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Amerikan Rüyasının Sonu

11 Eylül, Amerikan politikasında ciddi ve köklü hir kırılmanın 
başlangıcı oldu. “Rakipsiz” askeri gücüne dayanarak dünya ege- 
menliğini gerçekleştirmek isteyen ABD, bu amacına ulaşmak 
için yeni istilâ plânlan  hazırladı ve bunları adım adım uygula- 
maya koydu. Afganistan ve Orta Asya’dan sonra, yeni hedef 
Irak ve Ortadoğu...
Bir zamanların ‘̂demokrasi, özgürlük, liberalizm, insan hakla
rı şampiyonu^’ Amerika Birleşik Devletleri, şimdi hızla içeride 
totaliterizme ve despotizme kayarak ‘̂İsrailleşirken” dışarıda da 
21. yüzyılın yegane sömürgeci gücü olma yolunda süratle ilerli' 
yor. Uluslararası hukuk kui'allarmı, kun.ım ve kuruluşları hiçe 
sayan bir pervasızlıkla “gücün hukuku”nu  oluşturmaya ve bu
nu tüm dünyaya dayatmaya uğraşıyor. Irak’a yönelik saldırı ha
zırlığıyla yemden hortlayan ^"Çirkin Amerikalı" imajı, aslında 
"^Amerikan rüyası^nın da sonunu işaret ediyor. A BD ’nin bu 
tutumu, ‘‘Yeryüzünde bizden daha güçlü kim varV' diye bö
bürlenen Ad kavmini ve haleflerini Semüd, Medyan ve Ro- 
ma’yı hatırlatıyor. Sadece güce dayalı bir hegemonya üreten, in
sanlık için yararlı bir “model” ortaya koyamayan, tek kutuplu 
bir dünya inşa etmeye çalışan ve -R. Garaudy’nin tabiriyle- kü
reselleşmeyi “sömürgeleştirme”  olarak anlayan ABD, “çölcü- 
şün öncüsü” olma yolunda ilerliyor.
Ümran, bu sayıda Irak saldurısı bağlamında ‘‘Amerikan Rüya
sının Sonu”nu tartışıyor. Roger Garaudy, 'Ü m ran  için yazdığı 
özel yazıda- “yeryüzünün tek sömürgeci gücü” A BD ’nin tükeni
şine işaret ederken; Mustafa Aydın, “Amerikan liberalizminin, 
yolun sonuna geldiğini” vurguluyor. Mustafa Ozcan, A BD ’nin 
sömürge politikasını “demokrasi” ile yaldızladığını, M esut Ka
raşahan da “Çirkin Amerikah”nın hukuk tanımazlığını örnek
leriyle ortaya koyuyor. T . Burak Şahin ise, "Çağdaş Firavun 
A BD ”nin nasıl durdurulabileceğine ilişkin Türkiye eksenli so
mut önerilerde bulunuyor.
A BD ’nin savaş hazırlığı bağlamında, Dilaver Demirağ “savaş 
karşıtı” ve “savaş yanlısı” tutumların ahlakî boyutunu sorgular
ken, Savaşa ve İşgale Hayır Platformu’nun simgesel ismi Abdur- 
rahman Dilipak, savaşa karşı oluşan tepkinin yetersizliğine iliş
kin önemli analizlerde bulunuyor. Bu çerçevede İngiltere Mektu- 
bu’nda Kani Torun, A BD ’nin en önemli partneri İngiltere’nin 
tutumunu değerlendiriyor.
Ümran, İslâm Düşüncesinin İnşâsı başlığı altunda tefekkür 
yüklü yazılar yayımlamayı sürdürüyor. D r. Mustafa T ekin ve 
Prof D r. Ahmed Ağırakça’nın yazılan, İslâmî düşünce ve ha
reket metodolojisi açısından önemli açılımlar sağlıyor. 
Umran’ın bu sayısında, farklı bağlamlarda üç ayrı portre yer alı
yor; Aykırı bir biyografi denemesinde Mehmet Ayman Halide 
Edip Adıvar’ı, “Geçmişten geleceğe ko(nu)şanlar” serisinde A. 
Yıldız, Ali Kemal Belviranlı’yı ve merhum N ecati Aykan’ı ya
zıyor. Yeni Umrûtn’larda buluşmak duasıyla...

D U Y U R U : U m ran’a 2003 yılında abone olan ya da aboneli- 
ğini yenileyenlere hediye olarak vereceğimiz beyyıd Sabık'ın Is- 
lâm ilmihali Mart ayı içinde teslim edilecektir. Abone kampan
yamız devam etmektedir. Ümran
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21. Asrın Firavunu ABD’yi 
EXirdurmak İçin Ne 
Yapmalı?
T. BURAK ŞAHÎN
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“Sömürgeleştirme” Demektir 
ROGER GARAUDY 
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ABD Serüveni
MUSTAFA AYDIN

29
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MESUT KARAŞAHAN

34
Savaş ve Savaş Karşıtlığının 
Ahlaki Boyutları 
DİLAVER DEMİRAĞ

İçindekiler
39
ABD’nin Demokratik Emper
yalizmi
MUSTAFA ÖZCAN
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Ilımlılık Batı’nın Keyfine Ge
lendir
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Türkçesi: Metin Ünlü
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“İslam’ı Kökünden Sökmek 
İçin Savaş”
ALİ EBU HAŞAN 
Türkçesi: Sedat Akyüz
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ABDURRAHMAN DİLİPAK

BÜROKRASİ-SİYASET 
İLİŞKİSİ VE 28 ŞUBAT

51
“Devleti Kurtarma” Girişimi 
Olarak 28 Şubat
A. CEMİL ERTUNÇ

63
RP’ye Karşı Seküler 
Dostlarımızı Desteklemeliyiz 
ALAN MAKOVSKY 

Türkçesi: Abdullah Can

YAŞAYAN İSLAM

84
Medinede İlk Günler
A. CEMİL ERTUNÇ 

88
Nefislerin Değişimi 
CEVDET SAİD

Türkçesi: Abdi Keskinsoy

90
Kur’an Günlüğü 
Kurku-Yorum 
MÜNİB ENGİN NOYAN

İSLÂM DÜŞÜNCESİNİN İNŞASI

67
İslâm Düşüncesinin Çağdaş 
Eğilimlerine Sosyolojik Yaklaşım 
MUSTAFA TEKİN

80
Sivil örgütlenme ve Şiddet Olayları 
Bağlamında Yeni İslamcılık 
AHMET AĞIRAKÇA
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Roger Garaudy 
Fehmi Huveydi 

Mesut Karaşahan 
Mustafa Özcan 
Cevat Özkaya 

T. Burak Şahin

GEÇMİŞTEN GELECEGE KO(NU)ŞANLAR

Bir Gönül Adamı 
Ali Kemal Belviranlı

ABDULLAH YILDIZ

92

KÜLTÜR SANAT

EDEBİYAT
100
Edebiyatı Anlamaya Doğru VI
HASANALİ YILDIRIM

İZLENİM
102
İngiltere Mektubu 
“Bush’un Fino Köpeği
KANİ TORUN

TELEVİZYON
105
Coçuklar Duymasın 
MUSTAFA TEKİN

NECATİ AYRANIN ARDINDAN
114
“Beni Bensiz Bırak, Sensiz 
Bırakma”
ABDULLAH YILDIZ  ̂KADİR DURGUN

k it a p

116
İslâm’da İktidar Mücadelesi 
NURİ GÜNER

YANSIMALAR
118
İslâm Medeniyeti 
ERTUĞRUL BAYRAMOĞLU

film  
111
Sinemada Bir Ebuzerr Portresi
İHSAN KABİL

ETKİNLİK 
112

;

AKV Yeni Hizmet 
Binasına Kavuştu 
HULUSİ ÖĞÜT

AYNADAKİ TEBESSÜM 
T 2 D ---------------------------
Amerikan Askerleri 
FAHREDDİN GÖR

YA ZARLA R

Ahmed Ağırakça: İslam Tarihi pro
fesörü.

Cemal Aydın: Editör, yazar, çevir
men.

Mustafa Aydın: Sosyal teorisyerı.
Mehmet Ayman: Eğitimci, araştır

macı yazar.
Enugrul Bayramoğlu: Eğitimci, ta

rih araştırmacısı.
Abdullah Can: Çevirmen.
Dilaver Demirağ: Ekoloji felsefesi, 

dinler, medeniyetler, düşünce 
tarihi ile ilgileniyor.

