
benzeri tüm öğeler ile cinsiyetlere yönelik kalıp yargıların 
çıkarılmasına yönelik çalışmalar Millî Eğitim Bakanlığı Talim 
Terbiye Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Komisyonu” tarafından sürdürülmektedir. 
Şiddetin bütün öğrenme-öğretme ortamlarından ve ders 
kitaplarından çıkarılması için Bakanlık olarak biz de yapılan 
çalışmalara destek vermekteyiz.

 
Bu sözleşmenin bizim ülkemizde uygulanabilir-

liğine dair öngörümüz nedir? Ülkemizdeki faydaları 
neler olacaktır?

Sözleşme maddelerinin uygulanabilirliği ortaya ko-
nan iradeye bağlıdır. Biz bu hususta irade ortaya koyuyo-
ruz. Sözleşmeyi onaylayan ilk parlamento olmamız konuya 
iktidarı ve muhalefetiyle ne denli hassasiyet gösterdiğimi-
zin bir kanıtıdır. Eğitimde, sosyal ve kültürel hayatta mutlak 
surette farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak ve eği-
timde genişçe bu konulara yer vermek zorundayız. Her tür-
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lü şiddetin minimize edilmesi, or-
tadan kaldırılması ancak daha eği-
timli ve daha nitelikli bir toplum ol-
mamızla yakından ilgilidir. O ne-
denle sözleşme hükümlerinin uy-
gulanabilirliği konusunda en ufak 
bir şüphemiz yok. Tereddüt içinde 
olsaydık bunu ilk onaylayan mec-
lis olmaz, bakanlık olarak bu sözleş-
menin arkasında durmazdık. 

Aile içi şiddet, aile ilişkisi 
kapsamında olduğu için Bakan-
lığınız birinci derecede sorumlu 
olarak görülüyor. Ancak bu ko-
nuda diğer devlet kurumlarının 
da katkı sağlaması gerekmekte-
dir. Bu bağlamda diğer bakan-
lıklarla işbirliğiniz ne düzeyde-
dir?

Öncelikle ifade etmeliyim ki, aile içi şiddet başta ol-
mak üzere dezavantajlı gurupların toplum içinde her türlü 
haklardan eşit bir şekilde faydalanmalarına kadar bir çok 
konuda, evet bakanlığımız doğrudan sorumludur, ancak 
ne sivil toplum kuruluşlarının ne de toplumun kendisini 
bu meselenin dışında görme lüksü olamaz. Bu, sosyal ve 
toplumsal bir meseledir.

Bu bakış açısıyla ilgili bakanlıklarımızla koordinasyon 
çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamlamış bulunmakta-
yız. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakan-
lığı, Adalet Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Diyanet 
İşleri Başkanlığımız gibi önemli kuruluşlarla protokoller 
yaptık. Eğitim, sağlık, hukuk alanlarında çok kapsamlı ça-
lışmalar yürütülmektedir. Her türlü şiddeti reddeden bir 
anlayışla yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Koyduğu-
muz hedefler yetmiş üç milyon içindir. Bu konuda müca-
delede top yekün gerçekleşecektir. Aile içi şiddet ancak 
kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği ile çözülebilir. Bu 
sorun ne sadece tek bir bakanlığın ne de sadece tek bir 
kurumun işidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Aileden Sorumlu Dev-
let Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı. Bu pro-
tokol çerçevesinde sizin bakanlık olarak Diyanet İşleri 
Başkanlığı görevlilerinden beklentileriniz nelerdir?

Dinin, tarihin her dönemin-
de toplumlar üzerinde sosyal, kül-
türel ve psikolojik olmak üzere bir-
çok alanda doğrudan etkileri bu-
lunmaktadır. Dinin öğretileri kadı-
na karşı saygıyı, adaleti bizlere ha-
ber vermektedir. “Cennet,  anne-
lerin ayakları altındadır” anlayışıy-
la mücehhez bir dinin mensupları-
yız. Özellikle toplumda farkındalık 
yaratmak, zihniyet değişimi ve dö-
nüşümünü sağlamak amacıyla ça-
lışmalar yürütmeyi planlamaktayız. 
Diyanet İşleri Başkanımızın da des-
tekleriyle Türkiye’de ilk kez Cuma 
hutbesinin konusu kadına yöne-
lik şiddetin önlenmesi konusuy-
du. Bu, önemli bir adımdır. İmam-
Hatiplerimizin, vaiz ve müftülerimi-

zin konuya gerekli hassasiyeti göstereceklerine olan inan-
cım tamdır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
öncelikle eğiticilerin eğitilmesi, ardından tüm din görevli-
lerinin eğitimden geçirilmesi hedeflenmektedir.

Bakanlık olarak din görevlilerine bu görevler sı-
rasında ihtiyaç duyacakları materyalleri temin edecek 
misiniz? Bu konuda din görevlileri için ne tür mater-
yaller hazırlamayı planlıyorsunuz? 

Elbette çalışmalarımız için gerekli materyalleri sağla-
yacağız. Eğitim çalışmaları için uzmanlarımız görevlendi-
rilecek. Program ve eğitim materyallerinin oluşturulması 
sağlanacak. Kitapcık ve broşürler eğitim materyalleri ola-
rak hazırlanacaktır. Spot film gösterimleri için cd-dvd te-
min edilecektir. Şiddetle mücadele toplumun tüm kesim-
lerince yürütülmesi gerekmektedir. Medya, üniversiteler, 
yerel yönetimler başta olmak üzere tam bir eş güdüm içe-
risinde önleyici tedibirlerin alınması, eğitim çalışmalarının 
planlanması ve kamuoyunda farkındalıkların artırılması 
gerekmektedir. Kurumsal olarak 2012 hedeflerimizi ortaya 
koyduk. 2015 ve 2023 hedeflerimizi kademeli olarak ka-
muoyuyla paylaşacağız. Kalıcı ve etkin çözümler üretece-
ğiz. İnsanı önceleyen sosyal politikalarla daha güçlü daha 
müreffeh ve sağlıklı bir gelecek hedefliyoruz. Bunu da hep 
birlikte başaracağımıza inanıyorum.

Teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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ŞİDDETİN TARİHSEL VE 
TÖRESEL ARKAPLANI

Mazhar BAĞLI*

* Doç. Dr., Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 

Modern zamanlardaki şiddet aslında daha çok düşünce eksenli sürdürülmektedir. Bu 
tavır geleneksel dönemlerde ise daha çok bedenler üzerinde uygulanmaktadır ve bunun 

tipik örneği de töre ve namus cinayetleridir. 
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 Şiddet insanın temel dürtülerinden birisidir. Şidde-
tin varlığı, onun meşru bir eylem olduğu anlamına gelmez. 
İnsan, iki türlü bilgi sahibidir. İyiliğin bilgisi ve kötülüğün 
bilgisi. Ama aynı zamanda insan, kötülüğü yapmama ira-
desine de sahiptir. Ancak insan iradesi yaşanan sosyalizas-
yon sürecinin etkisi ile manipüle olabilir ve şiddet kendisi-
ni farklılaştırarak yansıtabilir. Geleneksel toplum yapısında 
yazılı olmayan kurallar ağı olarak töreler bireylerin haya-
tında önemli bir yer edinir. Hukuk yerine kaba kuvvet ile 
sorunların dile getirildiği ve çözüldüğü bir atmosferde 
şiddetin derinleştiği ve özellikle de dezavantajlı konumda 
olanları daha çok tutsak ettiği görülür. Aslında şiddetin 
varlığından çok kontrol atına alınması, insan olma durumu 
için çok daha anlamlı bir alana işaret eder. Şiddetin kontrol 
dışına taşındığı durumlar insan olma durumunun da kont-
rol dışına çıktığı anlardır. Töresel ilişkiler çerçevesinde işle-
nen namus cinayetleri ile kan davalarını da bu bağlamda 
değerlendirmek gerekir.

Kadına Yönelik Şiddetin Töresel Yansıması Olarak 
Töre ve Namus Cinayetleri

Ünlü filozof Immanuel Kant, toplumsal barışı “yüksek 
bir politik hayır” olarak tanımlar. Ona göre insanın bu dün-
yadaki amacı ahlâkı ve hukuku üretmektir. Hatta insanı 
diğer tüm canlılardan ayıran asıl özelliği ahlâk ve hukuka 
yönelmiş olmasıdır. Yöneldiği amacın “kutsal bir hayır” ol-
masına giden yol, onun ayrıcalığının da ön şartıdır. İnsan-
lar hayır da işleyebilir şer de. Ama asıl önemli olan şer işle-
me durumu ve ortamı var olmasına rağmen hayır yapma 
iradesini gösterebilmektir. İslâm geleneğinde de insanın 
ikili bir yönelime sahip olduğu söylenir ve aynı zamanda 
o, bu iki tarzın da bilgisine sahip bir varlıktır. Esasında bu 
iki değerin bilgisinin aynı anda ve birlikte var olması insan 
durumunun “ayrıcalığının” nirengi noktasıdır da: “İmkanlar 
olduğu halde kötülük işlememek.”

Bugün toplumda güçlü bir şid-
det işleme hevesi var ve bu olması 
gerekenden başka bir alan üzerin-
den kontrol edilmeye çalışılmaktadır. 
Oysa bu konunun en açık yolu adale-
tin kılıcını bilemektir. Fakat bizim ül-
kede her vesile ile görüldüğü gibi bir 
adalet algılamasının gözleri ve kılıcı 
sadece belli konularda keskindir.

Kadına yönelik şiddet ve cinsel 

istismar, hem akademik çevrelerin hem de sivil toplum 
kuruluşlarının en çok ilgilendiği konulardan birisidir. Bu 
konuyu çok farklı açılardan ve örneklem alanlarından ha-
reketle araştıran literatür de hayli zengindir. Ülkemizdeki 
üniversitelerin birçok bölümünde ve araştırma merkezle-
rinde kadın sorunlarına yönelik çalışmalar ve araştırmalar 
yapılmaktadır. Ancak bunların önemli bir kısmı bu sorunu 
sürekli feminist bir çizgide ele almaktadır. Oysa feminiz-
min toplumda uyandırdığı imaj; kadının “biyolojik” olarak 
erkekle aynı ontolojik varlığa sahip olmasıdır. Bu tarz bir 
yaklaşımın bertaraf edilmesinde en önemli rol bizzat ka-
dınlara düşmektedir. Oysa kadın erkek ilişkisi veya eşitliği 
tamamen teknik bir konu değildir, işin değer boyutu çok 
daha önem arz etmektedir. Unutmamak gerekir ki adale-
tin tesis edilmesi hukukî bir gaye olmanın ötesinde metafi-
zik bir çabadır da. Adaletin tesis edilmesi salt kamu düzeni 
ile ilgili bir hedef değildir. Aynı zamanda insanın kendisi ve 
vicdanı ile de ilgili bir konudur.

Modernleşme bir yandan özgürlükçü bir söylem 
geliştirmekte bir yandan da insanı kendi kendisine mah-
kum ederek derin bir değer krizine neden olmaktadır. Bu 
durum insanın kendi kendisinin düşmanı yapmakta veya 
felsefî deyimi ile “insan insanın kurduna” dönüşmektedir. 
Karşılıklı bir rekabet üzerine kurulu olduğu varsayılan ha-
yat mücadelesinde doğal olarak güçlü olan zayıf olana 
şiddet uygulamaktadır. Modern zamanlardaki şiddet as-
lında daha çok düşünce eksenli sürdürülmektedir. Bu tavır 
geleneksel dönemlerde ise daha çok bedenler üzerinde 
uygulanmaktadır ve bunun tipik örneği de töre ve namus 
cinayetleridir. Her şeyden önce şunu belirtmek gerekir ki 
şiddeti sona erdirecek olan asıl mekanizma değersel ol-
mak durumundadır ama günümüz teorileri, bu mekaniz-
manın özellikle ontolojik olması gerektiği tezini öne çıkar-
maktadır.

Feminizm bugün kimsenin iti-
raz etmeye cesaret edemediği temel 
yaklaşımlardan ve tavır alışlardan bi-
risidir. Buna karşı çıkan her bir bireyin 
kadına karşı şiddetten yanaymış gibi 
bir imajının olduğu da bilinmekte-
dir. Kavram esasında, aslı female/dişi 
olan terimden üretilip dişiliğin erkek-
lik karşısında uğramış olduğu haksız-
lığı gidermek anlamındadır. Elbette 
feminizmin sosyolojik, politik, hukukî 

Bugün gelinen noktada 
gerçekleşen ekonomik ve sosyal 

gelişmeler kadın açısından sanıldığı 
gibi her zaman pozitif olmamıştır. 

İş hayatına katılma ile birlikte 
paradoksal bir şekilde kadına karşı 

şiddette artış gözlenmiş ve bu 
sorunun bertaraf edilmesi için hem 
uluslararası alanda hem de iç hukuk 

alanında yeni düzenlemelerin 
yapılması yoluna gidilmiştir.
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ve değersel bağlamları da var-
dır ama asıl vurgu, onun bugün 
toplumdaki ilişkilerin tarihsel bir 
inşa olduğu yönündedir. Bu in-
şanın yeniden kurulması için ya-
pılması gereken belki de var ola-
nı kaldırıp yerine her iki cinsin de 
birlikte içinde bulunduğu yeni 
bir dünya kurmaktır. Tamamen 
kaldırılması gerektiğini savunan 
radikal feministlere göre şu an 
toplumlar, esasında kadına bas-
kı uygulayan ataerkil bir yapıya 
sahip bir gelenekten gelmekte-
dir ve bu sorunun çözülmesi için 
de esas yapılması gereken bu ya-
pıyı besleyen toplumdaki temel 
unsurları tespit edip yok etmek-
tir. Oysa bu durum ancak insanî 
değerlerin ortak paydasında oluşturulan referanslarla çö-
zülebilir.

Bu durum kişilerin sahip oldukları kimlikleri besle-
yen asıl faktörleri ayrıştırmasını da beraberinde getirdi. Bir 
yandan etnik aidiyetler bir yandan dini aidiyetler ve öte 
yandan da cinsel farklılıklar ile tercihler bireylerin kişilik-
lerinin temel belirleyici unsurları haline gelmeye başladı. 
Ancak bugün gelinen noktada gerçekleşen ekonomik ve 
sosyal gelişmeler kadın açısından sanıldığı gibi her zaman 
pozitif olmamıştır. İş hayatına katılma ile birlikte paradok-
sal bir şekilde kadına karşı şiddette artış gözlenmiş ve bu 
sorunun bertaraf edilmesi için hem uluslararası alanda 
hem de iç hukuk alanında yeni düzenlemelerin yapıl-
ması yoluna gidilmiştir. Örneğin, kadına yapılan şiddetin 
cezalarında ağırlaştırılmaya gidilerek bu tür suçlarla ilgili 
caydırıcılık sağlanmaya çalışılmıştır.1 Ayrıca, 2005 yılında 
yürürlüğe giren Türk Ceza Yasası “Türkiyeli kadınların cin-
sel ve bedensel haklarının güvenceye alınmasını ve  kadın 
erkek ayrımcılığının ortadan kaldırılmasını sağladı.” 2

Burada asıl üzerinde durmak is-
tediğimiz konu, değişen sosyolojik 
koşullarla birlikte aynı zamanda ka-
dına yönelik şiddetin yön değiştir-
diğini belirtmektir. Ancak bu amaç 
için, kadına yönelik şiddeti özellik-
le Türkiye’de çok önemli bir yer teş-

kil eden töresel ve namus kay-
naklı şiddet kapsamında incele-
yecek ve namus kavramının da 
bu süreç dâhilinde nasıl bir sos-
yal değişmeye uğradığına deği-
neceğiz. Bu anlamda, son 20-25 
yıl içerisinde kadına yönelik cin-
sel, ruhsal ve fiziksel şiddetin kır-
sal kesimden kentsel kesime ta-
şındığını ve kentlerde de na-
mus kaynaklı şiddet olgusu-
nun artmış olduğunu görmek-
teyiz. Kadına uygulanan şiddet 
söz konusu olduğunda, şiddet 
Türkiye’deki büyük çoğunluk ta-
rafından dayak ve cinsel taciz 
olarak algılanmaktadır. İkinci sı-
rayı ise bağırmak, azarlamak ve 
kavga etmek gibi davranışlar alır. 

Son sırada ise baskı, tehdit, temel hak ve özgürlüklerin kı-
sıtlanması gelir.3 Birleşmiş Milletler Dünya İnsan Hakları 
Konferansı, kadın haklarının insan hakları olduğunu kabul 
etmiş ve kadına yönelik şiddeti “kadınların fiziksel bütün-
lüğünü, bireysel özgürlüklerini ve temel haklarını tehdit 
eden davranışlar” olarak tanımlamıştır.5 20 Aralık 1993’te 
BM Genel Kurulu’nda kabul edilen Kadınlara Yönelik Şid-
detin Ortadan Kaldırılması Bildirisi de “kadına yönelik şid-
deti, gerek kamu yaşamında, gerekse özel yaşamda ka-
dınlara fiziksel, cinsel veya psikolojik olarak zarar veren ya 
da zarar verici sonuçları olması muhtemel, cins temeline 
dayalı her türlü davranış” olarak kabul etmiştir.6

Türkiye, uzun bir zaman diliminden beri, toplumsal 
değişim dinamikleri ile yasal yapılanmalar konusunda 
ciddi sorunlar yaşamaktadır. Devlet ile toplum arasında 
temel dinamikler bağlamında ciddi bir eş zamanlılık so-
runundan söz edilebilir. Bu genel sorunun daha iyi tahlil 
edilebilmesi mikro alanlardaki çalışmaların arttırılmasına 
bağlıdır. Bu soruna karşı yaklaşım ise, sosyolojik ve entel-

lektüel bir merakın ötesinde, içinde 
yaşanılan topluma karşı duyulması 
gereken kaygıyı da içermelidir.7 Tür-
kiye, uluslararası anlaşmalar çerçe-
vesinde yapılan yasal değişikliklerin 
uygulanmasına yönelik sorunları da 
bu toplumsal kaygı yetersizliğinden 

Kadına karşı şiddet, sadece 
modern dünyanın sorunu değildir. 
Geleneksel dönemlerde de benzer 

bir ayrımcılığın ve şiddetin var 
olduğunu bilmekteyiz. 
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yaşamaktadır. Bu kaygısızlık ise, sorunun neleri içerdiğinin 
net bir şekilde ortaya konulamamış/konulmamış olmasın-
dan kaynaklanmaktadır. Töre cinayetleri sorunu da bugüne 
kadar çeşitli çevreler ve kişiler tarafından konuşulup üze-
rinde sıkça durulmasına rağmen onu sosyolojik, antropo-
lojik, psikolojik boyutuyla ciddi bir biçimde ele alan araştır-
malar son derece sınırlıdır.

Konuyla ilgili bir diğer açmaz da bu cinayetlere iliş-
kin yapılan tartışmalarda yaşanan kavram kargaşasıdır. Bir 
başka ifade ile bu cinayetlerin nasıl tanımlanacağı veya ya-
pılan tanımlamaların hangi tür cinayetlere işaret ettiğidir. 
Türkiye’deki genel değerlendirme “na-
mus” saiki ile işlenen tüm cinayetlerin 
“töre ve namus” cinayeti olarak tanımla-
masıdır. Bu tarz bir tanımlanma hukukî 
yaptırımların ağırlaştırılması için gerekli 
ve zorunlu olabilir. Ancak işin sosyolojik boyutunu tanım-
lamaya yetmez. Çünkü töre ile namus kelimeleri arasında 
hem etimolojik olarak hem de içerik olarak ciddi farklar var-
dır. Her iki kavramın da içerdiği ortak alanlar olmakla bera-
ber söz gelimi biri diğerinin yerine her zaman kullanılamaz. 
Namus kavramı daha çok haysiyet ve şeref gibi anlamları 
içerirken töre ise geleneksel hukuk ve ahlak kurallarını içe-
rir. Bu tür bir ayrımın aslında hukuk açısından da büyük ya-
rarlarının olabileceği söylenebilir.

Sonuç ve Değerlendirme
Töre cinayetlerini birkaç eksende ele almak mümkün 

ama en görünür olanı kuşkusuz kadına karşı ayrımcılığın 
bedensel ve toplumsal bileşenlerinin oluşturduğu bağla-
mıdır. Töre cinayetleri, kadın bedenine yüklenen farklı bir 
anlamın yansıması olarak da görülebilir. Bir başka ifade ile 
namusun sadece kadının teninde temsil edilen bir değer 
olduğuna inanılmasından kaynaklanmaktadır. Oysa eğer 
insanî bir değer olarak namus dikkate alınacaksa bu her iki 
cins için de geçerli olmak durumundadır.

Ama işlenen cinayetlere bakıldığında çok keskin bir ay-
rımın olduğu görülür. Töre ve namus cinayetleri Türkiye’nin 
en temel toplumsal sorunlarından birisidir. Önemli bir sorun 
olmasından dolayı da konuyla ilgili her kesin ortalama bir fi-
kir sahibi olduğu söylenebilir. Ama bu kanaatin ne kadar nes-
nesine uygun bir bilgi olduğu konusu belki de çok fazla tar-
tışılmış değildir ve belki de bu alandaki sosyolojik gerçekliği 
içeren analiz tartışmalar önceden mahkum edilmektedirler.

Kadına karşı şiddet, sadece modern dünyanın soru-

nu değildir. Geleneksel dönemlerde de benzer bir ayrım-
cılığın ve şiddetin var olduğunu bilmekteyiz. Kadın gerek 
Avrupa’da, (ki Avrupa’daki en tipik ayrımcılık ve şiddet 
cadı avcılığıdır ve en son cadının diri diri yakıldığı tarih 
ise 1834’tır) gerekse de diğer coğrafyalarda (Ortadoğu’da, 
Asya ve Afrika’da) kız çocuklarının diri diri toprağa gömül-
mesinden tutun da evde köle gibi çalıştırılmaya kadar pek 
çok ötekileştirme ve şiddet türüne maruz bırakılmıştır.

O halde kadına karşı ayrımcılık ve şiddetin tarihsel 
veya toplumsal bir bağlamla değil kültür ve değersel bir 
referansla ele alınıp okunması gerekir ki o zaman insana ait 

değerin keşfedilmesine giden yolda bir ilerleme sağlana-
bilmiş olsun. Değerleri dikkate alan bir epistemoloji ile ku-
rulacak olan bir ütopya herkesin hayalidir ama insan hem 
iyi olanı hem de kötü olanı hep birlikte taşır içinde. İnsa-
nın kötülüğe meyletmesini engelleyen iradesi ve vicdanı-
dır ama bunu her zaman işlevsel kılamaz. Bu durumda ise 
kamu otoritesi ile bu tarz bir tutumun sağlanması işlevini 
yerine getirir. Bu sebeple hukuk herkes için en belirleyici 
konumdadır ve şiddetin engellenmesinde de bu alan üze-
rinden yapılacak olan çalışmalar her türlü projenin üstün-
dedir.

Bundan dolayı da bu sorun, bir egemenlik sorunu ol-
madığından dolayı da kadına karşı erkeği egemen kılmak 
ya da kamu otoritesini daha çok hükümran kılmak üzerin-
den çözülemeyecektir. 
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Elbette feminizmin sosyolojik, politik, hukukî ve değersel bağlamları da vardır 
ama asıl vurgu, onun bugün toplumdaki ilişkilerin tarihsel bir inşa olduğu yönün-
dedir. Bu inşanın yeniden kurulması için yapılması gereken belki de var olanı kal-
dırıp yerine her iki cinsin de birlikte içinde bulunduğu yeni bir dünya kurmaktır.

D İ P N O T L A R



ŞU
BA

T 
20

12

78

AİLE İÇİ ŞİDDET VE 
DİNDARLIK İLİŞKİSİ

Emine ÖZTÜRK* 

* Yrd. Doç. Dr., Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 Türk toplumu bağlamında aile içi problemlerin 
birisi de modernleşme sürecinde eşler arasındaki iliş-
kilerin yeniden yapılanmasında ortaya çıkmaktadır. Bu 
süreçte kadının kocasıyla eşit olduğu anlayışı güç ka-
zanmaya başlamıştır. Kadınların okul ve üniversitelerde 
okuma hakkı için mücadele ettikleri ve kazandıkları 19. 
yy.dan bu yana, bir zamanlar yalnızca erkeklere özgü 
oldukları kabul edilen entelektüel, ekonomik, sosyal ve 
politik alanlardaki sorunları giderek daha fazla paylaşma 
olanağı buldular. Günümüzde eve maaşlarını getiren ka-
dınlar ve bebeklerin altını değiştiren erkeklerin varlığın-
da, kocanın dünyasıyla kadının dünyası arasındaki eşit-
sizlik şimdiye kadar olduğundan çok daha azalmış du-
rumda. Yasaların ve eğitimin bu dönüşümde çok önemli 
rol oynadıkları kesin. Artık erkeğin eşini dövmesi, yasal 
değil, evli bir kadının kendi adına bir banka hesabının 
bulunması ender görülen bir şey olmaktan çıktı. Her ko-
nuda eğitim alma hakkına sahip olan kadın, evlilik ilişki-
sine artık kocasıyla aynı iş olanaklarına sahip olarak gi-
rebiliyor. Günümüzde erkekler kendilerine yalnızca cinsel 
ilişki, aşk, çocuk ve ev hizmetleri sunmakla yetinmeyecek 
aynı zamanda para kazanan ve toplumsal yaşama katıla-
bilecek eşler arıyorlar.”1 İşte ailedeki yukarıda işaret edilen 
bu değişimlerin ve dinin aile içi şiddete etkisini araştır-
mak amacıyla yaptığımız bir araştırma aile içi şiddet din 
ilişkisi hakkında bize önemli sonuçlar vermektedir. 

Mayıs 2005 ile Mart 2007 arasında Küçükçekmece, 
Kadıköy ve Diyarbakır Kadın Sığınma Evleri’nde yürüt-
tüğümüz bir araştırmaya göre2 Türkiye’de aile içi şiddet 
ile din arasındaki ilişki şu şekilde belirlenmiştir. Kadın 
sığınma evlerinde yaşayan ve sözlü ya da fiilî şiddete 
maruz kalan kadınları konu edinen araştırmamızda, “Sı-
ğınma evlerindeki kadınların kendilerinin ve eşlerinin dinî 

tutum ve davranışlarına ilişkin değerlendirmeleriyle aile içi 
şiddete ilişkin tutum ve davranışları arasında nasıl bir ilişki 
vardır?” sorusuna cevap aradık. Bu çerçevede denekle-
rin aile içi şiddete ilişkin tutum ve davranışlarının tespiti 
yanında dinî inanç ve ibadetlere ilişkin tutum ve davra-
nışlarının ve aynı zamanda öznel dindarlık algılarını ve 
deneklerin itaatkârlığa ilişkin tutum ve davranışları da 
tespit ettik. Böylece uğradıkları şiddetin denekler üze-
rindeki etki ve sonuçlarını tespit ve tahlil etmeye çalıştık.

Anket tekniğiyle topladığımız verileri sistemleşti-
rerek verilerin durumuna göre değişik istatistik analiz 
teknikleri kullandık ve gerekli analizler ve bulgu yorum-
lamaları sonrasında şu sonuçlara ulaştık: 

1. Demografik Özellikler
Aile içi şiddete uğrayan kadınların yarısından fazla-

sını (%64) orta yaşlı kadınlar oluşturmaktadır. Araştırma-
mızda aile içi şiddete uğrayan evlilerin (%72) bekârlara 
(%14.8) kıyasla daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Aile 
içi şiddete uğrayanlardan büyük çoğunluğunu lise me-
zunları (%24.6) oluşturmaktadır. Daha sonra %18’le ilko-
kul mezunları ve üniversite (%7) mezunları gelmektedir. 
Bu da aile içi şiddete uğrayanların %31’inin eğitimli bir 
kitle olduğunu göstermektedir. Aile içi şiddete uğrayan-
ların arasında Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu 
bölgelerinden gelenlerin ilk iki sırada (%29.5 ve %23) 
yer alması oldukça dikkat çekicidir. Bu bulgular, denek-
lerin eşlerinin mensup oldukları bölgelerle birlikte de-
ğerlendirilince, sadece bu araştırma bulgularıyla sınırlı 
kalmak üzere, aile şiddet hadisenin en çok yaşandığı 
bölgeler daha net açığa çıkmaktadır: Nitekim denekle-
rin eşlerinin büyük çoğunluğu da Güneydoğu Anadolu 
(%23) bölgesine mensuptur. Bunu %18’le Karadeniz ve 
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%13.1’le Doğu Anadolu bölgesi izlemektedir. Sadece bu 
araştırma bulgularıyla sınırlı kalmak üzere, diğer bölge-
lere oranla Güneydoğu Anadolu kökenli ailelerde aile içi 
şiddete daha çok rastlandığını söyleyebiliriz. Aile içi şid-
dete uğrayanların %52’si maddî açıdan eşlerine bağımlı 
olan ev hanımlarından oluşmaktadır. Meslek edindirme 
kurslarına devam ederek iş sahibi olanları (%10) da dik-
kate aldığımızda ev hanımlarının oranı %62’yi bulmak-
tadır. Buradan hareketle maddi açıdan eşlerine bağımlı 
olan ev hanımlarının daha çok şiddete uğradıklarını 
söyleyebiliriz. Ayıca bu bulgular çerçevesinde ekonomik 
açıdan eşlerine bağımlı olmaları bu kadınların şiddete 
maruz bırakılmalarında etkili olabilir. Aile içi şiddete uğ-
rayanlar arasında yine ekonomik açıdan ailesine bağım-
lı olan öğrencilerin (%14.8) de oranının yüksek olması 
bunu desteklemektedir.

Şiddete uğrayanların özelliklerini bu şekilde sun-
duktan sonra kısaca şiddet uygulayanlar üzerinde de 
durmak gerekir. Bu araştırmada soru yöneltilen kadın-
lar eşleri (%46), babaları (%20) ve ağabeylerinden (%16) 
şiddet gördüklerini dile getirmiştir. Şiddet uygulayan er-
kekler ise çoğunlukla işçi (%24.6), esnaf (%14.8), emekli 
(%4.9) ve memur (%4.9) kimselerdir. Bu veriler şiddetle 
çalışma şartlarının ağırlığı arasındaki ilişkiyi akla getir-
mektedir.

2. Dindarlık-Şiddet İlişkisi
Araştırmanın temel problemi şiddet, dindarlık 

ve din arasında bir ilişki olup olmadığı, eğer bunların 
arasında bir ilişki var ise nasıl bir ilişki olduğudur. An-
cak öncelikle deneklerin dindarlıkları hakkında da bazı 
tespitlerde bulunmakta yarar vardır. Bu bağlamda bazı 
veriler soru yöneltilenlerin dindarlıkları hakkında kıs-
men de olsa fikir verecektir. Mesela deneklerin büyük 
çoğunluğu Allah ve peygamber inancı konusunda şüp-
he taşımamaktadır (%97). Âhiret inancı konusunda bu 
oran (%95)  biraz daha düşük olmasına karşın âhiret 
inancı konusunda büyük bir şüphenin olmadığını söyle-
yebiliriz. Deneklerin büyük çoğunluğu (%73.8) eşlerinin 
Allah’a ve peygambere inandığı kanaatini taşımaktadır. 
Ancak bu oran şiddet uygulayanların dindar olduğunu, 
yahut dindar erkeklerin şiddet uyguladığını gösterme-
mektedir. Çünkü unutulmamalıdır ki bu oran sadece 
kadınların eşlerine dair gözlemlerini yansıtmaktadır. 

Yoksa bu oran, bizatihi deneklerin eşlerine ulaşılıp, on-
ların Allah’a ve peygambere olan inançları bizatihi kendi 
ağızlarından çıkan beyanatlarla elde edilmiş değildir. 
Deneklerin, eşlerinin âhiret inancına dair kanaatlerin-
de önceki soruda olduğu kadar ümitli olmamaları ise 
önemli bir veridir. Zira deneklerin sadece %62’si eşinin 
âhirete inandığını düşünmektedir. Bu, kendilerine bazı 
durumlarda nerdeyse zulmeden eşleri hakkında kadın-
ların pozitif düşünmediklerinin bir yansıması olduğu 
gibi deneklerin yaklaşık %40’ı kendilerini öldüresiye dö-
ven, bıçaklayan, üçüncü kattan aşağı atan ve muhtelif 
türde şiddet uygulayan kocalarının kalplerinde bir Allah 
korkusu ve âhirette hesaba çekilme inancının bulundu-
ğunu düşünmemektedir. Konunun daha anlaşılır kılın-
ması için dinî inancın en önemli göstergesi olan ibadet 
hayatına ilişkin bulguların da değerlendirilmesi gerek-
mektedir. Deneklerin büyük çoğunluğu devamlı (%85.2) 
oruç tutmaktadır, fakat sadece %45’i namazını devamlı 
kılmaktadırlar.

Deneklerle yapılan görüşmelerde onların dinî ya-
şamlarına ilişkin edindiğimiz izlenim ise şöyledir: Görüş-
me yaptığımız deneklerin büyük çoğunluğu yaşadıkları 
şiddet hadisesinin ardından ağır travmalar geçirmiştir. 
Bu travmalarda denekler iki yola başvurmaktadır. Kal-
dıkları sığınma evinde barınmalarının yanı sıra psikolojik 
tedavi görenler de olmuştur. İkincisi ise denekler dine, 
içine girdikleri travmadan kurtulabilmek için yardımcı 
bir unsur olarak başvurmakta, zor anlarında Allah’a sı-
ğınmakta, O’ndan yardım dilemekte, böylece yaşadıkları 
zor anları çok daha hafif atlatabilmektedirler. Denekle-
rin beyanına göre eşlerinin %37’si devamlı oruç tutarken 
ancak %31’i devamlı namaz kılmaktadır.

Araştırmamızın sonucunda özetle iki hususa dikkat 
çekmek istiyoruz. Birincisi, bilhassa şiddet uygulayan 
erkeklerce dinin, uygulanan şiddete kılıf olarak kullanıl-
ması yani meşrulaştırıcı bir etken olarak dine başvurul-
masıdır. Diğer husus ise dinin kadınların yaşadıkları en 
zor günlerde onlar için adata bir kurtarıcı durumunda 
olması, yani dinin rahatlatıcı etkisidir. 
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 Teknoloji ve sanayi alanındaki gelişmeler şiddetin 
aracı olarak kullanılabilmektedir. Şiddet araçlarının gittikçe 
çeşitlenmesi ve sayısının artması başta aile olmak üzere, 
toplumun her kesimini kaygılandırmaktadır. Zira ergenle-
rin eğitim ortamlarında, ailede vb. yerlerde iç içe oldukları 
şiddet zaman zaman onların hayatını mahvedebilecek dü-
zeylere ulaşabilmektedir.

Şiddet, kişinin kendisine, başka insanlara ya da çevre-
sine yönelik olarak gösterdiği zarar verme durumu olarak 
tanımlanabilir. Bu zarar verme davranışı çok farklı şekil-
lerde gerçekleşmekte, vurma, kırma, dövme, kavga etme, 
itme, yaralama, eşyalara zarar verme şeklinde fiilî boyutta 
olabileceği gibi alay etme, aşağılama, tehdit etme, gözdağı 
verme, sözel sataşma, kızdırma, hakaret etme, dışlama gibi 
sözel ve psikolojik boyutta da olabilir. Aslında özne duru-
mundaki insanı sarsan, zarar veren her türlü güç şiddet ola-
rak açıklanabilir. Şiddet konusunun özellikle ergenler için 
sanılanın aksine önlenebilir, azaltılabilir bir olgu olarak ele 
alınması gerekmektedir. Şiddete giden yolların belirlenip 
zayıflatılmasında toplumsal yaklaşım ve eğitim çok önem-
lidir.

Şiddet ve Ergen
Ergenlik, insanlarda fiziksel ve psikolojik değişiklikle-

rin olduğu hassas bir dönemdir. Çocuklukla yetişkinlik ara-
sında yer alan ve on iki yaştan yirmi bir yaşa kadar uzanan, 
hızlı bir büyüme ve olgunlaşma dönemidir. Bu dönemde 
çocukluk özellikleri geride bırakılır ve ergenlik özellikle-
ri hızlı bir şekilde kazanılır. Sosyal çevrenin olumlu yahut 
olumsuz etkisi bu yaşlardaki ergeni doğrudan etkiler. Çün-
kü evde, okulda, medyada yahut arkadaş çevresinde kısa-
cası hemen her yerde şiddet ve saldırganlık örneklerinin 
sıkça sergilenmesi, ergenlerin ruhsal hayatını sarsıntıya 
uğratmaktadır. Şiddet davranışları ergenlik döneminde 
yükselme göstermekte hatta bazı gençlerde yerleşik dav-
ranış kalıplarına dönüşebilmektedir. Her ne kadar bilinçli 
şiddet davranışları ergenlikte ortaya 
çıkıyorsa da şiddetin temelleri çok 
erken yaşlarda atılmaktadır.1 Özel-
likle ilk çocukluk dönemindeki ebe-
veyn ilgisi, kopukluklar ve duygusal 
yetersizliklerin yaşamın daha sonraki 
dönemlerinde bireyin çevresiyle olan 
ilişkilerini olumsuz etkilediği uzun za-
mandır bilinmektedir. Araştırmalara 

göre ergenlikteki olumsuz, anti sosyal davranışların altında 
mahrumiyetler ve ihmal edilen dinî-ahlâkî değerler yatar. 
Aslında ergen şu ya da bu şekilde çevresine çeşitli mesajlar 
verir. Aile tarafından bu mesajların erken algılanması, erge-
ne her zamankinden biraz daha yoğun ilgi ve sevgi gös-
termesi büyük önem taşır. Çünkü ergenlik yakın ilgi ve bir 
yol göstericiye en fazla ihtiyaç duyulan zor bir dönemdir.2 
Öte yandan ergenliğin doğasında şiddetin var olması bü-
tün ergenlerin kimlik oluşturma çabasında sürekli şiddete 
başvuracakları yahut şiddeti bir ifade şekli olarak seçecek-
leri anlamına gelmez. Ergenlerin büyük bir kısmı şiddetin 
toplum yahut kanunlar tarafından yasaklanan şekillerine 
bulaşmadan ergenlik dönemini atlatırlar.3 Bunun nedeni 
incelendiğinde şiddet ve saldırganlık konusunda yeterli 
bilinç düzeyine sahip olma, ergenin ailesinin ve yakın çev-
resinin dinî değerlere bağlılığı, örnek rol modellerin bulun-
ması ve ahlâkî kurallara verilen önem en etkili sebeplerden 
bazıları olduğu görülür. 

Dinî ve Ahlâkî Değerler Şiddeti Zayıflatır
Değerler, var olan şeyleri ve süreçleri evrenin bir par-

çası yapan anlam kalıplarıdır. Özgürlük, sorumluluk gibi 
değerler aracılığı ile kendimizi büyük bir yapının parçası 
olarak algılarız ve özdeşleşiriz. Bu anlamlar ağı içerisinde 
hayata insana ve evrene anlamlar yükleyecek bir bilinç, 
kimlik ve kişilik kazanırız. Başkaları ile kurduğumuz ilişki-
lerde değerler aracılığı ile kendi varlığımızın ve gerçekliği-
mizin boyutlarını keşfederiz. Bu bakımdan değerler, insan 
davranışına ölçü getirdiği gibi sınır da getirir. Aynı şekilde 
manevî değerler insan hayatı için önemli anlam referansla-
rı arasında yer alır. Sağlıklı bir toplum yapısı oluşturmakta 
ve insanlar arası ilişkilerin geliştirilmesinde manevî değer-
ler belirleyici özelliğe sahiptir. Manevî değerler insanı ol-
gunlaştırır ve diğer insanlar karşısında saygınlığa götürür. 
Burada din eğitiminin değerler/erdemler kazandıran eği-
tim içeriğine sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz.  

İnsanın değerlerden yoksun ol-
ması pek çok ruhsal hastalığı berabe-
rinde getirdiği gibi bunları bedensel 
rahatsızlıklara da dönüştürebiliyor. 
Birtakım değerlerden yoksun olmak 
ilk önce insanın yaşamdan zevk alma, 
hayatının amacını belirleme duygu-
larına büyük bir darbe indirecektir. 
Daha sonra pek çok şeye ve pek çok 

Araştırmalara göre ergenlikteki 
olumsuz, anti sosyal davranış-
ların altında mahrumiyetler ve 
ihmal edilen dinî-ahlâkî değer-

ler yatar. Aslında ergen şu ya da 
bu şekilde çevresine çeşitli me-

sajlar verir. 
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kişiye karşı, ilgisizlik, ilkesiz-
lik, ümitsizlik, aşırı kuşkucu-
luk gibi rahatsızlıklara dö-
nüşebilecektir. Bütün bun-
ların yaşandığı bir durum-
da bireyin özgüvenin oluş-
masından ve gelişmesinden 
bahsetmek mümkün değil-
dir. Özgüven ancak, değer-
lerin olduğu ortamda olu-
şur ve gelişir. Ülkemizde ya-
pılan birçok çalışma gösteri-
yor ki dinî ve ahlâkî gelişim 
açısından çocukluk döne-
minde verilen manevî eği-
tim, çocuğun ilerleyen yıl-
larda dine karşı tutum ve 
davranışlarının belirlenme-
sinde de önemli bir etken-
dir. Çünkü kişiliğin oluşma-
ya başladığı ilk çocukluk 
döneminde bireyin ailede 
elde ettiği ahlâkî tutum ve 
davranışlar onun çevreyle 
kuracağı iletişim şekillerine 
de doğrudan etki edecektir. 
Çocuğun merhamet, sabır, 
hoşgörü, yardımseverlik, kardeşlik duygusu, fedakârlık, 
yumuşak huyluluk vb. birçok hususta örnek alabileceği 
davranışların bulunması onun şiddet ve saldırganca dav-
ranışlar sergileme konusunda dikkatli olmasını sağlaya-
caktır. Verilecek yanlış bir eğitim, dinî gelişim bakımın-
dan olumsuz bir tutuma neden olabileceği gibi rasyonel 
bir şekilde ve pedagojik esaslar dikkate alınarak verilecek 
bir eğitim de olumlu bir dinî gelişime katkı sağlayabile-
cektir. Kaynağını İslâm dini ve İslâm ahlâkından alan de-
ğerler gençlerin manevî huzuru tecrübe etmelerine, ken-
dileri ve çevreleri ile olan ilişkilerini bir düzene oturtma-
larına yardımcı olacak önemli ilkelerdir.

Özgüven kazandırma açısında din-insan ilişkisine 
baktığımızda da dinî değerlerin her zaman rehber oldu-
ğunu görürüz. İnsanlar hangi dinden olurlarsa olsunlar 
yüksek değerler arasında daima dinsel değerler en ağır 
basandır. İnsan bu değerlerden ve dinden yoksun oldu-
ğu zaman hayatına hâkim olan anlamsızlık ve amaçsızlık 

duygularıyla baş edemeye-
cektir. Yaşamına bir anlam 
ve amaç veremediği tak-
dirde bireyin özgüveni za-
yıf ya da çok zayıf düzeyde 
olacaktır. Birtakım değerle-
re sahip olan insanlarla bu 
değerleri hayat felsefesinin 
en üst noktasına koyan in-
sanlar arasında bile özgü-
ven düzeyi açısından an-
lamlı farklılıklar olduğu bi-
linmektedir.4

Değerler ve inanç-
lar, bireylerin hayatı anla-
yıp yorumlamada davranış-
ların şekillenmesinde reh-
berlik ederler. Zira inanç, ru-
hun olumlu bulduğu şeyle-
ri kabul etmektedir. Dine ait 
olan değer sistemleri, dav-
ranış geliştirme sürecinde 
belirleyicidir ve etkin rol oy-
narlar. Böylece insanlar, ha-
yata ve olaylara karşı bir ba-
kış açısı geliştirmiş olur. Din-
ler arasında, yaratılış, haya-

tın amacı ve anlamı, insanların uyması gereken ahlâkî de-
ğerler sistemi, ölüm ve ölüm sonrası gibi konularda bir-
takım farklılıklar olmasına rağmen, temel konularda bir-
birine benzerdir.5

Dinin çocuk ve gençlerin hayatında bazı geleneksel 
değerlerin korunması ve sürdürülmesinde de etkili oldu-
ğu bir gerçektir. Bu etki öncelikle aile değerlerine bağlı-
lık, ana-babaya ve büyüklere saygı, itaatkârlık, dürüstlük, 
cinsel kontrol ve korunma, çalışkanlık ve yardımseverlik 
gibi geleneksel değerlerle dindarlık arasında doğrudan 
bir ilişki olduğu yapılan araştırmalarda doğrulanan ger-
çeklerdir.6 Ülkemizde din eğitiminin saldırganlık ve şidde-
ti nasıl etkilediği üzerine yapılan bir araştırmada Erzurum 
il merkezinde lise öğrencileri arasında 1100 kişiye uygu-
lanan bir ankette alınan sağlıklı din eğitiminin gençleri 
saldırganlık ve saldırganlığın engellenmesi, öfke kont-
rolü hususlarında olumlu katkıları gözlenmiştir.7 Araştır-
mada elde edilen bulgular kısaca şu şekildedir: Öğren-
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cilerin genel olarak ailelelerinden ve 
okullarından kazandıkları dinî-ahlâkî 
değerleri yaşayageldikleri zorlukları 
aşmada ve öfke ve saldırganlıkla-
rını kontrol edebilmelerinde etkin 
rol oynadığına dair yüksek düzeyde 
olumlu cevap alınmıştır. Öğrenciler 
saygı, sevgi, sabır, merhamet, hoşgö-
rü, paylaşımcı olma, kardeşçe barış 
içerisinde yaşama gibi bir dizi ahlâkî 
değer konusunda pozitif bir algıya sahiptirler. Ayrıca top-
lumsal barışı sağlayabilecek özellikteki bu değerlerin, on-
ların hayatlarında önemli bir yer tuttuğu görülmektedir.