Abdurrahman Dilipak: Anadolu’da 
Valdt gazetesi başyazarı.

Kadir Durgun: Eğitimci, edebiyat
çı, yazar.

A .Cem il Ertunç: İslâm tarihçisi.
Fehmi Huveydi: eş-Şarku’l-Evsat ya

zarı.
Ali Ebu Haşan: Ezher Üniv. Fetva 

Kurulu Başkanı.
Roger Garaudy: Çağımızın en yet

kin Müslüman düşünürlerinden.
Fahreddin Gör: Fıkra ve espiri ustası.
Ihsan Kabil: Film eleştirmeni. Sine

ma teorisi üzerine yoğunlaşıyor.
Mesut Karaşahan: Yazar, çevir

men; insan haklan ve totalite- 
rizm konulan ile ilgileniyor.

Alan Makovsky: The Washington 
Institute For Near East Po
licy’nin kurucularmdan.

Münib Engin Noyan: Tiyatrocu, 
öncü televizyon programcısı, 
yazar, müzisyen; Kur’an gönül
lüsü.

Hulusi Öğüt: Edebiyatçı, yazar.
Mustafa Özcan: Y. Asya gazetesi dış 

politika yazan, Ortadoğu uzmanı.
Cevat Özkaya: Siyaset yorumcusu.
Cevdet Said: Suriyeli İslam alimi 

ve mütefekkir.
T . Burak Şahin: Araştırmacı, ya

zar.
Mustafa Tekin: Sosyal bilimlerin 

İslâmi imkanlarını araştırıyor.

Metin Ünlü: Çevirmen
Hasanali Yıldmm: Oykıirü, yazar;

edebiyat, sinema, müzik eleştir
meni.

Abdullah Yıldız: Araştırmacı, yazar.
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21, ASRIN FİRAVUNU ABD’Yİ 
DURDURMAK İÇİN NE YAPMALI?

T. BURAK ŞAHİN

Doktor: Geliştirdiğiniz bakterinin panzehiri yok mu? 
Amerikalı Albay: Bakteriyi yeni geliştiriyorduk. 

Doktor: Siz Amerikalılar, yeni bakterileri hep başkaları- 
nm topraklarında mı geliştirirsiniz?. 

(Cassandra Geçidi Filminden)

Giriş

ABD’deki uluslararası sermayenin ve bu serma
yenin arkasındaki ideolojik yapının, ABD'nin tek 
süper güç olarak rakipsiz kaldığı bir ortamda, dün
yayı yeniden şekillendirmek ve tamamen kontrol 
altına almak için başlatmaya çalıştıkları yeni dö
nemi iyi okumak ve anlamak gerekmektedir. Ta
rihe 11 Eylül diye geçen büyük provokatif hadi
se ile birlikte dünya, yeni bir sürece zorla sokul
mak istenmektedir. Mulıteaıelen bundan sonra 
da ABD, Dünya kamuoyunu, özellikle kendi ka
muoyunu, yapmak istediği işgal hareketlerine ik- 
«fia edebilmek için daha başka provokatif hareket
ler yapacaktır. ABD’nin tarihine baktığımızda bu 
konularda bir zenginliğe sahip olduğunu görmek
teyiz. Vurup vuruldum diye ağlaması ve medya 
imkanları ile kamuoyunu yanıltması ABD için 
olağan bir hadisedir. Bu kez aşırı gitmiş olmasına 
rağmen, olayın büyüklüğünden ve daha başka 
nedenlerden dolayı Afganistan'ın işgaline kimse 
ses çıkaramamıştır. Dünya Orta Doğu’nun ikinci 
hedef seçilmesinden tedirginlik duymuş ve olayı 
yargılamaya başlamış; ABD’nin nihai niyetinin 
tehlikeli boyutları, bir çok ülke yönetimi ve dün
ya milletleri tarafından fark edildiği için ciddi bir 
direnç gösterilmeye başlanmıştır.

Bu çalışmada ABD-İsrail-İngiltere üçlüsünün 
asıl yapmak istediklerinin neler olabileceği ve 
Türkiye’nin buna karşı nasıl bir politika izlemesi 
gerektiği tartışılmaktadır. Ancak konunun daha 
iyi anlaşılabilmesi için Umran’m geçmiş sayıla
rında Cevat Özkaya, İbrahim Karagül’ün yazmış 
olduğu ve 99. sayıda yazmış olduğum yazıların 
okunması bütünün yakalanması açısından yararlı 
olacaktır.

Orta Doğu’nun Stratejik Önemi 
ve Temel Sorunları

Orta Doğu, coğrafyacılar ve stratejistler tarafın
dan farklı şekillerde tanımlanmıştır^’̂ . Burada ka
baca Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Filis
tin Özerk Bölgesi, İrak, İran, İsrail, Katar, Ku- 
veyt, Lübnan, Mısır, Umman, Suriye, Suudi 
Arabistan, Ürdün, Yemen ve Türkiye’nin yer 
aldığı bir bölgeyi Orta Doğu olarak tanımlamak
tayız.

Bu coğrafyada yer alan devletlerin sınırları, 
L  Cihan Savaşı sonunda galipler tarafından, ge
leceğe dönük hesaplarla, genelde cetvelle çizil
miş suni sınırlardır. Hiçbir dini, etnik ve coğrafi 
temeli bulunmamaktadır. Hemen hemen her 
devlet arasında bir ihtilaf söz konusudur.
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Bu coğrafyada 16 devlet, 310 milyon insan, 
9 ayrı ırk yaşamakta ve bölgede Türkçe, Arap
ça, Farsça, İbranice, Asurca, Kürtçe, Keldanİce, 
Ermenice konuşulmaktadır. Kur’ân’da isimleri 
geçen bütün peygamberler bu coğrafyada yaşa
mış ve getirdikleri sistemi yaymak için çalışmış
lardır. Bunun sonucu olarak İslamiyet, Hıristi
yanlık ve Yahudilik bu coğrafyada etkindir. Her 
3 dinin (İslamiyet, Hıristiyanlık ve Yahudilik) 
kutsal saydığı mekanlar, bu coğrafyadadır. Bu ise, 
bu dinlere inananlar açısından bu coğrafyayı çok 
hassas kılmaktadır. Bu yönü ile bugün en ciddi 
gerilim Müslümanlarla Yahudiler arasında ya
şanmaktadır. İsrail’de Yahudilik hakim unsur
dur. Orta Doğu’da Hıristiyan nüfus olmasına 
rağmen Müslümanlık baskın unsurdur. İslâmî 
mezheplerin her rengi bulunmasına karşılık iki 
dominant unsur Şia ve Sünniliktir.

Başlangıçta neredeyse tümünün yönetimleri, 
batı tarafından batı ile işbirliği içinde ve halkına 
yabancı olacak tarzda tayin edilmiştir. Bugün 
Türkiye gibi birkaç ülke hariç, genellikle, krallar' 
veya diktatörler tarafından yönetilmektedir. Sov- 
yetler Birliğinin yıkılışına kadar bir çok yönetim, 
Sovyet yanlısı darbelerle el değiştirmiştir. Sovyet'
lerin son dönemlerinden başlayan süreçte ise 
ABD’ nin etkisinin, 11 Eylül’e kadar, artmakta 
olduğu görülmektedir. 11 Eylül’den sonraki süreç
te ise ABD’ye karşı ciddi bir güvensizlik başlamış- 
tır.

Müslüman coğrafyadaki yönetimlerin bü
yük bir çoğunluğu halkına yabancılaşmıştır ve 
halkı ile kavgalıdır. Halkını düşman ve tehlike
li görmektedir. Bu Müslüman coğrafyanın en 
ciddi sıkıntısı, yönetimle halk arasında oluşan 
bu yabancılaşma ve bunun sonucunda oluşan 
karşılıklı güven bunalımıdır. Halkı ile bütünle- 
şemedikleri içinde dış baskılara göğüs gereme- 
mektedirler. Genellikle yönetimler halkına hayır 
demeye, dış güçlere evet demeye alışmıştır. Ge
nelde yöneticiler lüks içerisinde yaşamaktadır. 
Bütün bunlar, her ülkedeki iç gerilimi artırmak
ta ve dış güçler tarafından halkın değişik kesimle
rinin kolaylıkla tahrik edilmelerine imkan hazır
lamaktadır.

mağlubiyetlerin verdiği bir kırılganlık ve öfke söz- 
konusudur. Eğer ABD-İsrail-İngiltere'nin baskı
ları böyle devam ederse, Orta Doğu coğrafya
sında halkların ülke yönetimlerine karşı topye- 
kün başkaldırmaları ihtimali yüksek gözük
mektedir.

Bu coğrafya, zengin ve fakir ayırımı olarak 
ciddi bir tezadı bünyesinde bulundurmaktadır. 
Fert başına düşen gayrı safi milli hasıla(GSMH) 
Katar’da 19700, İsrail’de 18200, Birleşik Arap 
Emirliklerinde 15400 dolar iken; Yemen’de 1400, 
Filistin’de 1600 dolardırı. Bu kadar zıt bir gelir 
dağılımı, gelecekte ciddi bir gerilim kaynağı ola
rak bölgede etkisini gösterecektir.

Bu coğrafyada Süveyş kanalı, Akdeniz’i Kı- 
zıldeniz üzerinden Hint okyanusuna bağlamak
tadır. İstanbul ve Çanakkale boğazları Karade
niz’le Akdeniz’i birleştirmektedir. Karadeniz, 
Akdeniz ve Hint Okyanusu arasındaki en kısa 
ulaşım yolları bu bölgede bulunmaktadır. Bu 
coğrafyaya hakim olan bir güç, çok geniş bir alan
da kara, deniz ve hava ulaşımını kontrol etme 
imkanına sahiptir. Basra Körfezi, petrolün dün
ya piyasalarına sürüldüğü en önemli ulaşım 
merkezidir. Hazar havzası enerji kaynaklarının 
en ekonomik ve güvenli bir şekilde açık deniz
lere ulaşım yolu bu bölgedir. İskenderun, Mer
sin, Ceyhan şeridi petrolün dünya pazarlarına 
sürülebileceği bir başka önemli liman bölgesidir. 
Dolayısıyla Orta Doğu, deniz, kara ve hava ula
şımı açısından üç kıtanın kilidi konumundadır. 
Avrasya’nın merkezidir.

Bölgeyi önemli ve de sorunlu kılan bir başka 
nokta, su kaynaklarıdır. Bölgede Nil, Dicle ve 
Fırat gibi su kaynakları bulunmaktadır. Bazı ülke
ler bu kaynaklardan yararlanırken, bazıları ise 
bundan faydalanamamaktadır. İsrail ile Suudi 
Arabistan'ın en ciddi sorunu sudur. 21. asırda su
yun dünyada ciddi bir problem haline geleceğini 
göz önüne alırsak, Orta Doğu’nun su açısından 
nasıl bir öneme ve soruna sahip olduğu daha iyi 
anlaşılabilir. Türkiye’den geçen Dicle ve Fırat 
nehirlerindeki suyun kontrolünü, Suriye'den 
ziyade İsrail eksenli organizasyonların dile ge
tirmesi ve yaranın kabuk bağlamamsı için ısrarla

21. ASRIN FİRAVUNU ABD / ŞAHIN

Ülke yöneticilerinin uluslararası güçlerin bas- kaşıması, suyun İsrail açısından ne kadar önemli
kısma boyun eğmeleri ve hakaret düzeyine varan 
tavırlarına ses çıkarmamaları, halkta büyük bir öf
kenin kabarmasına neden olmaktadır. Sürekli

olduğunu göstermektedir.
Bölgeyi asıl önemli kılan sahip olduğu ener

ji kaynaklarıdır. Bölge dünya petrol üretim ve
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dağıtımının % 60’ma sahiptir. Bu çok yüksek 
bir orandır. 2050’li yıllara kadar en yüksek rezer
ve sahip bölge olarak bu önemini koruyacaktır. 
Dolayısıyla sanayileşmiş veya sanayileşmekte 
olan ülkeler, bu bölgeye çok sıkı bir şekilde ba
ğımlıdırlar.

Avrupa sanayi sisteminin ihtiyacı olan 625 
milyon ton petrolün; 160 milyon tonu Avru
pa’dan, 115 milyon tonu Norveç’ten, 45 milyon 
tonu İngiltere’den, 140 milyon tonu Rusya'dan, 
150 milyon tonu Orta Doğu’dan, 70 milyon tonu 
Kuzey Afrika’dan ve 70 milyon tonu Nijerya’dan 
sağlanmaktadır. Görüldüğü gibi Avrupa petrol 
ihtiyacının nerede ise yansını Rusya ve Orta 
Doğu’dan karşılamaktadır.

ABD 2001 yılındaki 550 milyon ton olan 
petrol ithalatının 145 milyon tonunu Kanada ve 
Meksika’dan, 85 milyon tonunu Venezüella’dan, 
55milyon tonunu Norveç ve İngiltere'den, 140 
milyon tonunu Irak ve Suudi Arabistan'dan ve 80 
milyon tonunu da Nijerya ve Orta Afrika’dan 
sağlamaktadır.

Pasifik bölgesi (Japonya ve çevresi) sanayi 
sisteminin petrol tüketimi 356 milyon tondur. 
Bunun 265 milyon tonunu İran, Kuveyt,- Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar’dan 
sağlanır. 91 milyon ton ise Pasifik bölgesinden 
sağlanır .̂ Görülebileceği gibi Pasifik bölgesi ta

mamıyla Orta Doğu petrollerine bağımlıdır.
Uluslararası enerji ajansının 2000-2020 arası 

dünya petrol ve doğal gaz tüketim projeksiyonuna 
göre petrol ve doğal gaz tüketiminin, 2020 yılına 
doğru düzenli bir artış göstererek 5 milyar ton/yıl 
gibi bir rakama ulaşacağı öngörülmektedir^. Bu 
durum bölgeyi daha da önemli hale getirmekte
dir.

Avrupa ve Japonya, ABD'nin hegomanyası 
dışında kalan Rusya, Hazar çanağı, Orta Doğu ve 
Kuzey Afrika(Libya, Cezayir ve Nijerya)’dan, 
ağırlıklı olarak petrol ihtiyaçlarını karşılamakta
dır. ABD’den çok daha fazla bu bölgeye bağımlı
dırlar. Hazar çanağındaki enerji kaynakları Afga
nistan üzerinden Hint okyanusuna ABD kontro
lünde indirilirse, ABD’nin Japonya ve Avrupa 
üzerinde ki baskısı daha da artacaktır. Bu bakım
dan Irak krizi bu ülkeler için ayrı bir öneme sahip
tir.

Dünyanın Rabbi Benim Diyen 
Yeni Firavun: ABD

21. yüzydda su ve enerji ülkelerin en ciddi sorun
ları arasında yer alacaktır. Bu kaynaklara hakim 
olan, önemli bir gücü elinde bulundurarak bölge
yi ve/veya dünyayı kontrol etme hakkına sahip 
olacaktır. Sovyetlerin çöküşü ile birlikte ABD 
kazanmış olduğu tek süper güç olma avantajını,
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gelecekte de rakipsiz kalmak için kullanarak su, 
enerji havzalarını ve ulaşım yollarını kontrol altı
na almak istemektedir.

1992 yılında Pentagon tarafından hazırlanan 
ve 8 Mart 1992 Tarihinde The New York Times 
tarafından sızdırılan ‘Tek Süper Devletli Dünya 
Raporu’ adlı raporda, ABD’nin rakipsiz olarak 
dünyayı yönetebilmesi konusu ele alınmıştır' :̂

“Batı Avrupa'daki, Asya'daki ya da eski 
Sovyetler Birliği^ndeki devletlerden hiçbirinin  
Birleşik Amerika^nın karşısına dikilecek , ona 
kafa  tutacak güce erişmesine izin verilmemeli' 
dir.*'

Çerçi ABD dünyayı tamamen kontrol altına 
alm ak için 197Ödlerden hu yana özel ve gizli
‘Askeri Konularda Devrim’(Revolution in Military 
Affairs) adını verdikleri gizli bir çalışmayı, Andy 
M arshall adındaki bir askeri teorisyenin baş' 
kanlığında Office o f Net Assesment adlı birimde 
başlatmıştı. Bu çalışmanın amacı; ‘ABD mevcut 
ağır nakliyeye dayalı klasik savaş anlayışından vaz 
geçmek; bunu yerine yeni teknolojiler geliştirerek 
akıllı silahlara, bilgisayar virüslerine ve insansız 
uçan uçaklara dayanan yeni bir savaş sanatı geliş-

Bugün bunlardan Rumsfeld Savunma Bakanı, 
Wolfowitz onun bakan yardımcısı, Armıtage Dı
şişleri Bakan Yardımcısı ve James Roche hava 
kuvvetleri komutanıdır.