Araştırılan bir diğer konu da Din Kültürü ve Ahlâk 
Bilgisi derslerinin öğrencilerin davranışlarını etkileme dü-
zeyleridir. Okullardaki din öğretiminin önemli bir amacı 
yetişmekte olan nesle din hakkında doğru bilgi vermek 
ve gençleri bilinçlendirmektir. Bu bilincin yakalanmasında 
öğrenciler Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ders kitaplarının et-
kin rol oynadığını ifade etmişlerdir. Ancak anne-babanın 
baskıcı yahut ilgisiz düzeydeki eğitim tutumları öğrencile-
rin bu sorulara verdiği olumlu cevapları negatif yönde et-
kilediği görülmüştür. Bu nedenle ergenlerin ailelerinden 
algıladıkları destek düzeyi düştükçe saldırganlık düzeyle-
rinin yükselmesi dikkat çekmektedir. Araştırma sonuçları-
na ilişkin ilgi çekici bir bulgu da ergenlerin sahip oldukları 
dinî inançların, onları şiddet ve saldırganlık içeren dav-
ranışlardan uzak tuttuğu sonucudur. Örneklem grubun-
da yer alan ergenler, günlük hayatlarında dinî inançların 
önemli olduğunu söylemekte ve bu inancın kendilerini 
şiddet ve saldırganlıklarını azalttıklarını ifade etmişlerdir.

Neler Yapılabilir?
Şiddet ve saldırganlığı önleme/azaltma çalışmaların-

da aileleri mutlaka bu sürece dâhil etmek gerekmektedir. 
Ailenin de bilinç düzeyinin yükseltilmesi, bu konudaki 
başarıyı artırmaktadır. Şiddetin azaltılmasında ve şiddete 
giden yolların engellenmesi hususunda eğitimcilere ek 
olarak devlete düşen görevler de mevcuttur. Çocukluktan 
itibaren yürütülen bilinçli din eğitimi faaliyetleri, ergen-
lerin sosyal ilişkilerinde sağlıklı davranışlar kazanmasını 
sağlayacaktır. Ergenlere yönelik dinî ve ahlâkî değerlerin 
öğretimine önem verilmelidir. Dinî değerler ergenlerin 
eğitiminde teoriden çok pratik bir karakter taşımalıdır. 
Günlük hayatımızı zenginleştiren değerler, hoşgörü, hayâ, 

merhamet, iyilik yapma, sorumluluk, 
doğruluk, sabır gibi erdemler insanlar 
arasındaki ilişkileri düzenler, yaşanan 
problemleri en aza indirir. Bu erdem-
lerin içselleştirilmesine yönelik duygu 
eğitimi daha ön plana çıkarılmalıdır. 
Böylesi bir duygu eğitimi, ergenler 
arasında uyumlu yaşama modelleri 
oluşturacaktır. Gençlere rol modeller 
konusunda yeni açılımlar kazandırıl-

malıdır. Medya organlarının bu konudaki olumsuz etkisi 
en aza indirilmeli, dinî-ahlâkî değerleri işleyen literatür ve 
görsel içerikli materyallerin nitelik ve nicelikleri artırılma-
lıdır.

Sonuç
Din ve ondan kaynaklanan değerler sistemi hem bi-

reysel hem de toplumsal nitelikte karşımıza çıkmakta ve 
bir “yaşam tarzı” teklif ettiğinden ferdin hayatını doğu-
mundan ölümüne kadar kuşatmaktadır. Bireye doğumun-
dan başlayarak yetişme tarzı, aileyle, yakın ve uzak çev-
reyle ilişkiler, sorun çözme yollarına ve günlük hayattaki 
olaylara ilişkin bilgilendirmelerde bulunur, kurallar koyar. 
Bütün bunlar insanların manevî açıdan hayat kalitesini ar-
tıran ve onun dünyaya bakışını belirleyen, şiddetten uzak 
tutan değerlerdir. İşte ergenler de içselleştirdiği dinî ve 
ahlâkî değerler sayesinde önce kendisiyle sonra çevresiyle 
yaşadığı şiddet ve vb. psikolojik yahut sosyal sorunların 
çözümü konusunda kendini yeterli hissetmesi mümkün 
olacaktır. 
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Değerler ve inançlar, bireylerin 
hayatı anlayıp yorumlamada 

davranışların şekillenmesinde 
rehberlik ederler. Zira inanç, ru-

hun olumlu bulduğu şeyleri kabul 
etmektedir. Dine ait olan değer 
sistemleri, davranış geliştirme 

sürecinde belirleyicidir ve etkin 
rol oynarlar. 
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 Şiddet, birinin diğeri üzerinde baskın ve güçlü ol-
mayı amaçlayan ezici davranışlarıdır. Şiddet güvensiz iliş-
ki zemininde, yapıcı olamama ile ilişkili olarak, karşısında-
kini yok edici ve yıkıcı eylemdir. Dünya Sağlık Örgütü’ne 
göre ise şiddet; sorumluluk, güven ve güç ilişkileri bağla-
mında insan sağlığı, yaşamı, gelişmesi veya onuru açısın-
dan fiilî veya potansiyel zararla sonuçlanan her tür fiziksel 
veya duygusal kötü muameleyi, cinsel istismar ve ihmali 
veya ihmalkâr davranışı ticarî veya başka amaçlı sömürü-
yü kapsar. Şiddetin türleri arasında fiziksel ve psikolojik 
şiddet (alıkoyma, zorbalık, ölüm cezası, aile içi şiddet, yar-
gısız infaz, çete şiddeti, zararlı geleneksel uygulamalar, 
namus cinayetleri, bebek öldürme, fiziksel cezanın yargı 
sistemi içinde kullanımı, kaçırma, fiziksel istismar, fiziksel 
ceza, psikolojik istismar, psikolojik cezalandırma, devlet 
şiddeti, işkence ve zalimce insanlık dışı aşağılayıcı mu-
amele), ihmal ( terk, tehlikeli, zararlı veya sakıncalı işler, 
yoksun bırakma, devletin ihmali), sömürü (pornografi, 
seks turizmi, cinsel sömürü, kölelik, alıp satma, kaçırma, 
işyerinde şiddet) yer almaktadır. Çocuklara yönelik şidde-
tin çoğunluğu çocukların en yakınındaki kişilerden yani 
anne baba, öğretmenler, okul arkadaşları, işverenler ve 
çocuk bakıcılarından kaynaklanmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin Çocuğa Yönelik Şiddet Araştır-
ma Raporuna (UNVAC) göre, her yıl elli binden fazla çocuk 
öldürülmektedir ve şiddet sonucu meydana gelen yara-
lanmalar nedeniyle hastanede tedavi altına alınan çocuk 
sayısı bir-iki milyondur. Okul çağındaki çocukların %25 
ile 65 arasında değişen bir bölümü son otuz gün içinde 
sözel ya da fiziksel anlamda zorbalığa/akran istismarına 
maruz kaldığını belirtmiştir. Dövme, sopayla vurma gibi 
fiziksel cezalar birçok ülkedeki okullarda standart uygula-
ma durumundadır ve bu tür uygulamalar genellikle okul 
terklerine yol açmaktadır. 

Şiddet, karşılıklı sevgi paylaşımını, yani mutluluğu 
ortadan kaldırır. Korku ve intikam hisleri üretir. Şiddet gö-
ren kişi şiddet uygulayıcısı halini alabilir. Evde babasının 
annesini dövdüğünü gören çocuk 
sıklıkla okulda arkadaşlarına, eşya-
lara zarar vermeye girişebilir. Aile or-
tamı bir çocuğun bedensel ve ruhsal 
varoluş alanıdır. Çocuk, sevgiyle, iyi 
yaptığı şeylerin fark edildiği uygun 
destekleyici ilgiyle büyür. Günümüz 
aile yapısı, çocuğun içinde sağlıkla 

büyüyeceği olanaklardan yoksundur. Çocuk büyük şehir-
lerde, doğal oyun alanlarından uzakta, anne ve babasının 
oyun arkadaşı olması için yalvarıp yakarmakta, sevgi, ilgi 
görme ihtiyacı artmaktadır. Çocuk okul öncesi erken ço-
cukluk çağında, çok hızlı gelişir, öğrenmeye açıktır. İyi şey-
ler yaptığını gördükçe, yaptığı iyi şeylerin işe yaradığını 
paylaştıkça özgüven kazanır. Paylaşmanın verdiği mutlu-
luk arayışıyla sosyalleşir. 

Çocuk yetersiz veya yalnız kaldığı yerde hissettiği 
üzüntü ve öfkesini fark ederek, hakkında konuşarak çö-
zümlemeye, baş etmeye yönelir. Yeterince ilgi ve sevgi 
görmeyen, sevildiğini fark etmeyen, özgüven hissini ye-
terince edinemeyen çocuk diğerlerini kıskanacak; kendi-
ni yetersiz, başarısız hissettiğinde duyduğu acıyı tanımla-
mak yerine öfkeye kapılarak, karşısındakine zarar vererek 
çıkarmaya çalışacaktır. Şiddet davranışı sıklıkla haksızlığa 
uğradığını düşündüğü, üzüldüğü bir yaşantıya tepkisel 
olarak ortaya çıkar. Bir an durup neler olup bitiyor diye 
düşünse, şiddet davranışına başvurmaz. “Ne oldu, ben ne 
hissetim, ne düşündüm?” diye gözden geçirmesi hemen 
tepkisel davranışta bulunmaması tavsiye edilir. Üzüntü ve 
öfke duygusunu fark ederek bunu birkaç dakika yaşama-
ya ve sözle ifade etmeye yönelirse şiddet davranışı ortaya 
çıkmayacaktır. 

Çocuk, anne, baba, kardeş ve yakın çevre ilişkileri 
içinde şekillenir. Çocuklar bakıldıkları evlerde, tv. ya da 
bilgisayar oyunları karşısında zaman geçirmektedir. Elekt-
ronik donanım içinde, soyutlaşmış, hayali tasarımların 
gerçeklerin önüne geçtiği, insanların ekrandan izler gibi 
ne tam şehir ne de tam köy olmayan dağınık yerleşimli 
hızlı şehirleşme mekanlarında koşuşturduğu günümüz-
de, aile bireyleri bir arada olsa da birbirinin algısından, 
düşüncesinden, duygusundan habersiz, giderek yaban-
cılaşılarak yaşamaktadır. Ailede kendini gerçekleştirecek 
varoluş alanı bulamayan çocuk için hayat zordur. Çocu-
ğun sorunlu olan kendi ailesinden alınarak başka aileler 
yanında bakım gördüğü sosyal sistemlerde de fazlasıyla 

maddi manevi sorunlar yaşanmak-
ta, yeterli çözüm üretilememekte-
dir. Çözüm öncelikle babanın şiddet 
davranışıyla yüzleşmesi, eşine ve 
çocuklarına verdiği zararı fark et-
mesiyle başlayacaktır. Baba aile reisi 
olarak, eşinden fiziksel ve sosyal ola-
rak güçlü ve belirleyicidir. Baba aile 

Baba aile reisi olarak, eşinden 
fiziksel ve sosyal olarak güçlü ve 

belirleyicidir. Baba aile üyelerinin 
kendilerini gerçekleştirmesi için 

destekleyici olmalı ve adil kararlar 
vermeli, şefkatli olmalıdır.
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üyelerinin kendilerini gerçekleştirmesi için destekleyici 
olmalı ve adil kararlar vermeli, şefkatli olmalıdır.

Aile içinde yaşanan şiddet, eşler arasında zaman za-
man görülebildiği gibi erkeğin kadın üzerinde tüm kont-
rolünü amaçlayan baskıcı, sürekli de olabilir. Ev içi sürekli 
şiddet durumunda her bir aile üyesi zorluk yaşar. Dola-
yısıyla ailede şiddet ikliminde çocukların da şiddetin yı-
kıcı etkilerinden zarar görmesi kaçınılmazdır. Çoğu kere 
anne karnında şiddete uğrayan bebek, kendisine bakım 
sunması gereken anne-babasının ihmaline, aşağılaması-
na, küçük düşürmesine, şiddetine, fiziksel ve hatta belki 
cinsel istismarına uğrayabilir. Çocukların ¾’ünün aile içi 
şiddete uğradığı saptanmıştır. Şiddet ve istismar üreten 
aile dış dünyaya kapalıdır. Evde yaşananların dışarıya 
belli edilmemesine çalışılır. Diğer insanlara güvenilmez 
ve paylaşım sınırlıdır. Böyle ortamda büyüyen çocuğun 
sosyal gelişiminde, ruhunda ve bedeninde hasarlar olur. 
Kendini ve/veya annesini zarardan koruma çabasına gi-
rişir. Kendini yetişkin bir insan olarak fark etme, geliştir-

me sürecinde ilerleyemeyebilir. Babasını karşısına alarak, 
annesiyle bir olma, onu mutlu etme çabası içinde cinsel 
kimlik gelişiminde sorun yaşayabilir. “Ben hiç evlenme-
yeceğim” gibi söylemleri kullanabilir. Aklı sürekli evde 
olduğundan dış dünyaya ilgisi azalır, okul ortamındaki 
performansı düşer. Bilgi, beceri geliştirme sürecinde ye-
tersiz kalır. Bazı çocuklar ise aykırı davranışlarla dikkat 
çekmeye, kendisi sorun çıkararak anne babanın birbiri-
ne ilgisini azaltmaya çalışabilir. Evden kaçmayı da çözüm 
yolu olarak görebilir. 

Birleşmiş Milletlerin Çocuğa Yönelik Şiddet Araştır-
ma Raporuna göre, 2002 yılında dünyada yaklaşık yüz elli 
milyon kız ve yetmiş üç milyon erkek çocuk cinsel ilişkiye 
zorlanmış veya cinsel şiddetin başka biçimlerine maruz 
kalmıştır. Cinsel istismar, henüz cinsel gelişimini tamam-
lamamış bir çocuk ya da ergenin bir erişkin ya da en az 
kendisinden en az dört yaş büyük birisi tarafından güç 
kullanarak, tehdit ya da kandırma yoluyla cinsel arzu ve 
gereksinimini karşılamak amaçlı kullanılmasıdır. 

TCK’nın 103. maddesi cinsel gelişimi tamamlamanın 

on beş yaş itibarıyla gerçekleştiğini kabul etmektedir. On 
beş yaş üzerindeki gençlerin hukukî anlam ve sonuçlarını 
algılama yeteneğine sahip olmaları halinde, eylemin rıza 
dışı ve iradeyi etkileyen bir nedenle gerçekleşmesi halini 
“istismar” olarak kabul etmektedir. “Cinsel istismar” olarak 
kabul edilen davranışlar teşhircilik, pornografi izletme ya 
da pornografide kullanma, genital bölgenin elbise üze-
rinden ya da doğrudan okşanması, cinsel birleşmeye te-
şebbüs, cinsel birleşme olabilir. Yine aynı maddeye göre, 
çocuğu cinsel yönden istismar eden bir kimse üç yıldan 
sekiz yıla kadar hapisle cezalandırılır. “Cinsel istismar” de-
yiminden çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel 
davranışın anlaşılacağı belirtilmektedir. 

Çocuğun anlam vermekte zorlandığı, güçsüzlük, 
çaresizlik duygularıyla baskı altında kaldığı, ölüm tehdidi 
hissettiği durumlar ruhsal travma oluşturur. Cinsel istis-
mar beden bütünlüğünü bozduğu gibi, ruhsal travma 
oluşturarak da psikolojik ve davranışsal sonuçlara neden 
olur.  Ayrıca beyin gelişiminde hücrelerin hassas oldu-

ğu erken çocukluk döneminde oluşan 
ruhsal travma beyin yapısında kalıcı 
hasarlar oluşturabilir. Bellek ve öğren-
me süreçlerinde bozukluklar ortaya 
çıkabilir, kişilik yapısı bozulabilir. Cinsel 
istismar çoğu kez  gizli kalır. Yasal bil-

dirimde bulunulmaz. Çocuklukta cinsel istismara maruz 
kalma sıklığı ortalama %30 olarak bildirilmektedir. Kız-
larda erkeklere oranla dört kat daha fazla görülmektedir. 
Bildirilen olguların, gerçekleşenlerin %15’i olduğu tah-
min edilmektedir. Cinsel istismar yasal suç olduğundan 
bildirimi kısıtlı olmaktadır. İstanbul’da lise öğrencisi kız-
larla yapılan bir çalışmada cinsel ilişkiye zorlanma %4.9, 
dokunma şeklinde cinsel istismar %11.3, ensest ilişki 
%1.8 oranında bildirilmiştir. Çocuğun cinsel istismarı ge-
nellikle tanıdığı bir yetişkin tarafından olur ve her şeyden 
önce çocuk bağlı, bağımlı olduğu, yakınlık ve sevgi his-
settiği kişiden kötülük gördüğü için temel güven duygu-
su sarsılır. İstismarda rolü olduğunu düşünerek kendisini 
de suçlar, özgüvenini kaybeder. Bedeninde yaşadığı acı 
deneyimi ve korku, cinsel organlara dokunmayla oluşan 
kısmî haz duyumunu aşar ve çelişir. Kendisini ezilen bir 
böcek gibi hisseder. Cinsel haz elde etmek için kullanıl-
ma, aldatılma, önemsenmeme, aşağılanma, tehdit edil-
me, yaşamını kaybedeceği korkusu ruhsal, bedensel ör-
selenme oluşturur. 

İstismarcıların %90’ı erkektir, kadınların istismarcı olması ise nadir olarak 
görülmekte olup genellikle erkek çocuğa yöneliktir. Çoğunlukla istismarcı 
çocuğun tanıdığı bir kişidir. İstismarcıların birçoğu çocukluklarında ya cinsel 
istismara uğramışlardır ya da ev içerisinde şiddet olgusu vardır.
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İstismarcıların %90’ı erkektir, kadınların istismarcı 
olması ise nadir olarak görülmekte olup genellikle erkek 
çocuğa yöneliktir. Çoğunlukla istismarcı çocuğun tanıdı-
ğı bir kişidir. İstismarcıların birçoğu çocukluklarında ya 
cinsel istismara uğramışlardır ya da ev içerisinde şiddet 
olgusu vardır. Çocuğun cinsel istismarı %90 aile bireyleri, 
akrabalar ve bakımı ile ilgilenen kişilerce yapılmaktadır. 
Kanunen evlenmelerine izin verilmeyen iki kişi arasındaki 
cinsel ilişkiye ensest denir. Ensestin yaşandığı bir aile ev-
rensel olarak düzensiz ve işlevlerini yerine getiremeyen 
bir aile şeklinde tanımlanır. En sık tanımlanan örüntü, ba-
banın güçlü konumunu kuvvet kullanarak elde ettiği katı 
ve ataerkil bir aile yapısıdır; sıklıkla 
altı-sekiz yaşlarındaki kız çocukla öz 
babası arasında oluşmaktadır. 

Psikiyatri acil polikliniğe ruhsal 
kaynaklı bayılmaları nedeniyle ağa-
beyi ve yengesi tarafından getirilen 
on beş yaşındaki konfeksiyon işçisi 
genç bir kız ile psikoterapi sürecinde 
evli ve iki çocuklu olan o ağabeyinin 

kendisine yıllarca cinsel istismarda bulunduğu anlaşılmış-
tır. Yasal bildirimde bulunursak ailesinin kendisini öldüre-
ceklerini ya da reddedeceklerini düşünüyordu. Ağabeyi 
ile hiç görüşmeme kararı aldıktan sonra tedavisinde hızlı 
ilerleme oldu, ruh sağlığı düzeldi. Ensest oluşumuna ne-
den olan etkenler arasında, babada alkolizm, psikopati, 
iktidarsızlık, çocuklarından erken dönemde ayrı kalma, 
annede hastalık, evi terk etme, gece çalışmak zorunda 
olma, anne babanın çocukla aynı yatağı paylaşması, anne 
ya da babanın çocukluğunda ensest ilişki kurbanı olması 
sayılabilir. Toplumda saygınlığı olan, herhangi bir işlev bo-
zukluğu olmayan ailelerde de ensest görülebilmektedir.

Özel beden bölgelerine dokun-
manın doğru olmadığı çocuklara öğ-
retilmeli, aynı odada kalan kardeşle-
ri ayrı yataklarda yatırmalı, yatılı misa-
firlerin çocuklarla ayrı odada kalmala-
rı sağlanmalıdır. Aynı odada ya da yer 
yataklarında yatılacaksa araya yastık-
lar konmalı, gece sık sık kontrol edil-
melidir. Cinsel istismara uğramış olan 

Suça, cinsel istismara, madde 
kullanımına açık durumdadır. 
Evden kaçan çocuğun durumu 

acilen değerlendirilmeli, geniş aile 
ve sosyal kurumlar içinde güvenli 

yaşam alanı oluşturulmalıdır. 
Sokakta kalma süreci arttıkça 

geri dönüşümsüz sorunlar ortaya 
çıkacaktır.

Aile içinde şiddet ve istismar gördüğü 

için sokağa kaçan, sokakta karşılaştığı 

insanlardan kendine yeni aileler oluş-

turmaya çalışan çocuğu, genci çok çe-

şitli sorunlar beklemektedir. 
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bir çocuğun durumu en kısa süre-
de farkedilmelidir ki tekrarı önlensin 
ve gerekenler yapılabilsin. Ailelerin, 
özellikle annelerin cinsel istismarın 
oluşturduğu izleri erken fark etme-
si ve çocuğa uygun destek sunması 
hayatî önem taşır. Olayın çocuğa na-
sıl tesir ettiği, çocuğun olayı nasıl de-
ğerlendirdiği ile ilgilenilmeli, çocuk 
hekimi ve ruh sağlığı uzmanına danı-
şılmalı, yetişkinler olarak uygun des-
tek duruşu içinde olunmalıdır. Anne 
babanın çocuğun üzerine gidip istis-
mar olayını tekrar tekrar anlattırması, 
yoğun öfke, acı, suçluluk, utanç yaşa-
ması, faile yönelik çok tepkili tavırlar 
içinde olması, çocuğun olaydan alacağı ruhsal yarayı ar-
tıracaktır, onu daha da travmatize edecektir.

Annenin olan biteni fark etmesi, araştırması, açığa 
çıkarması ailenin sosyoekonomik dengesi için de zor ola-
bilir. Çoğu kez şüphelenir ama yakıştırmak istemez. Bu 
durumda çocuk bir başka aile ya da yakın çevre ile öğret-
meni ya da bir arkadaşı ile sırrını paylaşabilir. Annenin ço-
cuğun destekçisi konumuna geçebilmesi ve tacizciden 
çocuğun biran önce uzaklaştırılması önemlidir. Çocuğun 
yasal koruma altına alınması gerekebilir. 

Cinsel tacize uğramış çocuklarda çeşitli değişiklikler 
görülür, huyu değişir, tedirginleşir, içe kapanır. Evde yal-
nız kalmaktan, ya da karanlıktan, böcekten korkular baş-
lar, gece kâbuslar görebilir. Uykuda altını ıslatabilir veya 
altına kaçırabilir. Oyunlarında cinsel içerik belirgin ola-
bilir. Okul öncesi dönemdeki, çocuk travmatik oyun de-
diğimiz cinsel istismarı yansıtan oyunu ısrarla sürdüre-
bilir. Akranlarıyla cinsel oyunlar oynamak isteyebilir. Sü-
rekli cinsel organlarıyla oynama, herkesin içinde mastur-
basyon yapma, insanlara sürtünme, 
cinsel ilişkiyi taklit etme, yaşıtlarıyla 
cinsel içerikli oyunlar oynamayı iste-
me gibi uygunsuz cinsel davranışlar, 
ergenlikte seks konularına aşırı ilgi 
gösterme, cinsel ilişkilere erken baş-
lama görülebilir. Bu çocuklar her tür 
yakınlaşmayı cinsellik olarak yorum-
layabilir. Duygusal yakınlık ihtiyacı 
ile cinsel yakınlaşmanın ayrımını bi-

lemeyebilir. Cinselliğini insanlara yakın-
laşmada bir araç olarak kullanabilir. Böy-
le bazı çocuklar insan ilişkilerini cinsel-
lik üzerine kurabilmekte, yetişkin olduk-
larında ya çocuklara cinsel taciz uygula-
makta ya da para kazanmak için cinsel-
liklerini kullanmaktadır. Bazı kişilerde de 
cinsellikten tamamen uzak bir yaşam 
tercih edilebilir. Erken başlayan ergen 
cinselliği sonucunda ortaya çıkan ergen 
gebelikleri ve gelişimini tamamlamamış 
ergen anne-babaların istemeden do-
ğurdukları çocuklar önemli bir halk sağ-
lığı sorunu olmaktadır.  

Cinsel istismara uğrayan çocuklar-
da dayak ve fiziksel şiddet bulguları da 

görülebilir. Çocuğun cinsel istismara uğradığından şüp-
helenildiğinde, çocuğun elbiselerini bir gazete kağıdı 
üzerinde soymak, olası kıl, deri parçacıklarını tesbit ede-
bilmek için döküntüyü temiz bir kağıt torba ile Adli Tıp 
Kurumuna ya da çocuk hekimine beraberinde getirmek 
uygun olacaktır. Çocuğa suçlayıcı ve ısrarlı sorgulayıcı 
tarzda endişe yüklememek önemlidir. Hiçkimse yaşamın 
yüklerinden muaf değildir. Elbette travmatik deneyimler 
zordur. Bu çocukların aile desteği ve yasal destek, gere-
kirse yasal koruma altına alınarak istismarla baş etmeye 
çalışması uygun olacaktır. İstismarın devam ettiği koşul-
da ruh sağlığı hizmeti sunulamaz.

Gelenekselliğe dayanarak tecavüze uğrayan sıklıkla 
kız cinsiyetindeki çocukların, namusu kirlendi diye “töre 
cinayetleri” adı altında öldürülmesini sapkın cinsellik kor-
kusu ve cinsel yıkıcılık olarak değerlendirebiliriz. Bu du-
rum, ailenin ya da erkeğin kadının bedeni ya da duygusu 
üzerinde kendini hak sahibi görerek, kadının iradesi ya 
da iradesi dışında yaşadığı bir ilişki ya da olayı gelenek 

veya töre değerlerine aykırı sayarak, 
namus ve şereflerine leke sürüldüğü 
gerekçesiyle öldürmesidir. Ülkemiz-
de her yıl yüzlerce vaka medya ara-
cılığıyla gündeme gelmektedir. İnti-
har ya da kaza süsü verilen vakalar 
da düşünüldüğünde ne yazık ki top-
lumsal bilincimizde açılan yaranın 
derin olduğu anlaşılır. Kişi cinselliği 
nedeniyle kendini utanç içinde bü-

Suça, cinsel istismara, madde 
kullanımına açık durumdadır. 
Evden kaçan çocuğun durumu 

acilen değerlendirilmeli, geniş aile 
ve sosyal kurumlar içinde güvenli 

yaşam alanı oluşturulmalıdır. 
Sokakta kalma süreci arttıkça 

geri dönüşümsüz sorunlar ortaya 
çıkacaktır.
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tünüyle kötü, değersiz algıladığında kendisi de gözden 
kaybolmaktan, görünmez olmaktan ya da yok olmaktan 
başka bir seçenek, çözüm üretemeyebilir. Kendini utanç 
duvarları içine hapsettiği halde, suçluluk ve sorumluluk 
bilincini geliştirerek yaptığı hatadan ders alamayabilir. 
Bu çok önemli bir sorundur. Yok sayıcı utanç ya da arsız 
duruşlardan vazgeçerek vicdanî suçla hesaplaşabilmek 
gerekir. Asıl sorun, sorunun olması değil, sorunun ortada 
olmaması, sorunun konuşulamaması, görmezden geli-
nerek yok sayılması, sorunla beraber insanların da yok 
sayılması, yok edilmesidir.   

Aile içinde şiddet ve istismar gördüğü için sokağa 
kaçan, sokakta karşılaştığı insanlardan kendine yeni aile-
ler oluşturmaya çalışan çocuğu, genci çok çeşitli sorunlar 
beklemektedir. Suça, cinsel istismara, madde kullanı-
mına açık durumdadır. Evden kaçan çocuğun durumu 
acilen değerlendirilmeli, geniş aile ve sosyal kurumlar 
içinde güvenli yaşam alanı oluşturulmalıdır. Sokakta 
kalma süreci arttıkça geri dönüşümsüz sorunlar ortaya 
çıkacaktır. Bunun için evden kaçan gençlerin ve ailele-
rinin değerlendirilmeleri ve desteklenmeleri amacıyla 

kullanılabilecek yataklı kurumlara acil ihtiyaç vardır. Belki 
mahallelerde yaygın olan camilerimizde sosyal dayanış-
ma merkezleri ve yataklı destek birimleri oluşturulabilir. 
Kendisine rehber olabilecek din görevlileri, ruh sağlığı 
uzmanlarından destek almalıdır. Din eğitimi ve din hiz-
metleri için de uygun çözümler üretilebilir. Din, insan 
kardeşlerine verdiği özde birlik beraberlik duygusuyla, 
ailenin yanı sıra temel toplumsal dayanışma ve sosyalleş-
me birimi olarak işlev görmelidir. 
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K A Y N A K Ç A

Belki mahallelerde yaygın olan camilerimizde sosyal 

dayanışma merkezleri ve yataklı destek birimleri oluş-

turulabilir. Kendisine rehber olabilecek din görevlileri, 

ruh sağlığı uzmanlarından destek almalıdır. Din eğiti-

mi ve din hizmetleri için de uygun çözümler üretilebilir. 

Din, insan kardeşlerine verdiği özde birlik beraberlik 

duygusuyla, ailenin yanı sıra temel toplumsal dayanış-

ma ve sosyalleşme birimi olarak işlev görmelidir.
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ŞİDDETİN 
ÖNLENMESİNDE 

PSİKOLOJİK VE MANEVÎ 
YAKLAŞIMLA 

ÖFKE KONTROLÜ

Ayşenur ÖZKAN*

*Vaiz, Kadıköy Müftülüğü

Öfke, bir anlık davranış ile kişiyi cehenneme ya da cennete götürebilecek kadar güçlü 
bir duygudur. Kontrol edemediğimizde, en büyük zararı kendimize veren, hayatımızı 

ve ilişkilerimizi çıkmaza götüren olumsuz duyguların başında yer alır. Aslında olumsuz 
algılanmasının temelinde, öfke anında ortaya konulan tepki ve davranışlar vardır. Bu 

yüzden olsa gerek psikolojide ve sosyal bilimlerde öfke, saldırganlık ve şiddet kavramları 
sıklıkla birbirinin yerine kullanılır.

İllüstrasyon: Osman Turhan
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  “Eski bir Japon masalına göre, kavgacı bir samuray 
günün birinde Zen ustasını cennet ve cehennem kavramla-
rını açıklamaya davet eder. Ancak rahip onu küçümseyen bir 
tavırla,

“Sen eşeğin tekisin. Senin gibilere zaman ayıramam.” der. 
Onuru zedelenen samuray, öfkeden köpürerek kılıcını 

kınından çıkarıp, 
“Seni bu küstahlığın için öldürebilirim.” diye bağırır. 
“İşte” der, Zen rahibi sakince “Bu cehennemdir.” 
Samuray, kapıldığı öfkeyi ima eden ustanın doğru söz-

leri karşısında irkilir ve sakinleşerek kılıcını yerine koyar. 
Sonrada eğilip kendisine kazandırdığı içgörü için rahi-

be teşekkür eder. 
“İşte bu da cennettir.” der rahip.
Öfke, bir anlık davranış ile kişiyi cehenneme ya da cen-

nete götürebilecek kadar güçlü bir duygudur. Kontrol ede-
mediğimizde, en büyük zararı kendimize veren, hayatımızı 
ve ilişkilerimizi çıkmaza götüren olumsuz duyguların başın-
da yer alır. Aslında öfkenin olumsuz algılanmasının temelin-
de, öfke anında ortaya konulan tepki ve davranışlar vardır. 
Bu yüzden olsa gerek psikolojide ve sosyal bilimlerde öfke, 
saldırganlık ve şiddet kavramları sıklıkla birbirinin yerine 
kullanılır. Öfkenin psikolojide bir sorun olarak görülmeyip 
ihmal edilmesinin altında da öfke ile saldırganlık arasında-
ki ilişki önemli bir yer tutar. Öfke, kişiyi şiddete iten pek çok 
saldırganlık şeklinin arkasında yatan dürtü veya güdü olarak 
işlev yaptığından uzun bir süre psikoloji literatüründe saldır-
ganlığın bir boyutu olarak görülmüştür.

Günümüzde öfkenin daha geniş bir perspektiften ince-
lenmesi şiddet ve saldırganlık ile olan ilişkisine de ışık tut-
muştur. Özellikle öfkeye bilişsel-davranışçı açıdan yaklaşan 
araştırmacılar, yıkıcı unsurlar taşıyan saldırgan davranışları 
öfkenin davranışsal bileşeni olarak açıklar. Öfke ile şiddetin 
kesiştiği nokta da tam burasıdır. 

Aslında öfke, insanlara bahşedi-
len tüm duygular gibi doğuştan sahip 
olduğumuz biyolojik yapımızın deva-
mını sağlayan, her türlü olumsuzluk 
ve tehlikelerden korunmamıza vesile 
olan bir duygudur. Bu sayede canımı-
zı, malımızı, namusumuzu ve dinimizi 
koruyabiliriz. Öfkeyi bu masumiyetten 
çıkaran şey genellikle bu duyguyu ya-
şarken ortaya koyduğumuz tepki ve 
olumsuz davranışlardır. 

Öfke hakkında bilgi sahibi olmak 

ve kontrol tekniklerini uygulamaya yönelik alıştırmalar yap-
mak, şiddetin ve istenmeyen davranışların azaltılmasında 
önemli rol oynar. Özellikle anlık tartışmalar sonucu ortaya 
çıkan şiddet davranışlarında öfkeyi kontrol edebilmek ve 
farklı seçenekler üretebilmek daha sonra oluşabilecek hata-
lardan kişiyi korur. Şiddet uygulayarak karşısındaki kişiye za-
rar veren insanlar genellikle “çok pişmanım, keşke kendime 
hakim olabilseydim…” cümlelerini kullanır. Bu pişmanlığı 
önlemede yapılabilecek ilk adım kişiyi kontrolden çıkartarak 
etkisi altına alan bu duyguyu tanımaya çalışmak ve kendi-
sine uygun yöntemleri kullanarak daha huzurlu bir hayata 
adım atmaktır.

Öfke Nedir?
Öfke kontrolünün gerçekleştirilmesinde ilk adım bu 

duyguyu tanımaktır. Günlük hayatımızda sık sık engellen-
me, haksızlık, tehdit ya da saldırıya uğrama gibi olaylarla kar-
şılaşabiliriz. Öfke bu durumlarda hissettiğimiz ve genellikle 
öfkeye neden olan kişiye yönelik saldırgan davranışlara yol 
açabilen negatif bir duygudur. Psikoloji literatüründe, hoş 
olmayan durumlarda, incindiğimizde, haklarımız ihlal edildi-
ğinde, önem verdiğimiz kişi beklentilerimiz doğrultusunda 
davranmadığında ortaya çıkan bir duygu olarak tanımlanır.1 

İslâm düşünürlerinden Gazzâlî, öfke duygusunu, Allah 
Teâlâ’nın insana kendisini fesattan ve hayatında meydana 
gelecek tehlikelerden koruyabilmesi için verilmiş bir nimet 
olarak tanımlarken bu esnada vücudumuzda olup bitenleri 
de aktarır: “Birey maksadına ulaşamayınca gazap ateşi par-
lar, bundan çıkan alev kalbin kanını kaynatır. Kaynayan kan, 
ateşin ve kaynayan suyun yukarı çıkması gibi beyne hücum 
eder, yüze dökülür ve yüz kızarır.” Kanın bedene yayılmasının 
kişinin gücü yettiği ve kendinden zayıf olanlara öfkelendiği 
zaman gerçekleştiğini, kızdığı kimse kendinden üstün ve 

güç yetiremeyeceği biri ise bu durum-
da kanın çekilip kişiye hüznün hâkim 
olacağını belirtir.2 

Neden Öfkeleniriz?
Öfkenin kaynağı kişisel faktörler-

den, çevresel faktörlere kadar geniş bir 
yelpaze içinde değerlendirilir. Konu ile 
ilgili yapılan araştırmalar öfke tepki-
sine neden olan durumların başında, 
engellenme, aşağılanma duygusu, 
prestij kaybı ve ailede karşılaşılan güç-
lüklerin yer aldığını göstermiştir.3  Yeni 

Şiddet uygulayarak karşısındaki 
kişiye zarar veren insanlar 

genellikle “çok pişmanım, keşke 
kendime hakim olabilseydim…” 

cümlelerini kullanır. Bu pişmanlığı 
önlemede yapılabilecek ilk adım 

kişiyi kontrolden çıkartarak etkisi 
altına alan bu duyguyu tanımaya 

çalışmak ve kendisine uygun 
yöntemleri kullanarak daha huzurlu 

bir hayata adım atmaktır.
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çalışmalarda bireyin düşünce yapısının da öfke duygusunun 
oluşmasında etkili olduğu ortaya çıkmıştır.4 “…yapmalıyım, 
…gitmelisin, …değişmeli” gibi kendimize veya başkalarına 
yönelttiğimiz katı inançlar ve kesin istekler gerçekleşmeyin-
ce, bu inanç ve istekler duygusal sıkıntılar doğuran kızgın 
halkalar oluşturur. Bu kızgın halkalar zarar verici, yıkıcı, akla 
aykırı inançlar ve iç konuşma sözleridir. “Ne kadar kötü bir 
durum, bunlara katlanamam, kahretsin…” gibi. Tüm bun-
ların birleşiminde birey öfkeli bir duruma gelir. İslâm ahlâk 
literatüründe ise “kişinin zafiyetleri” ile kötülüğü ve çabuk 
heyecanlanmayı alışkanlık haline getirmesi öfkenin oluş-
masında ve karakter haline gelmesinde önemli bir neden 
olarak gösterilir. Öfkenin sebepleri de daha çok kişinin nefsi 
istek ve arzularının ürünü olarak açıklanır. Bu yüzden ahlaki 
metinlerde öfkenin karakter haline gelmemesi için tavsiye-
lerde bulunulur.5  

Öfke Nasıl Kontrol Edilir?
Öfke kontrolünü gerçekleştirebilmenin ilk adımı kişi-

nin olumsuz öfke tepkilerinden rahatsızlık duyması ve daha 
iyi bir insan olma yolunda çaba sarfetmeyi istemesidir. Bu 
bilinç aşamasında olan birey, öfke ve sonuçları hakkında 
sağlam bilgilere ulaştığında niçin bu kontrolü yapması ge-
rektiğinin de cevabını bulur. Peygamber Efendimiz öfke ko-
nusundaki bir hadisinde, “İnsanlar farklı mertebelerde yara-
tılmıştır. Kimisi nadiren öfkelenir, çabuk yatışır. Kimisi çabuk 
öfkelenir, çabuk yatışır. Bazısı da çabuk öfkelenir, zor yatışır 
ki, en şerlileri bunlardır. En hayırlıları ise, nadiren öfkelenip 
çabuk yatışanlardır.”6 buyurarak, iyi bir insan olabilmenin 
yolunun yeri geldiğinde öfkelenip, kısa zamanda sakinleşe-
bilmekten geçtiğini bildirir. Kendisinden az ve öz bir amel 
için nasihat isteyen sahabeye öfkelen-
memeyi tavsiye etmesi7, güçlü kimse-
yi tanımlarken bir pehlivanı mağlup 
eden değil, öfkesini yenen kişiyi örnek 
göstermesi8 de öfke hakkında bilişsel 
bir yapılanmayı kolaylaştıran unsur-
lardır. İslâm düşünürlerinden İbnü’l-
Arabî de, aklın kişinin şahsiyetinde 
belirleyici bir konum kazanmasını 
öfke gücünü kontrol etmeyi sağlayan 
önemli bir faktör olarak görür. Ona 
göre tefekküre dayanan görüş ve iyi 
bir düşünce, ahmaklığı, beyinsizliği, 
çabuk öfkelenmeyi, arzuların peşinde 
koşmayı çirkin gösterir. Çirkin görül-

düğünde de doğal olarak kaçınılır. Fakat kişinin şahsiyetinde 
akli melekeler güçlü değilse eğitim yolu ile güçlendirilmeye 
çalışılmalıdır.9 Öfkeye karşı koruyucu önlemler diyebilece-
ğimiz bu ilk aşama, öfkeyi alışkanlık haline getirmemek ve 
bir karakter özelliğine dönüşmesini önlemek için alınması 
gereken tedbirlerdir.

Öfke Anında Yapılması Tavsiye Edilenler
Öfke kontrolünü gerçekleştirmedeki amaç kişinin sö-

zel ya da şiddet içeren saldırgan davranışlarını kontrol ede-
bilmek, bu duyguyu kendisine ve çevresindekilere zarar 
vermeden açıklayabilmektir. Günümüzde öfkenin bilişsel, 
duyuşsal, davranışsal, duygusal boyutlarını içeren ve ileti-
şim becerilerini ön plana çıkararak bu kontrolü sağlamayı 
amaçlayan pek çok yöntem bulunmaktadır. Burada önemli 
olan bireyin hangi yöntemle daha rahat ve sakin bir biçim-
de bu kontrolü sağlayacağını fark etmesidir. Öfke duygu-
sunun ilk belirtisi vücudumuzda ortaya çıkar. Vücudunun 
sesini dinleyen kişiler öfkelenmenin nasıl bir şey olduğunu 
gönderilen sinyaller ile hemen fark edebilirler. Gerginlik bu 
sinyallerin başlangıcı ve öfkelenme sürecinin ilk safhasıdır. 
Kasların gerilmesi, dişlerin kenetlenmesi, baş ağrısı ya da 
göğüste baskı oluştuğunda gerginlik de artar. Bu safhada 
engellenemeyen öfke kan şekerinin yükselmesine, nabız 
ve kan basıncının artmasına, baş ağrısı gibi bir takım sağlık 
problemlerine yol açar. Peygamber Efendimiz de “Öfkeden 
sakının; zira o, insanoğlunun kalbinde tutuşan bir kordur. 
İnsan sinirlendiğinde boyun damarlarının şişip, gözlerinin 
nasıl kızardığını görmüyor musunuz?” sözleri bu değişik-
likleri açıklamıştır. Bu yüzden öfke kontrolünde kişinin ilk 
aşamada alabileceği önlem gevşemeyi ve derin nefes alma 

tekniklerini öğrenerek sakinleşme yo-
luna gitmesidir.  

Öfke anı kişinin tepkilerini kont-
rol etmekte en çok zorlandığı kısımdır. 
Saniyeler içersinde öfkenin oluşturdu-
ğu enerji, öfkeyi ifade etme tarzımıza 
göre ya kendimize ya da etrafımızdaki 
kişilere yansır. Öfkenin davranışlara 
yansıdığı olumsuz durumlarda dürtü 
ile tepkilerimiz arasındaki saniyelik 
“seçim hakkını” bilinçli bir şekilde kul-
lanarak şiddet ve saldırganlığın yerine 
girişkenliği seçmek, alternatif düşün-
celer üretip, iletişim becerilerinden 
faydalanmak,  kontrolü ele almak için 

Peygamber Efendimiz öfke 
konusundaki bir hadisinde, 

“İnsanlar farklı mertebelerde 
yaratılmıştır. Kimisi nadiren 

öfkelenir, çabuk yatışır. Kimisi 
çabuk öfkelenir, çabuk yatışır. 
Bazısı da çabuk öfkelenir, zor 

yatışır ki, en şerlileri bunlardır. En 
hayırlıları ise, nadiren öfkelenip 

çabuk yatışanlardır.” buyurarak, iyi 
bir insan olabilmenin yolunun yeri 

geldiğinde öfkelenip, kısa zamanda 
sakinleşebilmekten geçtiğini 

bildirir.
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yapılabilecek güzel davranışlardır. Kur’an- ı Kerim’de Allah 
Teâlâ kontrolden çıkmak üzere olan öfke anında, takva sa-
hibi kişilerin öfkelerini yutmalarından övgüyle bahseder.10   
Peygamber Efendimiz de “Her kim öfkesinin gereğini yeri-
ne getirmeye gücü yettiği halde öfkesini yenerse, Cenâb-ı 
Allah onun kalbini emn (güven) ve iman ile doldurur.” bu-
yurarak Allah katında iki yutkunmadan daha sevgili olan bir 
yutkunma olmadığını hatırlatır. Bunlardan ilki acı verici bir 
elem karşısında sabır ile gelen yutkunma diğeri ise kızgınlık 
karşısındaki yutkunmadır. Gazzâlî öfkesine hâkim olmakta 
zorlanarak şiddete yönelen bireyin o esnada  “ Allah Teâlâ’nın 
benim üzerime olan güç ve kudreti, benim bu adam üzerime 
olan kuvvetimden daha üstündür. Şayet ben bugün öfkemin 
ortaya çıkardığı davranışları gerçekleştirirsem aff a en çok 
muhtaç olacağım kıyamet gününde ne yaparım.”11 diyerek 
öfkesini kontrol etmesini tavsiye eder. Güzel ahlâkı tamamla-
mak için gönderildiğini ifade eden Peygamberimiz, öfkemizi 
kontrol etmemize yardımcı olacak sözlerinin yanında, öfke 
anında yaptığımız takdirde faydası olacak bir takım uygula-
malara da dikkat çekmiştir. Eu’zu besmele çekmek, su ve top-
rak ile temas ederek negatif enerjinin boşalmasını sağlamak, 
pozisyon değiştirmek, yeri geldiğinde susmak, namaz ve dua 
ile yardım istemek bu zor anı daha sağlıklı geçirebilmenin ne-
bevi tavsiyeleri arasında yer alır. 