Anlaşılan odur ki ABD’deki yeni yönetim 
‘Askeri Konularda Devrim’ stratejisini benimse
miş bir ekiptir. Projede hedeflenen silahların ilk 
denemesi Afganistan'da yapılmıştır. Projenin 2. 
denemesi Irak’ta yapılmak istenmektedir.

Birinci Körfez krizinde ABD, Saddam'ı niçin 
düşürmemiştir sorusunun cevabı bu projenin ta
mamlanıp tamamlanmamış olması ile ilgili olabi
lir. Vietnam sendromunu İrak'ta yaşamak iste
meyen ABD, muhtemeldir ki, bu yeni teknolojiyi 
geliştirene kadar dünyayı, ‘kötü adam’ rolündeki 
Saddam'la oyalamak istemiştir. Stratejiye uygun 
yeni teknolojileri geliştirene kadar, dünyanın de
ğişik yörelerinde gerilimi artırarak dünya kamu
oyuna tehlikeli düşmanların varlığını(!) göster
meye çalışmıştır. Zihinsel bir alt yapı oluşturmak 
istemiştir. 11 Eylül olayından sonra dünyanın de
ğişik coğrafyasındaki insan unsuru ve ülkeleri te
rörist, haydut ve şer ekseni olarak tanımlaması. 
Haçlı seferlerinden ve ABD başta olmak üzere

tirmek’ olarak belirlenmiştir. Marshal^la beraber  
bu projede Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Ric
hard Armitage ve James Roche gibi önemli isimler 
de rol almıştır^.

tüm düîvyâyı tehdit eden kiıiîyâsâÎTİnyolojik ve 
nükleer silahlardan bahsetmesi bunu göstermek
tedir. Böylesi bir alt yapı çalışmasından sonra 
stratejiyi uygulamaya koymak için herkesi şok
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edecek bir olaya ihtiyaç vardı. O da 11 Eylül pro- 
vokatif(ABD’nin kendi kendisini vurma) eylemi 
olmuştur.

Askeri Konularda Devrim Projesinin Afga
nistan'da yapdan ilk denemesi başarılı olunca; 
ABD dünyayı tamamıyla kontrol altına alma stra- 
tej isini uygulamaya sokmaya kalkmıştır. Bu açı
dan bakıldığında Irak’ın ikinci hedef seçilmiş ol- 
ması çok bilinçli bir tercihtir. Gayet masumane 
görülebilecek bir istekmiş gibi dünyaya yarım kal
mış bir işin tamamlanması olarak sunulmak isten
mektedir. 2. Körfez krizinin gerçek sebebi, ne 
Saddam ne de Saddam'ın sahip olduğu silahlardır. 
Asıl mesele, tamamen kontrol altına alınmış, ka
yıtsız şartsız teslim olmuş bir dünyanın kurulması
dır. Bunun için de kendisine direnebileceklerin 
hayat damarı olan enerji kaynakları ve yollarını 
ele geçirmek istemektedir.

Yeni Nazi Devleti: İsrail

Bölgenin asıl sorunlardan biri de, İsrail gibi siyo- 
nist emellerle kurulmuş bir’devletin varlığıdır. 
Dünyanın dört bir yanına dağıtılmış olan Yahudi- 
ler, uzun bir aradan sonra İkinci dünya savaşının 
sonunda Birleşmiş Milletlerin 1 Eylül 1947 yı
lında aldığı 181 sayılı kararıyla Filistin'de 9481 
km2 bir alanda kendi devletini kurma hakkını el
de etmiştir. Gene aynı kararla Filistinlilerin de 
7200 km  ̂ bir alanda kendi devletlerini kurması 
kararlaştırılmıştır. Aynı kararda ayrıca üç din ta
rafından kutsal sayılan Kudüs şehrinin yöneti
mi, BM yönetimine verilmiştir. Yahudiler, 181 
nolu karara dayanarak 15 Mayıs 1948 yılında İs
rail devletini kurmuştur. Buna karşılık Filistinlile
re bugün bile devletini kurma imkanı verilmemiş
tir. Bu durum bile, işin başında nasıl bir oyun oy
nandığını ve gizli bir stratejiye bağlı kalınarak Fi
listin topraklarının zamanla nasıl İsrail toprakları 
haline getirilmek istendiğini anlamaya yeter.

İsrail devleti kurulduğunda bölgede sadece 
56000 Yahudi bulunuyordu. 524000 göçmen dı
şardan getirilmiştir. Böylece İsrail'in kuruluş aşa
masındaki nüfusu 584000 yapılmıştır. Bugün ise 
nüfusu, 6.5 milyondur. Kurulduğunda 9482 km  ̂
bir toprağa sahipken bu gün 20770 km^lik bir 
toprağa sahiptir^ İsrail, başlangıçta sahip olduğu 
toprakların 2 katından fazla bir toprağı, batının

AMERİKAN RÜYASININ SONU  ̂ yiV - A?
Özellikle ABD’nin desteği ile zorla, savaşla ve zor
balıkla gasbetmiştir. Siyonistler, yahudilerin ken
di düşünceleri istikametinde hareket ettirebilmek 
için Tevrat’ın bir kısım ayetlerini çarpıtarak yo
rumlamışlardır. “Vadedilmiş Topraklar” miti böy
lelikle oluşmuştur. İsrail'in Siyonist ideallere bağ
lı olduğunu düşünürsek bu toprakla yetinmeye
cek, ‘‘Vadedilmiş Topraklar” diye kabul ettiği 
bir coğrafyayı elde etmek için hep sorun çıkara
cak ve uygun şartlar oluştuğundabölgeyi işgal et
meye kalkışacaktır:

"Mısır ırmağından, Fırat ırmağına kadar bu 
diyarı ve buradaki kavimleri senin zürriyetine 
verdim, bu kavimleri sen yöneteceksin/*(Eski 
Ahit, Tekvin 15. Bap)

“... Size emrettiğim bütün bu buyrukları yap
mak için Allah’ınız Rabbı sevmek, onun bütün 
buyruklarını yerine getirmek ve onun yolunda yü
rümektir. O zaman Rab bütün bu milletleri önü
nüzden kovacak ve sizden büyük ve kuvvetli mil
letlerin mülkünü alacaksınız. Ayak tabanınızın 
bastığı her yer sizin olacak. Sınırınız çölden ve 
Lübnan'dan, ırmaktan, Fırat ırmağından Garp 
denizine kadar topraklar sizin olacak. Önünüzde 
kimse duramayacak Allah’ınız Rab, size söylediği 
gibi dehşetinizi ve korkunuzu ayak basacağınız 
bütün diyarlar üzerine koyacaktır.’’(Eski Ahit, 11. 
Bap)

İsrailli yöneticiler Siyonizmin politikalarına 
bağlı kalmışlar ve bunu açıklamakta da bir sakın
ca görmemişlerdir. General Moşe Dayan’ın 10 
Ağustos 1967 tarihinde, Jerusalem Post gazetesin
de yer alan sözleri düşündürücüdür :̂

**Bizler T  evrat* a  sahipsek, bizler kendimizi 
Tevrathn halkı olarak görüyorsak, Tevrat*ta 
vaad edilen bütün topraklara sahip olmak zo' 
rundayız.**

S iyon liderlerinin protokollerindeki ifadeler 
daha da ürkütücüdür' :̂

‘̂Bizzat A llah tarafından bütün dünyanın 
idaresi için bizim seçildiğimizi peygamberler 
söylemiştir. A llah bizi bu vazifeyi görebilecek bir 
zeka ile teçhiz etti. Hasım tarafta bir zeka olsay  ̂
dı, fakat öyle de olsaydı yeni gelen bir kimse es
kiden beri yerleşmiş olan bir kimseyle denk ola- 
maz. Bu sebeple aramızdaki m ücadele dünya- 
nın bugüne kadar asla görmediği şekilde m erha
metsiz olacaktır. Evet onların zekası çok geç ye-
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tişmiş olacaktır. Bütün devlet mekanizmaları' 
nın tekerlekleri bir motor kuvveti ile hareket et
tirilir ki o bizim elimizdedir/^

1925 yılında kurulan Kudüs İbrani Üniversite- 
si’nin İsrailoğullarının üstün ırk olduğuna iliş
kin işlediği ve geliştirmeye çalıştırdığı teorilerin 
Yahudiler üzerindeki etkilerini de göz önüne 
alırsak; Orta Doğumda yeni bir Hitler, yeni bir Na
zi hareketi ile karşı karşıya kaldığımız daha iyi 
anlaşılabilir,

Filistin'de girişilen soykırım ve İsrail’in kurul' 
duğu 1948 yılından beri sürekli savaş ortamı için
de olması bir tesadüf değildir. İsrail, Siyonist bir 
devlettir ve onun gereklerini yapmaya çalışmak
tadır.