Öfkemize Engel Olamadığımızda
“Öfkeli iken konuşun, göreceksiniz ki pişman olaca-

ğınız en güzel konuşmayı yapmışsınız.” Öfke ne kadar haklı 
gerekçeler ile ortaya çıkarsa çıksın, kontrol edilmediğinde 
üzerimizde üzüntü, pişmanlık ve suçluluk duyguları ortaya 
çıkartır. Sonunu düşünmeden öfke ile yaptığımız davranışlar 
bazen telafisi imkansız sonuçlara sebep olabilir. Bunu bildi-
ğimiz halde kendimize engel olmaktan vazgeçemediğimiz 
anlar başımıza gelebilir. Bu gibi durumlar da istiğfar ve tövbe 
kavramlarına gerçek karşılığı verilerek pişmanlık sebebi ile 
ortaya çıkan olumsuz ruh halinden uzaklaşılır. İstiğfar, bireyin 
Allah’tan yardım istemesidir. Hata yapan kişi, kendisinin aff e-
dilmesini, hoşlanmadığı davranışların örtülmesini talep eder. 
Tövbe ise, kendine ve başkalarına zarar veren davranışların 
fark edilerek, bir daha yapılmaması, iyiye ve güzele yönel-
medir. Öfke, saldırganlık, şiddet gibi olumsuz davranışlar ser-
giledikten sonra pişman olmasına rağmen geçmişin izlerini 
silemeyen kişiler Allah’tan içtenlikle af dileyerek hatalarından 
vazgeçerler, güzel davranışlara yönelirlerse manevi bir ra-
hatlama ve huzur duyarlar. Kur’an-ı Kerim istenmeyen dav-
ranışlar sergileyerek öfkesine hakim olamayan kişilerin yaşa-

yabilecekleri huzursuzluk ve pişmanlığın nasıl giderileceğini 
Peygamberler üzerinden açıkladığı olaylarla bizlere aktarır. 
Örneklerden biri Hz. Musa’nın Tur Dağı’nda bulunduğu sı-
rada kavminin buzağıya tapması üzerine öfkeli ve üzgün bir 
şekilde gelerek kardeşini hırpalaması ve dini metinlerin yer 
aldığı levhaları yere atması sonucu duyduğu pişmanlıktır. 
Kur’an- ı Kerim Hz. Musa’nın davranışlarını açıklarken onun 
sadece pişman olduğunu ifade etmez, sakinleşince pişman-
lığın verdiği olumsuz ruh halinden kurtulabilmek için yaptığı 
duayı da açıklar. Hz. Musa’nın kardeşi Harun’u da dâhil ede-
rek yaptığı dua şu şekildedir:

“Ey Rabbim, Beni ve kardeşimi bağışla, bizi rahmetine 
kabul et. Zira sen merhametlilerin en merhametlisisin.”12 Hz. 
Musa’nın yanlışlıkla bir adamın ölümüne sebep olduğunda 
yaptığı dua da öfke ve şiddet gibi davranışlardan sonra orta-
ya çıkan pişmanlık ve olumsuz ruh halini azaltmaya yardımcı 
olabilecek niteliktedir: “ Rabbim, doğrusu kendimi ziyana uğ-
rattım, beni bağışla.”13 Bu ve buna benzer dualar,  pişmanlık 
içerisinde olup geçmişin olumsuz izlerini silmeye çalışan bi-
reylerin hem psikolojik hem de manevi açıdan rahatlamasını 
sağlar.

Öfke, şiddet ve saldırganlık gibi olumsuz duyguların her 
geçen gün artmaya başladığı günümüzde, sağlıklı ve huzur-
lu bir toplum hedefl eyen bireylerin ilk görevi bu konudaki 
eksikliklerini gidermektir. Kendi duygularımızı kontrol ede-
meyip şiddete başvurduğumuzda çocuklarımızın kontrolsüz 
ve şiddete eğilimli davranışlarını eleştirmeye pek de hakkı-
mız olamaz. Unutmayalım ki, öfke bir duygudur ve duygular 
yok edilemez fakat öfke sonucu ortaya çıkan tepkiler davra-
nıştır. Davranışlar ise öğrenme yolu ile gerçekleşir, bizim ter-
cihimizdir ve eğer biz istersek değişebilir. 
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 Dünya Sağlık Örgütü şiddeti; “Kişinin bilinçli olarak, 
kendisine, başkasına, bir gruba veya bir topluluğa karşı, 
yaralama, ölüm, psikolojik zarar, gelişme geriliği ya da yok-
sunlukla sonuçlanan, ya da sonuçlanma olasılığı olan, tehdit 
ederek veya gerçekten, fiziksel zorlama ya da güç kullanıl-
ması” olarak tanımlamaktadır.1 Burada zarar vermeye ya da 
tehdide yönelik kasıtlı davranışlar kast edilmektedir. Saldır-
ganlık da genellikle şiddet ile bir arada ele alınır. Bu kavram-
lar, başka bir insana (bazen kendisine de) zarar vermeye, 
acı çektirmeye ve yaralamaya yönelik davranışlar ve bunun 
için güç kullanmak, baskı uygulamak, korkutmak, maddi-
manevi yoksun bırakmak vb. yolları kullanmak şeklinde ta-
nımlanabilir.2 Modern toplumların pek çok açıdan medeni-
leşmesine karşın şiddetin, özellikle gençler arasında, gittikçe 
artması tedirginlik vericidir. 

Şiddetin sebepleri üzerinde yapılan bütün araştırma-
lar şiddetle alkol ve (uyuşturucu– uyarıcı) madde kullanımı 
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. 
Türkiye’de alkol ve madde kullanımı ve bunlara bağlı bo-
zukluklar (bağımlılık ve kötüye kullanım) gelişmiş batılı ül-
kelerdeki kadar yaygın olmamakla birlikte azımsanmayacak 
düzeydedir ve daha önemlisi gittikçe artış göstermektedir. 
Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004 yılı raporuna göre Türkiye’de 
alkol tüketimi ile ilgili istatistikler şöyledir: 

1. Türkiye’de erişkinler arasında hiç alkol kullanmama 
oranları 1997-1998 yıllarında %91.6 (erkeklerde %81.9, ka-
dınlarda %99.5), 2000-2001 yıllarında %80.4 (erkeklerde 
%77.5, kadınlarda %82.5), 2003 yılında %81.1 (erkeklerde 
%65.9, kadınlarda %92.4) olarak bildirilmiştir. 

2. Yüksek riskli alkol kullanımı (tipik bir içme gününde 
erkekler için 5 ve üzeri, kadınlar için 3 ve üzeri standart içki 
alımı) 2000-2001 yıllarında %1.7 (erkeklerde %1.3, kadın-
larda %2.5), 2003 yılında %1.1 (erkeklerde %1.9, kadınlarda 
%0.5) olarak bildirilmiştir. 

3. Ağır epizodik alkol kullanımı 
(haftada en az 1 kez bir oturuşta 5 ya 
da 6 standart içki ve üzeri alkol alımı) 
2000-2001 yıllarında %1.3 (erkekler-
de %1.8, kadınlarda %0.7), 2003 yılın-
da %0.9 (erkeklerde %2.1, kadınlarda 
%0.1) olarak bildirilmiştir. 

Araştırmada 18 yaş ve üstü evli 
bireylerden eşi ile alkol alışkanlığı ko-
nusunda sorun yaşadığını bildirenlerin 
oranı %4.7’dir.3

 Küçük yaştaki gençlerde dahi alkol ve uyuşturucu kul-
lanımı azımsanmayacak kadar fazladır. Farklı coğrafi bölge-
lerden seçilen dokuz ilden (İstanbul, İzmir, Sivas, Diyarbakır, 
Adana, Mersin, Trabzon, Eskişehir, Kocaeli) toplam 11,989 
ilköğretim ,12,270 ortaöğretim öğrencisi üzerinde yapılan 
bir çalışmada ilköğretim öğrencileri arasında yaşamı boyun-
ca en az bir kez alkol kullanımı %15.4, uçucu ve uyuşturucu 
madde kullanımı %1.7 olarak bildirilmiştir. Ortaöğretimde 
yaşamı boyunca en az bir kez alkol kullanımı %45, esrar kul-
lanımı %4, uçucu madde kullanımı %5.1, eroin ve ekstazi 
kullanım %2.5 bulunmuştur.4

Üniversite öğrencileri arasında da durum farklı değil-
dir. Sekiz üniversitenin (Adnan Menderes, Harran, Kırıkkale, 
Kocaeli, Mersin, Ondokuz Mayıs, Osmangazi, Yüzüncü Yıl) 
birinci sınıfında okuyan 3101 öğrenci arasında yapılan bir 
çalışmada en az bir defa alkol içme %47.2, halen alkol içme 
%22.9 ve madde kullanmayı deneme %3 ve halen kullanma 
%0.6 olarak bildirilmiştir.5 Okula gitmeyen gençler arasında 
madde kullanımının bu oranların çok daha üstünde olduğu 
tahmin edilmektedir ancak ülkemizde bu konuda yeterli ça-
lışma yoktur. 

Madde kullanan gençlerin aile, en yakın arkadaşlar 
veya öğretmenler ile ilişkilerinin bozulduğu, okulda başarı-
sız oldukları ve riskli davranışlara eğilimlerinin arttığı bilin-
mektedir.

Riskli davranışlar arasında şiddet içeren davranışlar 
da yer almaktadır. Araştırmalar sigara kullanma, alkollü içki 
içme ve madde kullanımının gençlerin değişik türdeki şid-
det davranışları göstermelerine ya da şiddete maruz kal-
malarına neden olduğunu göstermektedir.6 Türkiye’de ceza 
infaz kurumlarında kalan çocukların hayatının bir dönemin-
de kullandığı maddelerden sigara %40.2, alkollü içki %4.1, 
tiner/bali/uhu gibi uçucu maddeler %3.3, uyuşturucu/keyif 

verici maddeler %7.9, bunlardan iki 
veya daha fazlasını kullanma %32.3 
sıklıkta bildirilmiştir. Bu çocuklar ara-
sında bunlardan hiç birini kullanma-
dığını belirtme oranı ise %12.1'dir. Bu 
araştırmada madde kullanımı ile şid-
det davranışları arasında anlamlı bir 
ilişki bulunmuştur.7

Bir başka çalışmada alkol aldık-
tan sonra suç işleyenlerin % 54’ünün 
adam öldürdüğü; uyuşturucu aldık-
tan sonra suç işleyenlerin % 47’sinin 

Anne karnındayken alkole maruz 
kalanlarda, erişkinlik döneminde 

yasalara karşı gelme, uygunsuz 
cinsel davranışlar, depresyon, 

intihar ve çocuğuna kötü bakım 
verme daha sık görülmektedir. 

Alkol ya da madde bağımlısı 
olan kişilerin ya da hamilelik 

sırasında yoğun alkol kullanan 
annelerin çocuklarında davranış 

bozukluklarına daha sık rastlandığı 
zaten iyi bilinmekteydi. 
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uyuşturucu ile ilgili suçlar işlediği, % 23’ünün adam öldür-
düğü bildirilmiştir.8 Çeşitli suçlar işlemiş ve psikiyatrik de-
ğerlendirme amacıyla Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Has-
tanesine gönderilmiş kişilerin %19.5’inde alkol ya da madde 
kullanım bozukluğu olduğu bildirilmiştir.9

Aydınlatılması gereken nokta alkol ve madde kulla-
nımının doğrudan mı şiddete yol açtığı, yoksa her ikisinin 
de ortak başka bir sebebe mi bağlı olduğudur. Saldırganlık, 
insanın temel dürtülerinden biridir. Çok sinirlendiğinde, en 
sakin insanın bile içinden karşısındakine zarar verme hissi 
geçebilir ancak bunu bastırır ve davranışa dönüştürmez. 
Biyolojik olarak üst beyin bölgeleri, psikolojik anlamda ise 
üst benlik ve benlik, saldırganlık dürtüsünü kontrol altında 
tutar. Bu kontrolün zayıflamasıyla ortaya saldırganlık ve şid-
det çıkar. Çevresel uyaranlar saldırganlık dürtüsünü tetikler, 
diğer yandan başta alkol olmak üzere uyuşturucu ve uyarıcı 
maddeler kontrol sistemini hem biyolojik hem psikolojik 
anlamda bozarak saldırganlık dürtüsünün fiile çıkmasını 
kolaylaştırır. Saldırganlık iki türdür. Birincisi savunmaya yö-
neliktir. Korku duygusu ile tetiklenir. Kan kortizol seviyesinin 
yükselmesi ile birlikte olur. İkincisi saldırıya yöneliktir, dürtü-
seldir. Beyindeki serotonin aktivitesinin düşüklüğü, testos-
teron seviyesinin yüksekliği ve kortizol seviyesinin düşük-
lüğü ile birliktedir.10 Alkol ve bazı maddeler özellikle ikinci 
türdeki saldırganlığı kolaylaştırır. Esrarın, sakinleştirme etkisi 
nedeniyle, saldırganlığa yol açmayacağı öne sürülmüştür. 
Oysaki yeni araştırmalar esrar kullanımının da saldırganlık 
ve suç işleme riskini arttırabildiğini göstermektedir.11

Alkol bağımlısı kişilerde saldırganlık sıktır. Ancak ba-
ğımlılık olmadan da, alkol kullanımı saldırganlık riskini art-
tırır. Araştırmalar göstermiştir ki erken yaşam olayları gibi 
çevresel faktörler, sinir sistemindeki serotonerjik ve gabaer-
jik sistemlerin genetik varyasyonlarıyla etkileşir. Bunun so-
nucu olarak amigdala aktivitesi artar 
ve prefrontal korteks işlevleri bozulur. 
Bu biyolojik etkilenme hem fazla alkol 
alımına hem de saldırganlığa yatkınlık 
sağlar. Antisosyal ve borderline kişilik 
bozukluğu gibi şiddete ve saldırgan-
lığa yatkın kişiliklerde alkol ve madde 
kullanımı daha sık görülür ve ayrıca 
bu kişiler alkol ya da madde etkisin-
deyken daha da saldırgan olabilirler.12  
Hem akut (tek seferlik) hem de kronik 
alkol alımı, beyindeki yönetici işlevleri 

ve kontrol sistemini bozarak saldırgan davranışları kolay-
laştırır.13 Görüldüğü gibi alkol ve madde kullanımı ile saldır-
ganlık arasındaki ilişki çok yönlüdür.

Dünya Sağlık Örgütü alkol kullanımıyla şiddet arasın-
daki nedensel ilişkiyi incelerken insanlar arası şiddeti 4 ka-
tegoride ayırmıştır: 1. Gençler tarafından işlenen şiddet, 2. 
Çocuklara karşı şiddet ve kötü muamele, 3. Eş tarafından 
uygulanan şiddet, 4. Yaşlılara karşı şiddet ve kötü muamele 
ve 5. Cinsel şiddet.14 Bunların her biri alkol kullanımıyla ar-
tar. Bu artış çeşitli nedenlere bağlıdır. Öncelikle zararlı alkol 
kullanımı zihinsel işlevleri doğrudan etkiler, kendini kontrol 
etmeyi azaltır ve yaşanan durumları farklı algılamaya neden 
olur. Ayrıca alkol tehlikeyi algılamayı zorlaştırarak saldırılara 
hedef olma riskini de arttırır. Bağımlı olanlar alkol, madde ya 
da bunlar için para temin etmek amacıyla çevrelerine baskı 
uygulayabilirler. Özellikle çocukluğunda şiddete maruz ka-
lan ya da şahit olanlar duygularını kontrol etmek için alkol 
kullanmaya daha yatkın olurlar. Kalabalık içme ortamları, 
içenler arası şiddet riskini arttırır. Çocukluğunda davranım 
bozukluğu olan kişiler alkol ya da madde kullanmaya yönel-
dikleri taktirde suç işleme oranları artar. 

Anne karnındayken alkole maruz kalanlarda, erişkinlik 
döneminde yasalara karşı gelme, uygunsuz cinsel davranış-
lar, depresyon, intihar ve çocuğuna kötü bakım verme daha 
sık görülmektedir.15 Alkol ya da madde bağımlısı olan kişile-
rin ya da hamilelik sırasında yoğun alkol kullanan annelerin 
çocuklarında davranış bozukluklarına daha sık rastlandığı 
zaten iyi bilinmekteydi.16 Ancak daha yeni çalışmalar, ha-
milelik sırasında alınan az miktardaki alkolün dahi çocukta 
saldırganlık ve suç eğilim riskini arttırdığını ortaya koydu. Bir 
çalışmada hamilelik sırasında herhangi bir miktarda alkol 
alımının çocuk suçlarını 3.2 kat arttırdığı saptandı.17

Bağımlılık yapabilen maddeler gibi bağımlılık yapabi-
len davranışlar da saldırganlık ve şid-
detle ilişkilidir. İnternetle meşgul ol-
mayı başka sosyal aktivitelere tercih 
eden, ders çalışmasını aksatacak ka-
dar internetle vakit geçiren, bir süre 
internete girmezse kendini huzursuz 
ve sinirli hisseden kişilerde internet 
bağımlılığından şüphelenmek gere-
kir. İnternette fazla vakit geçiren genç-
lerde saldırgan davranışların daha sık 
görüldüğü bildirilmiştir. Online oyun-
lar, çetleşme, sosyal paylaşım, forum-

Dünya Sağlık Örgütü alkol 
kullanımıyla şiddet arasındaki 

nedensel ilişkiyi incelerken insanlar 
arası şiddeti dört kategoriye 

ayırmıştır: 1. Gençler tarafından 
işlenen şiddet, 2. Çocuklara karşı 

şiddet ve kötü muamele, 3. Eş 
tarafından uygulanan şiddet, 

4. Yaşlılara karşı şiddet ve kötü 
muamele ve 5. Cinsel şiddet.
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lar, kumar, pornografinin her 
biri saldırganlıkla ilişkili bu-
lunmuştur.18 Online aktivite-
ler bazı olumsuz davranışların 
kişinin gözünde sıradan hale 
gelmesi, örnek alma, fiziksel 
aktivitenin kısıtlamasına bağ-
lı deşarj eksikliği gibi pek çok 
nedenle, gençlerin normal-
de kendilerini kontrol edebi-
lecekleri durumlarda öfkeleri-
ni dışa vurmalarını kolaylaştır-
maktadır. 

Araştırmalar konsol (vi-
deo) oyunlarının ve bilgisayar 
oyunlarının saldırgan davranı-
şı arttırdığını ortaya koymak-
tadır. Gençler üzerinde ya-
pılan hem deneysel hem de 
saha çalışmaları erkeklerde ve 
kızlarda şiddete dayalı konsol 
oyunlarının saldırgan davranı-
şı arttırmakla kalmayıp yapıcı, 
olumlu ve başkalarına yardı-
mı amaçlayan sosyal davranış-
ları da azalttığını göstermiş-
tir. Bu oyunların temel özelli-
ği şiddetin pasif değil aktif ol-
masıdır. Örneğin bir savaş filmindeki şiddeti seyretmekten 
farklı olarak, bu oyunları oynarken şiddeti uygulayan konu-
munda olursunuz. Çünkü kazanmak için saldırmanız gerek-
mektedir. Ayrıca bu oyunlarda saldırganlık ödüllendirilmek-
tedir. Örneğin bazı oyunlarda seviye atlayabilmeniz için bel-
li sayıda adam öldürmeniz gerekmektedir. Bunlar gencin dü-
şünce sistemini, şiddet ve sonuçlarıyla ilgili algısını değiştir-
mektedir. Bu oyunların kısa vadedeki olumsuz etkileri labo-
ratuar deneyleriyle gösterilmiştir. Bu deneylerde oyuncula-
rın saldırgan davranışlarla ilgili algı ve tepkileri değişmiştir. 
Daha önceden saldırganlığa yatkın olmayanlarda bile şiddet 
içeren konsol oyunlarını oynadıktan sonra saldırgan tepki-
ler artmıştır. Uzmanlar uzun süre ve yoğun şekilde bu oyun-
larla meşgul olmanın uzun vadede saldırgan inanç ve eği-
limlerin oluşmasına ve aynı zamanda saldırgan davranışla-
ra karşı duyarsızlaşmaya yol açacağını bildirmektedir.19 Ku-
mar (kibar adıyla “şans oyunları”) ve şiddet arasında da an-

lamlı bir ilişki vardır. TBMM’nin 
“Çocuklarda ve Gençlerde Ar-
tan Şiddet Eğilimi ile Okullarda 
Meydana Gelen Olayların Araş-
tırılarak Alınması Gereken Ön-
lemlerin Belirlenmesi Amacıy-
la Kurulan Araştırma Komisyo-
nu Raporu”nda gençler arasın-
da kumar oynama %6.2 (erkek-
lerde %8.9 ve kızlarda %2.5) ve 
şans oyunu oynama %22.4 (er-
keklerde %31.9 ve %9.8) oranın-
da bildirilmiştir.20  Şiddet davra-
nışları olduğunu söyleyen genç-
ler arasında kumar oynama bir 
risk etkeni olarak bulunmuştur. 
Bu raporda kumar ile şans oyun-
ları arasında bir ayırım yapılma-
sı dikkat çekicidir. Çünkü klinik 
pratiğimizde en sık karşılaştığı-
mız kumar problemi, çoğu tara-
fından basit bir şans oyunu sa-
yılan ve internet üzerinden de 
evlerden bile kolayca ulaşılabi-
len ve bizzat devlet eliyle orga-
nize edilip reklamları yapılan İd-
dia oyunudur. Basit bir merak 
ve heyecan olarak başlanan bu 

oyunlar bazıları için karşı konulmaz bir tutku halini almakta 
ve diğer bütün faaliyetlerin önüne geçerek ciddi bir bağımlı-
lığa dönüşmektedir.

Alkol, madde ve bağımlık yapabilen davranışların şid-
detle olan ilişkilerini ortaya koyduktan sonra bu konuda ya-
pılması gereken önleme faaliyetlerine gelelim. Şiddeti körük-
leyen bu etkenleri ortadan kaldırmaya çalışmanın en doğru 
çözüm olduğu ortadadır. Genellikle bu konu üzerine hazırla-
nan raporlarda toplumun ve özellikle gençlerin bu konularda 
bilinçlendirilmesi ve eğitilmesi gibi öneriler yer alır. Örneğin 
Milli Eğitim Bakanlığı’nın eylem planında şiddetle ilgili “temel 
önleme, koruma ve müdahale hizmetlerinin tüm öğrencilere 
ulaştırılması, risk altındaki tüm çocukların tespitine ve onlara 
götürülecek hizmetlerde bütüncül bir yaklaşımın izlenmesi” 
gibi stratejik hedefler konulmuştur.21 Ancak hiçbir yerde ça-
ğımızın temel ikilemine dikkat çekilmemiştir. Bugün popü-
ler kültür eğlenmeyi temel bir ihtiyaç, alkolü de eğlencenin 
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vazgeçilmez bir parçası olarak görmektedir. Bağımlı hale 
gelinceye kadar içmek doğal gibi kabul edilmektedir. Oysa 
bağımlılık bir kabahat değil, bir hastalıktır ve kişinin isteye-
rek geldiği ya da elinde olan bir sonuç değildir. Bağımlılığın 
gelişmesinde genetik, psikolojik, sosyal bazı yatkınlık oluş-
turucu etkenler söz konusu olsa da bu etkenlerin varlığına 
ya da yokluğuna bakarak birey bazında, o kişinin bağımlı 
olup olmayacağını kestirmek mümkün değildir. Dolayısıy-
la alkol ya da madde kullanan her birey bağımlı olma riski 
taşımaktadır. Bu nedenle bağımlılığı engellemenin en et-
kili yolu kullanmayı engellemektir. Mücadele bağımlılıkla 
değil, bağımlılık yapıcı şeylerin kullanımıyla olmalıdır. Ba-
ğımlılık ise ancak tanınıp tedavi edilmeye çalışılır. 

Geç saatlere kadar dans edilen kulüp ve diskolar po-
püler kültürün en gözde mekanlarıdır. Buralardan çıkan 
starların görüntüleri TV kanallarının vazgeçilmezidir. Bir-
çok kişi bu ortamlarda, geç saatlere kadar dans edecek 
enerjiyi sağlamak için uyarıcı maddeler kullanmaktadır. 

Popüler kültür bu yaşantı biçimini destekler ama uyarıcı 
maddeleri yasaklar. Gençlere içki satışı yasaktır ama genç-
lerin içerek eğlendiği film kareleri çok yaygındır. Alkolün 
bağımlılık yapıcı bazı maddelerden çok daha zararlı oldu-
ğu bilinmesine ve o maddelerin kullanımı kanunen yasak 
olmasına rağmen alkol devlet eliyle üretilmektedir. Kumar 
oynamak kanunen yasaktır ama en yaygın ve ciddi kumar 
olan “şans oyunları” devlet eliyle organize edilmekte ve 
reklamı yapılmaktadır. Burada toptan yasakçılığı savunmu-
yorum ancak en önemli nokta teşvik edilen yaşam tarzıdır. 
Hayatın temel amacını eğlenmek ve hayattan zevk almak 
olarak öğreten bir kültür, kısa vadede en büyük keyifl eri 
veren maddelerin bu kadar yaygın olarak kullanımına şa-
şırmamalıdır. Bireysel zevkler peşinde koşan ve kendini her 
şeyin önüne koyan nesiller yerine toplum için çalışmayı ve 
başkalarına yararlı olmayı görev bilen sorumlu bireyler ye-
tiştirmeyi başardığımızda bütün bu sorunların üstesinden 
gelebileceğiz. 

D İ P N O T L A R

* Prof. Dr., Medipol Hastanesi
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ŞİDDET VE PSİKİYATRİK 
HASTALIKLAR

M. Yücel AĞARGÜN*

* Prof. Dr., Medipol Hastanesi

Psikiyatrik açıdan şiddet davranışı ele alınırken, yatkınlık oluşturucu 
etkenler, çevresel ve psikolojik şartlar, şiddet eyleminin amacı, nesnesi ve 

sonuçları iyi değerlendirilmelidir. Özellikle duygusal, algısal ve muhakeme 
sorunlarının varlığında bir profesyonel destek istenmelidir.
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 Günümüz psikiyatrisinin üzerinde durduğu önemli 
konulardan birisi şiddet davranışıdır. Şiddet yalnızca psikiyat-
rik bozukluklarda değil, aynı zamanda gündelik yaşamda bi-
reylerin zaman zaman başvurdukları dışa vuran bir davranış 
biçimidir. Her ne kadar şiddet davranışını anlamada normal-
anormal ya da sağlıklılık-hastalık sınırları zorlansa da sonuç-
ları açısından her iki halde de olumsuz durumlar yaşanır. 
Şiddet olgusunu tekdüze bir davranış olarak görmek yerine, 
psikolojik, sosyolojik, biyolojik boyutları da olan bir davranış 
şeklinde düşünmek daha doğru olur. Bir psikiyatrik hastalıkla 
ilişkili olması durumunda bile böyledir. İnsan davranışlarının 
temelinde duygu ve düşünme yer alır ve duygu-düşünce-
davranış üçlüsü normal şartlarda bir arada çalışır. Önce dü-
şünür, hisseder, sonra davranışımızı dışa vururuz. Yağmurlu 
bir günde, yeni giydiğiniz elbisenizle bir otobüs durağında 
beklerken, yol üzerindeki su birikintisine hızla gelen bir ara-
cın yanaşması sonrasında üzerinize sıçrayan çamurlu suyu 
görünce kızmadan önce yeni giydiğiniz elbisenize verdiğiniz 
para ya da o sırada yetişmeye çalıştığınız önemli bir buluşma 
aklınıza gelir; muhtemel sonuçları düşündüğünüzde kızgın-
lığınız artar. 

Şiddet sözel, fiziksel ya da cinsel olabilir. Bu sıralama ge-
nellikle psikopatolojinin (psikolojik patolojinin) düzeyiyle 
orantılıdır; fiziksel ve cinsel şiddetin bir psikiyatrik bozukluk-
la ilişkili olma ihtimali, yalnızca sözel şiddet durumuna göre 
daha yüksektir. Şiddetle ilişkili olan psikiyatrik bozuklukla-
rı şu şekilde sıralayabiliriz: Alkol ve madde kullanımına bağ-
lı bozukluklar, şizofreni, paranoya, diğer psikotik bozukluklar, 
duygu durum bozuklukları, epilepsiye bağlı psikiyatrik bo-
zukluklar, organik kökenli psikiyatrik bozukluklar, delirium, 
demans, borderline, paranoid, antisosyal kişilik bozuklukla-
rı, disosiyatif-konversif bozukluklar ve impuls (dürtü) kontrol 
bozuklukları.

İnsan ailesi ve sosyal çevresiyle 
bir arada bulunan bir varlık olduğuna 
göre, göstereceği şiddet davranışının 
bireysel olduğu kadar ailevî, toplum-
sal ve hatta adlî sonuçları söz konusu-
dur. Psikoloji ve psikiyatri disiplinlerinin 
hukuk ve adlî sistemle en yakın teması 
şiddet davranışları üzerinden olur.

 Şiddet davranışı psikiyatrik 
açıdan hafiften şiddetliye, kendine yö-
nelik şiddetten etrafa yönelik şidde-
te, sözelden fiziksel olana, hafif bir za-

rar vermeden öldürme girişimine kadar geniş bir spektrum-
da ortaya çıkar. Şiddetin terminolojisinde üç önemli kavram 
mutlaka bilinmelidir: Suicid, homocid, parasuicid. Bunlar-
dan suicide, intiharla eş anlamlıdır ve kişinin kendine yönelik 
ölümcül girişimi demektir. Bu düşünce ve niyet ya da davra-
nış şeklinde olabilir. Homocid bir başkasını öldürme girişimi-
dir. Parasuicid ise ölümcül maksatlı olmayan zarar verme giri-
şimleridir. Psikiyatrik bozukluklarda her üç durum da görüle-
bilir.

Alkol ve uyuşturucu maddeler genel nüfusta olduğu 
kadar, psikiyatrik hastalarda da şiddete yol açan ya da şid-
detle ilişkili olan durumların başında gelir. Alkol ve uyuştu-
rucu maddeler (özellikle esrar ve eroin daha sık kullanılır) 
hem doğrudan etkileriyle doza bağlı olarak agresiviteye yol 
açar, hem de şiddet eşiğini düşürür. Bu maddeler hem akut 
alındıklarında hem de kronik kullanım durumlarında şiddet 
davranışına yol açar. Bağımlılık yapan maddelerin ve alkolün 
yoksunluk ve delirium durumlarında kişinin kendisine ya da 
etrafındaki insan ve nesnelere şiddet göstermesi sık karşılaşı-
lan bir durumdur. Bu tür durumlarda dikkat, yönelim ve algı 
bozukluklarının yanı sıra düşünce bilinç bozuklukları görülür.

Şizofreni, paranoya, diğer psikotik bozukluklarda sıklık-
la düşünce bozukluğu ve algı bozuklukları görülür. Bunlara 
ek olarak, muhakeme bozuklukları ortaya çıkar. Düşünce, algı 
ve muhakemedeki bozukluklar şiddet davranışına yol açabi-
lir. Örneğin, şizofrenide komut veren sesler şeklindeki halüsi-
nasyonlar kişiye kendisine ya da bir başkasına zarar vermesi-
ni söyleyebilir; suicide, homocid ya da parasuicid eylemi or-
taya çıkabilir. Benzer şekilde var olan hezeyanlar doğrultu-
sunda hasta benzer şiddet davranışlar sergileyebilir. Burada 
temel sorun düşünce bozukluğuna bağlı muhakeme soru-
nudur. Duygu durum bozuklukları depresyon ve mani şek-

linde sıklıkla görülür. Depresyon ol-
dukça yaygın bir hastalıktır ve hastalı-
ğın seyrinde özellikle suicid girişimi ya 
da düşüncesi sık bir biçimde ortaya çı-
kar. Depresyon aslında öfkenin bir çe-
şit içe vurumudur. Ağır depresyon-
da hasta kendisini değersiz, suçlu ya 
da günahkâr bulur ve cezalandırılma-
yı hak ettiğini düşünür. Depresyon sui-
cid riskinin en yüksek olduğu hastalık-
lardan biridir. Manide tam tersine, ka-
barmış bir duygu durum ve aşırı hare-
ketlilik vardır. Muhâkeme bozuklukla-

Alkol ve uyuşturucu maddeler 
genel nüfusta olduğu kadar, 

psikiyatrik hastalarda da şiddete 
yol açan ya da şiddetle ilişkili olan 
durumların başında gelir. Alkol ve 

uyuşturucu maddeler (özellikle 
esrar ve eroin daha sık kullanılır) 
hem doğrudan etkileriyle doza 

bağlı olarak agresiviteye yol açar, 
hem de şiddet eşiğini düşürür.
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rı söz konusudur ve homocid ve 
şiddet ortaya çıkabilir. Epilepsiye 
bağlı psikiyatrik bozukluklarda da 
şiddet davranışı sık bir şekilde or-
taya çıkar. Epilepsi zaman zaman 
psikiyatrik belirti ya da bozukluk-
larla kendini gösterir. Bu tür du-
rumlarda algı, düşünce, kişilik ve 
muhâkeme bozuklukları şiddet 
davranışıyla ilişkilidir. Epilepside 
özellikle tekrarlayıcı şiddet eylem-
lerine rastlanabilir.

Organik kökenli psikiyatrik 
bozukluklar, delirium ve demans 
durumlarında şiddet davranışı gö-
zükebilir. Beyni etkileyen ve aynı 
zamanda psikiyatrik bozukluk ve belirtilere yol açan birçok 
hastalıkta şiddet davranışı gözlemlenebilir. Delirium bilinç, 
yönelim, algı ve dikkatte bozulmalarla kendini gösterir ve 
muhakeme ve davranış bozukluklarıyla birlikte kendine ya 
da çevreye yönelik şiddette bulunabilir. Demans, alzheimer 
hastalığı, parkinson hastalığı ya da beyin damar hastalıkla-
rına bağlı olarak otaya çıkar ve şiddet davranışı görülebilir.

Kişilik bozuklukları kolay fark edilmeyen ama toplum-
sal ve ailevî uyumun bozulduğu önemli durumlardır. Kişilik 
bozuklukları arasında, borderline, paranoid, antisosyal kişilik 
bozuklukları şiddetle en yakın ilişkisi olan bozukluklardır. 
Paranoid ve antisosyal kişilik bozukluğu olanlarda çevreye 
ve diğerlerine yönelik şiddet sık gözükürken, borderline ki-
şilik bozukluğunda suicid, parasuicid daha sık ortaya çıkar. 
Borderline kişilik bozukluğunda duygusal iniş-çıkışlar, kısmî 
muhâkeme bozuklukları, kişiler arası ilişkilerde tutarsızlık ve 
özellikle boşluk duygusu şiddet davranışıyla ilişkilidir. Anlık 
ve durumsal davranışlar tepkiler yoğun bir şekilde görülür. 
Self-mutilasyon adı verilen kendine bilerek zarar verme de 
yaygındır. Ölümcül amaçlı olmayan bu zarar verme davranışı 
sırasında kişiler acı hissetmediklerini ve hatta bazen hoşları-
na gittiğini ifade eder. Self-mutilasyon davranışları kendisini 
kesme, vücudunda sigara söndürme, saçları yolma şeklinde 
gösterebilir. 

İmpuls (dürtü) kontrol bozuklukları arasında trikotillo-
manide saç, kaş ya da vücuttaki diğer kılların periyodik ola-
rak kopartılması söz konusudur. Kişi bunları yapma konu-
sunda dayanılmaz bir istek ve sonunda haz duyabilir. Piro-
manide yakma, kleptomanide çalma konusunda engellen-

mesi güç arzu ve istek; engellenme-
ye çalışıldığında ise şiddet göster-
me eğilimi vardır. Öte yandan dis-
sosiyatif ve konversiyon bozuklukla-
rı ise akıl hastalıkları arasında yer al-
maz. Motor ve/veya zihinsel belirti-
ler söz konusudur. Bunlar arasında, 
nöbet sırasında kasılma, bazen yü-
rüyememe, konuşamama, duyma-
ma gibi motor ve duyusal bozulma-
lar; kimlik değişikliği, unutma ve ha-
lüsinasyonlar gibi zihinsel bozulma-
lar görülür. Bu durumlarda özellikle 
kendine yönelik şiddet davranışına 
rastlanabilir.

Psikiyatrik açıdan şiddet davra-
nışı ele alınırken, yatkınlık oluşturucu etkenler, çevresel ve 
psikolojik şartlar, şiddet eyleminin amacı, nesnesi ve sonuç-
ları iyi değerlendirilmelidir. Özellikle duygusal, algısal ve mu-
hakeme sorunlarının varlığında bir profesyonel destek isten-
melidir. Bir psikiyatrik bozukluğa bağlı olarak ortaya çıkan 
şiddet davranışını önlemede dikkat edilmesi gereken özel-
likler ve bu davranış sürecini takip ve idare etmek için gerek-
li yaklaşımlar vardır. Öncelikle şiddet potansiyelini önceden 
öngörmek ve bu konuda uyanık olmak gerekir. İkinci ola-
rak, potansiyel şiddet davranışına yönelik olarak hem hasta-
nın hem de şiddete maruz kalabilecek çevredeki insanların 
güven altına alınması gereklidir. Bu amaçla, metal, sivri, ke-
sici ve batıcı özelliği olan eşyaların ortamdan uzaklaştırılma-
sı önemlidir. Hastanın hem kendisine hem de etrafındakilere 
zarar vermede kullanabileceği bu nesnelerin kaldırılmasının 
yanı sıra, ortamın ve şartların gözden geçirilmesi uygun olur. 
Etraftaki sert ve cam yapısındaki eşyalar kaldırılmalı, pence-
relere dikkat edilmeli (kırma ve atlamalara karşı), odada bu-
lunan kesici ve batıcı nesneler ortamdan uzaklaştırılmalıdır. 

Bir şiddet davranışında, hastayla yumuşak bir dille ko-
nuşmaya çalışmalı, uyarıcı etkide bulunmamalı, ikna yolu 
seçilmeli, bu arada mümkünse en az iki kişi tarafından hasta 
fiziksel olarak tutulmalı ve gerekirse fiziksel aktivitesi kısıtlan-
malıdır. Bu yaklaşım özellikle psikotik ve organik akıl hasta-
lıklarında geçerlidir. İlk müdahalenin ardından en kısa süre-
de tıbbi destek alınmaya çalışılmalıdır. Şiddet davranışının 
tekrarlayıcı olabileceği hatırda tutulmalı, verilen ilaç tedavisi 
önerildiği biçimde sürdürülmeli, tıbbî kontrol ve takipler ih-
mal edilmemelidir. 
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HASAN SABBÂH VE FİDÂÎLER*

Abdülkerim ÖZAYDIN**

**Prof. Dr.,İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 

 Nizârî-İsmaîlî Devleti’nin kurucusu olan Hassan 
Sabbâh’ın 438 (1046-47) veya 445 (1053-54) yılında İran’da 
İmâmiyye Şîası’nın önemli merkezlerinden biri olan Kum 
şehrinde doğduğu rivayet edilir. Kendisi, hayatını anlattığı 
ve adamlarının Sergüzeşt-i Seyyidinâ adını verdikleri eserin-
de aslen Güney Yemen’de hüküm süren Himyerî krallarının 
soyuna mensup olduğunu, babasının Yemen’den Kûfe’ye 
göç ettiğini, oradan da Kum’a ve nihayet Rey şehrine gel-
diğini ve kendisinin de burada doğduğunu yazmaktadır.1 
Ancak Mîrhând, Nizâmülmülk’e dayanarak Tuslular’ın onun 
Himyerî asıllı olduğu iddiasını reddettiklerini ve atalarının 
Tûs’a bağlı bir köyde oturduğunu söylediklerini,2 İbnü’l-Esîr 
de Reyli (Râzî) olduğunu belirtmektedir.3 

Hasan Sabbâh, Fâtımî halifesi Müstansır Billâh’tan 
sonra hilâfet makamına veliaht tayin ettiği Nizâr’ın, vezir 
ve başkumandan Bedr el-Cemâlî ise küçük oğlu Ahmed el-
Müsta‘lî’nin geçmesini istiyordu. Bedr el-Cemâlî, bu konuda 
kendisine muhalefet eden Hasan Sabbâh’ı önce hapse attı, 
sonra da ülkeden sürdü. Başka bir rivayete göre ise Hasan bir 
yolunu bulup hapishaneden kaçtı, İskenderiye’den bindiği 
bir gemiyle Mısır’ı terketti ve 10 Haziran 1081’de İsfahan’a 
ulaştı. Dokuz yıl boyunca bütün İran’ı dolaşarak Bâtınîliğin 
propagandasını yaptı. Kirman, Yezd ve Hûzistan’dan son-
ra dikkatini İran’ın kuzeyine Hazar denizi sahillerine, Gîlân, 
Mâzenderan ve Deylem’in dağlık bölgelerine çevirdi. Bu-
rada başına buyruk yaşayan savaşçı bir kavim oturuyordu; 
İran’ın eski hükümdarları bu insanları hiçbir zaman itaat altı-
na alamamışlardı. Hasan Sabbâh, üç yıl süreyle çalışarak en 
büyük gayretini Şiî İsmâilî propagandasından çok etkilenen 
bu bölgede harcadı ve dağlardaki muharipleri kendi safla-
rına çekerken gönderdiği dâîlerle yöre halkını da kazandı. 
Bu sıralarda faaliyetlerini dikkatle izleyen Selçuklu Veziri 

Nizâmülmülk Rey’deki görevlilere onu yakalamaları için 
emir verdi; fakat Hasan buradan kaçıp Kazvin’e gitmeyi ba-
şardı. Sonunda Rûdbâr vadisinde kendisine karargâh seçti-
ği ve “beldetü'l-ikbâl” dediği müstahkem Alamut Kalesi’ne 
yerleşerek Nizârî-İsmâilî Devleti’ni kurdu (6 Receb 483/4 
Eylül 1090). 

Bâtınîler’in, muhaliflerini tehdit etmek veya ortadan 
kaldırmak amacıyla yetiştirdikleri görevlilere fidâi denilirdi. 
İslâm tarihinde örneklerine ilk defa Hâricîler’de rastlanan 
fidâîlerin Nizârî-İsmâilîler devrinde teşkilâtlanmış oldukla-
rı görülmektedir. Nizâriler’in İran’da yerleşmesini sağlayan 
Hasan Sabbâh’ın siyasî muhaliflerini ortadan kaldırmak için 
kurduğu terör örgütüne "fidâiyyân" adı verilmişti. Nizârî-
İsmâilîler’e göre fidâîler, Nizârî imamının düşmanlarına karşı 
mücadele eden ve onun sevgisini kazanma imtihanında 
başarı gösterip ebedî mutluluğa eren kimselerdir. Alamut 
ve çevresindeki kaleleri ele geçirince (483/1090) etrafı-
na topladığı bazı kimseleri İsmâiliyye mezhebini yaymak, 
muhalifleri tehdit etmek veya ortadan kaldırmak amacıy-
la eğitmeye başladı. Hasan Sabbâh bu kişilere önce haşîş 
çektirerek zihinlerini bulandırıyor, sonra da Ehl-i beyt men-
suplarının mâruz kaldığı zulümleri anlatıp içlerini intikam 
hisleriyle dolduruyor, Ezrâkîler’in Emevîler’e karşı isyanlarını 
örnek gösterip onları Nizâri-İsmâilî imamı uğrunda canla-
rını feda etmeye şartlandırıyordu. Böylece Hasan Sabbâh 
fidâîlerde imama mutlak itaat fikrini yerleştirmiş ve elleri-
ne hançer vererek onları vurucu bir güç haline getirmişti. 
Fîdâîler günümüzdeki komandolar gibi silâh kullanan, zor-
luklara katlanan, ölmeden öldürmeyi bilen kimseler olarak 
yetiştiriliyordu. 

Mezheplerinin bâtınî hakikatlerini dâîler seviyesinde 
bilmeyen fidâîlerin en önemli özellikleri verilen emirlere 
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mutlak itaatti. Ebedî saadete nail olmak için imamın emri-
ne uyarak hayatlarını tehlikeye atmaktan asla çekinmezler-
di. Selçuklu Sultanı Melikşah, Hasan Sabbâh’a bir mektup 
göndererek fidâîlerin devlet adamları ve kumandanlarını 
öldürdüklerini, bundan vazgeçmezlerse kalelerini yerle bir 
edeceğini bildirmiş, bunun üzerine Hasan Sabbâh, elçinin 
huzurunda birkaç fidâîsine kendilerini kaleden atmaları-
nı emretmiş, onlar da derhal bu emre uymuşlardı. Hasan 
Sabbâh elçiye, gözünü kırpmadan hayatını feda edecek 
binlerce fıdâîsi olduğunu söyleyerek sultana bir mesaj ver-
mek istemişti.

Fidâîlerin, kendileri aleyhinde faaliyet gösteren bir 
emîr veya devlet adamına ulaştırdıkları mektup, yahut gi-
rilmez sanılan ikametgâhına veya çadırına girip üzerine bir 
uyarı yazısı iliştirerek yere sapladıkları hançer, ihtar ve tehdit 
ifade etmekteydi. 

Fidâîler istedikleri sonuca ulaşacaklarını anlayınca ihtar 
ve tehditle yetinmişler, ancak faaliyetlerine engel olan ve öl-
dürülmeleri kararlaştırılanları mutlaka öldürmüşlerdir. Nite-
kim Hasan Sabbâh, faaliyetlerini yasaklayan Nizâmülmülk’ü 
öldürmek için Ebû Tâhir Errânî adlı fidâîyi Nihâvend’e gön-
dermiş, sûfî kıyafetindeki fidâî Nizâmülmüik’ü hançerleye-
rek öldürmüştür.