ABD ve İsrail’in Truva Atı: Kürdistan

Siyonist emellerle kurulduğu andan günümüze 
gelinceye kadar İsrail'in kan dökerek toprakla- 
rmı iki kat artırmış olması, Filistinlilere uygula
dığı soykırım Müslümanlarla Yahudiler arasın
da uzlaşmaz bir çelişkiyi ortaya çıkarmıştır. 
Özellikle halk bazında Yahudi aleyhtarlığı gittik
çe yaygınlaşmaktadır.

İslam dünyasının ortasında kalan ve sürekli 
düşman kazanan İsrail'in müttefiklere ihtiyacı 
vardır. Her ne kadar Türkiye, ABD-İsrail-İngiltere 
ekseninde gözüküyorsa da, “Vadedilmi§ Topraklar” 
nedeniyle İsrail'le bir gün karşı karşıya gelebilece
ği İsrail tarafından çok iyi bilinmektedir. İsrail 
hesaplarını buna göre yapmaktadır. Onun için de 
Orta Doğu coğrafyasında İsrail'i rahatlatacak 
başka ortaklara ihtiyacı vardır. Kürdistan proje
sine bir de bu açıdan bakmakta fayda vardır.

Kurulmak istenen Kürt devleti, Nil'den Fı
rat’a kadar olan “Vadedilmiş Topraklar’m üzerin
de bulunmaktadır. “Vadedilmiş Topraklar” diye 
kabul ettiği bir bölgede yeni bir devletin kurulma
sını niçin istemektedir? Sorunun cevabı gayet ba
sittir. Mevcut statüko bozulmadan, bölgede kaos 
meydana gelmeden İsrail’in buralara ulaşması 
mümkün değildir. Kurulacak bir Kürt devleti, 
İran, Irak, Türkiye ve Suriye tarafından çevrili 
olacaktır. Çevresi düşmanlarla çevrili bir Kürdis- 
tan'ın dayanacağı yegane müttefik İsrail olmak 
zorundadır. Bu, İsrail'in hedefe ulaşmasını daha 
da kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kurulması istenen

Kürt devleti, bölgenin en zengin su ve petrol ya
taklarına sahiptir. İsrail'in her ikisine şiddetle ih
tiyacı vardır. Diğer taraftan böyle bir oluşumla ge
lecekte Türkiye, İran ve Suriye'nin bölünmesi da
ha da kolaylaşacaktır. Irak ve Suriye’nin bölün
mesi ile İsrail Akdeniz’den Basra körfezine ulaş
mak için güvenli bir koridor elde etmiş olacaktır. 
Bu nedenle de Kürdistan, İsrail için stratejik bir 
hedeftir. Kürdistan, İsrail'in “Vadedilmiş Toprak
lar”! elde edebilmek için kullanmak istediği bir 
Truva Atıdır.

İsraillilerin PKK ve diğer Kürt hareketlerine 
gösterdiği yakın ilginin sebebi, bu 3 temel nokta
dır. İsrail'in Orta Doğu politikası, vaad edilmiş 
toprakların elde edilmesine dönüktür. Onun için
de Orta Doğu’da mümkün olduğunca gerilimin 
artmasını, petrol üretim ve dağıtımının riske gir
mesini arzu etmektedir. Böylelikle enerji açısın
dan bu coğrafyaya bağımlı ülkelerin, özellikle 
ABD’nin, müdahalesi ve desteği sağlanmış ola
caktır. Orta Doğu’nun haritası yeniden çizilecek, 
yeni bazı küçük devletler ortaya çıkarılacaktır.

Nitekim Hafız Esat'ın hastalığının arttığı bir 
dönemde İsrail’in Suriye'yi bölecek kargaşanın 
çıkması için fırsat kolladığı ve bunun için bir plan 
hazırladığı bilinmektedir. Türkiye Genel Kurmay 
Başkanlığının belgelerine göre İsrail, Suriye'nin 
3'e bölünmesini istemektedir®:

“Bu plana göre İsrail’in tasarladığı Suriye şöy- 
ledir: ...Suriye etnik ve dini yapısına uygun ola
rak çeşitli devletlere ayrışacaktır. Kıyıda bir Şii- 
Alevi devleti,- Şamada buna düşman bir başka  
Sünni devleti, Havran-Kuzey Ürdün-Çolan böl' 
gesinde de bir Dürzi devleti. Bu yapı barış ve 
güvenliğimizin garantisi olacaktır ve bu hedef 
erişebileceğimiz kadar yakındır,**

Suriye'nin birbirine düşman 3 bölgeye bölün
mesi ile Irak'ın birbirine düşman 3 bölgeye bölün
mesi istekleri arasında bir bağlantı yok mudur? 
Orta Doğuda son derece küçük ve birbirine düş
man olarak oluşturulmak istenen bu devletler, 
kimlerin ideallerine hizmet edebilir? ABD’nin 
Irak dolayısı ile başlatmak istediği savaşa bu açı
dan bakmak gerekmektedir. İsrail, öncelikli ola- 

Trak ve Suriye'nin sonra da Orta Do^ 
ğu’nun paramparça edilmesini arzu etmektedir. 
Böylelikle vaad edilmiş toprakları ciddi bir dire
niş görmeden ele geçirebileceğini ummaktadır.

21. ASRIN FİRAVUNU ABD / ŞAHIN
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Eğer Orta Doğuda cereyan eden olaylara ve 
son olarak da ABD’nin Orta Doğu haritasını ye
niden tanzim etme amacına, bu boyutu ile de ba- 
kılmaz ise, gelecekte hayal kırıklığına uğramak 
kaçınılmaz olacaktır. Türkiye, gerçekçi politika
lar oluşturmak istiyorsa, söylenenlere değil söy- 
lenmeyip uygulanmaya konmak istenen gizli pro
jelere bakmalıdır.

Bir Yanıltma Hareketi; Kitle İmha Silahları

Saddam Hüseyin Kuveyt’i işgal ettiğinde Mir' 
leşmiş Milletler kararı ile başlatılan operasyon, 
Saddam'ı düşürmeden neden sonuçlandırılmış
tır? Aradan geçen 12 yıllık bir dönemden sonra 
neden Saddam boy hedefi haline getirilmiştir? 
Saddam'ı düşürmek için bugün ileri sürülen ge
rekçeler kabul edilebilir midir? İsrail son 1.5 
yılda gerilimi niçin artırmış, toplu imha hareke
tine girişmiştir?

Bu soruların cevapları öncelikle verilmelidir.
ABD’nin Irak'a müdahale için ileri sürdüğü 

gerekçeleri, 3 noktada toplamak mümkündür;
1- Irak Kitle imha silahlarına sahiptir.
2- BM silah deneticileri ile gerekli işbirliğini 

yapmıyor ve onları engelliyor.
3 - 1 1  Eylül eylemini yapan El Kaide örgütü 

ile irtibatlıdır ve terörü desteklemektedir.
Bush 2002 yılı başında Ulusa Sesleniş konuş

masında müdahale etme gerekçelerini şöyle açık

lamıştır :̂
“Irak yaklaşık 10 yıldır^ antrax, sinir gazı ve 

nükleer silah geliştirmek istiyor ve bu yönde ça
lışmalar yürütüyor. Irak rejimi kimyasal silah' 
lan  kendi halkına karşı kullanmaktan çekinme^ 
miştir. Irak rejimi önce kitle imha silahlarını 
denetleyecek olan  BM  heyetini kabul etti, daha  
sonra ülkeden kovdu. Bu rejimin saklamaya ça
lıştığı bazı silahlar vardır/*

Irak'taki rejimin, 1980 yılında İran’a karşı baş
lattığı ve 8 yıl süren savaşta kimyasal silah kullan
dığı; keza bu dönem içerisinde 1988 Martında 
kendi halkından olan Halepçe'li Kürtlere karşı 
kimyasal silah kullanıp 5000 kişiyi öldürdüğü 
doğrudur. Ama bu dönemde Irak, ABD ve Batı
nın en büyük dostu muamelesini görüyordu ve 
bazı ABD subayları, Irak Genel Kurmayında da
nışmanlık görevi yapmaktaydı. İran devrimine 
karşı verdiği mücadeleden dolayı 1989 yılında 
Başkan baba Bush, Saddam'in ödüllendirilmesi 
talimatını vermiştii* :̂

‘̂B irleşik Devletler ile Irak arasında ilişkile
rin normalleşmesi uzun vadeli çıkarlarımıza 
hizmet edecek ve Körfez ve Orta Doğumda istik
rarın sağlanmasına katkıda bulunacaktır. Tav
rını ılımlı hale getirmesi için Irak'a uyarıcı ilaç
lar önermeli ve orada ki etkimizi artırmalıyız,*^

Oğul Bush yukarıdaki konuşmasında son 10 
yıla dikkatleri çekmeye çalışmakla; gerçekleri 
örtmeye, babasının ve ülkesinin sorumluluklarını
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gizlemeye ve dolayısıyla yalan söylemeye çalış
maktadır.

Bu arada Irak'ın sahip olduğu söylenen kitle 
imha silahlarını nasıl elde ettiği, bunları kendi 
çalışmakları ile mi yoksa; ABD ve sanayileşmiş 
ülkelerin desteği ile mi kazandığı başlı başına bir 
tartışma konusudur. Eldeki belgeler ve bizzat 
ABD yetkililerinin yaptığı açıklamalar bu tekno
lojinin ve silahların, sanayileşmiş ülkeler tarafın
dan İran-Irak Savaşı sürecinde kendisine verildi
ğini göstermektedir.

hak kimyasal silahlan ilk kez 1983 yılında İran’a 
karşı kullanmıştır. Bunun koordinasyonu şimdiki Sa
vunma Bakanı Donald Rumsfeld tarafından yapılmış
tır. Daha sonraki dönemde de hak'a Tabun adlı si
nir gazımn verilmesi Rumsfeld tarafından sağlanmış
tır. Bu dönem içerisinde ABD, hak'a Antrax, Bubo
nic Plague ve Botilium toksinini satmıştır. Almanya, 
hak'a 25 yıldır ileri teknoloji ürünlerini satmış; Fran
sa ise hak'taki nükleer silah programını organize et
miştir .̂

İraklıların son dönemde BM’ye sunduğu silah 
bilançosuna, ABD’li yetkililer sürekli itiraz ede
rek Irak’ın elinde başka kitle imha silahlarının ol
duğunu ısrarla belirtiyorlar ve bunun için ellerin
de kanıtlar olduğunu söylüyorlar. New York’lu 
Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Louise M. 
Slauhter ellerindeki kanıtları şöyle açıklıyor 

‘̂ Elinde biyolojik silah olduğuna eminim. 
Çünkü o silahları ona biz verdik./'

Bu aşamada şu sorunun sorulması kaçmıl- 
maz olmaktadır: Eğer kitle imha silahları üret
mek ve bulundurmak veya satmak suçsa bu du- 
rumda gerçek suçlu kimdir?

Dünyada bilinen 40 kimyasal silah merkezi 
bulunmaktadır. Bunların ülkelere göre dağılımı 
ise şöyledir^ :̂

ABD: 6 üretim, montaj, depolama ve yok et
me fabrikası, 2 deneme alanı, 2 araştırma merke
zi.

İngiltere: 1 fabrika, 1 deneme alanı, 1 araştır
ma merkezi.

Fransa: 2 fabrika, 1 deneme alanı.
Almanya: 2 fabrika, 1 deneme alanı.
İsrail: 4 araştırma merkezL 
Kazakistan: 1 fabrika, 2 deneme alanı. 
Kanada: 1 deneme alanı, 1 araştırma merkezi. 
Libya: 1 fabrika.

Irak: 1 araştırma merkezi(2 tane biyolojik si
lahlarla ilgili araştırma merkezi var).

Burada sadece kimyasal silahlar listelenmiştir; 
üstelikte legal olanlar, kamu oyunun bilgisine bir 
şekilde sunulanlar. Rusya, Çin, Hindistan ve Ku
zey Kore gibi ülkelerde nelerin olduğu bilinme
mektedir. Ayrıca sanayileşmiş ülkelerin elinde, 
özellikle, ABD, Rusya ve İsrail'de çok daha tah
rip edici nükleer, termo nükleer ve bunların deği
şik versiyonları olan kitle imha silahları mevcut
tur. Irak'm elinde tehlikeli olanlar, başka ülke
lerin elinde iken tehlikeli olmamakta mıdır? 
1948 yılmdan beri kan döken İsrail’in elinde 
var olan kitle imha silahlan niçin gündeme ge
tirilmemektedir? Oysa Güvenlik Konseyinin 3 
Nisan 1991 Tarih ve 687 sayılı kararı Madde 
14, bölgenin kitle imha silahlarından arındırıl
ması ile ilgilidir^O;

"Orta Doğumdaki kitle im ha silahlarından ve 
her türlü nükleer füzeden arındırılmış bir alan  
yaratm a hedefini güden bir girişimin parçası ol'

687 sayılı kararda, sadece Irak'ın kitle imha si
lahlarından arındırılması değil; tüm bölgenin 
arındırılması istenmektedir. Bölgenin tümünü 
kapsayan bir girişim öngörülmüş olmasına rağ
men, neden sadece Irak üzerine odaklanmış oldu
ğu iyi anlaşılmalıdır. Gerçekte Orta Doğu’da kit
le imha silahlarına en fazla sahip olan ülke İsra
il'dir. Kimyasal, biyolojik, nükleer ve termonük
leer silahlara sahip olduğunu çekinmeden söyle
yebilmektedir. ‘Qerekirse Nükleer silah kulla
nabileceğini* açık açık söyleyerek kitle imha si
lahlarına sahip olduğuna kendileri şahitlik yap
maktadır. Buna rağmen İsrail'in üzerine gidilme
mekte veya gidilememektedir.

Gerçekte de ABD’nin niyeti, Irak'ın silahsız
landırılması mıdır; yoksa hu- bahane ile bölgeyi 
işgal edip yeniden yapılandırmak mı istemekte
dir? Yoksa bölgeyi işgal etmeye karar verdi de en 
az zayiat vermesi için, Irak'ın elindeki silahları 
BM aracılığıyla toplatmak mı istiyor? İlginçtir son 
1 yıldır olayın bu boyutu tartışılmamakta veya 
tartıştırılmamaktadır.

BM denetıciteri içerisinde bulunan ABD’li 
elemanların tavırları bize bu konuda bir fikir ve
rebilir. 1991 ile 1997 yılları arasında görev yapan 
BM deneticileri içerisinde bulunan ABD eleman-

21. ASRIN FİRAVUNU ABD / ŞAHIN
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lan, Irak yönetimini sürekli tahrik etmi§ ve casus
luk faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Nitekim. 
1991-1997 yılları arasında Irak’ta görev yapan 
BM deneticilerinin başkanı Rolf Ekeus’un;

‘‘Onların, Irak açısından ihtilaf yaratacak  
faaliyet yürütmeleri ve bu şekilde doğrudan bir 
askeri eylemi haklı çıkarabilecek bir tıkanma 
ortamı oluşturmaları için baskı uyguladığını,,/^ 

şeklinde yapmış olduğu açıklamalar bunu doğ- 
rulamaktadır^o.

Böylelikle ABD, BM deneticileri ile Irak yö
netimi arasında sorun çıkartarak savaştan başka 
alternatif olmadığını dünyaya göstermeye çalış
mıştır. ABD elemanlarının yaptığı provokasyon
lar isteneni vermeyince; ABD, BM kararına ihti
yaç hissetmeden, tek yanlı bir kararla Irak'ı bom
balamaya karar verip BM deneticilerini h'ak'tan 
ayrılmak zorunda bırakmıştır. Bu bile ABD’nin 
özelde Irak, genelde Orta Doğu coğrafyası ile ilgi
li ayrı niyetlerinin olduğunu, barışı istemediğini 
ortaya koymaya yeterdir.

Bugün BM deneticilerinin verdiği raporda sa
vaşı gerektirecek ciddi bir neden olmamasına rağ
men ABD, Irak'a müdahaleyi tek başına yapaca
ğını belirtmekte, kendisine karşı çıkanları şer ek
senine yerleştirmekte ve tehdit etmektedir. Bu 
aşamada bunu yapanların Dünya enerji üretim ve 
dağıtımının %60’ına salıip bir bölgeyi ele geçirdi
ğinde neler yapabileceğini iyi düşünmek lazımdır.