Başta Nizâmülmülk olmak üzere öldürülen kişilerle 
kâtil fidâîlerin isimlerini ihtiva eden listeler bazı mahallî Ala-
mut kaynakları vasıtasıyla günümüze kadar ulaşmıştır. Haşîş 
çektikleri ve haince adam öldürdükleri için Batı literatürün-
de "Assassins" diye anılan fıdâîler, Suriye’de Reşîdüddin 
Sinan el-İsmâilî devrinde, özellikle çevredeki Sünnî devlet 
adamlarına karşı büyük bir tedhiş faaliyeti sürdürmüşlerdir.4 

Hasan Sabbah ve taraftarlarının en belirgin özelliği, 
fırka düşmanlarının sadık fidâîler tarafından öldürülmesi 
usûlünün dinî bir vazife ve bir prensip olarak kabul etmele-
ridir. Ayrıca Hasan Sabbâh eğitim ve öğretimi yasaklamış ve 
müridlerini cahil bırakmıştır. Ona göre Allah, akıl ve düşün-
ceyle değil, imamın rehberliğiyle tanınabilir; zira akıl Allah’ı 
tanımak için yeterli olsaydı herkes aynı fikre sahip olurdu. 
Hâlbuki akıl din için yeterli değildir ve bundan dolayı in-
sanların her devirde dinî bir imâm-ı ma‘sûmun nezaretinde 
öğrenmeleri gerekir. Bâtınîlik Hasan Sabbâh ile yeni bir hü-
viyet kazandı. Mâsum imam adına davette bulunan dâîlerin 
yerini devamlı haşîş (esrar) kullananve fidâîdenilen eli han-
çerli caniler aldı. 

Nizârî-İsmâilîler’in gayesi dinî olmaktan çok siyasî idi 
ve kendi görüşlerini halka zorla benimseterek mevcut sos-

yal ve siyasal düzeni çökertmeyi hedefl iyordu. Bu gayeleri-
ne ulaşmak için kurdukları teşkilât ve eğittikleri fidâîlerden 
yararlanarak birçok din ve devlet adamını kendilerine has 
metotlarla ortadan kaldırdılar. Bazı insanları da propaganda 
veya tehditle kendi mezheplerine çektiler.

Hasan Sabbâh’ın siyasî, dinî ve askerî şahsiyetleri öl-
dürtmesi bir terör havası oluşturdu; ona muhalif emîr ve 
kumandanlar elbiselerinin altına zırh giymeden evlerin-
den dışarı çıkamaz oldular. Hasan Sabbâh’ın faaliyetlerine 
ve tertip ettiği cinayetlere şahit olan Enûşirvân b. Hâlid, o 
devirde müslümanların içinde bulunduğu durumu tam bir 
felâket şeklinde nitelendirir ve yollarda emniyetin kalmadı-
ğını, fidâîlerin hiç çekinmeden cinayet işlediklerini, sultan-
ların onlara karşı bir çare bulamadığını, halkın sürekli korku 
içinde yaşadığını ve Sultan Berkyaruk’un Bâtınîler’i ortadan 
kaldırmaya karar verdiğini görenlerin kendi düşmanlarını 
Bâtınîlik’le itham edip haksız yere adam öldürülmesine se-
bep olduklarını söyler.5 

Parlak bir zekâya, teşkilâtçılık vasıfl arına sahip, basiret-
li, kabiliyetli, cebir, geometri, astronomi, sihir ve dinî ilim-
lere vâkıf bir kişi olan ve düzenli örgütüyle, etrafa dehşet 
saçan fedâîleriyle insanların düşünce ve inanç dünyasına 
hâkim olmak isteyen Hasan Sabbâh 6 Rebîülâhir 518 (23 
Mayıs 1124) tarihinde, aralıksız otuz beş yıl faaliyet göster-
diği Alamut Kalesi’nde öldü. İsmâilî kaynakları onu çilekeş, 
kanaatkâr, ciddi bir insan olarak tanıtır ve oğullarından bi-
rini şarap içtiği, diğerini de Hüseyin Kâinî cinayetinden so-
rumlu tuttuğu için öldürttüğünü kaydeder. Hasan Sabbâh 
aynı zamanda bir mütefekkir ve yazardı. Eserleri Alamut’un 
Moğollar tarafından zaptı sırasında büyük ölçüde tahribata 
mâruz kalmıştır. Hasan Sabbâh, taraftarlarının belirsiz arzu-
larını, bozuk inançlarını, gayr-i memnunların hedefsiz öfke-
lerini düzene koyup bunları daha önce benzeri görülmemiş 
derecede disiplinli ve planlı bir teşkilât içerisinde yönlen-
dirmeyi başardı. Ancak kendi adına nisbetle Sabbâhiyye 
de denilen bu teşkilât kurulu düzeni değiştirme hedefine 
ulaşamadı. 

* Bu yazı Abdülkerim ÖZAYDIN’ın DİA, XVI, 347-349‘de yer alan “Hasan Sabbâh” mad-
desinden alıntılanmıştır.
1.   Alâeddin Ata Melik Cüveynî, Tarih-i Cihangüşâ, (trc. Mürsel Öztürk), Ankara 1988, 

III, 113.
2.   “Hasan”, İA, V/1, s. 311.
3.  İbnü’l-Esîr, el-Kâmil fi’t-târîh, (nşr. J. H. Tornberg), Beyrut 1386/1966, IX, 527.
4.   Bkz. Tahsin Yazıcı, “Fidâî”, DİA, İstanbul 1996, XIII, 53.
5.  Bündârî, Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi, (trc. KıvameddinBurslan), İstanbul 

1953, s. 67-68.
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 Şiddetin kaynağı neler olabilir, hangi aşamada 
suça dönüşür? 

Psikolojide insan davranışlarının nedenlerini açıkla-
yan çeşitli yaklaşımlar mevcut. Bu yaklaşımlar şiddetin 
nedenlerini açıklamada da kullanılabilir. Bugüne kadar 
daha çok psikolojik nedenler üzerinde durulmakla be-
raber son dönemde, psikolojiyi de entegre ederek sos-
yal yaklaşımlar ön plana çıkmaya başlamıştır. Sosyal 
yaklaşımlarda “ne tür özellikteki insanlar suç işler” ye-
rine “hangi özellikler olan yerlerde, şehirlerde, toplum-
larda daha çok suç işlenir” sorusunun cevabı daha çok 
aranırken, toplumsal kurallardan, normlardan, deği-
şimlerden, vicdan mekanizmasından vb. durumlardan 
bahsedilir. Şiddet, insanın kendi ortamında sosyalleş-
me ile birlikte öğrendiği, hatta taklit ettiği bir davranış 
çeşitidir.

Suç işlemede kırılma noktası ile ilgili iki şeyden bah-
sedebiliriz: stres ve fırsatlar. Bazı insanlarda iç çatışmala-
rın yoğun yaşandığı bir ortamda, meşru yoldan tatmin 
olamadığı zaman stresle beraber bazı 
davranış bozuklukları ortaya çıkabilir. 
Kişi nefsinin arzu ettiği hazlara ulaşa-
madığı zaman, gayri meşru yollarla bu 
isteklerini, arzularını tatmin etmek is-
teyebilir. Bu durumda stres (iç çatışma) 
altında kalan kişide saldırganlık teza-
hür edebilir. Diğer bir husus ise fırsatlardır. İnsanlar bu 
iç çatışmaları her zaman yaşamakla beraber suç işlemek 
için fırsatları her zaman elde edemezler. Bu fırsatı elde 
eden bu tip kişilerde suç işleme güdüsü baskın gelerek 
suç fiiliyata geçer. Mesela pedofili (sübyancı) hastaları 
ile ilgili çalışmalar bu kişilerin stres altında olduğu dö-
nemlerde suç işlemeye daha çok meyyal olduklarını, 
ancak suç işleme fırsatı bulamadıklarında uzun bir süre 
eyleme geçmediklerini göstermektedir. 

Bununla birlikte, her stres altında kalan veya suç 
fırsatı bulan da suç işlemez. İnsanları suç işlemekten alı-
koyan, iç ve dış kontrol olarak ikiye ayırdığımız kontrol 
mekanizmaları vardır. İç kontrol kişinin kendi kendini 
kontrol etmesini ifade ederken, dış kontrol kişinin çev-
resinin etkisi ile suç işlemeden alıkonulmasıdır. Kişiye 
çevresinin verdiği sosyal destek, toplumsal kurallar ve 
kültürel değerler bu mekanizmaları oluşturan unsurlar-
dandır.  

Çocukların şiddet uygulamasında aileden gene-
tik geçişin veya aile içinde şiddet davranışlarını öğren-
menin etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Zaman zaman suçun sebepleri ile ilgili çeşitli çalışma-
lar yapılıyor. Genetik araştırmalar da bunun bir çeşidi. Gen-
lerin etkisi olabilir mi, bilemiyoruz, ispatlanmış bir durum 
söz konusu değil. 

Diğer yandan şiddet eğiliminin taklit ve öğrenmeyle 
edinildiğini açıklayan pek çok teori var. Şiddetin öğrenilen 
ve taklit edilen bir davranış olduğu iddiası kriminoloji lite-
ratüründe yapılan istatistikî çalışmalarla da desteklenmek-
tedir. Şiddetin öğrenilmesi ailede anne babadan başlıyor 
ve bundan sonra sürekli olarak çevrede devam ediyor. 
Çocuğun sevdiği, saydığı birisinden öğrenmesi, bu kişiyle 
erken yaşlarda ve uzun süreli birliktelikler yaşaması  çocu-
ğun üzerinde daha çok etki bırakıyor. 

Çocukların işledikleri suçlar noktasında İstanbul 
için neler söylenilebilir?

Suç sayısına bakıldığı zaman Türkiye’nin en fazla suç 
işlenen, olayların en çok görüldüğü şehir İstanbul, ancak 
nüfusa oranlandığında İstanbul’un durumunun ülkemiz-
deki pek çok şehirden daha iyi olduğu söylenebilir. 

Bu suçlara göre elimizde istatistik veriler var mı-
dır?

İstatistikî çalışmalar daha çok Türk ceza kanununda 
belirtilen kategorilere göre yapılıyor. Şahsa karşı suçlar, 
mala karşı suçlar, bireyin güvenliğine karşı suçlar, narkotik 
suçlar vb. 300 suç kategorisi mevcut. Bazı kategorileri bir-
leştirip belirleyerek İstanbul’da ne tür problemler var, biz 
neye odaklanmalıyız sorusunu sorarak bir analiz yapma-
ya çalışıyoruz. Mesela çocuk istismarı diye bir kategori yok; 
cinsel istismar ve şüphelisinin yetişkin olduğu mağdur ço-
cuklarla ilgili olayları biz direk olarak çocuk istismarı başlı-
ğı altında topluyoruz. Bu verilere bakınca en önemli sorun 
olarak çocuk istismarı karşımıza çıkıyor. Suçların birbirle-

Suç işlemede kırılma noktası ile ilgili iki şeyden bahsedebiliriz: stres ve fır-
satlar. Bazı insanlarda iç çatışmaların yoğun yaşandığı bir ortamda, meşru 
yoldan tatmin olamadığı zaman stresle beraber bazı davranış bozuklukları 
ortaya çıkabilir. Kişi nefsinin arzu ettiği hazlara ulaşamadığı zaman, gayri 
meşru yollarla bu isteklerini, arzularını tatmin etmek isteyebilir. 
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ri ile olan irtibatına baktığımızda da çocuk istismarının di-
ğer suçlarla da irtibatlı olduğunu görüyoruz. 

İstanbul’da 2010’da 6000, 2011’de ise 7500 çocuğun 
kaybolduğuna dair emniyet birimlerine müracaat ya-
pılmış ve bu çocuklar belli bir süre sonra bulunmuş. Bir 
çocuk evde istismara uğruyorsa, ihmal ediliyorsa, şiddet 
görüyorsa artık ev çocuğun gözünde güvenli bir yer ol-
maktan çıkıyor, dışarısını daha güvenli buluyor ve dışarıda 
onunla ilgilenecek birilerinin de var olduğunu düşünerek 
sokağa kaçıyor. Çocuk artık sokağa kaçtığı zaman tama-
men korumasız bir şekilde, bağımlılık yapan madde kul-
lanma, suça karışma, cinsel istismar gibi her türlü tehlikey-
le karşı karşıya kalıyor. Hatta bu tür çocuklar bu travmaları 
hayatları boyunca unutamıyorlar. 

2002’de Amerika’da yapılan bir araştırmaya göre, ço-
cukluğunda şiddete uğrayan insanların yetişkin oldukla-
rında dört tür davranış gösterme ihtimallerinin diğer in-
sanlara göre daha yüksek olduğu bulunuyor. Birincisi 
mağdur olmaya devam ediyorlar. Mesela çocuğun dışa-
rıda cinsel istismara uğradığını öğrenen çevresi çocuktan 
faydalanmak istiyor. İkincisi kendisi istismarcı olabiliyor. 
Hatta kendi çocuğuna istismarda bulunabiliyor. Mesela 
özellikle küçük kız çocuklarına musallat olmuş İstanbul’da 
yakalanan bir pedofili her seferinde çocuğa yaklaşırken 
“Falancayı tanıyor musun?” diye bir isim soruyor ve sordu-

ğu isim hep aynı. Yakalandığında bu ismin kendisine ço-
cukluğunda fiilî livatada bulunan birinin adı olduğu orta-
ya çıktı. Üçüncüsü şiddete maruz kalanların suça sürük-
lenme ihtimali daha yüksek oluyor. Dördüncüsü de ba-
ğımlılık yapan maddeleri kullanmaya yönelme olarak or-
taya çıkıyor. Yani çocuk istismarı öyle bir suç kategorisi ki, 
aslında bütün suçları etkilediğini görüyoruz. Bu nedenle, 
bizim için birinci öncelik çocuk istismarının önlenmesidir. 
Çünkü istismarla mücadele edildiğinde hem diğer suçlar-
la mücadele edilmiş, hem de çocuğun kötü muameleye 
maruz kalmasının önüne geçilmiş oluyor.

İstanbul’daki cinsel istismar vakaları hangi düzeyde?
İstanbul da son üç yılda yaklaşık üç bin beş yüz cin-

sel istismar vakası var. Tabi bunlar bize gelen şikâyetlerle 
ortaya çıkan kayda girmiş vakalar. Bir de buz dağının gö-
rünmeyen tarafı vardır. 

Size gelen verilere göre çocukları suça iten fak-
törler nelerdir?

Sosyal bağ teorisinin suçlu davranışı izahını çocuklar 
hakkında daha anlamlı buluyorum. Sosyal bağ teorisine 
göre her insan suç işleyebilir. Bir başka ifadeyle, nefis her 
zaman kötülüğü ister.. Buna mukabil insanı kötülük yap-
maktan alıkoyan kontrol mekanizmaları vardır. Kişinin 
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kendi kendini kontrol etmesine iç ya da öz kontrol denir. Bir 
de sosyal normlar, polis, kültürel değerler, aile gibi dış kont-
rol mekanizmaları vardır. Şimdi bu iç ve dış kontrol meka-
nizmalarını etkileyen dört önemli faktör var. Birincisi men-
subiyet ve bağlılık fikridir. İnsanlar bağlı olduğu aile, kabile, 
cemiyet vb. olgulara aidiyet duygusuna zarar vermemek 
için suç işlemek istemezler.. İkincisi adanmışlık fikridir. Bu 
da geleceğe dair çocuğun bir hedefinin olmasıdır. Gelecek-
te doktor, din adamı, gazeteci, bilim adamı vb. olma hedefi 
koyan ve bu hedef doğrultusunda çaba gösteren kişi bu 
çabasını tehlikeye atmak istemez. Üçüncüsü meşguliyet 
faktörüdür. Bir İngiliz atasözü “boş kalan eller şeytanın 
atölyesidir” der. Çocuğu sürekli meşgul edecek faydalı iş-
lerin olması onları suç işlemekten alıkoyar. Dördüncüsü ise 
toplumsal, dinî ve manevî değerleri içeren inanç faktörü-
dür. Hatta çocuk istismarının önlenmesiyle alakalı yapmış 
olduğum bir çalışmada yaklaşık 22 madde arasında kültü-
rel ve manevî değerlerin daha etkili olduğu sonucunu elde 
ettim. Bu değerlere sahip çıktığımız, insanlara anlattığımız 
takdirde pek çok problemin üstesinden 
geleceğimizi düşünüyorum.

Çocuk suçlarında bireysellik mi 
yoksa grup halinde işlenen suçlar mı 
ön plandadır?

Bizdeki verilere göre şahsa karşı iş-
lenen şiddet içerikli suçlarda %33, kamu ve şahıs mallarına 
zarar verme suçunda %40 oranında grup halinde işlenmiş. 
Bunlar tespit edilebilenler tabii ki. Olaylar bazında baktığı-
mızda en fazla şiddet içeren şuçların emniyet birimlerini 
meşgul ettiğini görüyoruz. Bunların ardından hırsızlık ve nar-
kotik madde (çoğunlukla esrar) bulundurma suçu  geliyor.  

Aile ortamında büyüyen çocuklarla risk altındaki 
(sokakta kalan ve çalıştırılan) çocuklar veya SHÇEK gibi 
kurumlarda büyüyen çocukları suça yönelimleri açısın-
dan değerlendirirsek nasıl bir durumla karşılaşıyoruz?

Böyle bir değerlendirme yapmamamız gerektiği kanı-
sındayım. Çünkü problemli çocukları biz alıp SHÇEK’e yer-
leştiriyoruz. Yani suça karışmış, suç mağduru çocukları ba-
zen aileden koruyoruz, ailesinde şiddet gören çocuğu alıp 
sosyal hizmetlere yerleştiriyoruz. Dolayısıyla bu çocuklar 
zaten problemli, travma yaşamış, risk gurubunda olan ço-
cuklar. Sokakta olan çocuklar da yine aynı şekilde en fazla 
risk gurubunda olan çocuklar. 

Bu bağlamda çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu top-
lumun manevi değerleri ve kültürüyle yetişmesi konu-
sunda DİB ve MEB gibi kamu kurumlarıyla yaptığınız 
ortak çalışmalarınız var mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı ile maalesef spesifik olarak bu 
konu üzerinde şimdiye kadar -en azından benim göreve 
başlamamdan (2010) bu yana- bir çalışmamız yok.  Açık-
çası Müftülüğün ıslahevleri ile ilgili bir çalışmasının olup 
olmadığını bilmiyorum. Bununla beraber özellikle ıslahev-
lerinde suça itilen çocukların ıslahı ile ilgili bazı görevler 
üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha önce de ifade 
ettiğim gibi kültürel dinamiklerin bu çocuklara kazandırıl-
ması çok önemli. Bu konuda da Diyanet İşleri Başkanlığı 
başta olmak üzere müftülüklerimize büyük işler düşüyor. 
Onlara manevî ve kültürel değerlerin uzman kişilerce ve-
rilmesi gerekiyor.

Çocuk istismarının önlenmesi noktasında da diyanet 
kurumuna önemli görevler düşüyor. Özellikle mahremiyet 
bilinci ve eğitiminin ailelere verilmesi, çocukların cinsel is-

tismarının önlenmesinde etkili olabilir.  Yunusun “Edeb bir 
tâc imiş nûr-u Hüdâ’dan / Giy ol tâcı emin ol her beladan” 
sözü fehvasınca, o edebin insanlara ve özellikle çocuklara 
kazandırılması çok önemli. Çocuklara yönelik kötü muame-
lenin önlenmesi noktasında ise, çocuk hakları konusunda 
diyanet camiasının çalışmalarının etkili olabileceğini düşü-
nüyorum.

Suç oranlarının ve şiddetin artmasında sizce med-
yanın rolü nedir? 

Suçun önlenmesine yönelik tedbirler sadedinde ‘pro-
vokasyonu azaltma’ diye bir maddemiz var. Meselâ pedo-
fililer (sübyancılar) ile ilgili söylenen şey şu ki; stres altında 
kalma onu harekete geçiren bir kırılma noktası olabiliyor. 
Ya da pornografiyle çok içli dışlı olanlar bu patlamayı yaşa-
yabiliyor ve zaman zaman da bu konuda tetikleyici medya 
yayınları provakatör işlevi görebiliyor. Ayrıca, şiddet tak-
lit edilen ve öğrenilen bir davranıştır ve medyanın taklit 
imkânı verecek ve öğrenmeyi kolaylaştıracak ayrıntılara 

Suç sayısına bakıldığı zaman Türkiye’nin en fazla suç işlenen, olay-
ların en çok görüldüğü şehir İstanbul, ancak nüfusa oranlandığında 
İstanbul’un durumunun ülkemizdeki pek çok şehirden daha iyi olduğu 
söylenebilir. 
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girmemesi çok önemlidir. Olumsuz ya da sapkın davranış-
lar medya tarafından ne kadar konu edilirse bu tür davra-
nışlar da doğru orantılı olarak artıyor.  Bir manada yanlışın 
reklamı gibi oluyor.

Bu noktada mesela bir pedofilinin ya da benzer 
suçlardan sabıkası olanların deşifre edilmesi doğru 
mudur? 

Deşifre edilmesinin faydası var. Yani aslında pek çok 
mağdur durumunu ifade edemiyor. Ancak suçlu deşifre 
olup görüntüsü ortaya çıkınca; “bizde bu kişinin mağdu-
ruyuz” diyebiliyorlar.  Deşifre edilmesinin suçu önleme 
açısından da faydası var. O adamın çevresi ya da yakınında 
ikamet edenler onu tanımış oluyor.  

Mesela ABD’de pedofililer ile alakalı kayıtlar tutulu-
yor ve bu kayıtlara vatandaş da ulaşabiliyor. Oturduğu 
yerdeki veya civardaki pedofililerin isim ve kendisine olan 
mesafeleri görebiliyorlar. Bu şekilde yayınlanıyor ki insan-
lar kendilerini ve etrafını korusun. Hatta bazı eyaletlerde 

bu kişilerin araba plakaları bile özel oluyor. Tabi bunlar 
şüpheli değil hüküm giymiş, ceza almış kişiler. Doğrusu 
bunların ıslah olmaları da çok zor, toplum içinde yaşıyor-
lar. Bunların adresleri emniyet birimlerince kayıt ve takip 
altında tutuluyor. Ayrıca, bu kişilerin çocukların yoğun 
olarak bulunduğu park, bahçe, okul, yurt, ibadethane vb. 
yerlerde oturmaları ve çalışmaları da yasaklanarak engel-
leniyor.  

Suça itilen çocukların rehabilitesi için neler yapı-
labilir?

Öncelikle donanımlı rehabilitasyon merkezlerinin ku-
rulması, buralarda veya dışarıda gerekli programların sağ-
lanması gerekiyor. Bu programların içinde aidiyet duygusu, 
sürekli meşguliyet, adanmışlık (hedef kazandırma) duygusu 
ve inanç faktörü şeklinde sayabileceğimiz suçu önlemeye 
yönelik unsurların çocuklara kazandırılması gerekir.

İstanbul emniyetinin dünyada ilk olarak uygula-
dığı “Kanka” isimli bir proje mevcut. Bu projenin içeri-
ğinde neler var, ne kadar mesafe alındı?

Bizim suçu önleme ile ilgili üzerinde durduğumuz 
konulardan birisi mağduru güçlendirmedir. Kişisel gü-
venlik kurallarını biz çocuklarımıza öğretirsek onları güçlü 
hale getiririz. Bir çocuk kendisini korumak için neler yap-
ması ve nasıl hareket etmesi gerektiğini bilirse suça ve 
suçluya karşı güçlü konuma gelecektir. Proje kapsamında 
oluşturduğumuz çocukların kahramanı Kanka çocukların 
güçlendirilmesine hizmet ediyor.

2008’de başlayan “Kanka” projesinde 1550 diye bir 
kısa mesaj hattı kurulmuş, cep telefonundan bu numara-
ya herhangi bir konuda mesaj atıldığında İstanbul Çocuk 
Polisine geliyor. Burada amaç çocukların polis ile yazışma 
yapabilmesi, suça ve suçluya karşı bir duyarlılık oluşturul-
masıdır. Bu projede çocukların da çok sevdiği, ilgi göster-
diği Kanka ismi verilen bir maskot oluşturulmuş, bu mas-
kotla beraber bilgilendirme ve tanıtımlar yapılıyor. Ayrıca, 

www.kanka.com.tr adresinden de in-
teraktif olarak çocuklarımıza ulaşmaya 
çalışıyoruz. Burada Kanka onlara sekiz 
güvenlik kuralını hatırlatıyor. Yine Kanka 
etkinliği olarak tiyatro veya balon ağır-
lıklı bazı eğlenceli programlar yapılıyor 
ve aynı içerikteki mesajlarımız çocuklara 
ve ailelerine veriliyor.

Bir diğer önemli ve reel konu; bali koklayan, ışıkta 
cam silen, para isteyen, ayakkabı boyayan vb. toplum 
gözünde potansiyel tehlike gibi görünen çocuklarla 
karşı karşıya kalındığında görmezden gelip uzaklaş-
mak yerine yapılabilecek neler var?

Öncelikle bunlar içinde uçucu madde koklayan ço-
cukları ayırmak gerek. Onları hasta olarak kabul edip teda-
vi etmek, tedavi ve rehabilitasyona yönlendirmek lazım. 
İstanbul’da kayıtlarımıza giren yaklaşık 1600 çocuğun bali 
ve tiner kokladığını biliyoruz. Kayda girmemiş olanlar da 
var. Bu konu üzerinde kafa yormak gerekiyor. Biz de bu 
konu ile alakalı bazı projeler üzerinde çalışıyoruz. 

Cam silen, su satan, mendil satan, dilendirilen çocuk-
lar var ki bunların çoğunu aileler ekonomik yönden kulla-
narak istismar ediyorlar. Ekonomik sıkıntılardan dolayı ya-
panları da göz ardı etmemek gerek. Bu durumda istismar 
edilip, okula gitmesi gerekirken okula gönderilmeyen ço-

Cam silen, su satan, mendil satan, dilendirilen çocuklar var ki bunların 
çoğunu aileler ekonomik yönden kullanarak istismar ediyorlar. Ekono-
mik sıkıntılardan dolayı yapanları da göz ardı etmemek gerek. Bu du-
rumda istismar edilip, okula gitmesi gerekirken okula gönderilmeyen 
çocuklar var. Eğer çocuk bu faaliyetleri okul saati içinde yapıyorsa daha 
büyük bir problem olarak algılıyoruz. Mutlaka bu çocukları Milli Eğiti-
me bildiriyoruz. 
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cuklar var. Eğer çocuk bu faaliyetleri okul saati içinde yapı-
yorsa daha büyük bir problem olarak algılıyoruz. Mutlaka 
bu çocukları Milli Eğitime bildiriyoruz. 

“Bunlarla ilgili hukukî yönden ne yapılabilir?” diye so-
racak olursak, Türk Ceza Kanununun 233. Maddesi var. Buna  
göre; Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek 
olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikâyet üze-
rine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bunun yanı 
sıra, bu tür aileler hakkında Kabahatler Kanununa muhale-
fetten de işlem yapılabiliyor. Bu tarz ebeveynler hakkında 
soruşturma açılabiliyor. Hatta çocuk bu ailelerin elinden 
alınabiliyor. 

Bununla birlikte, işin doğrusu, bu aşamaya gelmeden 
önce yapılması gereken başka şeyler var. Bir kere biz ço-
cuktan su ve mendil alarak, cam sildiği zaman para vererek 
onu sokaktaki yerini daha da sağlamlaştırmış ve davranışı-
nı pekiştirmiş oluyoruz. Esas amacı maddi menfaat olan ai-
leler de, çocuklar para getirdiği sürece vazgeçmek istemi-
yorlar. Bu tarz ailelerden çocuğu alsanız bile sosyal hizmet-
lere veriyorsunuz ama onu orada çok da fazla tutamıyorsu-
nuz. Aile bir şekilde çocuğu buradan almaya çalışıyor.  Doğ-
ru davranış onlardan hizmet satın alınmamasıdır. Aynı za-

manda insanımızın çoğu bilmese de onlardan hizmet sa-
tın almak suç teşkil ediyor ve bunun para cezası var. Ancak 
bütün bu cezaların ve yaptırımların çok etkili bir şekilde uy-
gulandığı söylenemez. Bu konuda en önemli görev vatan-
daşa düşüyor: bu çocukları yetkililere, sosyal himetler, be-
lediye zabıtası ve polise bildirerek, daha da önemlisi çocuk-
lardan hizmet satın almayı reddederek hayırlı bir iş yapmış 
olacaklar.

Bu tür olaylarla karşılaştığımızda muhatabımız 
kim olmalı?

Tek bir muhatap yok maalesef. Zabıtanın görevleri 
var, polisin yetki alanına giren var, sosyal hizmetlere dü-
şen görev var. Eğer suç varsa muhatap tabi polis. Sosyal 
Hizmetlerin ALO 183 hattı, Emniyetin ALO 155 hattı, diğer 
kurumların telefon numaraları aranabilir, elektronik ortam-
da e-posta ile veya yüz yüze şikayet ve ihbarlar yapılabilir. 
Aslında tek bir muhatabın olması ihtiyaç olarak görülüyor.

Murat Bey verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı 
çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür eder, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.
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ŞİDDETE KARŞI DUYARLI 
İNİSİYATİFLER

Hümeyra ŞAHİN*

* Meridyen Destek Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

 Şiddet, şiddetin çocuğudur. Şiddetle değişen dünya, 
yine şiddet doğurur. Bazan bir sorun çözme aracı olarak kul-
lanılsa bile, eşit olmayan güç ilişkilerinden doğan esaslı bir 
sorun kaynağıdır aslında. İnsanoğlu, elindeki güç ve iktidarı 
kullanırken bireye, topluma, yaşadığı tabiata karşı ölçüsüz ve 
değer dünyasından yoksun bir ilişki biçimiyle yaklaştığında 
şiddetin mahiyeti de çeşitlenir.  Tabiatla uyumsuz ilişki doğal 
çevreye tecavüz eden bir ‘şiddet mimarisi’ ortaya çıkarırken, 
kişilerarası orantısız güç kullanımı evde, okulda, sokakta, 
spor salonunda, cezaevinde türlü şekillerde kendini gösterir. 
Toplumda gittikçe yaygınlaşan fiziksel, sözel, ekonomik, cin-
sel, psikolojik hatta entelektüel şiddetin üretildiği, zihinlerin 
psikolojik ve bilişsel kodları deşifre edildiğinde, şiddeti meş-

rulaştırıp, bireyi şiddete sürükleyen faktörler de belki ortaya 
çıkar. Ancak şiddeti üreten aile olduğunda bu çaba bile anla-
mını yitirebilir. Zira ‘aile’ kavramı ne yazık ki dünyanın pekçok 
yerinde şiddet kelimesi ile yakın bir sıhriyet kurmuştur artık. 
Ve bu paradoksal durum içinde şiddetin mağduru çoğunluk-
la kadınlardır.

Bireyi şiddete sürükleyecek etkenlerin ortadan kaldırıl-
ması için asıl motivasyon aileden beklenecekken, son yıllar-
da örneklerini daha çok gördüğümüz şekliyle aile şiddetin 
üretildiği yer halini almıştır. Aile içi şiddetin gerekçelerinin 
dayandırıldığı töre, gelenek ve hatta çeşitli dinî yorumlar da 
şiddetle mücadele gücünü zayıfl atan bir etken olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. Bu durumda iş, toplumun diğer mekaniz-
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malarına kalmaktadır.  Sokaktan önce şiddetin aile içinde yok 
edilmesi için ulusal ve uluslararası alanda pek çok inisiyatif bu 
konuda duyarlılıklar geliştirmektedir. 

Ülkemizde aile içinde kadına yönelik şiddetle mücadele 
eden mekanizmaların başında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı gelir. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Kadının 
Statüsü Genel Müdürlükleri çerçevesinde öncelikli olarak aile-
ye yönelik millî bir politikanın oluşturulması ve kadınlara eşitlik 
içinde sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasî alanlarda hak ettikleri 
statüyü kazandırmak konularında çalışmalar yapılır. 

Bu kurumların üzerine eğildiği önemli konulardan birisi 
de kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele meselesidir. Yine 
devletin diğer kurumları da farklı acılardan mücadeleyi des-
tekler; Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü, kadın 
danışma merkezleri ve kadın sığınakları, aile danışma mer-
kezleri, aile mahkemeleri, baroların kadın hakları uygulama 
merkezleri, valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler en belli başlı 
olanlardır. Aile içi siddet konusunda yapılan çalışmalar sorun 
yaşayan ailelere ve bireylere danışmanlık hizmetinden medya 
alanında duyarlılıkların artırılmasına yönelik çalışmalara kadar 
geniş bir yelpazede sürmektedir. Sosyal hizmetler tarafından 
yapılan çalışmaların başında da, kadın konukevleri gelmekte-
dir. Kadınlar arasında sınıf, etnik köken, din, mezhep, dil, mes-
lek, medenî hal, siyasî düşünce v.b. ayırımlar gözetmemek, 
sığınakların adreslerinin ve hizmet alan kadınlar hakkındaki 
bilgilerin gizliliği, şiddetsizlik, kendi kaderini tayin, hizmetle-
rin kadın personel tarafından yürütülmesi gibi kadın sığınak-
larının evrensel ilkeleri göz önünde bulundurularak hizmet 
veren bu oluşumlar mağdur kesimler için önemli bir destek 
merkezi fonksiyonu üstlenmiştir. 

Her geçen gün toplumun can damarı sayılan aileyi teh-
dit eden bu soruna çözüm arama gayretinde olan bir baska 
kurum üniversitedir. Üniversiteler kendi bünyelerinde oluş-
turdukları insan hakları hukuku uygulama-araştırma mer-
kezlerinde aile içi şiddet konusuna çözüm sunacak bilimsel 
panel, sempozyum ve çalıştaylar düzenleyerek bu sürece an-
lamlı katkılarda bulunurlar. Aileyi koruyan kanunların kadınlar 
tarafından iyi bilinmemesi, kanunu uygulamadaki güçlükler, 
mahrem bir alan olduğu için şahitlerin bulunmaması ve delil 
yoksunlugu gibi hukukî boyutlardan kaynaklanan güçlükler, 
akademik disiplin içinde tartışılarak topluma hizmet sunan 
mekanizmaları bilimsel açıdan besler.

Kuşkusuz bir başka önemli girişim kanalı da sivil toplum-
dur. Aile içi şiddetin açtığı sorunları bütün çıplaklığı ile top-
luma göstermek, resmî mekanizmaları harekete geçirmek, 

toplumda duyarlılığı artırmak üzere çeşitli çözüm önerileri 
sunarlar. Aileyi medyanın olumsuz etkilerinden korumak için 
çaba gösteren, aile ve toplum duyarlılığı ile birlikte medya 
okur-yazarlığı inisiyatifi geliştirme çabasındaki sivil toplum 
kuruluşları da iletişimin güçlü dilini bu sıkıntılı  alana taşımaya 
gayret ederler. Sivil toplum kuruluşlarının hareket felsefelerini, 
referanslarını belirleyen pekçok saik vardır. Feminist saiklerle 
olduğu kadar, dinî, sosyal ve hukukî referanslarla soruna yak-
laşan çabalar vardır ve her birinin etki gücü farklıdır. Ancak 
toplumda erkek egemen bir söylemin yaygınlığı daha çok 
geleneksel ve dinî yorumlardan beslenmektedir, bu nedenle 
dinin bu alanda ortaya koyduğu adalet yaklaşımının resmî ve 
sivil makamlarca ortaya konması kanaatimizce önemlidir.  

Bu sorun küresel bir duyarlıklık gerektiren ve dünyanın 
gelecegini topyekün etkileyecek bir mevzu olarak uluslarara-
sı kurumların da gündemindedir. Bu kurumların başında ise 
Birleşmiş Milletler gelir. Bu kuruluşun çeşitli başlıklar altnda 
yaptığı faaliyetler arasında Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü 
Komisyonu’nun kurulması, CEDAW (Kadınlara Karsı Her Türlü 
Ayrımcılığın Önlenmesi) Sözleşmesi, çeşitli konferanslar, ya-
yınlanan bildiri ve raporlar, konunun küresel çapta ele alın-
masına dair çarpıcı acil eylem planları içermektedir. Avrupa 
Birliği, Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi de aynı alanda 
inisiyatif ortaya koyan diğer uluslararası kurumlardır. 

Uluslararası sivil toplum inisiyatifine baktığımızda ise, 
farklı çalışma şekillerine sahip pekçok sivil toplum girişimi 
görebiliriz. Kimi toplumlarda cinsel, kiminde psikolojik, kimin-
de fiziksel yönü ön plana çıkan kadına karşı şiddet meselesi 
dünyanın her tarafında sivil inisiyatiflerin de ilk gündem mad-
delerinden birisidir. Endonezya’dan Amerika’ya, İngiltere’den 
Bosna’ya kadın kimliğini güçlendirerek bu hassas konuya 
çözüm önerileri üretip kamuoyu oluşturan çok sayıda özgün 
çalışma yapılır. Çoğu bizzat kadınların öncülük ettiği ve bu-
lundukları toplumun hassas noktalarından hareketle soruna 
çözüm arayan kuruluşlar aileiçi şiddet meselesinin kadın ve 
erkek taraflarına şiddetin olmadığı bir dünyada yaşamın baş-
ka yüzünü göstermeye çalışırlar. 

Konu insanın yetiştiği aile olunca kuşkusuz bütün 
bu yapılanların önemi daha da artmaktadır. Ancak her yıl 
dünyada iki milyondan fazla kız çocuğunun cinsiyet ayrımı 
yüzünden daha doğmadan hayata katılma şansından mah-
rum bırakıldığı, her yıl ortalama beş bin kadının namus ci-
nayetlerine kurban verildiği bir dünyada yapılacaklar henüz 
bitmemiştir. 
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FETVA SORULARI BAĞLAMINDA
AİLE İÇİ ŞİDDETE DAİR BİRKAÇ ÖRNEK

Nevin MERİÇ*

*Din Hizmetleri Uzmanı, İstanbul Müftülüğü

Evlilik, iki insanın hayatını birleştirerek, ortak bir yaşamı 
kabul ettiği, mutlu olmayı amaçladığı bir kurumdur. Evli bireylerin 

kendilerine en yakın hissettikleri kişiler eşleridir. Bu çerçevede en fazla 
iletişim kurdukları, en çok paylaşımda bulunduklarından eşlerinden, 

beklentileri de daha fazla olmaktadır.
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 Aile insan neslinin devamı, topluma hazırlanma süre-
cinin ilk ve etkili biçimde cereyan ettiği, cinsel ilişkilerin meş-
ru biçimde düzenlendiği, yakın ve sosyal ilişkilerin belli bir 
ölçüde içten, sıcak, güven verici şekilde kurulduğu, toplum-
sal düzenin belirlediği ekonomik etkinliklerin gerçekleştiği 
toplumsal kurumdur. Bir diğer ifadeyle aile bir dizi karşılıklılık 
ilişkisinin tesis edildiği ve devamlılığının sağladığı düzendir. 

Bu makalede aile içi şiddet fotoğrafına İstanbul Müf-
tülüğü fetva hattına gelen sorular açısından bakmak amaç-
lanmaktadır. Dolayısıyla metin şiddet-aile ilişkisinin çözüm-
lenmesinden çok, toplumsal alan din algısında aile şiddet 
ilişkisine dair fetva sorularından örnekler göstermeyi hedef-
lemektedir. Soruların çokluğu yanında, tasnifi, çeşitliliği prob-
lemin birebir karşılığının verilmesini engellemektedir. Mesela 
miras olarak gelen bir soru içerik açısından pasif şiddeti, güç 
kullanmayı ve yakın ilişkiden dışlamayı içerse de miras baş-
lığında değerlendirildiğinden bizim metnimize girememek-
tedir… vs. Bu ve benzeri durumlardan yola çıkarak metinde 
aile-şiddet ilişkisinin birkaç fetva sorusu üzerinden örneklen-
dirilmesi yeterli görülmüştür.

Aile ve Karşılıklılık İlişkisi
1. Duygu Durumları: Genelde ikili ilişkilerde, iki birey de 

diğerinin ödül ve bedeli üzerinde bir kontrol gücüne sahiptir. 
Bu durum karşılıklı bağımlılık olarak adlandırılmaktadır. Bu 
bağımlılık ilişkisi, iki tarafa da ödüllerini en yükseğe çıkarma 
olanağı verdiğinden, karşılıklı bağımlılığın artmasıyla eşin 
itaatkâr/söz dinleme eşiği de yükselmektedir. Bunun yanı 
sıra, güç kontrolü, ilişkideki her birey için kendi ödül-bedel 
konumunu belirleme/yükseltme ve daha iyi bir konuma gel-
mek için davranış örüntüsünde ne tür değişiklikler yapabile-
ceği imkanı vermektedir. Bunlara ek olarak, ilişkide daha fazla 
güç sahibi olan birey, kendi tutum ve değerlerinde daha az 
değiştirme gereği duyduğundan bedelini azaltmakta; diğer 
bireyin tutum ve değerleri üzerinde değişme baskısı yarata-
rak onun bedelini/taviz yukarı çekmek-
tedir. Bu durum ailede kadının ‘hep 
ben taviz veriyorum’ algısını da açıkla-
maktadır. 

“Ben taksi şoförüyüm. Eşimi çok 
seviyorum. Bana karşı da çok iyi. Onu 
çok da sıkmam, illa evde otursun is-
temem. Aslında bir problemimiz yok 
ama kızdığım zaman ölçüyü kaçırı-
yorum. Öfkemi kontrol edemiyorum. 

Sürekli konuşuyoruz; ondan tek şey istiyorum; ben eve geldi-
ğimde onu karşımda görmek istiyorum. Evin kapısının bana 
açılmasını, buyur edilmek istiyorum. Sadece bunu istiyorum. 
Gün içinde müşterilerden kalan vakitlerde arada sırada eve 
uğrarım. Geçen gün evde yoktu. Çok sinirlendim, kendime 
hâkim olamadım, kazayla bir tokat attım. Sizce yanlış mı yap-
tım. Ben eve geldiğimde onu evde görmek istemem yanlış 
mı?”

Burada şahıs neden olduğu sonuçtan hoşnut olma-
makla birlikte yaptığı davranışın olumlanmasını beklemek-
tedir. Ne var ki zaman kontrolü olmayan bir işte çalışmanın 
evdeki bireye dönük yüzü açısından meseleye baktığımızda, 
kadının tüm vakitler için evde bulunması gerektiği beklentisi 
görülmektedir. Gerçekleşmesi imkansız durumların neden 
olduğu problemlere öfkelenmek yerine beklentilerde hak-
kaniyeti gözetmek, ailede şiddeti gideren önemli bir yöntem 
olacaktır. Ayrıca öfkelenmenin diğer bağımlılıklar gibi gide-
rilmesi gereken bir davranış bozukluğu olduğu da yaşanan 
durumun haklılık ilişkisi merkezli açıklanmasında buharlaş-
maktadır diyebiliriz.

2. Beklenti: Evlilik, iki insanın hayatını birleştirerek, ortak 
bir yaşamı kabul ettiği, mutlu olmayı amaçladığı bir kurum-
dur. Evli bireylerin kendilerine en yakın hissettikleri kişiler 
eşleridir. Bu çerçevede en fazla iletişim kurdukları, en çok 
paylaşımda bulunduklarından eşlerinden, beklentileri de 
daha fazla olmaktadır. Evlilikten sağlanan haz ve doyumu da 
bu beklentilerin karşılanma derecesi belirlemektedir. “Anlaşıl-
dığını hissetme” evlilikte eşler için oldukça önemli bir etken 
olurken cinsiyet farkı bu doyumu anlama ve davranma iliş-
kisinde davranma biçimlerini etkilemekte ve belirlemektedir. 

“Kocam üst düzey bir siyasi. Çok işi var. Sürekli dışarı-
da. Üniversitede birlikte okuduk sınıf arkadaşıyız. Çok da iyi 
anlaşırız. Dini açıdan da iyidir ama yıllar geçtikçe sanki bir-
birimizden uzaklaştık. Bunu söylediğimde beni nankörlükle 
suçluyor, sosyal çevremizde ki arkadaşlarımızı örnek gösteri-

yor. ‘Herkes mutlu sen niye sürekli itiraz 
ediyor, beni bunaltıyorsun’ diyor. Bir ara 
çalışmayı düşündüm ama çocuklarımı 
bir başka kadına bırakarak çalışmak 
içime sinmedi. Üç çocuğum var ve on-
ların büyümelerinin farkında olmak is-
tiyorum. Ama eşim bizden uzakta gibi. 
Birlikte geçirdiğimiz vakitler gittikçe 
azalıyor. Kazara bir yemeğe çıksak illa 
sert bir müdahale, kavgayla sonuçlanı-

Aile içi şiddetten aile bireyleri 
de etkilenmektedir. Özellikle 
çocukların anlamadıkları ve 

anlamlandıramadıkları şiddet 
görüntüleri benlik algılarında ciddi 
olumsuzluklara neden olmaktadır. 

Dayağın öğrenilen ve nesiller 
üzerinden devam eden formu da 

aile tarafından taşınmaktadır.
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yor. Çok öfkeli oldu. En son ‘benden bu kadar, beğenir veya 
beğenmezsin ama benim sizlere verebileceklerim bunlar’ 
dedi. Benim de kafam karıştı. Kocamın ailemin başında ço-
cuklarıyla vakit geçirmekten hoşlanan, arada sırada da olsa 
ailesiyle birlikte evde yemek yiyen, karısına iltifat etmekten 
gocunmayan bir insan olmasını istemem yanlış mı, günah 
mı?”

3. Cinsiyet: Evlilik ilişkisinde eşlerin rollerinin nasıl olaca-
ğı konusunda, önemli bir belirleyicidir. Kadınlar genelde ev-
liliğe duygusal yönetici rolü için hazırlanmış bir şekilde girer, 
erkekler ise bu görevin bir ilişkinin yaşatılması açısından öne-
mini daha az kabul ederek başlar. İlişkileri ile ilgili hoşnutluk 
düzeylerini ölçmek için yapılan çalışmalar; kadınlar için en 
önemli öğenin eşler arasındaki “iyi iletişim” hissi olduğunu 
göstermektedir. Kadınlar için yakınlık, bir şeyler paylaşmak ve 
özellikle de ilişkinin kendisi hakkında konuşabilmek demek-
tir. Kocalar ise genelde eşlerinin kendilerinden ne istediğini 
anlamazlar. Böylece eşler ile yapılan paylaşım giderek azalır. 