Eğer kitle imha silahlan insanlık için bir teh
like ise, ki öyledir, bu durumda bu silahları üreten

;
ve bulunduran tüm ülkeler masaya yatırılmalı ve 
ellerindeki silahların imha edilmesi sağlanmalı
dır. Irak’ın elinde tehlikeli olan, niçin ABD ve 
İsrail'in elinde tehlikeli olmamaktadır/ Türkiye 
2. Körfez krizinden yararlanarak bu konuyu gün
deme getirmeli ve kamu oyu oluşturmalıdır. BM 
bazında konu tartışmaya açılmalıdır. 687 nolu 
BM kararı tüm dünyayı içine alacak şekilde yeni
den düzenlenmelidir. Savaş karşıtı tüm ülkelerin 
dikkatleri bu konuya çekilmelidir. Aksi taktirde 
bu gerekçe ile Irak'ta başlatılacak bir savaş, daha 
sonra başka ülkelere de müdahale etme konusun
da ABD’ye meşruiyet kazandıracaktır. Eğer bu 
konuda samimi iseler önce ABD ve İsrail kan- 
di ellerindeki silahları imha etmelidir.

Amaç eğer insanlığın sağlık ve selameti ise bu 
yapılmalıdır. Yok eğer amaç kaostan yarar sağla
mak ve yeni bir sömürü için yeni bir dengeye 
ulaşmak ise bu ABD-İsrail-İngiltere haricindeki 
ülkeler için faydalı değildir. Daha çok kan, daha 
çok göz yaşı demektir ve de silah sektörü için da
ha çok para demektir. Ürdün Prensi Haşan, “son 
dönemde bölge ülkelerinin silahlanmaya 300 
milyar $ harcadığını” ifade etmektediri^. Bu pa
ra kimin kasasına gidiyor derseniz, en büyük silah 
üreticisi olan ABD’nin kasasına. Dolayısıyla 
ABD ve onun arkasındaki karanlık ideolojik 
güçler kaosu bilerek oluşturuyorlar ve bundan 
da, başkaları ölürken, kendileri kazanç sağlıyor
lar

"Eğer insanlar savaşların aslında bir meslek 
oldu-gu ğei'çegım ve savaşlam ı kaosLûiı fuyuu- 
lanm ak için suni olarak çıkarıldığını öğrenseler' 
di çok öfkelenirlerdi, onların  uyanmamasında 
medyada ki yeryüzü efendilerinin de büyük yar- 
dımı oluyor... Kaostan m enfaat sağlayanlar ye
ni dünya düzenini oluşturacak,,. Aydınlanma^ 
nın(illuminati) sonunda sosyal gücün milliyet 
kavramının ortadan kalkacağı ve insan ırkının 
suni ihtiyaçlarından arınmış olarak mutlu ve 
tek bir aile gibi yaşadığı duruma geri dönüle
cek ,,, Illuminatinin kendi holdingleri hariç özel 
mülkiyete hiç bir şekilde izin verilmeyecek, 
milli kurumlan ekonomileri kötüleştirilerek ge
çirilecek.. Milliyet kavramı yok ed ilecek,,. T ek  
para tek anayasa ve tek devlet var olacak*^

Türkiye karar verirken bu gerçekleri göz önü
ne almalıdır.
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Türkiye Ne Yapmalıdır?

Orta Doğu’da yaşanan ve yaşanabilecek olan 
olaylara yukarıda yaptığımız inceleme perspekti- 
finden yaklaşmalıyız. Olaya, bu derinlikte bakma
lıyız. ABD'Israil'Ingiltere’nin niyeti, sadece 
Irak’ı, Orta Doğu’yu değil, tüm dünyayı işgal et
mektir. Bu da ABD’nin kendi kendini kuşatması 
demektir. Bu durum, Türkiye’nin manevra alanı
nı genişletmektedir. Türkiye’yi yönetenler bunun 
farkına varmalı, bu istila hareketine karşı önce 
halkı ile, sonra bölge insanı ile sonra da savaş kar
şıtı tüm dünya ile bütünleşerek karşı çıkmalı ve 
dik durmalıdır.

Bu dik duruşla beraber Türkiye aşağıda özetle
nen girişimlerde bulunmalıdır:

Türkiye’yi savaşa zorlamak için yürütülen 
psikolojik savaş kırılmalıdır:

Türkiye'deki medya manipülasyonuna baktı
ğımızda Türkiye bu savaşa mutlaka girmeli ve 
orta doğuda paylaşım yapdırken m asada yerini 
almalıdır: Böylelikle; 'savaşın neden olacağı kayıp
larını tazmin edebilir, Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti
nin kurulmasına manı olabilir, Osmanlıdan kalma 
Musul ve Kerkük petrolleri ile ilgili hakkını kullaııabi- 
lir ve Türkmenlerin hakkını koruyabilir’. Aksi söz 
konusu olursa ‘ABD çok kayıp verir, bu da ABD’yi 
çok kızdırır’. ‘Türkiye’ye karşı yaptırımlara girişir’. 
‘Kürt kartını Türkiye için açar’. ‘Provokasyonlara 
girişir’. ‘İç gerilimi artırır’. ‘Ekonomik baskı uygular, 
ÎMF’yi harekete geçirir, zaten kötü olan ekonomi da
ha da kötüleşir’ . Bütün bunlar, gerçekleri örtmek 
için ABD destekli medya ve kalemlerin Türki- 
ye’ye karşı yürüttükleri bir Psikolojik Savaşın 
ürünüdür. Kamuoyu tek yönlü olarak koşullan- 
dırılmaya çalışılmakta, hükümet üzerindeki 
baskı artırılmaya çalışılmaktadır.

ABD, Türkiye savaşa girmediği zciman Tür
kiye'ye karşı her türlü kötülüğü yapmak isteye
bilir, Bu yapabilir anlam ına gelmez. ABD bu 
güne kadar çalıştığı bütün yönetimleri en küçük 
bir m enfaat çekişmesinde mafyavarî satmıştır, 
M arkos, Noriega, Ladin, Saddam bu örnekler
den bazılarıdır.

----- Türkiye, ABD^nin yapabileceği bütün bu .

21. ASRIN FİRAVUNU ABD / ŞAHİN

ôtal
ülctotı^

kötülüklerden doğacak sıkıntıları aşabilir mi? 
Belli bazı şartlan  yerine getirdiği taktirde aşar. 
Bölge ile bütünleşir ve bölgesel güç haline dönü

şür. Mazlum milletlerin bağımsızlık m ücadele
sinin meşalesini yakar. IM F ve Dünya Bankası 
kıskacından insanlığı kurtaracak bir süreci te- 
tikleyebilir. Tüm  dünyaya yeni bir insan ve top
lum modeli sunabilir. Bunalım içerisindeki in
sanlık, bu yeni dalga hareketi ile köleleşmekten  
ve kendisine yabancılaşmaktan kurtulabilir.

Bunun için Türkiye bu savaşın mantığını, 
gerekçelerini ve ABD-İsrail-İngiltere üçlüsü
nün niyetlerini, nihai ana stratejik hedeflerini 
iyi sorgulamalı ve ne yapmak isteyeceklerini iyi 
tahlil etmelidir. ABD nin yukarıda ele alıp in
celediğimiz gerekçelerinin hangisi doğru ve m a
kuldür. Türkiye işe bu noktadan başlam alı
dır.Türkiye'nin elinde yeterince imkan vardır. 
Bu imkanlar akıllıca kullanılmalıdır.

Türkiye, Karşı Psikolojik Savaş mekanizması
nı harekete geçirmelidir.

Türkiye bu savaşa karşı çıkmalıdır;
Olayın felsefi, stratejik ve tarihi boyutuna iyi 

bakılmalıdır. ABD-İsrail-İngikere nasıl olsa bura
yı işgal edecek, biz de bundan yararlanalım tarzın
daki bir yaklaşım ve maddi kayıplar düzeyine in
dirgenmiş bir pazarlık yanlıştır. Türkiye’yi paralı 
asker konumuna indirger ve Türkiye’nin elindeki 
kozları zayıflatır.