4. Çocuklar: Aile içi şiddetten aile bireyleri de etkilen-
mektedir. Özellikle çocukların anlamadıkları ve anlamlandı-
ramadıkları şiddet görüntüleri benlik algılarında ciddi olum-
suzluklara neden olmaktadır. Dayağın öğrenilen ve nesiller 
üzerinden devam eden formu da aile tarafından taşınmak-
tadır. Şiddetin cinsiyet merkezli sürekliliğinde aile içi uygula-
manın rolü yadsınamaz. Bu anlamda ailede yaşanan şiddet 
baba modeli baz alındığında erkek çocuklarda etkin/meşru, 
kız çocuk baz alındığında edilgen/meşru rolünün içselleşti-
rilmesi ve taşınmasını ifade etmektedir 
diyebiliriz. 

“On beş senelik evliyim. Dört çocu-
ğumuz var. Kocam çocuklarla yaşadığı 
en ufak bir problemde dayak atıyor. Onu 
bu konuda birçok defalar uyardım ama 
beni dinlemiyor. Üstelik onların iyiliği için 
yapıyorum diyor. Büyük kızımın psiko-
lojisi iyice bozuldu, benim de öyle. Engel 
olamadıkça ve çocuklarımın mutsuzlu-
ğunu gördükçe kahroluyorum. Ne tavsi-
ye edersiniz?”

“Lise öğrencisi oğlum okul öğret-
menleri ve arkadaşları tarafından çok se-
vilmesine rağmen evde beni sürekli dö-
vüyor. Psikiyatriste gittik ama problem 
hala devam ediyor ne tavsiye edersiniz?” 

“İki oğlum var. İkisi de üniversitede 

okuyor. Küçücüğü aileye daha düşkün ve itaatkâr ama büyüğü 
çok asi. Bize çok kötü davranıyor. Geçen gün annesini dövüp ağ-
zını yüzünü parçaladı. Burnu patladı. Ne yapacağımızı şaşırdık?”

5. Madde Bağımlılığı: Ailede yaşanan problemlerden 
biri de madde bağımlılığıdır. Alkol tüketiminin hızla arttığı ül-
kemizde ailenin bundan etkilenmemesi düşünülemez. Alkol-
şiddet ilişkisi ailede alkol kullanan büyüklerde sıklıkla görü-
len ve rol/model davranma biçimi olarak çocuklara geçen bir 
durumdur. Bu sonuç fetva sorularında da karşımıza çıkmakta 
ve birçok soru alkol kullanan eş ve erkek çocukları tarafından 
şiddete maruz kalan aileleri karşımıza çıkarmaktadır. 

“Oğlum sürekli içki içiyor ve sarhoş olduğunda ipe sapa 
gelmez bahanelerle evde kavga çıkarıyor. Annesine ve bana ol-
madık eziyetler yapıyor, bizi dövüyor. Birçok kere akrabalarımız 
ve komşularımız yetişti de canımızı zor kurtardık. Tedavi de et-
tirdik ama başarılı olmadı. Yaşı on sekizin üstünde olduğundan 
yasal yaptırımımız yok. Bizi öldürmesinden korkuyoruz, çok ça-
resiz kaldık ne tavsiye edersiniz?”

“Kırk yaşındayım 18 yaşında bir kızım var. Eşimle severek 
evlenmiştik. Yıllardır geceleri eve sarhoş geliyor ve hep dövüyor. 
Ne yapmamı tavsiye edersiniz?”

“Eşim çok sık sarhoş oluyor. Sarhoşken hem beni hem de 
çocukları dövüyor. Artık dayanamıyorum, boşanmak istiyorum. 
Bu talebim dinen uygun olur mu? Pek çok hocaya danıştım 
bana sabretmemi ve sonucunda büyük sevap elde edeceğimi 
söylediler. Doğru mu?” 

(Buradaki “hoca” kelimesi sosyal çevrede, komşudan, ma-
hallede mevlit okuyucusu olan kişiye 
kadar değişen yelpazeyi karşımıza çı-
karmaktadır. Dolayısıyla vatandaş önce 
yakın ilişki kurduğu kişilere müracaat 
etmekte, cevabı, kendi ilişkisinde yaşa-
dığı duygu durumlarına göre de hoca 
arayışını devam ettirip bize kadar yönel-
mektedir. Bu durumda aile sorunlarına 
çözüm arayışları sosyal çevre, yakınlar ve 
kurumsal örgütlenmelere doğru bir seyir 
izlemektedir diyebiliriz.)

6. Boşanma: Evlilik akdi ile kuru-
lan ailenin, eşlerin hayatları boyun-
ca sürmesi beklenmektedir. Tüm top-
lumlarda temel toplumsal normlardan 
biri, evliliklerin sağlıklı ve dengeli bi-
çimde sürmesidir. Evlilikler, evlenme-
ye karar veren kişilerin daha mutlu ola-

Bir evlilikte hiçbir çatışma 
yaşanmayacağı düşüncesi gerçek 

dışıdır. Bununla birlikte aile 
sorunlarına ve ilişkide yaşanan 

yıpranmalara karşı doğru problem 
çözme stratejilerinin kullanılması, 
aile için yapıcı ve olumlu sonuçlar 

doğurmaktadır. Bireylerin 
duygularını yönetme biçimlerinin 

aynı zamanda problem çözme 
becerilerini de kapsadığını bilmek 
gerekir. Bir başka ifadeyle evlilik 
yaşanan/yaşanacak problemlere 

en uygun ve doğru çözümü 
gerçekleştirme imkanına sahip 

olmaktır.
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cakları beklentisiyle ve geleceğe yönelik pek çok umutla ger-
çekleşir. Normal koşullarda hiç kimse boşanmayı amaçlaya-
rak evlenmez. Ancak evlilik başta yeni hak ve sorumluluklar, 
birlikte yaşamın yeniden düzenlenmesi ve karı-kocalık, anne-
lik, babalık, gelinlik, damatlık gibi yeni roller olmak üzere bir-
takım temel değişiklikleri gerektirmekte ve süreç içinde bek-
lentilerin gerçekleşmemesi ya da hayal kırıklıkları söz konu-
su olabilmektedir. Bu anlamda kadın ve erkeğin birlikte ya-
şamak için verdikleri söz ile birlikte başlayan bu ilişki biçimi 
süreç içinde yaşananlardan etkilenme/anlamlandırma dü-
zeyine göre değişmekte ve farklı tavır alışlara doğru seyret-
mektedir. Burada değişimin seyrine dair en önemli ayraç bi-
reyin kendi bütünlüğü içinde bunun farkına varamaması so-
nucu karşılıklılık ilişkisinde neden olduğu yıpratma/ yıpran-
madır diyebiliriz. Ayrıca bireyin beslendiği ve kendilik algısını 
şekillendirdiği sosyo-kültürel verilerde yakın ilişkisinde fark-
lı tavır alışların ortaya çıkmasında belirleyici olmaktadır. Bu-
radan hareket edersek ailede görülen şiddeti birkaç açıdan 
tasnif edilebiliriz. Normalde şiddetin ilk defa görüldüğü aile-
lerde ‘anlık öfke’den dolayı yaşanan ‘ilk defa’ durumundan, al-
kol veya madde bağımlılığından, engelli olmaya, üvey anne 
ve kurumsal bakım altında bulunmaya kadar bir dizi örnek-

lik söz konusudur. Durum fetva sorularına aşağıdaki şekiller-
de yansımaktadır: “25 yıllık evliyim. Bu güne kadar eşimden bir 
fıske bile yememiştim. Ama geçen akşam bir tartışma neticesin-
de yüzüme bir tokat attı. Çok zoruma gitti ve o günden beri ne 
konuşuyorum ne de yanına gidiyorum. Komşularım dinen böy-
le bir şey yaptığım için beni günahkâr ilan ettiler” 

“Ben evli ve güney illerinin bir kasabasında dinini yaşama-
ya ve örnek insan olmaya çalışan bir kadınım. İki oğlum var. An-
nem babam vefat etti. Kocam beni sürekli dövüp evden kovuyor. 
Dinen kadının boşanmasının doğru olmadığını biliyorum ama 
en son kocam bizi döverek sokağa attı. Ben de çocuklarla başka 
ilde oturan ablamın yanına geldim. Ne yapacağımı bilmiyorum 
bana ne tavsiye edersiniz?” 

Burada yaşanan durumda stres ve gerginliğin yanına bir 
de dinî kabuller açısından olumsuzlanmaktan kaynaklanan 
baskı karşımıza çıkmaktadır. Bu da kadının hem psikolojisini 
hem de maneviyatını etkilemekte, süreç içinde ciddi sıkıntı-
ların yaşanmasına neden olmaktadır. Sosyal çevrenin şiddet-
le barışık yüzü ise kadın şiddet ilişkisinde toplumsal hafızanın 
gücünü ortaya çıkarmaktadır. Dinin şiddetle barışık gibi gös-
terilen yönü ise aile birliğinin devamlılığı açısından benim-
senen/benimsettirilen rol-model davranış biçimidir diyebili-
riz. Nihai planda karşılıklılık ilişkisi tek taraflı güç merkezli ola-
rak zedelenmiş, taraflar yeni durum karşısından bireysel du-
ruşlarının nasıllığını din-hukuk ve sosyo-kültürel kodlar çer-
çevesinde bulmaya çalışırken, kadının yaşadığı travma göz 
ardı edilerek, sosyal çevre tarafından suçlanması sorunun çö-
zümünü geciktirmekte ve daha da kalıcı hale getirmektedir 
diyebiliriz.

Sonuç olarak bir evlilikte hiçbir çatışma yaşanmayacağı 
düşüncesi gerçek dışıdır. Bununla birlikte aile sorunlarına ve 
ilişkide yaşanan yıpranmalara karşı doğru problem çözme 
stratejilerinin kullanılması, aile için yapıcı ve olumlu sonuçlar 
doğurmaktadır. Bireylerin duygularını yönetme biçimlerinin 
aynı zamanda problem çözme becerilerini de kapsadığını 
bilmek gerekir. Bir başka ifadeyle evlilik yaşanan/yaşanacak 
problemlere en uygun ve doğru çözümü gerçekleştirme im-
kanına sahip olmaktır. Bununla birlikte problem kabulü veya 
tanımı kişilere göre, cinsiyetlere göre farklılık arzettiği de bir 
vakıadır.  Kalp kırmanın dahi hesapla içkin olduğu bir âlem 
tasavvurunda ‘şiddeti’ anlamak da anlamlandırmakta imkan 
dışı gözükmektedir. Bu durumda önemli olanın yaşadığımız 
hayatın bir diğer hayatı kazanmanın tek alanı ve imkanı ol-
duğu gerçeğini akıldan çıkarmayarak, düzenlenecek ilişkiler 
bütünü olduğu gerçeğidir diyebiliriz. 
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MEDYADAKİ 
FİZİKÎ ŞİDDET Mİ, 

MEDYANIN 
ONTOLOJİK 
ŞİDDETİ Mİ?

Yusuf KAPLAN*

* Yazar

 “Kamera, izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır.” Martin Heidegger
“Film çekmekle, silah çekmek, bir ve aynı şeylerdir.” Paul Virilio
“Batı uygarlığı, dünya üzerindeki hâkimiyetini iki şeye borçlu: 

Silâh ve reklâm” Paul Karl Feyerabend
“Varlık, iyi’dir; yokluk, kötü’dür” İbn Sînâ

“İyilik, varlık’ta; kötülük, yokluk’tadır” İbn Arabî

 Giriş: Medeniyet Meselesi Olarak Medya
Medya, bir medeniyet meselesidir. Medyanın, bir medeniyet meselesi ol-

duğu meselesi, medeniyet fikrini yitiren Türk entelijansiyası tarafından henüz 
kavranabilmiş değildir. Oysa, nasıl ki, sanat, düşünce ve hayat bir mede-

niyet meselesiyse, aynı şekilde, medya da bir medeniyet meselesidir. 
Medeniyet, ister Batı uygarlığında gözlemlediğimiz gibi, yal-

nızca yatay/fizik düzlem ekseninde varolan sivilizasyon (civilization) 
anlamında olsun, isterse, gerçekliği, hem yatay, hem de dikey/fizi-

kötesi düzlemleri yeri geldiğinde ardışık/diakronik, yeri geldiğinde 
de eşzamanlı/senkronik olarak harekete geçiren İslâm’la birlikte tam 
anlamıyla kristalize olan vahiy medeniyetleri örneğinde olsun, norm-
form, asıl-usûl, vasat-vasıta veya dil-üstdil diyalektiğinin sürgit aktif 
olarak işleyebilmesi ve işletilebilmesi hâlinde gerçeğe dönüşür ve 

sırasıyla hayat bulur, hayat olur ve hayat sunar.
“Media” sözcüğü, “araç” anlamına gelen “medium” söz-

cüğünün çoğuludur. “Media” sözcüğü, Türkçe’de, deyim ye-
rindeyse, bir “galat-ı meşhûr”a dönüşerek, çoğul anlamıyla de-

ğil de, tekil anlamıyla kullanım alanı bulmuş ve “medya” olarak 
yaygınlık kazanmıştır. 

Bütün medeniyetler, ister seküler, ister gayr-ı seküler ol-
sunlar, dayandıkları temel-koyucu ve temel-kurucu ilkeleri su-
nan normlar, vasatlar, asıl’lar ve “dil”lerin ifadesi ve ifade edicisi 
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formlar, “usûl”ler, vasıtalar ve üstdil’ler tarafından hayat ka-
zanırlar ve hayatiyetlerini sürdürürler. Formları, “usûl”leri, va-
sıtaları ve üstdilleri olmayan ya da işlemeyen medeniyetlerin 
hayatiyetlerini yitirdiklerini, kendilerini yeni ve değişen şart-
larda yenileyebilme imkânlarını kaybettiklerini, dolayısıyla 
hayatlarını da sürdüremediklerini gözlemliyoruz. 

Müşahhas bir örnekle geliştirmeye çalıştığım teorik çer-
çeveyi sınamak, dolayısıyla “doğrulamak” isterim. Bir mimarî 
tasavvurumuz olmadığı, kalmadığı, kaybolduğu için, Sinan 
gibi medeniyet-kurucu bir mimarı çıkarmamıza ve Sinan’ı 
yenileyen ve aşan çeşitli mimarî ekoller geliştirmemize 
rağmen, şehir mimarisi, anıt mimarisi, sivil mimari, mabed 
mimarisi alanlarında ya Osmanlı-mimarisinin ya da Avrupa-
mimarisinin “taklit”lerini üretebiliyoruz ve arabesk’le euro-
besk arasında sürüklenip duruyoruz yalnızca. Bir form, bir 
vasıta, bir üstdil olarak mimarî geleneğimiz kendisini yenile-
yerek sür/e/mediği için, yakıcı ve yıkıcı bir medeniyet buhra-
nın tam ortasında varolma mücadelesi veriyoruz. 

Vasıta, form, usûl, üstdil, bir medeniyetin geliştirdiği 
hayat-dünya’sının hayatını sürdürdüğünü gösteren hayati-
yet kaynaklarıdır. Eğer bir medeniyetin, hayatiyet kaynakları 
kurumuşsa, hayatı da bitmiş demektir. Tam burada, bir baş-
ka önemli ve dikkat çekilmesi gereken nokta da şu: Mede-
niyetlere hayatlarını sürdürme imkânı kazandıran bütün bu 
hayatiyet kaynakları, her ne kadar, esas itibariyle, varlıklarını 
o medeniyetin -norm, vasat, asıl ve “dil” gibi- hayat köklerine 
borçlu olsalar da, medeniyetler arasındaki teması ve alış-
veriş trafiğini sağlayan “vasıta”lardır aynı zamanda. Dolayı-
sıyla medeniyetin hayatiyet kaynakları, başka medeniyetle-
re de -imajinatif bir metaforla ifade etmek gerekirse- “hayat 
öpücüğü” sunarlar. Eğer bir medeniyet, temel-koyucu ve 
temel kurucu ilkelerini borçlu olduğu hayat kökleriyle irtiba-
tını koparmışsa, başka medeniyetlerin formları ve vasıtaları 
tarafından dönüştürülmekten kurtulmaz. 

Burada geliştirmeye çalıştığım argümanı norm-form 
ilişkisi üzerinden şöyle açımlayayım: Normları yaşayan 
toplumlar veya medeniyetler, yeni 
durumlara uyum sağlama ve yeni 
durumları dönüştürme kabiliyetlerini, 
başka medeniyetlerin form’larını re-
forme etme imkânlarına sahip olabil-
melerine borçludur. Normları yaşa/ya/
mayan toplumlar veya medeniyetler 
ise, başka medeniyetlerin normlarının 
hem ifadesi, hem de ifade edicisi bir 

iş ve işlev gören, ödünç aldıkları yabancı formlar tarafından 
yıkıcı ve yok edici de-formasyonlara maruz kalmaktan da, 
hem bu formları ve bunların yaslandığı normları, hem de 
kendi normlarını ve formlarını deforme etmekten de kurtu-
lamazlar.

Bu yazıda geliştireceğim temel argümanlar açısından 
hayatî önem taşıyan vasat-vasıta ilişkisi konusundaki bu tes-
pitleri özetle şöyle toparlayarak yazıya giriş yapmak isterim: 
Görüldüğü gibi, medeniyet, temel-kurucu ve temel koyucu 
ilkelerini hayat hâline getiren vasatını her dâim idame ettire-
bilmek için, bu vasatın hem ürünü, hem de her hâl ve şartta 
yeniden-üreticisi vasıtaları aracılığıyla varlığını sürdürebilir 
ve temellerini koruyarak hayatiyetini devam ettirebilir. Bu 
açıdan bakıldığında, belli bir vasat’ın ürünü olarak geliş-
tirilen medya, medeniyetin hayatiyetini sürdürebilmesini 
sağlayan bir vasıta olarak medeniyet meselesinin tam da 
merkezinde yer alan bir fenomendir. Bu nedenle, medyayı, 
doğduğu vasattan bağımsız olarak ele alıp incelemek bizi 
sağlıklı ve sâlim bir yere götürmez; yanlış ve yanıltıcı yerlere 
sürükler yalnızca. Dolayısıyla medyadaki herhangi bir soru-
nu anlayabilmek için, önce medyanın mahiyetine ve diline, 
bundan önce de medyayı doğuran vasata bakmak, özellikle 
de bütünlük fikrinin yitirildiği çağımızda fazlasıyla önem ar-
zeden bir yaklaşım biçimidir.

 Türk Modernleşmesi, Bıçak Metaforu ve Çifte On-
tolojik Şiddet

Buraya kadar geliştirdiğim argümanlar ve yaptığım tar-
tışmalardan sonra bu yazıda mercek altına alacağım bizatihî 
medya dolayımında yaşadığımız medyadaki şiddetle kıyas-
lanamayacak ölçüde hayatî önem arzeden ve medyadaki 
şiddetin anlaşılabilmesinin de ön-şartını oluşturan, ilikle-
rimize kadar yaşadığımız, bunun için de kanıksadığımız ve 
fark edemediğimiz iki ontolojik medya şiddeti olgusuna 
dikkat çekmek istiyorum: Birincisi, bizatihî, Batı uygarlığının 
vasatının ürünü mevcut medyaların yol açtığı ontolojik şid-

det; ikincisi de, mimarî örneğinde de 
gözlendiği gibi, bizzat bizim medeni-
yetimizin yaşayan, canlılığını sürdüren 
bir vasatı olmaması nedeniyle, bizim 
medeniyet vasatımızın hem ifadesi, 
hem de ifade edicisi ya da başka bir 
deyişle hem ürünü, hem de yeniden-
üreticisi medyalardan/vasıtalardan/
formlardan yoksun olmamızın yol aç-

Eğer bir medeniyet, temel-koyucu 
ve temel kurucu ilkelerini borçlu 
olduğu hayat kökleriyle irtibatını 

koparmışsa, başka medeniyetlerin 
formları ve vasıtaları tarafından 
dönüştürülmekten kurtulmaz.
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tığı ontolojik şiddet. Bu çifte ontolojik şiddet kavranamadığı 
ve aşılamadığı sürece, medyadaki şiddete sürgit maruz kal-
maktan hiçbir zaman kurtulamayacağımızı, ne yazık ki, fark 
edebilmiş değiliz henüz. 

Medyaya ilişkin yapılan değerlendirmelerde sıkça kul-
lanılan ama son derece yanıltıcı ve yanılsatıcı bir metafor var: 
Bıçak metaforu. Şöyle bir metafor bu: “Medya, -tıpkı bıçak 
gibi- nötr bir araçtır; iyiye kullanılırsa iyi sonuçlar verir; kötü-
ye kullanılırsa kötü sonuçlar verir (!)” Oysa hiçbir araç, hiçbir 
teknoloji, hiçbir vasıta, hiçbir form nötr değildir; üretildiği 
vasatın değerleriyle, anlam haritalarıyla yüklüdür ve bu de-
ğerleri ve anlam haritalarını taşır. Bıçak metaforunu, çifte on-
tolojik şiddet olarak adlandırdığım sorunu biraz daha belir-
ginleştirmek için özellikle hatırlattım. 19. yüzyılın sonlarında 
Osmanlı entelijansiyası, Batı uygarlığının her yönden ve her 
cepheden meydan okumasına maruz kaldığında, savunma 
psikolojisiyle hareket ederek, “Batı’nın ilmini, teknolojisini 
alalım; ahlâkını, değerlerini atalım” mottosuyla hareket et-
mişti. Bu mottodaki “ilim/teknoloji” benim buraya kadar an-
lattığım vasıta’ya, forma tekabül ediyor; “ahlâk/değerler” ise, 
vasat’a ve norm’a. 

Modernleşme sürecinde, Batı’dan yine birer vasıta/
form olan kurumları ve diğer formları aldık; ama sonuçta, bu 
formlar, bizi Batılı normların eşiğine bıraktı ve önceden ge-
liştirdiğimiz savunma psikolojisi, bu kez, yenilgi psikolojisine 
dönüştü ve formlarla gelen Batılı normlar bizi metamorfoza 
uğrattı, dolayısıyla bizim medeniyet dinamiklerimizle epis-
temolojik kırılma ve ontolojik kopuş yaşamamıza yol açarak 
dönüştürdü: Ortada normlarımızdan da, formlarımızdan da 
-hayatını ve hayatiyetini sürdürmeleri anlamında- eser kal-
madı: Meydan, Batılı, seküler formlara ve normlara kaldı: İşte 
çifte ontolojik şiddet, Türkiye’de bu şekilde köksaldı. 

İşte bu çifte ontolojik şiddeti, esaslı bir yapı-sökümüne 
(dekontrüksiyon’a) tabi tutarak belirginleştirmediğimiz, do-
layısıyla hem kendi vasat’ımızı/vasıta’larımızı yitirdiğimizi, 
hem de Batı uygarlığından devşirdiğimiz seküler vasıtaların 
ve vasatların bizi adamakallı bir devşirme operasyonundan 
geçirdiğini göremediğimiz ve bu süreçlerin sonucunda orta-
ya çıkan çifte ontolojik şiddet üzerinde kafa yoramadığımız 
sürece, medyadaki şiddet olgusunu tartışmaya kalkışmak 
bile başlıbaşına bir şiddet eylemidir: Çünkü medyadaki şid-
detin gerçekte nereden kaynaklandığını, dolaysıyla gerçek 
nedenlerini vuzuha kavuşturmadan medyadaki şiddet ol-
gusunun vuzuha kavuşturulabilmesi imkânsızlaşacağı için, 
bu çabamız bizi yalnızca hayırhah bir noktaya götürmemek-

le kalmayacağı, aynı zamanda, böylesi bir noktaya ulaşabil-
mekten de mahrum bırakacağı için örtük bir şiddetir; ama 
bu örtük şiddet, fark edilmesi zor bir şiddet biçimi olduğu 
için, açık şiddetten daha tehlikeli ve daha tahripkârdır.

Çağ Körleşmesi ve Pergel Metaforu
Her çağ, kendi “ağ”larını kurar, kendi “bağ”larını örer 

ve kendi “bağlam”larını inşa eder. “Ağ”larını kuramayan, 
“bağ”larını öremeyen, “bağlam”larını inşa edemeyen bir 
çağrının, medeniyet çapındaki bir iddia’nın çağını kurabil-
mesi imkânsızdır. Bu anlamda, her gerçekleşen, gerçeğe 
dönüşen çağ, kendi çağrısının hapishanesini de kurmuş olur 
aslında. Çünkü, her çağ, bir anlamda, zamanın “durdurulma-
sı”, mekânın yeniden-düzenlenmesi çabalarını varlık nedeni 
sayar. 

Çağrısı, kendi çağını kurabilen medeniyetler varlıkları-
nı sürdürebilirler yalnızca. Bu, çağ kurabilen medeniyetlerin 
varlıklarını sürdürebilmelerinin sadece “gerek şartı”nı oluştu-
rur. Bir medeniyetin varlığını sürdürebilmesi için bir de “yeter 
şart”a ihtiyacı vardır: Bu da, temas’la gerçekleşir. Medeniyet-
ler arasında temasın yaratıcı bir sonuç verebilmesi için bü-
tün medeniyetler -Hz. Mevlânâ’dan önce de sonra da- per-
gel metaforuna başvururlar. Pergel metaforu, pergel’in sabit 
ayağını, medeniyetin hayat köklerini sunan vasat’a, normla-
ra, aslî dinamiklere ve vasatı dile getiren, dil’i vasata yedirerek 
canlı bir varlığa dönüştüren medeniyetin özdiline/ruhuna 
basarak, geliştirdiği vasıtalar, formlar, usûller ve üstdil’lerle 
diğer medeniyetlere açılmayı mümkün kılan ve bu açılımı, 
medeniyet atılımına dönüştüren yegâne kaynaktır.

Başka medeniyetlerle temas kuramayan ve bu teması 
sürgit canlı tutamayan medeniyetler, kendi içine ve kendi 
üstüne kapanarak opaque’leşmekten/donmaktan, dolayı-
sıyla kendi “çağ hapishaneleri”nin kurbanı olmaktan ve bir 
süre sonra da yok olmaktan kurtulamazlar. 

Medeniyetlerin kendi çağ hapishanelerinden kurtu-
labilmelerini sağlayan kaynak işte bu pergel metaforudur: 
Pergel metaforu, bir medeniyetin hem başka medeniyet-
lere “hayat öpücüğü” sunmasının, hem de kendi hayatiye-
tini sürdürebilmesinin imkânlarını sunan çift-yönlü temas’ı 
sürekli olarak canlı tutar ve medeniyetin yaşamasını sağlar. 
Özetle, medeniyetler, kendi çağ hapishanelerinden başka 
medeniyetlerin çağlarıyla buluşabilmeleri oranında kurtula-
bilme imkânlarına kavuşurlar. Çağını kurabilen medeniyet-
ler, kendilerine mensup toplumların, toplulukların ve fertle-
rin, zamanı ve mekânı kullanma, düzenleme ve dönüştürme 
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biçimlerini de; Tanrı’ya, eşyaya, dün-
yaya ve insana bakış açılarını da be-
lirlerler.

Fakat içinde yaşadığımız çağın, 
insanlık tarihinde yalnızca bu çağa 
özgü esaslı bir sorunu var: Çağımız-
da, tek bir uygarlığın çağrısı, bütün 
insanlığın zeitgeist’ı/zamanın ruhu 
yani çağı hâline gelmiş durumda. 
Bu, bütün insanlığın duyma, algıla-
ma, düşünme ve yaşama biçimleri-
ni, dolayısıyla bakış açılarını yalnızca 
Batı uygarlığının zeitgeist’ının belirle-
mesi sonucunu doğuruyor. Oysa in-
sanlık tarihinde, modernlikten önce-
ki zaman dilimlerinde, farklı medeni-
yetler, aynı zaman dilimi içinde ken-
di zeitgeist’larını geliştirebiliyorlar ve 
yaşayabiliyorlardı. Bu nedenle, çağı-
mızda, bütün insanlık, ifadenin tam 
anlamıyla, çağ hapishanesine “kapa-
tılmış” durumda. Biz buna “modernlik 
hapishanesi” diyebiliriz. Farklı gerek-
çelerle ve nedenlerle de olsa, çağımı-
zı, daha önce, Foucault’nun da “mo-
dernlik hapishanesi” olarak tanımladığını hatırlatmakla yeti-
neyim burada.

Nitekim, modernliğin teorisyenlerinden Max Weber, 
modernliği, “demir kafes” metaforuyla tarif etmiş ve mo-
dernliğin, biri, “özgürlük kaybı,” diğeri de, “anlam krizi” olmak 
üzere iki varoluşsal kriz ürettiğini söylemişti.

Nedenlerle Sonuçları Karıştırmamak İçin…
Modernliğin, insanlığı dekadansın/çözülmenin ve çü-

rümenin eşiğine sürükleyen temellerini yıkan ve şu ân içinde 
yaşadığımız -ya da yaşadığımızı sandığımız- postmodern ça-
ğın temellerini atan büyük düşünür Nietzsche, modernliğin 
temel açmazlarından birinin, “nedenlerle sonuçları karıştır-
mak ve sonuçları nedenler olarak konumlandırmak” oldu-
ğuna dikkat çekmişti. 

Medyadaki şiddet olgusunu, bir vasıta olarak medya-
nın doğasını ve medyanın doğduğu ve doğasını şekillendi-
ren vasatı dikkatle gözden geçirmeden incelememiz, hem 
sonuçlarla nedenleri karıştırmamıza neden olacağı, hem de 
bizi kaçınılmaz olarak çağ hapishanesine kapatacağı için, 
beklenen sonucu vermeyecek, medyadaki şiddeti en azın-

dan en temel yönleriyle anlaya-
bilme, anlamlandırabilme çaba-
mızı sonuçsuz bırakacaktır. Çün-
kü medyadaki şiddet sorunu, sa-
dece sonuç’tur; sonuç’tan kal-
karak işe yarar, kalıcı, anlamlı so-
nuçlar çıkarabilmek olmayacak 
bir iştir ve eşyanın tabiatına ters-
tir. Öncelikli olarak medyadaki 
şiddetin mahiyetini, nedenleri-
ni ve boyutlarını kavrayabilmek; 
bunun için de, evvel emirde, 
medyanın kendisi üzerinde kafa 
yormak şarttır. Medyanın doğa-
sını, dilini, mahiyetini, işleyişini, 
izleyiciyle kurduğu ilişki biçimle-
rini kavrayabilmek için de, vası-
ta anlamına gelen ve günümüz-
de vasıta özelliğinin çok ötesine 
taşan bir konuma yerleşen med-
yayı doğuran vasatı, yani Batı uy-
garlığını, dayandığı temelleri kı-
saca da olsa gözden geçirmek 
gerekiyor.

Medyayı Doğuran Vasatın Entelektüel Temelleri
Çağımızın en temel sorunlarından biri, bütünlük 

fikri’nin yitirilmesi, insanın idrakinin yalnızca parça’lara has-
redilerek, algılama ve kavrama yetilerini kaybetmesidir. Bu 
süreç, yalnızca modernlikle sınırlı değildir: Postmodernlik, 
insanın varoluş coğrafyasını kozmografik olarak genişletmiş 
gibi olsa da, kozmolojik olarak daraltmış, sadece ego’suna, 
arzularına, hazlarına hapsetmiştir. Doxa/salt düşünce üzeri-
ne kurulan Batı düşüncesinin, gele gele böyle bir paradoksa 
kilitlenip kalması kaçınılmazdı. 

Modernlik, bir indirgeme’ydi; insanın varoluş macerası-
nın salt fizik gerçekliğe; kavrama yetilerinin akla (rasyon’a) ve 
bilince; hayatını idame ettirme güçlerinin araçlara indirgen-
mesi. Postmodernlik ise -deyim yerindeyse- indirgemenin 
indirgemesi bir fenomen: İnsanın varoluş macerasının tek-
nolojinin marifetleriyle sanal gerçekliğe; kavrama yetilerinin 
akıldışına (irrasyon’a) ve bilinçdışı’na; hayatını idame ettirme 
güçlerinin ise hız, haz ve fetişlere indirgenmesi. Geldiğimiz 
noktada, küreselleşme fenomeniyle birlikte postmodern 
duyarlıkları patlatan postmodern kaos ve katastrof vasa-
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tında, insan, bir yandan, sanki (ki, bu sanki, hayatî’dir), tek 
bir coğrafyada, küresel coğrafyada yaşıyor; ama bu, esas 
itibariyle, sanal düzlemde gerçekleşiyor; yani sınırların kalk-
masıyla birlikte ekonomik düzlemde bir ölçek büyümesine; 
ama öte yandan ise paradoksal bir şekilde kendi ertelene-
meyen arzularına, sık sık değiştirse de vazgeçemediği fetiş-
lerine ve duygu dünyasına kapandığı için ürpertici bir ufuk 
daralmasına mahkum ve mahpus oluyor. 

Burada altı çizilmesi gereken asıl yakıcı, yıkıcı ve aynı za-
manda kurucu paradoks şu: medeniyetler tarihinde muka-
yeseli bir yolculuk yaptığımızda net bir şekilde göreceğimiz 
gibi, Batı uygarlığının, tarihin akışını değiştiren medeniyetler 
arasında en kısa ömürlü uygarlık olmasına rağmen, indir-
geme, hem Batı uygarlığının doğuşunun ve küre üzerinde 
hâkimiyet kuruşunun, hem de işaretlerini çok belirgin olarak 
gördüğümüz felsefî/entelektüel olarak, siyasî-sosyal olarak 
ve ekonomik olarak “çöküş”ünün nedenleri işte bu indirge-
meciliğinde gizlidir. Elbette ki, bütün bu indirgemelerin bir 
tarih-öncesi, bir oluşum süreci, bir başlangıç noktası var: 
Grek uygarlığı. Özellikle de, Heidegger’in “düşüncenin ve 
düşünmenin Socrates’le birlikte bittiğini” söylediği Socrates-
sonrası süreç. 

Peki, Socrates’le birlikte yaşanan süreç neydi? Socrates, 
dış-dünyayla yaşanan yıkıcı savaşlardan ve dolayısıyla Grek 
dünyasında gözlenen zorlu çatışmalardan sonra, insanın 
mythos’la ve kozmos’la, dolayısıyla Tanrı’yla bağlarını “kopa-
rarak”, varoluş macerasını, insan-eksenli bir maceraya indir-
gemişti. Böylelikle, tarihte, insanlık tarihinin merkezî yörün-
gesini çökertecek ve değiştirecek bir mecra yitimi gerçekleş-
miş oluyordu: İnsan, tarihte ilk kez, bu kadar sert ve keskin 
bir şekilde, kozmos ve mythos-merkezli dünyadan “akıl” 
anlamındaki logos’un kendi algılama düzeyine indirerek 
konumlandırdığı logos-merkezli dünyaya; en önemlisi de, 
Tanrı-merkezli bir dünyadan insan-merkezli (antroposantrik) 
bir dünyaya düşmüştü. Aristo, kendi üstüne kapanan insa-
nın bu düşüşünün düşündürücü yegâne sistematize edici 
düşünürüydü. Bugünkü Batı uygarlığının en temel fikirleri-
nin ve uygulamalarının en önemli kaynağı, temel-koyucu ve 
temel-kurucu bir düşünür olarak Ariso’ydu. 

Her şeyden önce Aristo’yla birlikte, Grekler, “philo-
sophia/hikmet sevgisi” olarak bilinen düşünme çabası’ndan 
hikmet’i kaldırmışlar, düşünme çabasını salt cüz’î aklın teorik 
düşünme çabasına indirgemişlerdi. Modernlikle birlikte, bu 
indirgemecilik girişimi, daha da ileri götürüldü, teorik ve pra-
tik iki temel forma sahip düşünme çabası, bu kez, yalnızca 

pratik felsefeye; pratik felsefe de bilime; bilim ise teknoloji’ye, 
teknoloji üretimine indirgendi. Öte yandan, modernlik, 
Tanrı’yı insan’a; insanı bedenine indirgedi. Postmodernlik 
ise, her şeyi izafiliğe; insanı da izafî dolayısıyla kırılgan, gelip 
geçici ama ayartıcı arzularına, hazlarına ve fetişlerine indir-
gedi. Hıristiyan teolojisi ise pagan indirgemeciliğin bütün 
süreçlerinden derinlemesine etkilendi. 325 yılından itibaren 
art arda toplanan tartışmalı ve kanlı konsillerden sonra Tan-
rı olarak konumlandırılan İsa-Mesih’i insana indirgemekten 
kaçın/a/madı. 

Medyayı doğuran Batı uygarlığı vasatının ikinci kuru-
cu temellerinden biri dualizm, dolayısıyla çatışma’dır: Tanrı-
insan, ruh-beden, özne-nesne, bilinç-bilinçdışı, akıl-akıldışı, 
din-bilim dualizmi ve çatışması. 

Bu vasat’ın üçüncü kurucu temeli, ötekileştirici ve dış-
layıcı olmasıdır: Ben ve o, biz ve onlar, efendi-köle, uygar-
barbar, gelişmiş-gelişmemiş ikili-karşıtlıklarında olduğu gibi.

Medyayı doğuran vasatın bir diğer kurucu temeli, di-
yalojik değil, monolojik olmasıydı: Batı uygarlığı, Greklerden 
itibaren fizik ve fizikötesi eksenleri aynı anda harekete geçir-
mek yerine, insanın varoluş macerasını fizik eksene endeks-
leyerek yerle gök arasında keskin bir ayırım yaptı ve insanı 
yer’e, “şer”e mahkûm etti.

“Medya” Uygarlığı ve Uygarlığın Medyaları: ve 
Epistemolojik Güvenlik Alanlarının Genişle/til/mesi:

Batı uygarlığının oluşumunda karşımıza çıkan bu kuru-
cu temellerin ve özelliklerin, geliştirilen bütün medyalar/d/a 
da elbette ki farklı görünümler alarak da olsa esas itibariyle 
aynen yansıdığını gözlemliyoruz. 

Kısaca özetlemek gerekirse… Medya da indirgemeci-
dir: Her şeyi bir “görüntü”ye, bir imaja indirger. Daha felsefî 
ve dolayısıyla hayatî olarak da fizik gerçekliği simülatif olarak 
üretilen ve ayartıcı yöntemlerle dolaşıma sokulan sanal ger-
çekliğe indirger ve burada diyalojinin sanallaştığı, monoloji-
nin gerçek hâline geldiği bir süreç devreye girer ve yüzyüze, 
doğrudan, doğrudan olduğu için de doğurdan iletişim biter, 
dolayımlamalar üzerinden işleyen, gerçek iletişimi devre dışı 
bırakan,  “dolandırıcı” bir süreç devreye girer: İnsanla herhan-
gi bir medya arasındaki ilişkiyi, medyayı ve medyada sunu-
lan şeyi özneleştirerek insanı/izleyiciyi nesneye indirger. 

Medyanın diline her bakımdan sirayet eden, damgası-
nı vuran ve şekillendiren bu indirgemeciliğin zorunlu olarak 
kaos ve katastrof üretecek dili, ayartıya, estetize ve drama-
tize yöntemlere başvurularak massedilir. Böylelikle insanın 
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Çağımızın en temel sorunlarından 
biri, bütünlük fikri’nin yitirilmesi, 

insanın idrakinin yalnızca parça’lara 
hasredilerek, algılama ve kavrama 
yetilerini kaybetmesidir. Bu süreç, 

yalnızca modernlikle sınırlı değildir: 
Postmodernlik, insanın varoluş 

coğrafyasını kozmografik olarak 
genişletmiş gibi olsa da, kozmolojik 
olarak daraltmış, sadece ego’suna, 
arzularına, hazlarına hapsetmiştir.

algı kapıları bir kez daha kapatılır, algılama melekeleri kötü-
rümleştirilir ve sonuçta korunaksız, dayanıksız, o yüzden de 
sürgit yenileri üretilen simülatif ve asimile edici, kırılgan ve 
geçici bir epistemolojik güvenlik alanı inşa edilir.

Yine Batı uygarlığının kurucu temel ilkelerinden dua-
lizm, ötekileştirme, dışlayıcılık ve çatışma ilkeleri,  medyada 
da, üstelik de daha keskin şekillerde kendilerini gösterirler: 
Bütün bu medyalar, “biz ve onlar” dikotomisi üzerinde/n 
işler: “Biz”, her zaman “iyi”yi, “olumlu”yu; onlar “kötü”yü, 
“olumsuz”u temsil, ifade veya en azından ima eder. Bu du-
rum, mesela, dış haberlerde iyice belirginleşir: Sözgelişi, bir 
Batılı televizyonun, gazetenin Afrika’daki bir açlık haberini 
veriş biçimi, izleyici/okuyucuya -en iyi ifadeyle- “hâlimize 
şükredelim, onlar gibi değiliz” dedirterek epistemolojik gü-
venlik alanları sunar.

Hem Batı uygarlığının kendisinde, hem de ürettiği med-
yalarda/vasıtalarda karşımıza çıkan bütün bu temeller, esas 
itibariyle Tanrı fikrini yitiren insanın, kısaca, yön ve anlam 
kaybı olarak tanımlayacağım köklü bir ontolojik güvensizlik 
duygusu yaşamasına yol açtı. İşte tam bu noktada, yalnızca 
Batı uygarlık tarihi açısından değil, bütün bir insanlık tarihi 
açısından büyük bir varoluş krizi patlak verdi. Modern insan, 
yaşadığı bu ontolojik güvensizlik duygusunu aşabilmek için, 
epistemolojik güvenlik alanlarını alabildiğine genişletme ça-
basına soyundu: Böylelikle, tabiatı kontrol ve kolonize ede-
rek bilimi; kıtaları, kıtaların tabiî kaynaklarını kontrol ve kolo-
nize ederek ekonomiyi; medeniyetleri ve toplumları kontrol 
ve kolonize ederek ekonomi-politiği geliştirdi. 

Bütün bu kontrol ve kolonizasyon süreçlerinin itici 
gücü, yaşanan ontolojik güvensizlik duygusunu aşabilmek 
için, güç üreten araçları çoğaltmayı amaç hâline getirmek, 
böylelikle başlangıçta aşırı-özgüven duygusu kazandırsa 
da, içinden geçtiğimiz postmodern 
süreçte, son derece kırılgan ve geçici, 
ayartıcı ve simülatif olduğu gözlenen 
epistemolojik güvenlik alanlarını ge-
nişleterek yaşanan varoluşsal sorunları 
ertelemek veya örtmekti. 

Burada yaptığım panoramik göz-
lemlere dayanarak Batı uygarlığını iki 
anlamda medya uygarlığı olarak ta-
nımlayabileceğimizi düşünüyorum. 
Birincisi, geldiğimiz noktada, Batı 
uygarlığı, medyalar üzerinden üret-
tiği, küreselleştirdiği anlam, değer ve 

sembol trafiğini kontrol ettiği için, küre ölçeğinde insanların 
zihinlerini de kontrol edebiliyor ve böylelikle egemenliğini 
hem pekiştiriyor, hem de meşrûlaştırıyor. İşte Batı uygarlı-
ğını, varlığını ve egemenliğini medyayı yaygın kullanımına 
borçlu olması anlamında medya uygarlığı olarak adlandıra-
biliriz. Ama bu niceliksel anlamda sözkonusu edilebilecek bir 
medya uygarlığı tanımlaması. Asıl medya uygarlığı tanımla-
ması, niteliksel/felsefî anlamda sözkonusu: İnsanı, aklı, ruhu 
devre dışı bırakan araçsal akıl’ın hâkimiyeti.

O yüzden insanlara simülatif/sahte epistemolojik gü-
venlik alanları sunan medyalar (ki bu medyalara, sembol, 
anlam ve değer taşıyıcısı işlevi gören otomobil’i, turizmi ve-
saire de dâhil ederek konuşuyorum), üçüncü sanayi devrimi 
olarak adlandırılan süreçte bir medya çağının oluşmasına 
yol açtı. Zira adına medya uygarlığı dediğimiz bir uyarlığın 
adına “iletişim çağı” diyebileceğimiz bir çağ üretebilmesi 
sözkonusu olamaz/dı.

Vasıta’nın Vasat’laşması: “Pornografik” Simülasyon 
ve Ontolojik Asimilasyon

Çağımız, çok yanlış bir şekilde “bilgi çağı” veya “ile-
tişim çağı” olarak tanımlanıyor; oysa çağımızı en iyi ifade 
edecek tanımlama  “medya çağı” tanımlamasıdır. Çünkü 
iletişimsizlik, bu çağın en temel sorunu: İnsanın, Tanrı’yla, 
tabiatla, insan/lar/la ve bizatihî kendisiyle iletişiminde kök-
lü sorunlar yaşadığı bir iletişimsizlikler çağı, çağımız. Bu 
nedenle, çağımızın medya çağı olması, daha iyi iletişim, 
bilgilenme ve anlama imkânlarından, yoksun olduğumuz, 
dolayısıyla“pornografi”ye maruz kaldığımız anlamına geli-
yor. Medya, hem bir vasıta olmaktan çıkıp, özel ve kamusal 
alanları da yutan, onların yerine yerleşen bir vasat hâline dö-
nüşerek; hem de bizi ayrıntıların, üstelik de estetize edilerek, 

dramatize edilerek ve mitleştirilerek su-
nulan, bir yığın dolayıma tabi tutularak 
tüketime sunulan ayrıntıların ayartıcı 
dünyasına hapsederek “pornografi”ye 
maruz bırakıyor bizi: Böylelikle eşyayı, 
dünyayı, nesneleri algılama ve değer-
lendirme melekelerimizi iptal ediyor: 
Araya makinalarla sunulan görüntüler, 
üstelik de görüntülerin ayartıcı bir şe-
kilde sunulması işlemi girince, mesafe 
duygumuzu imha ediyor ve eşyaya, 
dünyaya, insanlara dokunarak, hayata 
değerek yaşama ve varolma biçimleri-
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mizi buharlaştırıyor. Sonuçta, çağla aramıza mesafe koyma 
imkânlarımızı ortadan kaldırıyor.

Peki, çağ’la aramıza nasıl mesafe koyacağız? Elbette 
ki, çağın dışına çıkarak, başka çağlara açılarak... Bütün pey-
gamberlerin, bilge kişilerin, büyük sanatçıların, düşünürlerin 
yaptıklarını yapmalarını mümkün kılan şey, burada gizliy-
di işte. İbn Arabî’yi İbn Arabî yapan, Yûnûs’u Yûnûs yapan, 
Nietzsche’yi Nietzsche yapan, Foucault’yu Foucault yapan 
şey, çağla aralarına mesafe koyabilmiş olmalarıydı: Çağdaş 
olmakla, çağın bilincinde olmak: iki zıt gerçekliğin ifadesi. 
Çağa varmak, çağın bilincine ulaşmak, o çağdan uzaklaş-
makla mümkündür çünkü.

O yüzden, ancak başka çağlara açılabildiğimiz, başka 
bakış açılarına ulaşabildiğimiz, bulunduğumuz “yer”i -bir 
süreliğine de olsa- terk edebildiğimiz, yani araya mesafe ko-
yabildiğimiz zaman, hem bir şeyi/çağı tam olarak anlama sü-
recine adım atabiliriz, hem de bulunduğumuz yeri daha bir 
muhkemleştirme ve gerçeği/çağı, gerçek nitelikleriyle kav-
rama imkânına kavuşabiliriz. Örneklemek gerekirse: Modern 
çağı mümkün kılan şey, Avrupalıların hümanizm, rönesans 
ve reformasyon yolculuklarıyla, hem İslâm medeniyetinin 
çağlarına, hem de -Grek ve Roma- antikite çağlarına açılabil-
miş olmalarıydı. 

“Planet/gezegen”, aynı zamanda, “gezen”, “seya-
hat eden”, demekti çünkü. Niçin geziyorlardı ki insanlar 
“dünya”yı? Elbette ki, hem kendi dünyalarını, hem de başka 
dünyaları anlayabilmek ve kendilerine özgü bir dünya kura-
bilmek için… Bidayette, önce kendileriyle, sonra da içinde 
bulundukları yer’le ve dünya’yla aralarına mesafe koyama-
yan insanların; nihayette, kendileri olabilmeleri de, kendile-
rini, kendilerine özgü özelliklerini fark edebilmeleri de, farkı 
fark ve tefrik edebilmeleri de, bulundukları yeri, yaşadıkları 
dünyayı fark edebilmeleri ve kavrayabilmeleri de çok zordur.

Daha felsefî bir örnek vereyim bir de: İnsan, Tanrı fikri-
ne ve tasavvuruna, ancak kendisinin tanrı olmadığını, insan 
olduğunu idrak edebildiği zaman ulaşabilir. Bugün Tanrı fik-
rinin yitirildiği bir dünyanın taarruzla-
rına maruz kalıyorsak, bunun nedeni, 
insanın kendisini her şey, Heidegger’in 
deyişiyle, “her şeyin ölçüsü ve ölçütü” 
olarak konumlandırma aymazlığına 
soyunmuş olmasıdır: Yani, haddini 
bilememesi, haddini (“had”, “tarif” de-
mektir) bilemediği için de kendini de, 
Rabbini de bilememesi, her şeyi birbi-

rine karıştırması, hiçbirşey’leşmesi, hiçbir şeyi hakkıyla anla-
ya/bilememesidir.

Medya çağı, mesafeyi, üstelik de sözümona en uzak 
mesafelerden bize ulaşarak (!) ortadan kaldırıyor. Mesafenin 
ortadan kalkması, atomlara, ayrıntılara, görüntülere/imajla-
ra mahkûm olmamız, maruz kalmamız sonucunu doğuru-
yor. İşin içine bir de medyatik görüntülerle üretilen ayartıcı 
ayrıntılar ve medyatik “operasyonlar” girince, hem medya-
cıların ve medyaya bu ayrıntıları servis edenlerin ayranları 
tahmin edemeyeceğimiz kadar kabarıyor, hem de medya, 
ağlarına fenâ hâlde bağlıyor bizi ve bir hâdisede bütünü, res-
min bütününü görmemizi imkânsızlaştırarak bizi ayrıntıların 
ayartı’sına, ağ’larına hapsediyor, taarruzuna maruz bırakıyor. 

Sonuçta, ortada gerçek de, gerçek’den eser de kalmı-
yor; gerçek, simülasyona uğruyor ve buharlaşıyor çünkü; 
bir şey’in gerçek yüzünü öğrenemeyecek kadar insanın aklı 
da, gözü de körleşiyor; böylelikle insan, gönlünü ayrıntıların 
ayartıcı ve kişiyi de, gerçeği de yok edici “pornografi”sine 
kaptırıyor, esir oluyor.

Bir şeyin sadece ayrıntısına kapanmak, algı kapılarımızı, 
anlama ve kavrama kapılarımızı kapatmakla sonuçlanıyor: 
Mesafe yok edilince, mesele de yok ediliyor; insanın anlama 
ve kavrama melekeleri de. 

Medya üzerinden “pornografik” iktidar savaşlarının ya-
şandığı bir dünyada, insan, kendine de, dünyaya da yaban-
cılaşıyor. O yüzden, mesafe koyamayan insan, hem mesafe 
katedemez hiçbir şeyde; hem de hiçbir meseleyi “yakalaya-
maz”:  Mesafesizleştikçe, meselesizleşir. 

Sonuç: Medyanın Ontolojik Şiddeti ve Ölümün Öl-
dürülmesi

Medya “bulundu”, mertlik bozuldu: Savaşlar, meydan-
larda kazanılmıyor artık; medyalarda ve medyalarla veriliyor 
ve kazanılıyor: İnsanlar, açıkça, mertçe savaşmıyorlar; “alçak-
ça”, yüzsüzce, yüzlerini, kendilerini gizleyerek savaşıyorlar: Bir 
bilgisayar butonuna basarak, hiç beklemediğimiz bir ânda, 

beklemediğimiz bir yönden üzerimize 
her ân bombalar yağdırılabilir artık. 

Acısız ölüm zamanlarındayız. Acı 
çekmeden ölüm... acıma’dan öldürme 
zamanlarında… En temel insanî duy-
guların ve duyarlıkların ölmesinin baş-
langıç noktasıdır, acının ölümü. Çünkü 
acının ölümü, kaçınılmaz olarak, bera-
berinde acımanın ölümünü de, acı ve 

Medyayı doğuran Batı uygarlığı 
vasatının ikinci kurucu 

temellerinden biri dualizm, 
dolayısıyla çatışma’dır: Tanrı-insan, 

ruh-beden, özne-nesne, bilinç-
bilinçdışı, akıl-akıldışı, din-bilim 

dualizmi ve çatışması.
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acıma duygusunun yitirilmesini de getirir. Ölümün öldü-
rülmesi demektir bu. İnsanı öldüren, bitiren, yok eden şey, 
insanın bilfiil öldürülmesi ya da hayatın bitirilmesi değil, ölü-
mün öldürülmesidir aslında. Çağımız, ölümün öldürüldüğü 
bir çağdır, hatta tek çağdır. O yüzden, çağımızı, ölü-sevicilik 
/ nekrofilizm çağı, çağımızın insanını da ölü-sevici/nekrofil 
olarak adlandırabiliriz rahatlıkla.

Acının, sanallaşarak/sanallaştırılarak bilgisayar mari-
fetiyle yok edilmesiyle birlikte, insan, gerçeklik duygusunu 
yitirir. İnsanın gerçeklik duygusunu yitirmesi, zamanla, bü-
tün insanî özelliklerini, duygularını, duyarlıklarını, duyarga-
larını yitirmesiyle sonuçlanır. Böylelikle gerçek, sanallaşır ve 
buharlaşır. Bu da, zamanla, insanın kendisinin sanallaşması 
ve buharlaşması sonucunu doğurur: İnsan, açı çekme ve acı 
duyma duygusunu da, acıma duysunu da yitirdiği ândan iti-
baren biter.

İçinde yaşadığımız çağı ne kadar anlayabiliyoruz; in-
sanlar, nasıl bir dünyada yaşadıklarının ne kadar farkındalar 
acaba?Asıl can alıcı soru şu: İnsanlar, yaşıyorlar mı gerçekten; 
yoksa hayatı ve hayatın hakikatini; hakikati ve hakikatin ha-
yatını yok etmek için birbirleriyle kıyasıya yarışıyorlar mı, hat-
ta savaşıyorlar mı? 

Bugün insan, insanlığından her geçen gün biraz daha 
uzaklaşıyor: Uzaklaşıyor; çünkü içinde yaşadığımız çağın ve 
bu çağın insanının etrafında döndüğü tek gerçek, medyalar 
üzerinde/n üretilen ölü-sevicilik gerçeği.

Sinema, televizyon, bilgisayar, internet gibi sanal, 
hayalî, kurmaca gerçeklikler üzerinde/n işleyen medyalar, 
gerçeğin değil, sanal’ın hükümrân olduğu, insanın ontolojik 
şiddeti iliklerine kadar yaşadığı bir dünyanın eşiğine fırlatı-
yor bizi: Medya/lar, -fizikötesi gerçeği geçtik-, fizik gerçekli-
ği, bizzat gerçeğini “gerçekliğini” öldürerek, bizi sanal âleme 
mahkûm ve mahpus ediyor. Hayattan, dolayısıyla gerçekten 
uzaklaştırıyor. Hayata dokunamıyoruz, değemiyoruz bile. 
Hayatı öldürüyoruz. Acıyı, acıma duygusunu öldürmekle, 
hayat gerçeğinin yegâne hatırlatıcısı ölümü öldürüyoruz. 
Ölümü öldürmekle, şiddeti dirilttiğimizi, ontolojik bir şiddet 
ürettiğimizi; şiddeti, dünyanın kralı ilan ettiğimizi fark ede-
biliyor muyuz, diye soruyorum burada. Sonuçta, hepimiz, 
ölü-sevicilere dönüşüyoruz; ama ontolojik şiddeti bütün 
boyutlarıyla ve görünümleriyle yaşadığımız, dolayısıyla ölü-
mü öldürdüğümüz için, bu yakıcı, yıkıcı ve yok edici gerçeği 
göremiyoruz, bile.

İçinde yaşadığımız medya uygarlığı çağını, en iyi, bu 
çağın düşünürleri üzerinden anlayabiliriz. Çağın cins düşü-

nürlerinden Heidegger, çağın sorunun “varoluşa varoluşsal 
saldırı” sorunu olduğunu söylemişti. “Kamera, izleyiciye yö-
neltilmiş bir silahtır” derken, söylediği şey buydu. Ya da Paul 
Virilio, “film çekmekle, silah çekmek aynı şeylerdir” derken 
bunu söylüyordu. Çağdaş düşünürlerin, çağın, içine düştü-
ğü varoluş bunalımı konusundaki tespitleri elbette ki doğru. 
Ama bu bunalımın nereden kaynaklandığı ve nasıl aşılabile-
ceği konusunda bize söyleyebilecekleri pek bir şey yok: Bizi, 
postmodern izafileşmenin ve nihilizmin, dolayısıyla kötülü-
ğün, -beden üzerinden, araçlar üzerinden, arzular üzerin-
den- her şeyi mübahlaştıran “anything goes/her şey gider” 
ayartıcılığının tuzağına sürüklemekten başka. İnsan, duyar-
galarını, Rahmân’ın engin rahmetine de açabilen, şeytan’ın 
ayartıcı iğvalarına da kapatabilen bir varlık. Büyük, kurucu 
düşünür İbn Sînâ, “varlık, iyi’dir; yokluk, kötü’dür” demişti. Ve 
insanın insanca yaşayabileceği hakikatin ne ve nerede oldu-
ğuna bu dört kelimelik özlü cümleyle enfes bir şekilde dikkat 
çekmişti. İbn Arabî Hazretleri’nin, “iyilik varlıktadır, kötülük 
yokluktadır” sözünü ilk okuduğumda, beynimin zonkladığı-
nı, ruhumda fırtınalar estiğini, önümde derin, uçsuz bucak-
sız bir hakikat koridoru açıldığını, sürgit “işte bu, işte bütün 
mesele bu” diyerek engin bir tefekkür yolculuğuna çıktığımı, 
sayfalar dolusu şeyler yazdığımı bugün gibi hatırlıyorum.

Bütün söylediklerimizi özlü bir şekilde özetlemek 
gerekirse… Marifet, medyatik şiddetle gerçeğe dönüşen 
ontolojik şiddet üzerinden sunduğu, gerçeği yok ederek 
kurduğu kurmaca gerçekliklerde değil, varlıkta gizli, varlı-
ğın varoluşa gelişinde: Varolma kaygısında ve kavgasında 
değil, Vareden’le “bir olma”, Varlık’ın hakikatini, veçhelerini 
keşfe çıkabilme yolculuğunda… Hakikati, bir yığın işleme 
tabi tutarak yok etmek, marifet değil. Marifet, varlığı, nasılsa, 
nasıl yaratılmışsa öylece seyre dalabilme, Vareden’in hakikat 
tecellîlerini temâşâ edebilme seyrüseferine, doyumsuz yol-
culuğuna koyulabilmekte yani. 

Medyanın marifetleriyle yaşadığımız çifte ontolojik 
şiddeti aşabilmek için, önce çağın farkına varmak, sonra da 
kendi farkımızı ortaya koyabilecek vasatı nasıl inşa edebile-
ceğimizi (zamanı ve mekânı nasıl “Müslümanlaştırabilece-
ğimizi), bu vasatın hayat köklerinden beslenen ve bu vasatı 
sürgit besleyen, canlı tutan hayatiyet kaynakları olarak tarif 
ettiğim vasıtaları/medyaları nasıl geliştirebileceğimizi ve bu 
arada mevcut medyaları/vasıtaları nasıl dönüştürebileceği-
mizi bütün yönleriyle düşünmek, dert edinmek ve varoluş 
meselemiz hâline getirmek zorundayız. 
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MEDYA VE ŞİDDET
Hediyetullah AYDENİZ*

* İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktora Öğrencisi

Görselliğin giderek etkin ve egemen olduğu günümüzde bunun en önemli temsilcisi 
ve yaygınlaştırıcı aracı televizyondur. İnternetin bünyesinde barındırdığı televizyon ve 

film izleme, video oyunlar da görsel medyanın unsurları olarak araştırma konusu edilen 
medyadaki şiddetin en önemli taşıyıcılarıdır.

 Modern toplumun enformasyon malûmat üreten, 
yayan en önemli araçlarından birisi olan medya; gazete, 
dergi, radyo, sinema, televizyon, internet ve taşınabilir 
bilgi iletişim teknolojileri dâhil belli bir merkezden orga-
nizeli bir şekilde toplumun geneline veya belli bir kesime 
yönelik süreli veya sürekli-anlık yayın yapan kitle iletişim 
araçlarını ifade eder. Kişiler arası iletişim imkanı sunan cep 
telefonu ve diğer taşınabilir bilgi iletişim teknolojileri de ar-
tık televizyon izleme, internete bağlanma, oyun oynama, 
video-müzik dosyalarını yürütme gibi tüm medya içerikle-
rine ulaşmayı sağladığından medya kavramının kapsamı 
dâhilindedir. Tür olarak medyaya bakıldığında ise basılı, 
işitsel, görsel ve internet medyası olarak dört kategoriden 
söz edilebilir.

Bu dört medya türü üzerinden üretilip dağıtılan ve 
insanlara sunulan içerikler, bilgilendirici (haber, yorum, dü-
şünce vb.), eğlendirici (film, müzik, oyun, şov programları 
vs.) ve tanıtıcı-pazarlayıcı (ilan, reklam, pazarlama) şeklinde 
üç başlıkta tasnif edilebilir. Medya ve şiddet konusu, bu üç 
içerik türünün bir bütün olarak incelendiği, değerlendiril-
diği bir zeminde bütüncül bir çerçeveye oturtulabilir.

Medya İçeriğinin Vazgeçilmez Kategorisi: Şiddet
Medyanın vazgeçemediği ana içerik kategorilerinden 

olan şiddet, haberler dâhil hemen hemen tüm medya içe-
riğinde bulunabilir. Görselliğin giderek etkin ve egemen 
olduğu günümüzde bunun en önemli temsilcisi ve yaygın-
laştırıcı aracı televizyondur. İnternetin bünyesinde barın-
dırdığı televizyon ve film izleme, video oyunlar da görsel 
medyanın unsurları olarak araştırma konusu edilen med-
yadaki şiddetin en önemli taşıyıcılarıdır. Medyatik şiddete 
ilişkin literatürün çoğu, başta televizyon olmak üzere gör-
sel medya üzerinden 1960’lardan itibaren yürütülen çalış-
malardan oluşmaktadır.1 Az da olsa Türkiye’de de yapılan 
araştırmaların çoğu görsel medya ile ilgilidir.2

Bu açıdan makalemizde “medyada şiddet, medya 
şiddeti, medyatik şiddet” kavramlarının unsurlarının be-
lirlenmesinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)’ün 
akıllı işaretler3 için kullandığı çerçeveye müracaat edilecek-
tir. Buna göre, medya içeriğinde şiddetin varlığına delalet 
eden unsurlar ve örnekler şunlardır: Tekme, tokat, yumruk-
lama gibi kaba kuvvet kullanımı; işkence; intihar girişimi 
ya da intihar sahnesi, idam sahnesi, savaş sahnesi; ateşli, 
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kesici silahlar ya da darp aletleriyle uygulanan şiddet; hafif 
ve ağır yaralanma görüntüleri (kan fışkırması, boğaz kesil-
mesi, kırılmış ve parçalanmış kol, bacak görüntüleri ve ağır 
şekilde dövülmüş insanlar). Fantastik korkunç yaratıklar, 
cin, şeytan, korkunç cadı veya “öteki dünya”ya ait imgeler, 
korkutucu hayvanlar, dönüşüm geçirip korkutucu bir yara-
tık haline gelen insan, hayvan ya da bitki görüntüsü, insan 
ya da hayvanların açıkça zarar gördüğü doğal afetler veya 
kazalara ilişkin korkutucu sahneler, şiddet eylemlerinden 
dolayı aşırı korkmuş, paniğe kapılmış insanların görün-
tüleri, aşırı bir panik, terleme, titreme, şok, yuvalarından 
fırlamış gözler, nutku tutulma, bağırma veya ağlama gibi 
açık bir şekilde korku belirtileri gösteren insan görüntüleri, 
ceset görüntüsü, özellikle bozulmuş, parçalanmış, şişmiş, 
yanmış ve benzer durumlardaki ceset görüntüleri, doğaüs-
tü güçlerin, yaratıkların, canavarların ya da bildik canlıların 
(insan ya da hayvan) neden olduğu dehşet verici sahneler.

Medya içeriğinde şiddetle ilgili değinilmesi gereken 
bir başka unsur ise gerçek hayatta bilinen ve karşılaşılabilir 
türde olmayan şiddettir. Yıldız Savaşları’ndaki lazer savaş-
ları, fantastik yaratıkların saldırıları, Örümcek Adam’ın ağ 
kurması gibi medya içerikleri gerçek yaşamda görülebilir 
nitelikte olmayan şiddet eylemi örnekleridir. 

Medyanın bilgilendirici içeriği olan haberlere bakıldı-
ğında, haber olmaya değer görülen ve gündem oluşturucu 
etkiye sahip en önemli şeylerden bir tanesi şiddet olayları, 
savaş ve ölümle neticelenen vakalardır. Eğer şiddetin gör-
sel bir kaydı varsa haberciler açısından haber değeri taşır 
ve yayınlanır: “Eğer kan varsa iş yapar (if it bleeds, it leads)”.4  
Türkiye’de bir zamanlar televizyonda haber-tartışma prog-
ramı olarak “Sıcağı Sıcağına” ve “Ateş Hattı” gibi isimlerin 
tercih edilmiş olması da bu tür bir anlayışın göstergesidir.

Özellikle şiddet ve cinselliğin 
bir arada bulunduğu öyküler med-
ya profesyonelleri nezdinde haber 
olma önceliğine sahiptir. Bir kazada, 
kavgada veya bir savaşta can çekişen 
insanların ölüme giden her saniyesini 
görsel olarak yakaladığında medya 
bunu tekrar tekrar yayınlayabilmek-
tedir (televizyon ve internette video; 
gazetede ise sıralanmış kare fotoğraf-
larıyla). 

Aynı şekilde medyanın eğlendi-
rici içeriğinde sinema ve dizi filmler, 

gerçeğe çok yakın tasarlanan video oyunları, evlilik ve ka-
dın programları başta olmak üzere diğer eğlence içerik-
lerinde de şiddet, sürekli işlenen bir konudur. Aksiyon ve 
korku filmleri ile şiddete dayalı oyunlar, medya içeriğinin 
başlıca kategorilerindendir.  Video oyunlarında askerlere 
karşı alev makinesinin kullanılması, esirlere işkence yapıl-
ması, yaralıların öldürülmesi, hastanelere saldırı düzenlen-
mesi, misket bombasının kullanılması gibi sahneler şidde-
tin oyunlardaki kullanımına verilebilecek en uç örneklerdir. 
Oyunları diğer medya içeriğinden ayırıcı en önemli özelliği, 
kullanıcının aktif olarak oyunun bir parçası haline gelerek 
şiddetin (sanal) bir öznesi olmasıdır. Medyada şiddetin gö-
rüldüğü yerlerden biri de reklamlardır. Örneğin bir gofret 
reklamında savaş, şiddet, silah ve militarizmi çağrıştıracak 
şekilde “parça tesirli pirinç patlakları”, “uzun menzilli kara-
mel”, “kamufle edici sütlü çikolata” gibi ifadelere rastlan-
maktadır.

Medyatik Şiddetin Niteliği
Bilgilendirici, eğlendirici ve tanıtıcı-pazarlayıcı medya 

içerikleri birlikte değerlendirildiğinde, medyatik şiddetin 
niteliği ve bu şiddetin toplumsal yansımalarını şu şekilde 
derleyebiliriz:

Mutlu şiddet: Medyadaki şiddet gerçek şiddet olma-
yıp, şiddetin yazı, söz ve görüntü ile temsil edilmesidir. İz-
leyici, dinleyici ve okuyucu, şiddetin bir parçası olmadan, 
onun sonuçlarına katlanmadan okuma, dinleme veya iz-
leme pozisyonundadır. Maddî veya manevî olarak ken-
di başından geçmeden şiddeti yaşamak, korku ve şiddet-
ten zevk almak ve izleme süresince geçici bir tehlike his-
si yaşamak gibi nedenlerle medyadaki şiddet, “mutlu şid-
det”5  olarak tanımlanmaktadır. Bir ceset veya kan görün-

tüsü görmeden binlerce hatta on bin-
lerce insanın öldüğü bir savaşı can-
lı veya banttan izlemek farklı bir şid-
det algısını oluşturur. Böylece medya-
daki görünümüyle şiddet nitelik de-
ğiştirir. Sosyal gerçeklik ile toplumun 
dramatik temsilleri arasındaki ince 
çizginin belirsizliğini ifade eden bir 
başka eklektik kavram da üretilmiş-
tir: enformatik-eğlence veya eğlen-
dirici enformasyon (infotaintment).6  
Bu içerikteki yayınlarda enformatik 
eğlencenin ötesinde gerçeğin bilgi-

Medyanın bilgilendirici içeriği 
olan haberlere bakıldığında, 

haber olmaya değer görülen ve 
gündem oluşturucu etkiye sahip 

en önemli şeylerden bir tanesi 
şiddet olayları, savaş ve ölümle 

neticelenen vakalardır. Eğer 
şiddetin görsel bir kaydı varsa 

haberciler açısından haber değeri 
taşır ve yayınlanır: “eğer kan varsa 

iş yapar (if it bleeds, it leads)”.
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si olarak rahatsızlık verecek haberlerdeki 
şiddete ilişkin de otosansür uygulanabil-
mektedir. Bunu bir örnek üzerinden ifa-
de edersek W. Lance Bennet’in anlattığı 
örnek olay açıklayıcı olacaktır: I. Körfez 
Savaşı’nda bir foto muhabiri, alevler için-
deki aracından çıkmaya çalışırken can-
lı canlı yanan bir Irak askerinden geriye 
kalanların dehşet verici fotoğrafını çeker. 
Fotoğrafı satın alıp dağıtma imkânına sa-
hip olan önde gelen fotoğraf ajansı onu 
daha kaynakta sansürleyerek servise 
sokmaz. Associated Press (AP)’nin editö-
rü fotoğrafı satın alıp dağıtmama gerek-
çesini, rahatsız edici görüntüleri yayımlamayı tercih etme-
yen gazete editörlerinin tepkisine bağlar: “İnsanlara kah-
valtıda bakmaları için böyle resimler sunamayız.” 

Gazetecilerin politik işleyişi zorlayacak savaşların kor-
kunç sonuçlarını yansıtma gücüne sahip görüntüleri ya-
yımlamayı, meslekî pratikleri gereği veya başka gerekçe-
lerle tercih etmediklerini söyleyen Bennet, bu örnek olayla 
ilgili olarak üzerinde düşünülmesi gereken şu sorulara 
dikkatimizi çekmektedir: “Milyonlarca insanın para verip 
gittiği bir korku filminin imajından daha kötü olmayan bir 
resim haberlerde niçin yayınlanmasın? Niçin bir fotoğraf 
en az 100 bin Irak askerinin savaşta öldüğü gerçeğini is-
pat eden bilgilerin yer aldığı önde gelen İngiliz ve Fransız 
gazetelerinde görülmesin ve insanlar savaşla ilgili karar-
ların insanî sonuçlarını gözden geçirmeye yöneltilmesin-
ler? Iraklı askerin fotoğrafı olayıyla ilgili durum ve Körfez 
Savaşı’ndan kaynaklanan pek çok benzer hadise, savaştaki 
bir ülkenin halkına, hakkında düşünmeyi tercih ettikleri 
rahatlatıcı imajların mı aktarılması yerinde olacaktır? Yoksa 
savaşa giriş yönündeki politik kararın sonuçları üzerinde 
halkın düşünmelerini sağlayacak ve hatta onları dehşete 
düşürecek görüntülerin aktarılması mı yerinde olacak?”7 

Olağanlaşan Şiddet: Amerikalı iletişim bilimci George 
Gerbner, “Zamanımıza değin hiçbir kültür, şimdi bizim ta-
nık olduğumuz gibi, şiddetin her rengiyle dolu bir ortam-
da var olmamıştı.” der. Şiddet sahneleriyle defalarca karşı-
laşan bireylerin, zaman içinde bu tür olaylara alıştıkları ve 
duyarsızlaştıkları, şiddeti meşru görmeye meyilli oldukları 
birçok araştırmanın vardığı sonuçlardan birisidir. Böylece, 
şiddete karşı duyarsızlaşarak olumsuz duygusal tepki gös-
termeyen bir kişi, şiddet hakkında düşünürken rahatsızlık 

duymamakta, hatta şiddet içeren planlar 
kurmaya yatkınlaşmaktadır. Yıllar boyun-
ca şiddet görüntüleriyle beslenen beyin, 
düşünsel anlamda sinmeye ve sindiril-
meye açık hâle gelebilmektedir. 

Kötü/Acımasız Dünya Sendromu8: 
Dünyanın gerçekte olduğundan çok 
daha kötü ve eskiye kıyasla daha tehdit 
edici bir yer olarak algılandığına işaret 
etmektedir. Dünya, medyada olduğun-
dan daha kötü sunulduğu için insanlar 
ve özellikle de çocuklar daha tedirgin ve 
kaygılı hale gelir. Medyanın özellikle de 
televizyonun ciddi katkısıyla şiddet yüklü 

bir kültür içinde büyümek, belirli tipte bir saldırganlığı, gü-
vensizliği, korunmasızlığı ve kızgınlığı ortaya çıkarır. Böy-
le olunca da acımasız bir dünyada karanlık diye sunulan 
güçlere yönelik cezalandırıcı ve intikam alıcı bir eylem, bil-
hassa çabuk, kesin sonuca ulaşan ve bizim güvenlik duy-
gumuzu arttırıcı bir şekilde sunulduğunda çok çekici hale 
gelir ve destek bulur. Bu çerçevede yetişen nesiller, başla-
tılan, sürdürülen savaşlara daha çok destek olmakta ve on-
ları meşrû görmektedirler. Kötü dünya sendromu, şiddet 
eyleminin sonuçlarını anlama yeteneğini kaybetme, em-
pati kurma, karşı koyma davranışlarını göstermeme anla-
mında bir duyarsızlaşmaya da yol açmaktadır. Haber, film, 
eğlence, reklam vb. medya içeriğinin yanında şiddet yük-
lü, daha çok savaş ve strateji eksenli video oyunlarının yay-
gınlık kazanması, rağbet görmesi, özgüvenini yitirmiş, kö-
tümser ve “öteki” diye bildiklerine düşman olmaya meyilli 
yeni bir neslin yetişmesine katkıda bulunmaktadır. 
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Öfkeyi, şehveti, hırsı terk etmek erliktir. Bu, peygamberlik damarıdır. 
Ustası şaşı çırağına: “içeriye gir ve raftaki şişeyi getir” demiş.
Şaşı çırak: “o iki şişeden hangisini getireyim?” diye sormuş.
Ustası cevap vermiş: “O, iki şişe değil, git şaşılığı bırak; biri iki görme.”
Çırak: “usta beni niye azarlıyorsun!” deyince ustası “öyleyse o iki şişenin birini kır” diye karşılık vermiş.
Halbuki şişe bir taneydi, ama onun gözüne iki görünüyordu.
Çırak şişelerden birini kırınca diğeri de gözden kayboldu. İnsan da arzuları ve öfkesi sebebiyle işte böyle şaşı olur.
Öfke ve şehvet insanı şaşı yapar, ruhu doğruluktan ayırır.
Kin duygusu gelince hünerler görünmez olur ve gönülden göze yüz perde iner.
Kin tutma! Zirakin yüzünden yolunu şaşıranların kabirlerini kin tutanların yanına kazarlar.
Kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur. Kendine gel de şu cehennemini söndür. Çünkü o senin için bir tuzaktır.
Kızgınlıkla gönüllere ateş saldığın zaman cehennem ateşinin aslı oldun demektir.
Ateşin burada nasıl insanları yakarsa, ondan meydana gelen eser de orada seni yakar.

Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî
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RUHLARIMIZI KUSATAN BÜYÜ

Bilal YORULMAZ*

* Yrd. Doç Dr., Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Bazı filmler insanları şiddete yöneltmekte, hatta bazen bunun yöntemini de özendirici 
bir şekilde öğretebilmektedir. Burada her şiddet filmi izleyenin cinâyet işleyeceği iddia 

edilmemektedir. Ama bu filmler psikolojik yönden problemli olan, zayıf iradeli insanları 
yaşanmış birçok örneği de dikkate alarak bu tarz eylemlere sevk ettiğini rahatlıkla 

söyleyebiliriz. Ayrıca bu tür filmler normal insanlar için de uzun vadede etkili olabilmekte, 
duru ve temiz zihinleri de bulandırmaktadır. Şiddet filmlerinin normal insanlar üzerindeki 

etkisi yavaştır. Bu filmler insanların zihninde bir işaret bırakır, şiddetin olabilirliğini gösterir, 
şiddete alıştırarak onu normalleştirir ve böylece insanları şiddete eğilimli hale getirir.

SiNEMA
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 Hz. Peygamberin “Beyanda (güzel ve etkileyici ifade) 
sihir vardır”1 hadisini, günümüzde “Sinemada sihir vardır.” 
şeklinde anlamak mümkündür. Hz. Muhammed (s.a.v.) za-
manında insanlara en çok etki eden sanatlar, şiir ve hitabet 
olmuştur. Bu nedenle Hz. Peygamber Hassân b. Sâbit, Ka‘b 
b. Mâlik ve Abdullah b. Revâha gibi şair ve Sabit b. Kays gibi 
hatipleri yanında bulundurmuş ve yeri geldiğinde onlardan 
istifade etmiştir. Bu sahabiler şiir ve hitabeleriyle kâfir ve 
müşriklerin moralini bozmak, müslümanların moralini yük-
seltmek, savaş anlarında askerlere destek olmanın yanında 
insanların İslâm’a girmelerine de vesile olmuşlardır. Temim 
kabilesi Hz. Muhammed’e (s.a.v.) gelerek şair ve hatipleriyle 
yarışma yapmak istediklerini söylemişler, Hz. Peygamber de 
onların şairlerine karşı Hassan b. Sabit’i, hatiplerine karşı da 
Sabit b. Kays’ı görevlendirmiştir. Bu iki sahabinin daha güzel 
şiir okuyup konuşma yapması üzerine Temim kabilesi top-
tan müslüman olmuştur.2

Şiir ve hitabetin insan üzerindeki etkisi günümüzde 
çok daha güçlü bir şekilde sinemada bulunmaktadır. Sine-
ma, şiir ve hitabetin kullandığı kelimelere ek olarak görüntü 
ve müziğin de etkisinden faydalanarak büyüsünü artırmak-
tadır. Filmler, sahte gerçeklikler üreterek insanları büyülü bir 
atmosfere sokmakta, bu büyülü atmosfere giren bazı insan-
lar -özellikle de çocuklar ve gençler- hayal ile gerçeği birbi-
rinden ayırt edememektedir. Bunun sonucunda çocuklar, 
filmlerde gördükleri davranışları taklit etmektedirler.3 Ülke-
mizde ve dünyada bu duruma örnek olabilecek birçok olay 
yaşanmıştır. Mersin’de “Pokemon” adlı çizgi filmden etkile-
nerek kendisini evlerinin balkonundan aşağı bırakan çocuk, 
hastanede olayın nasıl geliştiğinin sorulması üzerine “Ben 
Pokemon’um ve Pokemon gibi uçtum.” demiştir.4

Sinemadan sadece çocuklar değil, gençler de etkilen-
mektedir. Örneğin Kurtlar Vadisi Irak filmindeki Polat Alem-
dar karakterine özenip onun gibi giyinen, onun gibi konu-
şan, onun gibi davranan, hatta onun gibi silahla adam yara-
layan gençler bulunmaktadır.5 

Filmler kitap gibi okunmaz. Gö-
rülür, duyulur, içe aktarılır. Görüntüler 
akla değil, duygulara seslenir.6 Film 
karakterlerinin fikirleri fikirlerimiz, za-
ferleri zaferlerimiz, yenilgileri mağlu-
biyetimiz olur. Onların giyim kuşam ve 
davranışları sokaklara taşınır.7 İnsanlar 
kendilerini film karakteriyle özdeşleş-
tirirler. Filmdeki olaylarla sadece zi-

hinsel değil, duygusal olarak da bir bağ kurarlar. Bu durum 
sinemanın insanlar üzerindeki etkisini artırır. Şiddet içerikli 
filmler, içine kapanık çocukların daha da içine kapanmasına, 
korkularının artmasına sebep olurken dışa dönük çocukların 
saldırganlaşmasına yol açar.8

Filmlerde kullanılan şiddet görüntülerinin insanlar üze-
rindeki etkileri bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.9 1961’de 
Albert Bandura tarafından yapılan bir deney şiddet görün-
tülerinin çocuklar üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. 
Bu deneyde çocuklar bir yetişkini, basit oyuncaklar ve şişme 
bir bebekle oynarken izlemişlerdir. Deney grubunda, yetiş-
kin, şişme bebeği yumruklamış, ağaç bir çekiçle vurmuş, 
havaya fırlatmış ve odanın içinde rastgele tekmeler savur-
muştur. Çocukların gözü önünde bu davranışları birkaç defa 
tekrarlamıştır. Kontrol grubunda ise, yetişkin sessizce diğer 
oyuncaklarla oynamış, şişme bebekle ilgilenmemiştir. Bir 
süre sonra, her çocuk şişme plastik bebeğin de bulunduğu 
oyuncaklarla yirmi dakika yalnız bırakılmıştır. Araştırma so-
nucunda deney grubundaki çocukların, kontrol grubundaki 
çocuklardan çok daha saldırgan davrandıkları görülmüştür. 
Deney grubundaki çocuklar, bebeği yumruklamış, tekme-
lemiş, hırpalayıp saldırgan yetişkinin söylediklerine benzer 
sözler söylemiştir.10 Nevzat Tarhan, kan ve şiddet içeren, 
adam öldürülen filmleri izleyen çocukların bunun yanlış ol-
duğunu idrak edemediklerini ifade etmektedir. İngiltere’de 
yapılan bir araştırmaya göre de çocuk beyni, şiddet görüntü-
lerini gerçek gibi anlamakta, sürekli aynı görüntüleri gören 
çocuklar da bir süre sonra şiddete karşı hissizleşmektedir.11 
Şiddet filmleri insanların zihin ve duygu dünyasını doldur-
makta, bireysel çözülmeyi hızlandırmaktadır.12

Algılanan bilgilerin zihinde bıraktığı izler, insan davra-
nışlarını etkilediği için insanlar -özellikle de çocuklar- gerçek 
ya da sahte olduğunun farkına varmaksızın filmlerde sunu-
lanları örnek birer davranış kalıbı olarak kabul edip ona göre 
davranmaktadır.13 Bazı filmler insanları şiddete yöneltmek-

te, hatta bazen bunun yöntemini de 
özendirici bir şekilde öğretebilmekte-
dir. Burada her şiddet filmi izleyenin 
cinâyet işleyeceği iddia edilmemekte-
dir. Ama bu filmler psikolojik yönden 
problemli olan, zayıf iradeli insanları 
yaşanmış birçok örneği de dikkate 
alarak bu tarz eylemlere sevk ettiğini 
rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca bu tür 
filmler normal insanlar için de uzun 

Çoğunlukla şiddeti/cinâyeti 
özendirici bir tarzda sunan sinema, 
cinâyetin insan için ne kadar felaket 
olduğunu da ifade edebilecek güce 
sahiptir. Buna örnek olarak “Ostrov” 

(Ada) adlı film gösterilebilir. 
Cinâyete teşebbüs eden bir insanın 

kırk yıl tövbe edişini ve sonunda 
ermesini anlatan bu film, cinâyeti 

değil tövbeyi destanlaştırmaktadır.
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vadede etkili olabilmekte, duru ve temiz zihinleri de bulan-
dırmaktadır. Şiddet filmlerinin normal insanlar üzerindeki 
etkisi yavaştır. Bu filmler insanların zihninde bir işaret bırakır, 
şiddetin olabilirliğini gösterir, şiddete alıştırarak onu normal-
leştirir ve böylece insanları şiddete eğilimli hale getirir. Diğer 
yandan sadece şiddetin gösterilip çekilecek cezanın veya 
vicdan azabının gösterilmediği filmler şiddetin eğlenceli ola-
bileceği mesajını da vermektedir.14 Örneğin “No Country For 
Old Man” (İhtiyarlara Yer Yok) filminde karizmatik bir seri katil 
karakteri çizilmiştir. Serinkanlılıkla cinâyetler işlenen filmde 
adeta cinâyetin övgüsü yapılmakta ve sıradan bir şeymiş 
gibi sunulmaktadır. Ayrıca filmde birçok cinâyet yöntemi de 
gösterilmektedir. Film seri katil olmak için iyi bir eğitim filmi 
gibidir. Bu tarz filmlerin özellikle şiddete meyilli insanlar üze-
rinde çok güçlü tesirler bırakacağı açıktır. Çocuklar ve genç-
ler filmlerde gördükleri şiddet olaylarını gerçek hayatta uy-
gulayabilmektedir. Bu duruma örnek olabilecek vakalardan 
birisi Fransa’da yaşanmıştır. 16 yaşındaki Tunus’lu bir genci 
40 bıçak darbesiyle öldüren 18 yaşındaki kızla 17 yaşındaki 
sevgilisi, polis karakolundaki ilk ifadelerinde cinâyeti Oliver 
Stone’un “Katil Doğanlar” adlı filminden etkilenerek işledik-
lerini itiraf etmişlerdir.15 Buna benzer birçok olay ABD’de 
yaşanmıştır. Seri katil N. White, cinâyetleri “Robocop” filmle-
rinde gördüğü şekilde işlemiştir. Utah eyaletinde “Magnum 
Force” filminden etkilenen katiller bir markette bulunan 5 
kişiyi sıvı lavabo açıcı içmeye zorlamışlardır.16  Ayrıca 1978 
yılında Rus ruletinden kaynaklanan 28 ölümden “The Deer 
Hunter” adlı film sorumlu tutulmuştur.17  

Sinema filmleri insan psikolojisini yalnızca olumsuz 
yönde etkilememekte, onun büyüsü insanlara faydalı şe-
kilde de kullanılabilmektedir. Günümüzde “Sinema-terapi/
Film-terapi” adı verilen yöntemlerle psikolojik rahatsızlıkları 
olan insanlar tedavi edilebilmektedir. Bu yöntemde psikolo-
jik rahatsızlığı olan kişilere hastalıkları ile ilgili filmler izletip 
film üzerinde konuşarak terapi uygulanmakta ve olumlu so-
nuçlar elde edilebilmektedir.18 

Çoğunlukla şiddeti/cinâyeti özen-
dirici bir tarzda sunan sinema, cinâyetin 
insan için ne kadar felaket olduğunu da 
ifade edebilecek güce sahiptir. Buna ör-
nek olarak “Ostrov” (Ada) adlı film gös-
terilebilir. Cinâyete teşebbüs eden bir 
insanın kırk yıl tövbe edişini ve sonun-
da ermesini anlatan bu film, cinâyeti 
değil tövbeyi destanlaştırmaktadır: 

 Ostrov Filmindeki Dua Sahnesinden Bir Görüntü

1942 yılında kömür taşıyan bir yük gemisi, Almanlar ta-
rafından ele geçirilir. Alman subaylar gemide yakaladıkla-
rı er Anatoly’ye, komutanı genç subay Tikhon’u öldürme-
si halinde ona dokunmayacaklarını söylerler. Anatoly bir 
süre tereddüt etse de Tikhon’u vurur. Tikhon denize dü-
şer. Almanlar Anatoly’yi gemide bırakıp uzaklaşırlar. Ama 
gemiye koydukları bombayla gemi paramparça olur. Ana-
toly baygın bir halde sahile vurur. Yakınlardaki bir manas-
tırın rahipleri Anatoly’yi kurtarırlar. Böylece Anatoly’nin 
1976’ya kadar sürecek olan yeni hayatı başlamış olur. 

Anatoly bazen kalorifer dairesindeki küçük odasında 
bazen de yakınlardaki ıssız bir adada Allah’ın kendisini af-
fetmesi için sürekli dua eder. Özellikle adadaki pişmanlık 
sahneleri çok etkileyicidir. “Tanrım bu günahkâr kulunu 
affet” diyerek gezinir, kendini yerlere atar. Ağlayarak “Tan-
rım beni yalnız bırakma. Ruhumu bu zindandan kurtar. 
Beni himayene al. Günahlarımdan arındır.” diye dua eder. 
Film boyunca Anatoly’nin dualarından sonra sahilde du-
ran parçalanmış tekneler gösterilerek onun ruh durumu, 
çektiği acılar sembolize edilmektedir. 

Sonunda Anatoly yaptıklarına pişmanlığı, tevbesi 
ve dualarıyla kerametler gösteren meşhur bir rahip hali-
ne gelir. Birçok insan onu ziyaret ederek derdine derman 
aramaktadır. Nitekim bunlardan birinde gayr-i meşru bir 
çocuğa hamile bir kadın gelir ve kürtaj için izin ister. Ana-

toly ona şöyle der:
“Onu öldürürsen bütün ömrün 

boyunca lanetini üzerinde taşırsın.”
Kadın: Nereden biliyorsun?
Anatoly: Belki ben de birini öl-

dürmüşümdür. 
Anatoly filmin bazı sahnelerin-

de bazen Tikhon’a da seslenerek af 
diler. 

“Tikhon beni duyuyor musun? 

Sinema filmleri insan psikolojisini 
yalnızca olumsuz yönde etkile-

memekte, onun büyüsü insanlara 
faydalı şekilde de kullanılabilmek-
tedir. Günümüzde “Sinema-terapi/

Film-terapi” adı verilen yöntem-
lerle psikolojik rahatsızlıkları olan 
insanlar tedavi edilebilmektedir. 
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Tüm hayatımı biliyorsun. Nasıl ızdırap çektiğimi görüyor-
sun. Yaşayamıyorum ama ölemiyorum da. Yıllardan beri 
beni bir an olsun terk etmeyen bir günahla yaşıyorum. 
Tanrım bu göğsümün üstünde duran ağır yükten kurtar 
beni.” 

Tikhon ise aslında ölmemiş, yaralı olarak yüzüp 
kurtulmuş ve sonradan generalliğe kadar yükselmiştir. 
Anatoly’nin kerametlerini duyan Tikhon, psikolojik rahat-
sızlığı olan ve hiçbir doktorun tedavi edemediği kızını ona 
getirir. Anatoly adasında okuduğu dualarla kızı iyileştirir. 
Anatoly Tikhon’u tanısa da Tikhon henüz kiminle konuş-
tuğunun farkında değildir. Aralarında şöyle bir konuşma 
geçer. 

Anatoly: 1942’de Kuzey cephesinde esir düşmüştüm. 
Almanlar yoldaşımı vurursam beni bırakacaklarına söz 
verdiler. 

Tikhon: Vurdun mu onu?
A: Evet Vurdum.
T: Bunu niye bana anlatıyorsun?
A: Çok yaşlandım ve bu günahla ölmekten çok kor-

kuyorum.
T: Korkma, huzur içinde öl peder. O adamı tanıyo-

rum. O adam kurtuldu. Sen onun sadece koluna ateş et-
miştin. Büyük bir patlama oldu ve suya düştü. Sonra bir 
kütüğe tutunarak hayatta kaldı. Ertesi sabah da kurtuldu.

A: Beni aff et.
T: Zaten aff edildin.
A: Tikhon huzur içinde ol. Tanrı seni korusun.
Anatoly’nin ölürken yanındaki papazla yaptığı ko-

nuşma da son nefesine kadar akıbetinden endişe ettiğini 
göstermektedir.

Peder: Anatoly ölümden korkmuyor musun?
Anatoly: Ölümden değil, Tanrı karşısında günahları-

mın hesabını nasıl vereceğimden korkuyorum. 
“Ostrov” (Ada) filminde cinâyetin katil için ne kadar 

büyük bir azap olacağı, bir ömür boyunca sıkıntısının çe-
kileceği etkili bir şekilde ifade edilmektedir. Ayrıca film 
insan hayatının önemini de vurgulamaktadır. Cinâyeti 
özendiren filmlerin aksine “Ostrov” tevbeyi ve duayı özen-
dirmekte, insanlara cinâyetin sebep olacağı ızdırabı gös-
termektedir. 

Sinema filmleri insanlara davranış modelleri sunar. 
Bunlar özellikle çocuklar için büyük bir taklit kaynağı olan 
modellerdir. Bireylerin ruhsal gelişiminde ve insan ilişki-
lerinin oluşumunda oldukça önemli bir işleve sahip olan 

taklit etme, filmlerin temel öğretme biçimine uygun düş-
mektedir.19 Özellikle başka dinlere ait olan dinî pratik ve 
ritüellerin (dua, nikah vb.)20 ve başka kültürlere ait olan 
yaşam biçimlerinin (fl ört, zayıf aile ilişkileri, özgür gençlik 
vb.) özendirici bir şekilde sunulması bireyin kendi kültü-
rüne ve dinine yabancılaşmasına sebep olabilmektedir.21  

Sinema bilinç düzeyinde etkili olduğu gibi bilinçal-
tını yönlendirmede de çok etkilidir. Bu bakımdan bir alt 
metne sahip olan filmler insanların bilinçaltına hitap ede-
rek onları yönlendirebilir, vermek istedikleri mesajları tep-
ki toplamadan kabul ettirebilirler. Bilinçaltına hitap eden 
filmler propaganda hissi uyandırmadıkları için bilinç 
düzeyinde bir sorgulamaya tabi tutulmamakta, böylece 
daha etkili olmaktadırlar. Örneğin “Horton Hears A Who” 
(Horton) adlı animasyon filmin metninde materyalizmle 
ilgili hiçbir eleştiri yokken, alt metni tamamen bir mater-
yalizm eleştirisidir. Bu filmde bilinçaltına “görülmeyen, 
duyulmayan ve hissedilmeyen varlıkların var olabileceği” 
mesajı etkili bir şekilde verilmektedir. 
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DÖVE DÖVE 
ADAM ETMEK

Zeki BULDUK*

* Yazar

Her ne kadar, şiddet dozu 
yüksek en kallavi söz; “Nush ile 

uslanmayanı etmeli tekdir, 
tekdir ile uslanmayanın 
hakkı kötektir”, olsa da 

bu söz yine temkin 
üzerine kurmuştur 

çadırını. Bir nevi 
uyarı, dikkat, kulağa 
küpe vardır kulak 

çekmezden evvel. 
Diğer sözlerdeki acelecilik 

yanında daha düşünülmüş-
taşınılmış bir hava vardır bu 

uyarıda.
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 İnsanı sağır eden bir vuruşu vardır şiddetin. O gel-
diğinde sağırlığa kilitlenir akıl melekeleri. Vurmakla ortaya 
çıkan sesin aşağılayıcı tınısı sağır eder içimizdeki çocuğu. 
“Eti senin kemiği benim” diyen bir babayı hiçbir zaman an-
lamadım bu sebepten. Bir hocaya, öğretmene ya da ustaya 
“teslim edilen”  çocuğun bu yüzden olsa gerek hocasının, 
öğretmeninin ya da ustasının kusurlarını görmemesi, kü-
fürlerini işitmemesi, yüzünde mor bir gül bitmesi.

Kadınların ayakları altında aranır cennet. Kadınların 
eliyle doğarız dünyaya. Kadınların dövülmesinin kuşaktan 
kuşağa aktarıldığı tembihlerle büyür çocuklar. Sığınağını 
bulan kadının, kötü kadın olmamak, baba evine dönme-
mek, gelinliğin diğer adı da kefen olduğu için, kocasının 
elinden ekmek değil de dayak yediğinde; “Kocamdır döver 
de sever de” demesi bundandır. Birilerine dertlenir kocası-
nı anlatırsa alacağı cevap bellidir: “Kocanın vurduğu yerde 
gül biter!” Zaten o kadına evlenene kadar, okullu olduğu 
yıllarda, hayalleri daha diken sarmadığı devirlerde o sözü 
evriltip “Hocanın vurduğu yerde gül biter!” diyerek adeta 
“tımarlamışlardı”. Evet, şiddete meyilli atasözü, özdeyiş ya 
da deyimlerle yapılmak istenen tam da budur: Tımar et-
mek…

Keloğlan masallarındaki eşek sudan gelir, Nasrettin 
Hocanın eşeği gölden gelir ama öyle bir eşek vardır ki su 
yerini bellemiş hiç gelmemektedir. Adeta oraya örklenmiş, 
birilerine “Allah ne verdiyse” vurmak için bekleyenler iyice 
dövsün diye, eşek sudan gelmez. Bu yüzden olsa gerek 
“testiyi kırmadan kızı dövmek” adet olmuştur. Oysa, su 
testisi su yolunda kırılmaz mıydı?! Kırılan kemiktir, kırılan 
insandır, kırılan eşref-i mahlukattır demeden, illa bir şey 
öğreteceğim diye, ihtimal üzerinden dövmek vardır. Yine 
Nasrettin Hoca girer devreye; Ya tutarsa, der muzipçe. Ya 
suç işlerse? Suç işleme ihtimali üzerine kurulu bir şifahi 
pedegoji milleti ne kadar ihya eder? Hapishaneye suçlu 
insanlar girer. İnsan, suç işleyebilecek tiynette bir varlık. O 
zaman doğan her çocuğu hapse tık-
malı! “Kundaktayken ağzına vur, son-
ra bir şey istemesin!”

Her ne kadar, şiddet dozu yüksek 
en kallavi söz; “Nush ile uslanmayanı 
etmeli tekdir, tekdir ile uslanmayanın 
hakkı kötektir”, olsa da bu söz yine 
temkin üzerine kurmuştur çadırını. Bir 
nevi uyarı, dikkat, kulağa küpe vardır 
kulak çekmezden evvel. Diğer söz-

lerdeki acelecilik yanında daha düşünülmüş-taşınılmış bir 
hava vardır bu uyarıda. Eh, bu uyarıyı dikkate almayanların 
“kolu kırılır yen içinde kalır”. Sonrası daha tehlikelidir: “Alt-
ta kalanın canı çıksın.” “Ne yani, başımıza taç mı edecektik” 
dercesine üzerimize üzerimize gelir bu cümlenin şerri. Za-
ten uyarmıştık. Sözümüze uymadı. Kol kırılınca yen içinde 
de durmadı, “bizi aleme rezil etti” o vakit, “dizimizi dövece-
ğimize kızımızı dövdük!” “Size ne!” diyen bir uğultuyla karşı-
laşmak elbette mümkündür. Ardından cenneti de suç orta-
ğı yapıp, etmeyin eylemeyin ağalar, evlada kıyılır mı, zayıfa 
kıyılır mı, “aman dileyene vurulmaz” diyen akl-ı selime de 
“dayak cennetten çıkma” sana ne oluyor kardeşim! derler… 
(Dini atasözlerine alet etmenin ilk versiyonlarını burada 
aramak gerek belki de…) Daha neler derler. Bu dünyada 
gebelik, duman ve yalan gizlenemez. Bir de şiddetin galip 
gelen gürültüsüyle onu haklı çıkaracak darb-ı meseller…

“Dövüşerek pazarlık eden, güle güle ayrılan” insanla-
rın şaşırtıcı bir rahatlığı vardır. “Kıran kırana pazarlık eden” 
bu insanlar ürperti veren bir paylaşım yapmaktadır. Oysa, 
“dünya malı dünyada kalır” diye öğretmişti yeşil sarıklı ulu 
hocalar. Mal-mülk için kavga etmek… Evet, ar kapatması 
için, evlad-u iyal için elzem olan kadarına kavga edilir de 
mezara sığmayacak kadar olan mal için neden kavga edi-
lir?  “İsot tarlalarına Fransız askeri girdi!” deyince kahveyi 
boşaltıp cenge giden, o fıkradaki insanlardan farkı yoktur 
pazarlık yaparken dövüşür gibi mevzi alan insanların. 

Kocası ya da cürüm işleyeni her gelişinde, o kadının 
diliyle dişi arasından: “İti an, çomağı hazırla”, cümlesi şöyle 
bir geldi ama hiç geçmedi. Zira “gün geçer, kin geçmez” di. 
Kocası yaşlandıkça o kadın güçlendi. Eli sopalı koca yerini 
eli maşalı kadın aldı. Sanki bizim aile yapımızda illa ki elin-
de bir kırbacı olan kadrolu dayakçı olması isteniyordu. Her 
eve bir zalim bir mazlum kampanyası. “Katıra kırbacı gös-
termezsen yürümez!” Şükür, hünsa bir hayvana da benze-
dik atasözlerinde! Belki de şudur anlatılmak istenen: Dayak 

yiyen kısırlaşır. Zihni, kalbi, ruhu, be-
deni ez cümle varlığı kısırlaşır! Dayak 
bir tür iğdiş edici, kısırlaştırıcıdır. Ama, 
terbiyeci olduğu zannedilir binlerce 
yıldır. “Her öfkeli yumruğu, sevgiye aç 
bir el yönetir” özlü sözü tam da bura-
da devreye girer. Dövmek, kelimesiz 
ve hal diline yaslanmaksızın oluştu-
rulmuş en kadim dildir. Ne beden dili, 
ne lisan onunla aşık atabilir “fareden 

“Demir dövülerek; çocuk sevilerek 
işlenir.” Sopayla eğitilmeyen, 
o azıcık umudu olan adamın 

sözünden cesaret alan biri de çıkıp 
bunu dedi. Dövmek, demiri, keçeyi, 
işkembeyi terbiye ederken olurdu. 

Eskide kaldı belki de… Ama, eskide 
kalmayan insanı döve döve adam 

edeceğini zannedenler…
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doğanın kendir kestiği” bir dünyada. Zalimlik nesilden ne-
sile sürüp gider… Zalime diklenmek ise yüz yılda bir teşrif 
eder dünyaya.

Şüphe ile iman birbirine karışırsa ne olur? Ne olacak, 
arıdan bile huylanırız.” Ağzında bal olan arının kuyruğun-
da iğnesi vardır.” deyip, bal veren arıyı ezmek için hamle 
yaparız. Tamam, ileri gittim! Burada, tedbirin nemenem 
bir hoca olduğuna vurgu var. Yoksa arı üzerinden şüphe-
cilik kaşınmıyor. Sahi; sen çok kaşınıyorsun, denilir ya… 
Kaşımak işin başlangıç noktasıdır. Bir şeyleri kaşıyan, kur-
calayan insanların başı yanar daha çok. Şiddet onların ba-
şında dolanır Demokles’in kılıcı gibi. Bu yüzden Gordion 
(kördüğüm) düğümü gibi dolanır kalır tehditle karşılaşan 
insanlar.

“Ananın bastığı yavru incinmez, ölmez.” O kadın ar-
tık eli maşalı. Kocasından ve hocasından el aldı. Elinde 
Zeyna kılıcı, şiddet derslerini çocukları üzerinde uygular 
oldu. Bakalım zulm ile terbiye edilen kadının encamı ne 
olacak? Şu aşamada katışıksız bir terbiyeci olma yolunda 
inatla ilerliyor.

“Değirmende doğan fare, gök gürültüsünden kork-
maz.” Anasının basmasıyla ölmeyen o çocuklar antren-
man için sokağa, okula, dışarıdaki dünyaya çıkacaklar. 
İçeride eli maşalı anasının dayağını, yatalak babasının 
küfrünü yedikten sonra dışarıdaki sataşmalar sinek sesi 
gibi gelecektir kulaklarına. Bu, anlatmaya çalıştığımız sa-
ğırlaşmanın bâriz örneğidir. Küfrü küfür olarak görmeme, 
yumruklaşmayı incitici bir tavır bellememe… “Dumansız 
baca, kahırsız koca olmaz.” Onca sene dayak yediği adam 
iki seksen yatalak bir vaziyette yatakta yatarken başlar ka-
dın türküsüne. Neredeyse bin yıllık kahrını kıpırdayama-
yan adamın üzerine boca eder. Adamın attığı tokatların 
bin misli şedit bir saldırı başlar. Tek 
sağlam yeri, içkulağı yani ruhudur 
adamın. Ve o kadın adamın ruhu-
na kroşelerini savurmaktadır. Adam 
kalpten gidebilir. Şiddet, şiddetsiz 
bir şekle bürünmüştür artık. “Öldür-
sene beni!” der adam. Kadın ise far-
kındadır “intikamın soğuk bir yemek” 
olduğunun. Öyle ya, ömrü bu derse 
çalışmakla geçmiştir.

O kadın çocuğunu överken 
“Elini korkak alıştırmadı!” diye övdü. 
Çocuk, dışarı çıkarken anasının çekti-

ği kulağının acısıyla elini korkak alıştırmadı. Evet, aslında 
cömertlik içindi bu söz. Ama, şiddetle beslenen insanlar 
ancak şiddette cömert olurlar!

“Sopayla eğitilenin korkuları umutlarından büyük 
olur.” dediler. Kim dedi? Sopayla eğitilmeyen ama sopayla 
eğitilenleri görüp azıcık da olsa umudu kalan bir insan. Bu 
sebepten “öteki” ya da “başkaları” çok başkaydı; korkuyla, 
sopalayarak eğitilenler için. 

“Demir dövülerek; çocuk sevilerek işlenir.” Sopayla 
eğitilmeyen, o azıcık umudu olan adamın sözünden cesa-
ret alan biri de çıkıp bunu dedi. Dövmek, demiri, keçeyi, 
işkembeyi terbiye ederken olurdu. Eskide kaldı belki de… 
Ama, eskide kalmayan insanı döve döve adam edeceğini 
zannedenler…

“Öfkeyle ateş sönmez.” Bu sözü de muhtemelen, “ilk 
taşı günahsız olanınız atsın!” deyip öfkeli kalabalığın önü-
ne duran Hz İsa gibi tavır alan bir yürekli adam söyledi. 
Belki de öfkeden kulakları sağırlaşmış bir topluluğa nida 
etti. Belki de karşısındakiler sadece yumruklarıyla konuş-
tukları için: ”Yumruklarıyla konuşanın çığlığını kimse duy-
maz.” diyerek sözünü tamamladı. Ama o sözü pek duyan 
olmadı kavganın şehvetli cazibesinde.

Birçok adam geldi ve bize kavganın onur için, iman 
için, ev için; kimileri de mal-mülk için olduğu, olması ge-
rektiğini anlattılar. Oysa bizler daha çok nefsimiz için kav-
ga ettik. Önce nefsimize yenildik. Ardından ise her dövdü-
ğümüzde, her vurduğumuzda, her kırdığımız kalpte bir 
daha yenildik. “Sopaya uzanan elin, küfüre dolanan dilin 
sahibi olmaz”dı. Bizler de “o el bizim elimiz değil, bu küfür 
bu dilden değil” diye inkar ettik.

“Et kanlı, yiğit canlı” gerekti. Canlı olan insanlar ise 
başka canlara doğru iyilikle, sevgiyle, hayırla yürürlerdi 

işin doğrusu. Oysa “et kanlı gerek” 
denildi ya; canlıdaki kanı çıkarta-
na kadar vuranı gördüğümüzde ise 
çoğunlukla kör taklidi yaptık. Ata-
sözlerimiz sağolsun: “Bana dokun-
mayan yılan bin yıl yaşasın!” oh ne 
güzel oldu, hak etmişti zaten, gibi 
ezberleri dayadık vicdanımıza..

“Öfke’nin baldan tatlı” olduğu 
başka bir millet sofrası var mı bil-
mem ama filmlere ya da zalim ulusla-
ra baktığımızda Türk milletinin öfkesi 
zaman zaman, hakikaten bal denli 

“Dövüşerek pazarlık eden, güle 
güle ayrılan” insanların şaşırtıcı 
bir rahatlığı vardır. “Kıran kırana 

pazarlık eden” bu insanlar ürperti 
veren bir paylaşım yapmaktadır. 
Oysa, “dünya malı dünyada kalır” 

diye öğretmişti yeşil sarıklı ulu 
hocalar. Mal-mülk için kavga 
etmek… Evet, ar kapatması 

için, evlad-u iyal için elzem olan 
kadarına kavga edilir de mezara 
sığmayacak kadar olan mal için 

neden kavga edilir?  
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tatlı oluyor. Saman alevi gibi yanıp sönen öfkelerimiz var. 
Hani,“eşek dersin kızar, üzerine binersin susar.” ya kimi in-
sanlar… Tam da atalarımın dediğine geldim! İşte, bakın 
böyle de insanlar var aramızda demenin şifahi geleneği-
dir bu.

“Öfke gelir göz kızarır, öfke geçer yüz kızarır.” Sözünü 
dile getiren bir kültür şiddet ile yıkılamaz. Her ne kadar 
bazı atasözlerinin şiddete meyilli olduğunu beyan etmiş 
olsam da, Türk atasözlerinde temel yaklaşım tedbir” üze-
rine kuruludur. Bu da uzun göçebelik tarihimiz ve zorlu 
misyonlara talip olmamızla ilgili olsa gerek.(Bkz. Genel 
Türk tarihi.)

“Öfkeyle kalkanın zararla oturduğu”, “zorba ile şaka 
yapılmayacağı”, “öfkede aklın olmayacağı”, “alıcı kuşun öm-
rünün az olacağı”, “öfkenin gelip gideceği”; kelleninse  “git-
tiğinde gelmeyeceği” tüm yumruklu sözlerin önünde bir 
set gibi durmakta. İhtar vermekte. Adeta “ayağı yorgana 
göre uzatmakta.” Bir milleti tanımanın en kestirme yolu dilini 
çözmektir. Onun dil tarihindeki izlerine bakmak… Bu izlerin 
bebek adımları ise atasözleri. Atasözlerine bu denli didaktik 
bir yaklaşımı koymak ancak Dede Korkut, Hoca Ahmed Ye-
sevi, Yusuf Has Hacib denli öncülerin işi olsa gerek. Orhun 
Yazıtlarını da atlamamalı. Zira, ilk yazılı kaynaklar olmaları ve 
ilk nasihatleri bağrında taşıması da atasözlerindeki o tedbirli 
yaklaşımın kopyasını veriyor.

“Ölmek var dönmek yok.” Bu söz, İngiliz holiganların-
dan İRA militanlarına, Meksika’da Zapatistalardan Orta Asya 
bozkırlarından Avrupa içlerine kadar ilerleyen Türklerde mi-
henk taşıdır. Ölümü şiddetle sevmek! Latin Amerika ülkele-
rinin milli marşlarında “vatanla mezar arasında seçim yap-
mak”, “cumhuriyetle ölüm arasında bir seçim”, “özgürlerin 
mezarı”, “zafere ya da ölüme çağrı”, “topların yaydığı korkuyu 
yüceltmek”, “kahramanların kanında yıkanmak”,” vatan için 
ölmek aslında yaşamaktır”, “düşmanlarını kan gölünde boğ-
mak” gibi ifadeler vardır. Milli devletler, dünyada kendilerin-
den başka devlet yokmuş gibi, en üstün ırk kendileriymiş 
gibi kurarlar dillerini. Türkiye Cumhuriyeti de bir ulus-devlet 
olması hasebiyle hamasi dilinden nasibini epey almıştır. Ya-
zının başından beri aktardığım şiddet, öfke ve ölmekle ilgi-
li atasözleri üç aşağı beş yukarı diğer milletlerde de var. Bu 
şunu gösteriyor: İnsan, insan eti yiyerek yaşayan tek varlık-
tır. Herhangi bir ulus başka bir ulustan geri ya da ileri değil-
dir mesele şiddet olduğunda. Ama şu var ki, dizginleyici un-
surlardır farkı meydana getiren. Vicdana ve Allah korkusuna 
dikkat çeken sözlerin yaygınlaştığı bir millet insanın acısını 

ancak insanın aldığını bilir. “İnsan insanın kurdudur” sözüne 
itibar etmez. Ne zaman ki vicdanını ve Allah korkusunu, ahi-
ret sorgusunu unutur, o zaman iki ayaklı bir kurda dönüşür.

“Öpülecek el ısırılmaz”, “Burnunun yeli saman savurur”, 
“Demir yalayıp ateş püskürdün” sözlerini söyleyen zihin aynı 
zihindir. “At dizginler” gibi insanı da dizginlemek gerektiği-
ni hatırlatan bir dil. Eğer bu dil, dizginlemenin ötesine ge-
çip terbiye eden, adeta at kırbaçlar gibi “çivi çiviyi söker”, 
acı acıya su sancıya”, “dostun attığı taş baş yarmaz”, “eşeğe 
gücü yetmez semerini döver”, “besle kargayı oysun gözünü”, 
“baskın basanındır”, “Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı 
demek” sözlerindeki çıkarcı, bencil, dümdüz, saldırgan bir 
dil olduğunda toplumsal vandallığın önü açılır. Gazetelerin 
üçüncü sayfa haberleri hayatı işgal etmeye devam eder.

“Çirkefe taş atma üzerine sıçrar,” bilgisini unutan top-
lum soysuzu bey yapar:

“Soysuza beylik vermişler ilkin babasını asmış,” sözü ye-
rini bulur. Ardından:

 “Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış.” 
Bencilliğinin kasıp kavurduğu bir çöle döner yaşadığımız 
ülke. Sözümüzü atalar sözüyle bağlayalım: Bu durumda 
“Kabahat samur kürk olsa kimse sırtına almaz.” “ Baş yarılır 
börk içinde, kol kırılır kürk-yen içinde” demeye bile vaktimiz 
kalmadan hayatımıza sirayet eden şiddetli ve bencil sözler 
o börkün altındaki başı da, kürkün içindeki toplum denilen 
vücudu da şifasız hastalığa sevk eder.

   Döve döve adam edilseydi cümlemiz eşeğin dizi di-
binde hikmet arardık.

   Sahi, unuttuk mu o ilk tokat sesini; arkadaşımızın ya 
da bizim yüzümüze patlayan o eğiticilerin zorba sesini? İnsa-
nın insandan korkmasını öğreten bir şiddet var zihnimizde 
“öğüt ile terbiyeyi” karıştırıp yüzümüze “çaldıkları” gün-
den beri…

     Ne denilmiştir: Dövene elsiz, sövene dilsiz gerek! 
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KORKUNUN PENÇESİNDEKİ 
MEDYA: DİJİTAL OYUNLAR

Tonguç İbrahim SEZEN*

*Dr., İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi

 Tarih boyunca yeni iletişim teknolojileri toplumsal 
alanda ortaya çıkarabileceği değişimler nedeni ile öncelikle 
büyük bir korku ile karşılanmışlardır. Platon, Phaedrus’ta yaz-
manın zihni zayıflatacağını ve öğrenmeyi güçleştireceğini 
söyleyerek bu yeni iletişim teknolojisine karşı çıkar. Matba-
anın ardından ortaya çıkan kitap sayısındaki artışın bir so-
nucu olarak Cervantes, ünlü eseri Don Kişot’ta kitaba adını 
veren karakterinin deliliğini “okuma çılgınlığı”na bağlar. Ray 
Bradbury ise Fahrenheit 451’de kitapların yerini görsel işitsel 
iletişim araçlarının aldığı bir toplumun çöküşünü anlatır. Bu 
endişelerin bir benzerinin 1940’ların sonunda temelleri atı-
lan dijital medya karşısında da duyulması son derece doğal 
bir durumdur. Yeni medyanın, toplumların geleceği çocuk ve 
gençler tarafından en çok tüketilen formu olan dijital oyunla-
ra karşı duyulan endişeler ise bu doğal korkunun en net or-
taya çıktığı alanlardan biridir. 1980’li yıllardan itibaren dijital 
oyunların çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşma-
sına paralel olarak; taraflarını ebeveynler, kanaat önderleri, 
bilim insanları ve kanun koyucuların oluşturduğu ve ana ek-
seninde bağımlılık ve şiddete yönlendirme konuları yer alan 
bir tartışma ortaya çıkmıştır.

Kimi zaman şiddetini yitirse de dijital medya ile tanışmış 
olan tüm toplumların gündeminde yer alan bu tartışmanın 
temelinde, çocukların ve gençlerin dijital oyunlardan ne şe-
kilde ve düzeyde etkilendiği sorusu yatmaktadır. Davranışçı 

yaklaşımdan etkilenen araştırmacılar, “tekrarlanan uyaran ve 
tepki döngüsüne dayalı pekiştirme kuramı” çerçevesinde sa-
dece dijital oyunların değil; tüm medya içeriklerinin çocuklar 
ve gençler üzerinde hipnotik sayılabilecek bir etkiye sahip ol-
duğu görüşündedir. Onlara göre bu etki, dijital oyunlarda di-
ğer medya içeriklerine oranla çok daha güçlüdür; zira çocuk 
örneğin televizyonda her gün gördüğü davranışları sadece 
taklit ederken dijital oyunlarda bir simülasyon içinde de olsa 
bunları gerçekleştirir. Bu yaklaşımın temsilcileri şiddet içerikli 
dijital oyunların çocuk ve gençleri agresif davranışlara yön-
lendirebileceğini savunmaktadır.

1990’lı yılların başından itibaren şiddet içerikli dijital 
oyunlar üzerine bilim insanlarınca gerçekleştirilen etki araş-
tırmalarının bir bölümü, bunların çocuk ve gençlerde şid-
det içerikli duygu ve düşünceleri arttırabileceği sonucuna 
varmıştır. Farklı deneyler cinsiyet ve yaş gibi unsurların söz 
konusu artış düzeyi üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuş-
tur. Örneğin bir araştırmaya göre bu oyunlar kızlarda agresif 
oyun davranışını arttırırken erkeklerde bir değişiklik yaratma-
maktadır. Bir diğer araştırmaya göre ise şiddet içerikli oyun 
oynama deneyiminin ardından küçük yaştaki çocuklarda 
kısa süreli şiddete yatkınlık gözlemlenmektedir, ancak yaş 
arttıkça bu etki ortadan kalkar. Bir başka çalışma dijital oyun-
ların agresif oynama davranışını artırdığını ancak bu artışın 
televizyon izleyen çocuklarda gözlemlenenle aynı düzeyde 
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olduğunu ortaya koymuştur. Dijital oyunların düzenli olarak 
oynanmasının etkilerine yönelik araştırmalar ise şiddet içeren 
davranışları arttırma veya okul başarısını azaltma alanlarında 
bu duruma bağlı gözle görülür değişiklikler ortaya koyan 
sonuçlar elde edememişlerdir. Bu bağlamda araştırmacılar, 
dijital oyunların sosyal davranışlar üzerindeki etkilerine dair 
yapılacak gelecekteki araştırmaların sağlıklı sonuçlar verebil-
meleri için sosyo-ekonomik statü gibi farklı değişkenleri de 
göz önüne alması gerektiğinin altını çizer. Tüm bu çalışmalar 
ışığında denilebilir ki; genel olarak dijital oyunların çocuk ve 
gençler üzerindeki etkilerinden bahsetmek yerine; farklı yaş-
taki, farklı cinsiyetteki, farklı aile yapıları içinde büyüyen ve 
farklı eğitim düzeyindeki çocuk ve gençlerin farklı düzeyler-
deki dijital oyun oynama pratiklerinin değişik sonuçlarından 
bahsetmek daha doğru olacaktır. 

Bilimsel açıdan aralarında kesin bir korelasyon olmasa 
da kimi sansasyonel vakalar nedeni ile toplumun dijital oyun 
oynayan çocuk veya gençlerin bu aktiviteleri nedeni ile şid-
det eylemleri gerçekleştireceklerine yönelik endişeleri büyük 
oranda devam etmektedir. 1999 yılında ABD’de gerçekleşen 
Columbine Lisesi Katliamı bu endişelerin değerlendirilmesi 
açısından önemli bir örnektir. İki lise öğrencisinin aralarında 
bir öğretmenin de bulunduğu 13 kişiyi ateşli silahlar kulla-
narak öldürdükten sonra intihar etmeleri şeklinde gelişen 
olayın ardından basında, gençlerin bu eylemi gerçekleştir-
melerinin altındaki temel etkenin şiddet öğeleri içeren diji-
tal oyunlar oynamaları olduğu yönünde haberler yer almış; 
bunu kimi kurban yakınlarının dijital oyun üreten şirketlere 
açtıkları (daha sonra düşecek olan) davalar ve gençlerin eyle-
mi planlarken oynadıkları oyunları yeniden programlayarak 
liselerinin sanal bir modelini yaptıklarına dair asılsız iddialar 
takip etmiştir. Öte yandan adlî soruşturmanın sonuçları bu 
şiddet eyleminin ardında dijital oyun oynamaktan çok daha 
derin sorunların yattığını ortaya koymaktadır. Söz konusu 
gençler, lisenin sosyal yapısı içinde kendilerine yer bulmakta 
zorlanmakta; ülkemizde benzerine pek rastlanmayan ancak 
Birleşik Devletler’de önemli bir sosyal 
sorun olarak eğitim dünyası içinde tar-
tışılan, öğrenciler arası katı hiyerarşinin 
alt basamaklarında yer almaktaydı. 
Gençlerin geride bıraktıkları günlük-
leri, ödevleri ve diğer kayıtları incele-
yen uzmanlar ikisinde de klinik tedavi 
gerektirebilecek önemli psikolojik so-
runlar bulunduğu yönünde verilere 

ulaşır. Gençler yasalara aykırı olmasına karşın az bir çaba ile 
eylemde kullandıkları ateşli silahları elde edebilmiş; yetkilile-
rin bilgisi olmadan onları kullanmayı öğrenmiş ve taşımıştır. 
Gençlerin aileleri çocuklarını katliama götüren süreci fark 
edememiş; içlerinden birinin annesi 10 yıl sonra verdiği bir 
röportajda oğlunun geriye kalan belgelerde yer alan duygu 
ve düşüncelerinin kendisi için bir sürpriz olduğunu söylemiş-
tir. Columbine Lisesi Katliamı örneği yüzeysel bakış açıları ile 
dijital oyunlara bağlanan şiddet eylemlerinin altında bireyle-
rin psikolojik yapıları, aileleri ve sosyal çevre ile olan ilişkileri 
ve yasa uygulayıcıların sorumluluklarını yerine getirmekteki 
yetersizliği gibi son derece karmaşık bir faktörler ağı bulun-
duğunu göstermektedir.

Columbine Lisesi Katliamı ve benzeri olaylar sonrasında 
zirveye çıkan dijital oyunlara yönelik endişelerin altında ya-
tan en önemli faktörlerden birinin bu oyunların büyük oran-
da ebeveyn, öğretmen veya idareciler tarafından anlaşılama-
ması olduğu söylenebilir. Derslere yardımcı olması amacı ile 
eve veya okula alınan ve kendisine de büyük oranda yabancı 
bir nesne olarak bakılan bilgisayarın kısa süre sonra daha da 
anlaşılmaz parlak ve gürültülü bir oyun makinesine dönüş-
mesi karşısında yetişkinlerin tepkisi bekleneceği üzere genel 
olarak öncelikle olumsuzdur. Yetişkinlerin çocuğun kendi 
deneyimleri ile açıklayamadığı bu aktivite ile geçirdiği zama-
nı bir vakit kaybı olarak görmeleri bilgisayar kullanımı ile ta-
nışma aşamasında olan ailelerde gözlemlenebilecek yaygın 
bir durumdur. Bu deneyimsizliğin kanun koyucular arasında 
gözlemlenmesinin ise çok daha geniş alanları etkileyen so-
nuçları vardır. 1992 tarihli Night Trap isimli dijital oyunun ya-
rattığı kamuoyu hareketi ve bu hareketin yasal sonuçları bu 
bağlamda değerlendirilebilir.

Night Trap, dönemin popüler gençlik korku filmlerin-
den esinlenen ancak yapımcıları tarafından daha küçük yaş-
taki oyuncuların da oynayabileceği gerekçesi ile özellikle ka-
rikatürize bir biçimde tasarlanmış olan bir dijital oyundur. 
Oyuncu, yaz tatiline gelmiş bir gurup genci maskeli canavar-

lardan korumaya çalışan bir polis me-
murunu canlandırır. Video görüntüleri 
üzerine kurulu oyun, dönemin televiz-
yon için çekilen aile ve gençlik filmle-
rini andıran bir estetiğe sahiptir. Night 
Trap piyasaya çıkmasından kısa süre 
sonra ABD senatosunun ve basının 
tepkileri ile karşılaşır. Yayınlanan haber-
ler, oyunun oyuncuyu bir tecavüzcü 

1990’lı yılların başından itibaren 
şiddet içerikli dijital oyunlar üzerine 

bilim insanlarınca gerçekleştirilen 
etki araştırmalarının bir bölümü, 

bunların çocuk ve gençlerde şiddet 
içerikli duygu ve düşünceleri 

arttırabileceği sonucuna varmıştır.
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olarak konumlandırdığını yazmakta, senatörler bu “hastalık-
lı” yapımın yasaklanmasını istemekteydi. Senato tarafından 
sorgulanan yapımcılar, senatörlere oyunun hangi bölümü-
nü sorunlu bulduklarını sorduklarında aslında onu oynama-
mış olduklarını fark etmiştir. Dijital oyunlara yönelik ön yar-
gılar ve yanlış haberler bir araya gelerek oyunun aslında ol-
madığı bir şeymiş gibi algılanmasına yol açmıştır. Polis me-
muru tecavüzcü olmuş, oyunda olmayan şiddet ve cinsellik 
unsurları varmış gibi davranılmıştır. Ön yargı o derece yük-
sektir ki yapımcıların itirazları ve kanıtları bir etki yaratmaz, 
oyun ABD’de satıştan kalkar.

Kamuoyunun ve kanun koyucuların tepkisini çeken 
tüm yapımların Night Trap gibi masum birer günah keçisi 
olduğunu söylemek elbette doğru olmaz. Yetişkinlere yö-
nelik tasarlanan ve tıpkı yetişkinlere yönelik sinema ve tele-
vizyon yapımları gibi çeşitli derecelerde şiddet ve bazen de 
cinsellik öğeleri içeren ve bunların yanı sıra politik amaçlarla 
üretilerek ayrımcılık ve ırkçılık propagandası yapan dijital 
oyunlar da bulunmaktadır. Bunlar çocuk ve gençleri doğru-
dan şiddete yönlendirmeseler de tıpkı diğer iletişim ortam-
larında yer alan yetişkinlere yönelik içerikler gibi (ki bu ta-
nımla sadece cinsellik ve şiddet anlaşılmamalıdır, karmaşık 
politik ve toplumsal düzlemler de bu bağlamda değerlen-
dirilebilirler), zihinsel ve ruhsal gelişimini tamamlamamış 
bireyler üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir; kavramsal kar-
maşalara yol açabilir. Night Trap olayının ardından ABD’de 
kurulan ve diğer ülkelerce takip edilen yaş ve içerik kontrol 
mekanizmaları çocukların ve gençlerin bu tür yapımlarla 
karşılaşmalarını kontrole yönelik düzenlemeler içerir. Buna 
göre ABD’de satılan her oyunun içeriğine ve hangi yaşlar-
daki oyunculara satılabileceğine dair veriler oyun paketinin 
üzerinde belirtilmekte ve yaş sınırı olan oyunların satışların-
da kimlik kontrolü yapılmaktadır. 

Devletin veya özerk kuruluşların dijital oyunları sınıflan-
dırması, ebeveynlerin çocuklarına dijital oyun seçerken ya-
rarlanabilecekleri bir referans noktası oluşturması açısından 
önemli bir adım olsa da nihai bir çözüm değildir. Özellikle 
ülkemizde ebeveynlerce çocuklara yaşlarına uygun olma-
yan oyunların alınması yaygın bir problemdir. Yasal yaş sı-
nırlamalarının olmaması yanında orijinal paketlerde yer alan 
uyarılar dil bariyeri nedeni ile gözden kaçabilmekte, korsan 
yazılım pazarı nedeni ile de oyun satışlarının sağlıklı deneti-
mi mümkün olmamaktadır. Sonuç olarak ebeveynler bu ve 
benzeri nedenle çocuklarına oyun seçerken yanlış tercihler 
yapabilmektedir. Bu nedenle önemli olan yasal kontrollerin 
de ötesinde ebeveynlerin dijital oyunları tanımasıdır.

Dijital oyunları anlama sürecinde en önemli noktalar-
dan biri onların da tıpkı diğer iletişim ortamları gibi kendile-
rine özgü bir dilleri olduğunun kabul edilmesidir. Nasıl yazılı 
bir metin bir şeyi anlatır; sinema gösterirse, dijital oyunlar da 
oyuncuya bir dizi eylemi gerçekleştirerek mesajlarını iletirler. 
Yani çocuğunun ne oynadığını anlamak isteyen bir ebeveyn 
öncelikle ekranda görünen imajlara değil çocuğunun ne 
yaptığına odaklanmalıdır. Bu bağlamda dijital oyunlarda-
ki eylemlere dayalı anlam oluşturma sürecinin iki katmanı 
olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki oyunun kuralları ve işle-
yişidir. Örneğin el ve göz koordinasyonu ve refleksler üzeri-
ne kurulu dijital oyunlar tıpkı zihinde gerçekleşen bir spor 
müsabakasıymışçasına ekrandaki objelerin doğru bir hız ve 
strateji ile hareket ettirilmesine dayalıdır. Oyunlar, örneğin 
karmaşık matematiksel bulmacalar üzerine de kurulu ola-
bilir; oyuncu girdi ve çıktıları dengeleyecek karmaşık hesap-
lamalar yaparak başarı elde etmeye çalışabilir. Kimi zaman 
farklı oyunsal unsurlar bir arada kullanılabilir; matematiksel 
beceri ve reflekslerin bir arada işlemesi gerekebilir.

Kural ve işleyişi anlamsal açıdan bütünleyen ikinci kat-
man ise oyunun kurmaca katmanıdır. Matematiksel bulma-
calar örneğin belediyecilik bağlamında düzenlenerek bir şe-
hir yönetimi simülasyonu oluşturabilir. Benzer bulmacalar 
tarihî bir çerçeve öykü ile geçmiş medeniyetlerin işleyişini 
anlatan bir oyunun temelini oluşturabilir. Fizik kanunları üze-
rine kurulu ve reflekslere dayalı bir kurallar zinciri, yetişkinle-
re yönelik şiddet içerikli oyunlar yanında eğitsel fizik bulma-
caları için de bir temel oluşturabilir. Özetle oyunun anlamı, 
kural ve kurmaca düzlemleri arasında kurulan ilişkinin sonu-
cunda oluşur. Ebeveynler veya genel olarak dijital oyunlara 
yabancı olan yetişkinler oyunların anlam üretme süreçlerine 
yönelik bu genel kavrayışı kazandıkça; hangi oyunlara kar-
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şı temkinli davranmaları gerektiğini görmeye başlamanın ya-
nında hangi oyunların çocuk ve gençlere ne tür faydalar sağ-
layabileceğini de anlamaya başlayacaklardır. Yapılandırmacı 
yaklaşımı takip eden bilim insanlarının vurguladığı üzere diji-
tal oyunlar verimli birer öğrenme aygıtı olmanın yanında top-
lumsal anlamda aktif ve eleştirel düşünme becerisine sahip 
bireyler yetiştirme alanında da önemli birer araç olabilirler.

Çocuk ve gençlerin dijital oyunlarla olan ilişkilerinin 
düzenlenmesinde en önemli rol ebeveynlere düşmektedir. 
Oyunun bir dil olduğunu ve farklı mesajlar iletmek için kul-
lanılabileceğini kavramış olan bir yetişkinin üzerine düşen 
ikinci önemli görev, çocuğunun bu içerikle nasıl karşı karşıya 
geldiğinin bilincinde olmaktır. Aile, çocuğun hangi oyunları 
oynadığını bilmeli ve hatta bu oyunları onunla birlikte oyna-
malı; gerekli hallerde çocuğa rehberlik edebilmelidir. Yaşanan 
paylaşım, oyunların denetiminden çok daha fazla fayda sağ-
layacaktır.

Aileler bağlamında bir diğer 
önemli sorun ise daha önce televizyo-
na verilen bakıcılık görevinin bilgisa-
yarlara verilmeye başlanmasıdır. Kimi 
ebeveynler günlük işlerini yaparken 
çocuklarının bilgisayar başında sessizce 
oturmasından memnuniyet duymakta; 
çarşıya çıkan bir veli için internet kafeler 
güvenilir birer bakıcı rolünü üstlenmek-
tedir. Okul zamanlarında çocuğun bil-
gisayar başında geçirdiği zamandan şi-
kayet eden veliler, tatil dönemlerine bu 
sürenin artmasından memnun gözük-
mektedir. Öte yandan her ne yaşta olur-

sa olsun bir bireyin vaktini sadece tek bir aktivite ile geçirmesi 
sağlıklı bir durum değildir. Uzmanlar çocukların bilgisayar 
başında geçirdikleri sürelerinin kontrolünden yanadır ve tatil 
dönemleri gibi zaman kontrolünde özgür olunan dönemler-
de günlük üç saatin aşılmaması gerektiğini savunmaktadırlar; 
bu süre okul dönemlerinde ister istemez daha da düşecektir.

Dijital oyunların artarak internet ve sosyal ağlar üzerin-
de oynanması yukarıda ele alınan endişelere farklı bir boyut 
katmaktadır. Daha önce kapalı bir yapı içinde bireysel olarak 
oynanan oyunlar artık kimliklerin açıkça belli edilmediği ortak 
sanal mekanlarda oynanabilmektedir. Gerçek sosyal hayat 
için geçerli olan olumlu ve olumsuz tüm olasılıklar bu ortam-
larda da geçerlidir. Bunun sonucu olarak ebeveynlerin çocuk-
larının bu ortamlardaki aktivitelerinin farkında olmaları, gide-
rek daha çok önem kazanmaktadır. Fakat maalesef velilerin 
çocuklarının yaş sınırı olan çevrim içi oyunlara ve sosyal ağlara 
sahte veriler kullanarak üye olduklarının farkında olmamaları 
veya bizzat kendilerinin çocuklarını buralara kaydetmeleri sık 
karşılaşılan bir olgudur. Bu tür bilinçsiz davranışlar çocukların 
zihinsel ve ruhsal gelişim düzeylerinin izin vermediği oyunsal 
içerik ve sosyal davranışlara maruz kalmaları yanında kimlik 
hırsızlığı veya daha ciddi suçlara kurban gitmelerine de yol 
açabilir.

Dijital oyunların çocuk ve gençler üzerindeki etkileri 
öncelikle ailelerin onlarla olan ilişkilerine ardından da ailenin 
dijital medyayı anlama düzeyine bağlıdır. Çocuklarını tanıyan, 
onların hangi dijital oyunları hangi ortamlarda ne sürelerle 
oynadıklarını bilen bilinçli ebeveynler bu alanda hangi sınırları 
koyacaklarına ve hangi davranışları teşvik edeceklerine ken-

dileri karar verebilir. Bunu yapmanın en 
kolay yolu çocuğun veya gencin dijital 
oyunlarla olan deneyimini onunla pay-
laşmak olacaktır. Bu alanda kanun koyu-
culara ve uygulayıcılara düşen görev ise 
toplumun dijital oyunlar ve genel olarak 
da dijital medya alanında bilinçlenme-
sini hızlandıracak eğitim çalışmalarının 
başlaması için gerekli adımları atmak ol-
malıdır. Kanaat önderleri ise dijital oyun-
lara yönelik yersiz korkular ve bilinçsiz 
bir rahatlık arasında çocukların ve genç-
lerin sağlıklı gelişimi için gerekli olan 
bilinçli ve dengeli bir yolun bulunması 
gerektiğini her fırsatta vurgulamalıdır. 

1999 yılında ABD’de gerçekleşen 
Columbine Lisesi Katliamı bu 
endişelerin değerlendirilmesi 

açısından önemli bir örnektir. İki 
lise öğrencisinin aralarında bir 
öğretmenin de bulunduğu 13 
kişiyi ateşli silahlar kullanarak 

öldürdükten sonra intihar etmeleri 
şeklinde gelişen olayın ardından 

basında, gençlerin bu eylemi 
gerçekleştirmelerinin altındaki 

temel etkenin şiddet öğeleri içeren 
dijital oyunlar oynamaları olduğu 

yönünde haberler yer almıştır.
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Gün geçtikçe örneklerini daha çok duymaya ve görmeye başladığımız bir davranış 
biçimi olan “şiddet”, evde, okulda, sokakta, filmlerde, haberlerde, bilgisayar oyunlarında 
hatta reklamlarda bile yer almaktadır. Bu durum özellikle gençleri ve çocukları olumsuz 

etkileyebilmektedir. İnsanları mutlu etme, sakinleştirme, olumlu davranışlara yöneltme gibi 
etkileri olduğu bilinen müziğin de, ritimleri, alt yapıları ve en önemlisi sözleri ile şiddete 

yönelten bir etkisi olabilir.

Giriş  
 Şiddet, güç ve baskı uygulayarak insanların be-

densel veya ruhsal açıdan zarar görmesine neden olan 
bireysel ya da toplu hareketlerin tümüdür.1 Şiddet ya iç-
güdüsel ve bu nedenle toplumsallaşma sürecinde çok az 
değişen, ya da çevre etkenlerinden kaynaklanan bir dav-
ranış olarak görülür.2 Gündelik yaşamın bir parçası olarak 
şiddet, yaşamın sürdürüldüğü veya insan etkileşiminin 
gerçekleştiği tüm alanlarda görülmektedir.3 Bu alanlardan 
bir tanesi de medyadır. Medyada sıkça yer alan müzik öğe-

lerinde çocukların gelişiminde olumlu etkileri olabileceği 
gibi, içerdiği sözleri bakımından olumsuz etkileri de ola-
bilir. Müzik tüm sanat dalları içinde insanları etkileme ve 
birleştirme gücüne en çok sahip olandır. Müziğin insanla-
rı şiddetten uzaklaştırma etkisi olabileceği gibi, ritimleri, 
alt yapıları ve en önemlisi sözleri ile şiddete yönelten bir 
etkisi de olabilir.4 Anderson, Carnagey ve Eubanks’ın 162 
öğrenci ile yaptığı bir çalışmada sözleri şiddet barındıran 
müzikleri dinleyen çocukların, diğerlerine oranla daha 
çok şiddet eğilimi gösterdikleri tespit edilmiştir.5
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Müzik eserlerindeki sözler, melodi ve ritim yar-
dımıyla düz bir metne göre çok daha kolay ezberlen-
mekte ve yıllarca kalıcı olabilmektedir.6 Özellikle kimlik 
arayışının söz konusu olduğu çocukluk ve ilk gençlik yıl-
larında hayran olunan, sevilen şarkıcıların sözleri, birey 
üzerinde çok önemli etkilere neden olabilmektedir. Mü-
ziğin etkileme gücü, şiddet içerikli sözlerle birleştiğin-
de özellikle ilköğretim çocukları için tehlikeli boyutlara 
ulaşabilmektedir. Bu anlamda öğrencilerin dinledikleri 
müzik türlerinin ve şarkıcıların tespit edilerek, bu şarkı-
lardaki şiddet öğelerinin saptanması büyük önem taşı-
maktadır. Durum tespitine yönelik tarama modelinde 
betimsel bir araştırma olan bu çalışmada, Milli Eğitim 
Bakanlığı’na bağlı ilköğretim ikinci kademe seviyesin-
deki öğrencilerin en sık dinledikleri müzik grubu ve şar-
kıcılar belirlenmiş ve bu şarkıcıların şarkı sözlerindeki 
şiddet öğeleri tespit edilerek konu ile ilgili saptamalar 
ve öneriler sunulmuştur. Çalışma Aksaray ilinde eğitim 
gören 1000 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

Bulgular
Araştırmaya katılan 1000 öğrencinin %47.8’ini kız 

öğrenciler, %52.2’sini erkek öğrenciler oluşturmaktadır. 
Öğrencilerin %52.7’si dinledikleri şarkılara internetten 
ulaştıklarını söylemişlerdir. İkinci sırada ise %34.9’la te-
levizyon gelmektedir. Çalışmaya katılan öğrencilerin % 
41.6’ sı Rap ve Hip Hop Müzik, %39’ u Pop Müzik, %8.4’ 
ü Arabesk Müzik, % 4.2’ si Türk Halk Müziği, %2.1’ i Türk 
Sanat Müziği, %4.7’ sinin ise ‘diğer’ seçeneği içinde ge-
nellikle Rock Müziği kastettikleri tespit edilmiştir. Çıkan 
sonuçlar incelendiğinde, Rap ve Hiphop müzik türünün 
tüm müzik türleri içinde %41.6’lık bir yoğunluğa sahip 
olması önemli görülmektedir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin, en fazla Ceza 
isimli Rap şarkıcısını dinledikleri tespit edilmiştir. İkin-
ci sırada İsmail YK, üçüncü sırada 
Hepsi Grubu ve dördüncü sırada ise 
Sagopa Kajmer’i dinledikleri belir-
lenmiştir. Öğrencilerin dinledikleri 
şarkıcı ve gruplara bakıldığında, ge-
nel olarak yaşlarına uygun olmayan 
şarkıcı/müzik gruplarını dinledik-
leri görülmüştür. Öğrencilerin en 
sık dinledikleri şarkıcı ya da müzik 
gruplarının şarkı sözleri incelendi-

ğinde, çoğunlukla şiddet, cinsel içerik ve karamsarlık 
dikkat çekicidir.

Araştırmaya katılan öğrencilerin 649’u dinledikle-
ri şarkıcı ya da müzik gruplarını dinleme nedeni olarak 
şarkıların melodilerinin güzel olmasını göstermişlerdir. 
Daha sonra sırasıyla şarkıların sözlerinin güzel ve an-
lamlı olduğu (590 öğrenci); şarkıcıların sesi güzel ol-
duğu (509 öğrenci); şarkıların tempoları ve sözleri hızlı 
olduğu (417 öğrenci ); giyim tarzları güzel olduğu (265 
öğrenci); güzel dans ettikleri (224 öğrenci) ve diğer (30 
öğrenci) nedenler belirtilmiştir.

Yorum
Araştırmaya dâhil olan öğrencilerin %41.6’ sının 

Rap ve Hip Hop Müzik dinlediği saptanmıştır. Bu duru-
mun nedenlerinin başında bu müzik türünün son yıllar-
da popüler olması, medya organlarında sık yer bulması 
gelir. Ayrıca şarkı sözlerinin tekerleme gibi hızlı söylen-
mesi, çocukların şarkı sözlerini ezberlemelerini daha 
kolaylaştırmaktadır.

Öğrencilerin en sık dinledikleri Rap ve Hip-Hop 
müzik türlerine ait şarkıların önemli bir kısmının sözleri 
son derece ağır küfürler, argo sözler ile en uç derecede 
şiddet öğeleri barındırmaktadır. Örneğin en çok dinle-
nen şarkıcı olduğu belirlenen Ceza’nın “3 Atlı 7 Katlı” adlı 
şarkısı çok ağır argo sözler içerirken, D. J. Akman’ın ‘Kızlar’ 
adlı şarkısı da örnek bile verilemeyecek oranda ağır sözler, 
cinsel içerikli mesajlar barındırmaktadır. Ceza’nın “Eksik 
Etek” adlı şarkısında da benzer öğelere rastlanır. Böyle şar-
kı sözlerinin kız ve erkek öğrenciler arasında cinsel ayırıma 
neden olabileceği, kadınlara ‘cinsel obje’ sıfatının yakıştırıl-
ması bakımında da son derece tehlikelidir. Şarkılarda kulla-
nılan Türkçenin bozukluğu ve yabancı kelimelerin sürekli 
Türkçe ile yan yana yer alması dikkat çekici bir başka bo-
yuttur. Büyük ölçüde kız öğrenciler tarafından dinlenildiği 

belirlenen İsmail YK’nın şiddet içeren 
şarkı sözlerinin yanında pek çok şarkı 
sözünde de aşırı cinsellik, düzgün kul-
lanılmayan Türkçe ve anlamsız sözler 
sık sık görülmektedir. 

Rap ve Hip-Hop şarkılarında 
çoğu kez tüketim kültürü aracı olarak 
kabul edildiği için eleştirilen popü-
ler müziğe sataşmalar olduğu dikkat 
çekmektedir. 

İçeriğinde şiddet öğesi barındıran 
sözlere sahip kimi şarkılar son 

yıllarda gençler hatta ilköğretim 
çağındaki çocuklar arasında yoğun 

ilgi görmeye başlamıştır. Ağır 
hakaretler, vahşet, intikam içerikli 

bu sözlerin, hareketli bir ritim 
eşliğinde ezberlenme hızı ve akılda 
kalma etkisi de kat kat artmaktadır.
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Ancak bu eleştirilerin dozu çoğu kez 
hakaret ve küfürlere ulaşmaktadır. 

Rap ve Hip-Hop şarkılarında işlenen 
bir başka konu ise ‘beddua’dır. Örneğin, 
D.J. Akman’ın  ‘Beddua’ adlı şarkısı, “kor-
kutucu” olarak nitelendirilebilecek bed-
dua sözleriyle ve ağır küfürlerle doludur. 

Rap ve Hip-Hop şarkı sözleri incelen-
diğinde ‘Kolera Verse’nin ‘Af Benim İşim 
Değil’ şarkısında olduğu gibi bağışlama-
ya karşı mesajlar içeren, Model XL Grubu-
nun ‘Sana Söyledim ...’ adlı şarkısında olduğu gibi şiddet 
içerikli cinsel saldırı mesajlarına da rastlanabilmektedir.

Şarkı sözlerinde ve grup isimlerinde de şiddet öğe-
si sıkça kullanılmaktadır:  Katil Oluruz, Psikopat, İdam 
Sehpası, Doğuştan Katil, Kafadan Vur, İnfaz, Lanet Ettim, 
Giyotin, İnfaz, Nefret, Tehdit…

Rap ve Hip-Hop şarkıcılarının konser afişlerinde 
kan, silah gibi görüntülerin yanı sıra sigaranın ön pla-
na alındığı fotoğrafl ar da olumsuz örnek teşkil edecek 
niteliktedir.

Elbette şarkı sözü ve resim örnekleri verilen şarkı-
cı ve müzik gruplarının tüm şarkı sözleri aynı derecede 
şiddet öğeleri ve argo sözler içermemektedir. Türkçe 
sözlü Rap ve Hip Hop şarkılarının olumlu mesajlar ve-
ren örnekleri de yok sayılamaz. Ancak çoğu öğrenci ta-
rafından ezbere bilinen bu şarkılar, ne amaçla yazılmış 
olursa olsun, genel olarak incelendiğinde video kliple-
ri, şarkı sözleri, bu müzikleri yapanların davranışları ve 
yaşam biçimleri gençler ve çocuklar üzerinde şiddete 
yönelmeye neden olabilir. Şiddetin yanında aşırı cinsel-
lik, sigara kullanımı gibi davranışlar da dikkat çekmek-
tedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin dinledikleri şarkı 
sözlerinin çoğunun şiddet ve küfür barındırması ve bu 
öğrencilerin 590’ının dinledikleri şarkı sözlerini güzel ve 
anlamlı bulması da son derece dikkat çekicidir.

Öneriler
Bu araştırmada elde edilen sonuçlara dayanıla-

rak aşağıdaki önerilerin getirilmesi uygun görülmüş-
tür. Öneriler sadece şiddet içerikli sözler içeren müzik-
lere yönelik değil, şiddet öğesinin oluşumuna yönelik 
olarak da genişletilmiştir: Eğitim sisteminde sanat eği-
timine daha fazla önem verilmeli, nitelikli sanat ve mü-
zik örnekleri öğrencilere tanıtılmalıdır. Okullarda Med-

ya Okur-Yazarlığı dersi zorunlu ders olarak verilmelidir. 
Medya Okur-Yazarlığı dersi, müzik eğitimi ve müzik be-
ğenisi açısından zenginleştirilmedir. Çocuklar ve genç-
ler tarafından sık dinlenen şarkıcı ve müzik grupları-
nın şarkı sözleri konusunda toplumsal bir bilinçle ha-
reket etmeleri büyük önem taşır. Şarkı sözlerinin yazıl-
masında bu hususa dikkat edilmelidir. Çocukların tele-
vizyon izleme saatleri sınırlandırılmalı, hangi televizyon 
programlarını izledikleri, sinemada hangi filmlere gittik-
leri, internette hangi siteleri takip ettikleri ve nasıl söz-
ler içeren müzikler dinledikleri takip edilmelidir. Televiz-
yon programlarında, sinemalarda, bilgisayar oyunların-
da, müzik videolarında, şarkı sözlerindeki şiddet hak-
kında çocuklarla konuşulmalı, bu tür davranışların ger-
çek hayatta ne kadar acı verici sonuçlar doğurabileceği 
anlatılmalıdır. 

* Bu çalışma Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde 2009 yılında Feyzan Gö-
her Vural danışmanlığında Burcu Taşal tarafından tamamlanan yüksek lisans çalışması-
na dayanarak oluşturulmuştur. Bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi 25 Nu. Mart sayısında yayınlanan makalenin özetlenmesiyle oluşturulmuştur.
1.   Polat, O., Çocuk ve Şiddet,  İstanbul, Der Yayınları, 2001, s.12; Güneş, A., Okulda 

Şiddetli Ağrı Var, Ankara, Tutku Yayıncılık, 2006, s. 72.
2.   Moses, R.( 2007), “Şiddet Nerede Başlıyor?”, Düşünce Dergisi, Yapı Kredi Yayınları, 

6-7, s. 23-27.
3.   Kızmaz, Z. (2006), “Şiddetin Sosyo-Kültürel Kaynakları Üzerine Sosyolojik Bir Yakla-

şım”, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:16, Sayı:2, s. 248
4.   (Vural) Göher, F. (2008a), “Şarkı Sözlerindeki ‘Şiddet’li Sorunlar”, 3. Ulusal Sanat Eği-

timi Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, s. 311.
5.   Anderson, Craig A., Carnagey L.N., J.Eubanks (2003) “Exposure tu Violent   Media: 

The Eff ects of Songs with Violent Lyrics on Aggresive Thouhts and Feelings”, Jour-
nal of Personality and Social Psychology, 84/5, s. 960.

6.   (Vural) Göher, F. (2008b), “Müziğin Yabancı Dil Eğitiminde Yeni Kelimelerin Bel-
lenmesine Katkısı: İlköğretim Dördüncü Sınıf ve Üniversite Öğrencileriyle Yapılan 
İki Çalışma”, Müzik ve Bellek Sempozyumu: I. Müzikoloji Günleri, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, İstanbul, s. 13.
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Sa'dî-i Şirâzî

Öfke, pusudan askerini saldırttığı zaman,

ortada ne insaf kalır,
ne takva, ne de din kalır.
Ben şu göklerin altında,

bunca meleği ürküten

böyle şeytan görmedim.
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ŞER‘İYYE SİCİLLERİ’NDE 
CİHANŞUMÛL BİR MERHAMET 

ÖRNEĞİ
Ayhan IŞIK*

* Arşiv Uzmanı, İstanbul Müftülüğü Şer'î Siciller Arşivi
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 Osmanlı’nın kâinata bakışındaki incelik, hayvanlara 
ve tüm canlılara yönelik merhametiyle de tezahür eder. Bu 
bakış, kökleri İslâm medeniyetine uzanan derin kültürel bi-
rikimle yoğrulmuş bir düşüncenin örnekliğini ortaya koyar. 
Osmanlıda Allah’ın Kitabı ve Hz. Peygamber’in sözleriyle 
bütünleşen bir toplum yapısı hâkimdir.

Kur’ân-ı Kerim’de bazı sureler çeşitli hayvan isimleriyle 
isimlendirilmiş [Mesela, Bakara (inek), Nahl (arı), Ankebût 
(örümcek), Neml (karınca) sureleri gibi], bir ayet-i kerimede 
(Nahl, 16/8) bazı hayvanların doğal görevleri belirtilmekte 
ve esasen hayvanların insanların yararı için yaratıldıkları 
ifade edilmektedir. Tıpkı insanlar gibi öteki canlıların da 
Allah’a ibadet ettiğini bildiren Kur’ân, kuşların da bir dili-
nin, bir ibadet ve tesbihinin bulunduğunu belirtilmektedir 
(Nûr, 24/41; İsrâ, 17/44). Hadislerde hayvan hakları konu-
sunda ısrarlı bir şekilde vurgulanan husus onların yaşama 
haklarıdır. Hz. Peygamber’in tavsiye, emir ve uygulamala-
rında belli başlı zararlılar hariç (bkz. Buhârî, “Bed‘ü’l-halk”, 
16) hayvanların faydasız ve keyfî bir şekilde öldürülmesi 
yasaklanmış, hayvanlara merhametli davranılması gereği-
ne işaret edilmiştir. 

Osmanlıda ilk dönemlerden beri hayvanları korun-
ma ve onlara işkenceyi önlemeye yönelik kanunî tedbir-
lerin alındığı bilinmektedir. Leylekler için kurulmuş vak-
fiyeler bulunduğu gibi onların ve diğer bazı hayvanların 
tedavisiyle ilgilenilen ilk Osmanlı hayvan hastanesi olan 
Gurabahâne-i Laklakân Bursa’da inşa edilmiştir. Bunun 
yanı sıra at ve merkeplerin haklarının tanzimine dair fer-
manların yer aldığı belge ve eserler de mevcuttur. Ayrıca 
cami kenarlarına kuşlar için yapılmış aşiyanlar, su kâseleri 
gibi örnekler bu medeniyetin azizli-
ğine ve merhametine vurgu yapmak-
tadır. Şer‘iyye Sicilleri’nde de konuyla 
ilgili epeyce belge bulunmaktadır. 
İstanbul’daki iskelelerde odun, kö-
mür, kereste, kireç, zahire, ahcar gibi 
gerekli malzemelerin nakli için kulla-
nılan yük ve taş taşıyan merkeplerin 
sabahtan ikindiye kadar çalıştırılma-
sı, Cuma günleri dinlendirilmeleri, 
hayvanlara tahammüllerinin üstün-
de yük yüklenmemesi, zayıf ve yor-
gun hayvanlara eziyet edilmemesi, 
hammâllar kethüdasının gereken 
uyarılarda bulunması, tembihe uy-

mayanların soru sorulmaksızın cezalandırılması özellikle 
vurgulanmıştır. Hammâlların, yüklerini boşalttıktan sonra 
yorgun merkeplerinin üzerine binmelerini engellemek için 
semerleri üzerine çatal demir konulması emredilmiştir. Ay-
rıca onların yollardaki kadın, çocuk veya ihtiyar adamlara 
bakmadan süratle yanlarından geçip üzerlerine çamur ve 
pislik sıçratarak elbiselerini kirlettiklerinden çorbacılar ve 
kol çukadarları tarafından uyarılmaları ve huzurda yargı-
lanmak üzere getirilmeleri istenmiştir.  

Her türlü millet, din, dil ve ırkı bünyesinde barındıran 
Osmanlı toplumsal yapısının her safhasına âdeta ayna tu-
tan Şer‘iyye Sicilleri, bu medeniyetin hayat verdiği insan-
ların ortaya koyduğu nizama gönderme yaparken, onların 
hayvanlara gösterdiği merhametin büyüklüğünü de göz-
ler önüne sermektedir. Bu Rahman’dan ötürü rahmeti ku-
caklayan düşünce örneği, aziz ecdadın torunları yani bizler 
için tevarüs edilecek en önemli mirastır.

Konuyla İlgili Şer’iyye Sicilleri’nden Örnekler
İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi İstanbul 

Kadılığı 106 numaralı sicil defterinin 71b varağındaki ikinci 
kaydın transkripsiyonudur:

İstanbul’daki iskelelerde odun, kömür, kereste, kireç, 
zahire, ahcar gibi gerekli malzemelerin nakli için kullanılan 
beygir ve merkeplerin sabahtan ikindiye kadar çalıştırılma-
sı, Cuma günleri dinlendirilmeleri, hayvanlara tahammül-
lerinin üstünde yük yüklenmemesi, zayıf ve yorgun hay-
vanlara eziyet edilmemesi hususunda sâdır olan ferman.

Bâ-sah
İstanbul Kadısı Fazîletlü Efendi
Dârü’s-Saltanâti’s-Seniyye’de kâin iskelelerden ha-

tab ve kereste ve kömür ve kireç mi-
sillü eşya nakliyle me’lûf ve i‘mâl olu-
nan hammal bârgirleri ve taşçı mer-
kebleri beher gün tulû‘-ı şemsden 
vakt-i asra kadar i‘mâl olunup vakt-i 
mezkûrdan evvel ve sonra i‘mâl olun-
mamak ve yüklerini mahallerine ge-
tirip avdetlerinde üzerlerine binilme-
mek ve husûsen eyyâm-ı Cuma’da 
hiç işlenmeyip külliyen te‘âtîl ile hay-
vanlar dinlendirilmek mu‘tâd-ı kadîm 
ve fermân-ı âlî nizâmından ise de 
bir müddetten berû bakılmayarak o 
makūle bârgir ve merkeb hammal-
ları fermân-ı âlî ve nizâm-ı kadîmin 

Her türlü millet, din, dil ve ırkı 
bünyesinde barındıran Osmanlı 

toplumsal yapısının her safhasına 
âdeta ayna tutan Şer‘iyye Sicilleri, 

bu medeniyetin hayat verdiği 
insanların ortaya koyduğu nizama 

gönderme yaparken, onların 
hayvanlara gösterdiği merhametin 

büyüklüğünü de gözler önüne 
sermektedir. Bu Rahman’dan ötürü 

rahmeti kucaklayan düşünce 
örneği, aziz ecdadın torunları yani 

bizler için tevarüs edilecek en 
önemli mirastır.
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mugâyiri hareket birle hayvânâtı ilkāya mütecâsir olduk-
ları bi’l-ihbâr mütehakkık ve bu husûsun men‘iyle ahvâl-i 
kadîmeye ri‘âyet olunmak üzre nizâma rabt olunması 
husûsuna irâde-i seniyye müte‘allik olmaktan nâşî olbâbda 
izzetlü Sekbanbaşı Ağa’ya hitâben fermân-ı âlî ısdârıyla 
tenbîh olunmak olmağla imdi ba‘de’l-yevm hammal 
bârgirleri ve taşçı merkebleri mu‘tâd-ı kadîm üzre tulû‘-ı 
şemsden vakt-i asra değin işlemek ve vakt-i mezkûrdan 
evvel ve sonra zinhâr i‘mâl olunmamak ve yüklerini götü-
rüp avdetlerinde üzerlerine binilmemek ve tama‘-ı hâme 
teb‘iyyet ile tahammüllerinden ziyâde yükletilip te‘addî 
ve eziyet verilmemek ve Cuma günlerinde külliyen te‘âtîl 
ve men‘ olunup hayvanlar dinlendirilmek üzre mu‘tâd-ı 
kadîme ri‘âyet olunup bundan sonra fermân-ı âlînin hilâfı 
ve nizâm-ı kadîme münâfî hareket olunur ise bi-Rabbi’l-
Kâbe o makūle bârgir ve merkeb hammalları bilâ-su’âl 
te’dibleriyle mücâzât olunacağı emr-i mukarrer idüğünü 
gûş u hûşlarına ilkā ve lâzım gelenlere tenbîh ile bu emr-i 
memnû‘iyyet ve mu‘tâd-ı kadîme ri‘âyet husûslarına ale’d-
devâm dikkat olunup hilâf ve men‘i vukû‘a gelmemesi 
esbâbını istihsâle himmet ve nezâret eyleyesiz deyû.

Fî 22 Receb sene [1]228/ [21 Temmuz 1813]

İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi İstanbul 
Kadılığı 213 numaralı defterinin 52-53 no’lu sayfasındaki 
ikinci kaydın transkripsiyonudur:

İhtisâb Nâzırı saâdetlü atûfetlü Mehmed Ağa 
Hazretleri’yle Ebniye-i Hassa Müdürü sâbık saâdetlü Adül-
halim Efendi bi’l-iştirâk takdîm eyledikleri bir kıt‘a memhûr 
takrirleri me‘âlinde sudûr-ı izâmdan İstanbul Kadısı sâbık 
fazîletlü semâhatlü Halim Efendi Hazretleri’nin takdîm 
eylemiş olduğu müzekkiresinde tafsîl ve beyân olunduğu 
ve şifâhen emr ü fermân buyurulduğu üzre at ve merkeb 

hammalları ve midillücüler ve arabacılar kethudâları celb 
ile cirm ü cisimleri hakîr olan Çamardı ve Akyazı ve Sarut ve 
anlara mümâsil yerlerde sürülecek kerestenin merkeblere 
ve boyralık ve kızanlık ve bunlara müşâbih vasatü’l-cirm 
olan kerestenin bârgirlere ve bunlardan mâ-adâ sâir ecnâs 
kerestenin cümlesi arabalara tahmîl olunarak fîmâ ba‘d 
merkeb ve bârgirin kaldıramayacakları kerestelerin yükle-
tilmemesi ve beşer altışar hayvanın onar on ikişer yaşında 
olan makūlelerini sürücü tayin, birden bire sürdürmeye-
rek kereste ve hatab ve kireç ve taş ve tuğla ve bunların 
emsâli yük taşıyan merkeblerin üç nihâyet dört ve bir ve 
bârgirlerin dahi iki nihâyet üçüne bir zabt u idâreye mukte-
dir sürücü tayîn olunmasını ve sâlifü’z-zikr yük bârgirleriyle 
izci bârgirlerinin sürücüleri avdetlerinden üzerlerine bin-
memek için kadîmden berû bârgirlerin üzerlerinde mancı-
nık olup yakın vakitte kaldırılmış olan çifte sürü bağlatırlar 
mancınıkdan demirsiz semer bulunmaması ve avdet eder 
hayvanlar başıboş salıverilmeyip ve karıştırılmayıp birbiri 
arkasına bağlanarak yularlarından yedilmesi ve nakliye-
si maktû‘an bazar olunan yüklerin adetlerinden ziyâde 
ve hayvanlar avdet eyledikleri vakit bir müddetcik din-
lendirilmedikçe yola vurmamaları ve ikindiden sonra ve 
Cuma günlerinde asla bu misillü hayvanât binilmemesi ve 
yük dahi yüklettirilmeyerek istirahât ettirilmesi husûsları 
ekîden kethüdâ-yı merkūmûna ifâde ve tefhîm olunmuş 
olmağla ber-vech-i muharrer bunun hilâfını yani Asitane-i 
feyz-âşiyânede sokaklarında hüsn-i üslûb ve tarz-ı mergûb 
üzre yapdırılmış olan bu şose yollar[ın] ve kaldırımların bo-
zulması eşyâ-i sebîlin gerek ashâb-ı dekâkîn ile sâireye bir 
vechile mazarrat ve hayvanâta eziyet [53] misillü harekât[a] 
mütecâsir olanlar görüldüğü anda te’dîbât-ı lâyıkaları icrâ 
olunmak ve sâye-i ma‘delet-vâye-i cenâb-ı zıllullâhın 
kâffe-i mevâd mihver-i lâyıkında deverân eylediği misil-
lü bu husûs-ı hayriyyet- nusûsun kemâ-yenbağî merkez-i 
lâyıkında idâmesi husûsuna ale’l-istimrâr me’mûrîn taraf-
larından dekâyık-ı lâzime ve ikdâmât-ı kâmilenin îfâsına 
i‘tinâ kılınmak üzre keyfiyetin mâliye muhâsebesine kayd 
ile İstanbul mahkeme ve nâzır-ı mûmâ-ileyh ile kethüdâ-
yı merkūmun taraflarına başka başka lâzım gelen ilmü-
haberlerin i‘tâsı ve husûsunu ve tahrîr ve inhâ etmele-
riyle mûcebince kayd ile ilmühaberleri tahrîr olunmağla 
fermân-ı âlî mûcebince kayd olunup diğer ilmühaberleri 
verilmekle keyfiyet ma‘lûm olmak için İstanbul mahkeme-
sine dahi işbu ilmühaber verildi.

Fî 10 Şa‘ban sene [12]54/ [28 Ekim 1838] 
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"Kuvvetli ve kahraman pehlivan, 
herkesi yenen kimse değildir. Kuv-
vetli ve kahraman pehlivan ancak 
öfke zamanında nefsine hâkim 
olan ve öfkesini yenen kimsedir." 
Hadis-i Şerif
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ŞİDDET
KİTAPLIĞI

Kâmil BÜYÜKER*

 Şiddet insanlığın varoluşundan bu yana şu veya bu 
şekilde gündemimizde. Başta Kur’an-ı Kerim olmak üzere 
kutsal metinler, Habil ile Kabil’den başlayarak, şiddeti ve 
şiddetin doğurduğu sonuçları gözler önüne serer. Bunun 
yanında şiddeti etraflıca konuşmak, sonuçları değil önce ne-
denlerini tartışmak ve doğru okumalar yapmak için önemli 
verilere ihtiyaç vardır.

Toplumu Sarsan, Kardeşliği Bozan Bir Afet: Şiddet
Bu noktada zikredilmesi gereken ilk eser, Prof. Dr. Orhan 

Türkdoğan’ın, Sosyal Şiddet ve Türkiye Gerçeği’dir (Timaş 
Yay., 1996, 440 s.). 1990’lı yılların önemli tahlillerini içinde 
barındıran eser, bugün de hâlâ güncelliğini korumaktadır. 
Yazar özellikle 1980 sonrasına atıf yaparak şunları dile geti-
riyor: “Günümüz Türk sosyolojisinde, sosyal şiddet ve norm 
bozukluklarına dayalı karşıt-kültür akımları 80’ler sonrası da 
giderek dallanıp budaklanmıştır. Bu nedenle sosyolojinin 
sosyolojisi diye belirlediğimiz bu yeni yan disiplin alanında 
toplumsal şiddete yönelik araştırmalara ihtiyaç vardır.” (s.11). 
Yedi bölümden oluşan eserde yazar, bugün ihtiyaç duydu-
ğumuz kardeşlik iksirinin tek yolunun İslâm etrafında bütün-
leşmeden geçtiğini ifade ediyor. Yazarın özellikle 1968-1980 
yılları gençlik hareketleri, siyasî fraksiyonlar, bölgesel anarşi 

faaliyetlerinin masaya yatırıldığı eserde sosyal şiddet için 
öneriler başlığı altında sunduğu teklifler dikkat çekiyor.

Şiddet-toplum ilişkisini ya da çıkmazını akademik bir 
üslupla ve yeniden yorumlayan bir diğer yazar da Prof. Dr. 
İbrahim Balcıoğlu. Eserinin ismi ise Şiddet ve Toplum (Bilge 
Yay., 2001, 211 s.). “Toplumların şiddet sarmalından çıkma-
sı için doğru sosyolojik tespitlerin yapılmasının gerekliliğini 
ifade eden, şiddet sadece bir otorite sorunu değil, kişilerin 
sorunudur” diyen yazar, “Şiddetin Psikolojik, Politik ve Etik 
Yönü” başlıklı yazısında Nizamülmülk’den şu önemli satırları 
alıntılamıştır:

“Bir hükümdarın ihtiyaç duyduğu en önemli şey sağ-
lam bir itikattır, çünkü hükümdarlık ve din iki kardeş gibidir. 
Ne zaman bir ülkede huzursuzluk patlak verirse dinî mese-
leler de bundan dolayı sıkıntıya girer; sapkınlar ve kötüler 
ortaya çıkar ve ne zaman dinî problemler düzensizleşirse 
ülkede karışıklık patlak verir; kötüler gücü ele geçirir ve hü-
kümdarı (devleti) güçsüz düşürür; sapkınlık ve düzensizlik 
büyüyüp yaygınlaşır ve ayaklanmalar baş gösterir.” (s. 135). 
Eserde ayrıca şiddetin tüm boyutları ele alınırken, modern-
leşme şiddet ilişkisi gibi şiddetin farklı boyutlarına da temas 
edilmiştir. 

Kitabın K’si
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Şiddetin Merkezinde Saf Bir Yürek: Çocuk
Şiddetin en fazla mağdur ettiği kesimlerin başında hiç 

şüphesiz çocuklar gelmektedir. Okulların, boşanmaların, 
sokakların, köprü altlarının, anne-baba şiddetinin mağduru 
ve mazlumu olan çocuklar özel ilgi ve şefkate muhtaçlar. Bu 
yüzden yine erbabına ve kitaplara müracaat etmemiz ge-
rekiyor. Bunların ilki, Okullarda Şiddet ve Çocuk Suçluluğu, 
Çocuk ve Suç, (Hegem Yay., 2006, 311 s.) adını taşıyor. Bunun 
devamı niteliğindeki çalışma ise Okullarda Şiddet ve Çocuk 
Suçluluğu, Eğitim ve Şiddet, (Hegem yay., 2006, 315 s.) başlı-
ğını taşıyor. İki eserin de editörlüğünü Prof. Dr. Ş. Şule Erçetin 
yapmış.

Önemli bir edisyon çalışma olan bu iki eserde çok 
önemli isimler makaleleri ile yer almış: Yrd. Doç. Dr. Bekir 
Buluç, Nilüfer Erol, Prof. Dr. Necmeddin Tozlu, Yrd. Doç. Dr. 
Esed Yağcı, Prof. Dr. Ş. Şule Erçetin, Yrd. Doç. Dr. İkram Çınar, 
Yrd. Doç. Dr. Filiz Bilge, Yrd. Doç. Dr. Kemal Duruhan, Nihad 
Şad, Yrd. Doç. Dr. Kazım Seyhan, Doç. Dr. H. İbrahim Bahar, 
Doç. Dr. Ali Çayköylü, Doç. Dr. Murat Kuloğlu, Hatice Aksu, 
Semih İrfaner, Başkomiser Ramazan Terkeşli v.d. Okulda baş-
layan şiddeti bunun sacayağını temsil eden televizyon, kü-
reselleşmenin doğurduğu yeni sıkıntılar, eğitim-öğretimde 
yanlış algılar ve uygulamaları derinlemesine işleyen ilk çalış-
ma, bu sahada önemli bir boşluğu dolduruyor. Çocuğu suç 
kavramıyla yan yana getiren amilleri ise yine Polis Akademi-
si hocaları, başkomiserler, çocuk psikologları ve pedagoglar 
kaleme almış. Yapılan araştırmalar, istatistikî veriler gösteri-
yor ki çocuk hakları konusunda duyarsızız ve çocuğu suçla 
buluşturan etkenleri toplum olarak bizler tetikliyoruz.

Şiddet ve Çocuklarımız (Diyanet İşleri Başkanlığı yay. 
2008, 54 s.) kitabı da Elif Arslan tarafından kaleme alınmış. 
Gerek fiziksel, gerek duygusal şiddete maruz kalan çocuk-

larımız bu cendereden nasıl çıkacaklar, bu süreç onları nasıl 
etkiliyor? Bu soruların cevabını eserde bulabilmek mümkün.

Ve diğer kitaplar:
- Sait Çamlıca, Anne Katili Nasıl Yetişir? Çocuk-Aile-

Medya ve Şiddet, Akis Kitap, 2010, 176 s.
- Dr. Hamdi Kalyoncu, Aile İçi Şiddet ve Şiddet Ortamın-

da Çocuklar, Popüler Yay., 2009, 136 s.
- Halil Ekşi/ Yrd. Doç. Dr. Erkan Yaman, Çocuk ve Ergen-

de Şiddet & Karma Meodolojiye Dayalı Bir Alan Çalışması, 
Kaknüs Yay., 2010, 192 s.

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir diğer 
husus ise son dönemde en fazla mağduriyetin yaşandığı ka-
dına yönelik şiddettir. Bu hususta da son dönemde dikkate 
değer eserler yayınlanmıştır: 

- Emine Öztürk, Türkiye’de Aile, Şiddet ve Kadın Sığın-
ma Evleri, Birey Yay., 2010 232 s.

- Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Aile İçi Şiddet / Kadının ve 
Çocuğun Korunması, Elma Yay., 2006, 232 s.

-Prof. Dr. Aliye Mavili Aktaş, Aile İçi Şiddet ve Önleme 
Yolları, Somgür Eğitim Hizmetleri Yay., 160 s.

- Ayşe Gül Altınay/ Yeşim Arat, Türkiye'de Kadına Yöne-
lik Şiddet, Metis Yay., 2008, 200 s.

Dünyaya Çekip Çeviren Şiddet ve Odakları
Uluslararası şiddet, şiddeti besleyen odaklar ve bu 

odakların oluşturduğu kamuoyu hepimizin dikkatle izlediği 
hususların başında geliyor. Öyle ki İslâm’la şiddeti özellikle 
yan yana getirmeye yönelik maksatlı bir propaganda dik-
kati çekiyor. Yaratılmak istenen İslâm korkusu (İslamofobi) 
neden ve hangi maksatla ortaya çıkıyor? Neden bir başka 
din değil de İslâm-terör vurgusu altı çizilerek vurgulanıyor? 
Bu hususta önemli çalışmalardan iki kitaba dikkat çekmek-
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te fayda var. İlki Hannah Arendt, Şiddet Karşıtı Söylem (haz. 
Hasan Çiçek, Bilge Adamlar, Van, 2009, 240 s.). Diğer eser ise, 
Terörizm ve İslâm başlığını taşıyor. (Abdullah Uçar, Konya 
2007, 288 s.) Ancak esas önemli çalışmanın İslâm’ın alternati-
fi gibi gösterilen sevgi ve hoşgörü dini (!) hristiyanlık üzerine 
yapılan Dinsel Şiddet-Sevgi Söyleminden Şiddet Realitesine 
Hıristiyanlık- (Etüt Yay., Samsun 2002, 112 s.–2. baskı Risale 
2006, 90 s.) başlığını taşıyan eser olduğunu söylemeliyiz. 
Zira eserin yazarı Şinasi Gündüz, 11 Eylül saldırısından son-
ra gündeme gelen İslâmi terör kavramını daha da önemlisi 
dinle irtibatlandırılmaya çalışılan şiddet olaylarını masaya 
yatırıyor. Sevgi dini Hristiyanlık kavramları üzerine sorgula-
ma yapan yazar, bu tanımı şu yorumlarla çürütüyor:

“Hristiyanlık tarihine baktığımızda maalesef Ortaçağ-
dan günümüze kadar süregelen bir şiddet tarihi görüyoruz. 
Hristiyanlığın kutsal değerlerini oluşturan İsa Mesih, din, 
kurtuluş, kilise ve rahipler adına gerek Hristiyan olmayan 
ötekilere karşı gerek Hristiyanlık içerisinde yer almakla bir-
likte inanç ve gelenekleri itibarıyla heretik (sapkın) olarak 
görülen gruplara karşı sürdürülen şiddet hareketleri tarihin 
hafızasına kazınmıştır” (s. 39). Kitap dört ana başlıktan olu-
şuyor: Din ve Şiddet, Hristiyanlıkta Şiddet, Şiddet ve Bireysel 
Özgürlük ve Değerlendirme. Yazarın değerlendirmesinde 
şu satırlar dikkat çekici: “Şiddetin meşruiyetiyle ilgili çarmıh 
teolojisi bağlamında oluşturulan metin, Hristiyan bireylerin 
bilinçaltlarında her zaman şiddet ateşini yakmaya hazır bir 
kıvılcım durumundadır ve korkarım ileride de bu özelliğini 
sürdürecek gözükmektedir” (s. 105). Hakikat asla gizli kal-
maz. Bu eser realitenin hiç de bilinen gibi olmadığını ortaya 
koyuyor.

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken bir diğer 
çalışma Siyasal Şiddet ve Terörizm, (Hayati Hazır, Nobel Yay. 
2001, 168 s.) başlığıyla yayınlanmış. Demokraside istikrarsız-
lığın sebebi olarak siyasal şiddet ve terörizmi işleyen yazar 

Hayati Hazır, şiddetin tanımını şöyle yapıyor: “Şiddetle ilgili 
tanımlara bakıldığı zaman hepsinde bulunan tek ortak nok-
tanın fiziki güç kullanılması olduğu görülür. Ama şiddetin 
yalnız insan vücuduna ve mala zarar veren saldırı değil, aynı 
zamanda fert üzerinde psikolojik tahribat yapan bir yönü de 
vardır. Mesela fertlerin bazı tarikatlarca yapılan telkinlerle 
zihinlerini baskı altında tutmaları, her fırsatta sürekli olarak 
aşağılanıp suçlanmaları şeklinde uğradıkları şiddet yüzün-
den rastlanan intihar olayları az değildir. Bu ve başka ben-
zeri örnek olaylarda kullanılan şiddet fiziki olmaktan daha 
çok psikolojiktir” (s. 19). Yazar şiddet ve terörü sistematik bir 
ideoloji haline getirmeye çalışan ismi Sartre olarak takdim 
ederken, Sartre’a göre tarihin gerçek belirleyici gücü kıtlıktır. 
Bu kıtlığa karşı mücadele eden insanların her biri amansız 
bir yarış içindedir. Bu yüzden de birbirlerinin düşmanıdırlar, 
(s. 49-51) der.

Bu başlık altında değerlendirilmesi gereken diğer ki-
taplar:

- Yrd. Doç. Dr. Kadir Albayrak, Semavi Dinlerde Barış ve 
Şiddet İkilemi, Sarkaç Yay., 236 s.

- Pieter Spierenburg, Cinayetin Tarihi & Ortaçağ'dan 
Günümüze Avrupa'da Bireysel Şiddet, Çev. Yiğit Yavuz, İleti-
şim Yay., 2010, 376 s.

Şiddete Karşı Aykırı Duruşlar
Sömürgeciliğe karşı direnişin idolü olmuş, sembol isim-

lerden Gandhi’yi anlatan önemli bir çalışma Thomas Metron 
tarafından kaleme alınmış. Eser Gandhi ve Şiddet Dışı Dire-
niş, (çev. Seda Çiftçi, Kaknüs Yay., 2003, 128 s.) adını taşıyor. 

Bağımsız Hint devleti kurma yolunda büyük bir mü-
cadele yürüten Gandhi’nin yazılarından seçmelerin yapıldı-
ğı eserde Gandhi’nin hakkında şu satırlara yer veriliyor: C. 
Rajagopalachari’den: “Modern teknoloji ile para ve gücün 
parıltısı öylesine baştan çıkartıcıdır ki kimse bir kişi bile bu 
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cazibeye karşı koyamaz. Gandhi’nin felsefesine inanan ve 
hâlâ sade bir toplumda mütevazı bir yaşam sürmenin haya-
lini kuranlar bir avuç kaçıktan ibarettir.” “Şiddet her durum-
da, zayıflığın ve karmaşanın bir ifadesidir. Şiddete eğilimli 
olan zayıf bir adam, tesadüflere göre hareket eder. İstikrarlı 
olarak âdil ve dürüst hareket eden, şiddet dışı olan insandır 
(dolayısıyla da şiddet dışı toplum olur). Bu nedenle gerçek-
ten özgür ve âdil olması istenen bir toplum, şiddet dışılığın 
temelleri üzerine inşa edilmelidir.” (s. 66).

Çağdaş düşünce özgürlüğünün en önce gelen savu-
nucularından Suriyeli Müslüman düşünür Cevdet Said’in 
yazılarından derlenen çalışmanın ismi ise Ademoğlunun 
İlk Mezhebi –İslâm ve Şiddet Üzerine-… (çev. Halil İbrahim 
Kaçar, Pınar Yay., İstanbul 2000, 122 s.) Şiddeti asrın hastalığı 
olarak niteleyen Said, şiddetin sadece gençlere mahsus bir 
durum olmadığını hatta tasavvuf ehlinin derûnunda bile bu 
hastalığın mevcut olduğunu söyler. Ve der ki, “Konu, insan 
davranışları sahasında geniş çerçeveli bir inkılaba muhtaçtır. 
Zira biz hâlâ, Adem’in aleyhine şehadette bulunan ve onu 
yeryüzünde “fesad” ve “terörle” suçlayan melekleri doğrula-
yan süreci aşabilmiş değiliz. “Melekler: ‘Ey Rabbimiz, yeryü-
zünde bozgunculuk yapacak, kan dökecek birisini mi yara-
tacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ediyor ve seni takdis 
ediyoruz’ dediler. Rabbin ise ‘Ben sizin bilmediklerinizi bili-
rim.’ dedi” (Bakara, 30) (s.122).

 
  Kur’an’da Şiddet
Kur’an’ın şiddet kavramına yaklaşımı müstakil bir esere 

konu olmuştur. Özellikle dinde zorlama bahsine vurgu ya-
pan eserin ismi, Kur’an’a Göre Dinde Zorlama ve Şiddet So-
runu, (Beyan Yay.). Yazar, Dr. Abdurrahman Ateş, yeryüzünün 
ilk şiddet sahnesinin aktörleri olan Habil ve Kabil’e değin-
mekle eserine başlamış ve çalışmasının maksadını şu şekilde 
açıklamış: “İslâm’ın temel kaynağı olan Kur’an’ın öngördüğü 

varsayılan ve müslümanlardan, müslüman olmayanlara yö-
nelik ve müslümanların kendi aralarında değişik sebeplerle 
uygulama ihtimali olan şiddet, çalışmamızın esasını oluştu-
racaktır.” Üç bölümden oluşan kitabın başlıkları “Tebliğ ve 
Şiddet Sorunu, Eğitim ve Şiddet Sorunu, Cihad ve Şiddet So-
runu”. Açıkçası her biri farklı yorumlarla sahneye çıkan İslâmî 
hareketlerin Kur’an’ı yanlış anlama ve yorumlamalarının bir 
sonucu olarak, bugün tebliğini şiddete ve cihada dayandı-
ranları yazar sorguluyor.

- Doç. Dr. Nuri Tuğlu, İslam'ın Şiddet Karşıtlığı, Rağbet 
Yay., 2009, 272 s.

- Mümtazer Türköne, Siyasi, Tarihi, Dini ve Kültürel Bo-
yutlarıyla İslam ve Şiddet, Ufuk Kitap, 2007, 333 s.

Diğer Şiddet Kitapları
İki önemli eser şiddetin, beden üzerinde yapılan kötü 

muamelelerin durumunu sorguluyor. İlki İğdiş, Sünnet, Be-
dene Şiddet Kitabı (ed. Emine Gürsoy Naskali, Aylin Koç, 
Kitabevi Yay. 2009, 410 s.). Her biri kendi içinde bir anlam ifa-
de eden ve bazen kültürle, tarihle bir bütünlük içinde anılır 
olan iğdiş/hadım, sünnet, dağlama, dövme, kına, tatuaj v.s. 
başlıklar uzmanları tarafından kaleme alınmış ve tafsilatlı bir 
şekilde ortaya konmuş.

Diğer eser bu noktada bir klasik niteliğinde Rene 
Gırard’ın, Şiddet ve Kutsal (Kanat Yay., çev. Necmiye Alpay, 
473 s.) isimli çalışması. Yazar şiddete “akıldışı” diyenlere şun-
ları söyler: “Oysa şiddet nedensiz değil, hatta zincirlerinden 
boşanmak istendiğinde kendine gayet yerinde nedenler 
bulmayı da iyi biliyor. Ancak bu nedenler ne kadar yerinde 
olursa olsun hiçbir biçimde ciddiye alınamaz” (s. 3). 

Şiddetin bir diğer boyutunu oluşturan spor ve şiddet 
bahsi için Yrd. Doç. Dr. Mehmet Acet’in, Sporda Saldırganlık ve 
Şiddet, (Morpa Kültür Yay., 2006, 256 s.) adlı kitabına bakılabilir.
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