Eğer Türkiye bu savaşa girer ve mahşerin üç 
atlısına destek verir ise, bir müddet sonra hem şu
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ABD, Sovyetlerin çöküşü ile kazanmış ol
duğu tek süper güç olma avantajını, gele
cekte de rakipsiz kalmak için kullanarak 
su, enerji havzalarını ve ulaşım yollarını 
kontrol altına almak istemektedir.

an korktukları başına gelecek; hem de bölge ül
kelerinden ve dünyadan tecrit edilmiş olarak 
yalnızlaşacaktır. Güvenilirliğini kaybetmiş ve 
yalnız kalmış bir Türkiye, ABD-İsrail-İngiltere 
üçlüsüne nasıl engel olabilecektir? Engel olmaya 
kalktığında, ABD şu an yapabileceği yaptırımları 
o anda uygulamaya koymaya kalktığında yalnız 
bir Türkiye, buna nasıl karşı koyacaktır. Türkiye 
o zaman her taraf
tan sıkıştırılacaktır.
Ermenistan sorunu 
yeniden kaşınacak' 
tır. Kıbrıs ve 
Ege’deki sorunlar 
masaya yatırılacak- 
tır. Türkiye hareket
etme, ittifak kurma -------------------------------- —̂
imkanlarını orta
dan kaldırmış olarak savaş müttefikleri tarafından 
Salam  tekniğine bağlı olarak salamlanmaya çalı
şılacaktır. O nedenle Türkiye Orta Doğu’da müt
tefiklerini şimdiden oluşturmalı savaşa karşı olan 
tüm dünya ile birlikte hareket etmelidir.

Türkiye ABD-İsrail-İngiltere’nin yaptığı 
karanlık işleri ifşa etmelidir:

Dünyada en çok terörü besleyen ve destekle
yen ülkeler hangileridir? Hangi ülkeler, başkaları- 
nm topraklarında etnik ve dini kimlikleri kaşıyıp 
onları silahlı mücadeleye teşvik etmektedir?

Ülkelerde darbeleri kimler organize etti, kaç 
hükümet darbelerle devrildi? Dünya üzerinde 
diktatör ve krallarla en çok içli dişli olan ülkeler 
hangileridir? En çok kitle imha silahlarına kim
ler sahiptir? Bunları niçin geliştirmişlerdir ve ne
relerde kullanmışlardır?

Türkiye bu soruları, hem ülke hem de dünya 
çapında tartışmaya açmalı ya da tartışma zemini 
oluşturmak üzere girişimde bulunmalıdır.

Bütün bu soruların cevabında karşımıza önce
likli olarak iki ülke çıkacaktır: Biri ABD, diğeri ise 
İsrail’dir. Terörün, zulmün ve adaletsizliğin efen
dilerinin terörden, zulümden ve haksızlıktan şika
yet etmeye veya bunları dillerine dolayarak savaşa 
kalkmaya hakları yoktur. Bu iki ülke, bizim müt
tefikimiz olduğu zaman bile bize kötülük yapmak
tan geri kalmamışlardır. İsrail, Orta Doğu planları 
için her türlü provokasyonu gerçekleştirmiştir.

AMERİKAN MODELİNİN SONU

Türkiye ABD-İsrail-İngiltere’nin gerçek 
hedeflerini ifşa etmelidir:

ABD’nin hedefi; Dünyadaki tüm kritik ula
şım bölgelerini, enerji havzalarını, su havzalarını 
ele geçirerek rakip olabilecekleri gelecekte kuşa
tıp kendi isteklerini uygun davranacak birer ülke 
haline getirmektir.

İsrail'in hedefi ise siyon ideallerine bağlı bir
devlet olarak “Va- 
dedilmiş Toprak
lar”! öncelikle ele 
geçirmek ve merke
zi Kudüs olan bir 
dünya devleti kura
bilmektir.

Eğer ABD ve İs- 
------------------------------------ rail, kendi belgele

rine göre nihai he
defleri, yukarıda ifade ettiklerimiz ise o taktirde 
bunlar; Orta Doğu haritasını yeniden tanzim et
meye kalkacaklardır. İsrail’in vadedilmiş topraklar 
dediği bölgeyi ele geçirebilmesi için önce İrak 
sonra Suriye'yi etnik ve dini kimlikli olarak üçe 
bölmek ve Irak'ın kuzeyinde bir Kürt Devleti kur
mak isteyeceklerdir. Türkiye, İran, Irak ve Suri
ye'nin bölünmesi, ABD-İsrail ve İngiltere’nin ol
mazsa olmaz stratejik hedefleri arasındadır. Dola
yısıyla Türkiye, politikalarını buna göre tespit et
meli bir adım sonra Türkiye’ye rağmen meydana 
gelebilecek oluşuma kendi elleri ile destek verme
melidir.

ABD-Israil'Ingiltere’nin Kürdistan proje
sindeki niyetlerini Kürtlere anlatılmahdır

Dünyada, Orta Doğu’da ve Türkiye’deki Kürt- 
lere, ABD'tsrail-îngiltere'nin  kendilerini Truva 
Atı olarak gördüklerini, tarihi perspektiften, de
lilleri ile birlikte anlatılmalıdır. Osmanlı ve Tür' 
kiye Cumhuriyeti döneminde Batının ve Rus
ya’nın kendilerini nasıl değerlendirdikleri ve ye
ri geldiğinde arkaya bakm adan nasıl sattıkları 
belgesel olarak sunulmalıdır. Molla Mustafa Bar- 
zani’ye ABD’nin yaptığı ihanet ve Saddam'ın kimya
sal silah kullanmasında ABD ve İsrail'in tutumu tek
rar ve tekrar anlatılmalıdır. Molla Mustafa Barza- 
nî’nin ABD mektupları kamuoyuna açıklanmalıdır. 
Son zamanlarda Kürt kimliğinin Yahudile§tirilme 
amaçlarına dikkat çekilmelidir.

»i/ ^
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Ayrıca Birinci Körfez krizi sor^rasında, 
ABD’ye götürülen ve şimdi tekrar Kuzey Irak'a 
yerleştirilen 3000 Peşmergenin, bu süre içerisin
de ABD’de ne yaptıkları, hangi eğitimlerden geÇ' 
tikleri ve ilişkileri, özellikle, Kuzey Irak'taki Kürt 
liderlere anlatılmalıdır. Bu 3000 kişilik kuvvet
le ABD, Kuzey Irak’ta mevcut liderlerin dışm- 
da yeni ittifaklarda kurarak mevcut Kürt lider
leri belli bir zaman

gruplar veya organizasyonlar ihdas edilmelidir. Bu 
çalışma ısrarla ve sabırla yürütülmelidir. Bunun 
için İslam Ülkeleri Dayanışma Organizasyonla
rı ve D '8'ler devreye sokulmalı bunların daha ak- 
tif davranması sağlanmalıdır. D -8‘ler düzeyinde 
yapılacak sivil girişimlerde Necmettin Erba- 
kan'm görev alması sağlanmalıdır. Türkiye giri
şimci olmalı, savaş karşıtı güçlerle birlikte hare

ket etme yollarını
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İkinci Körfez krizinin gerçek sebebi, ne 
Saddam ne de Saddam'm sahip olduğu si
lahlardır. Asıl mesele, tamamen kontrol 
altına alınmış, kayıtsız şartsız teslim olmuş 
bir dünyanın kurulmasıdır.

diliminde tasfiye 
etmeye kalkacak
tır. Böylece Kürtle- 
ri İsrail’in boyun
duruğuna sokmak 
isteyecektir. Bu du
ruma başta Kuzey 
Irak'ta ki Kürt li
derler olmak üzere 
Kürt halkının dikkati çekilmelidir.

İslam bir üst kimlik olarak benimsenmelidir:
Bu arada Türkiye yönetimi de bir öz eleştiri 

yaparak toplumun tüm kesimleri ile barış yapacak 
yeni bir sosyal mukavele imzalamalıdır. Türkiye, 
Kürt sorununa kalıcı ve adil bir çözüm bulmak zo
rundadır. Bu zamana kadar yürütülen politikalar, 
istenen sonuçları vermediği gibi bu kardeşlerimi
zi, yabancı propagandasından daha rahat etkilenir 
bir duruma getirmiştir. Osmanlı İmparatorluğu
nun yıkılışı ve Milli Mücadele yıllarında Türk ve 
Kürt unsurlar birlikte hareket etmiş, bağımsızlık 
mücadelesini birlikte zafere götürmüşlerdir. Geli
nen bu noktada etnİk çağrışıma yol açacak söy
lemlerden kaçınılmalı, İslam bütünleştirici, bir
leştirici bir üst kimlik olarak kabul edilmelidir. 
Lozan’da benimsenen tanımlama hayata geçiril
melidir.

Türkiye ‘Diyalog Grupları’ kurarak girişimi 
ele almalıdır:

Türkiye, sivil ve resmi iki ayrı diyalog grubu 
oluşturarak, öncelikli olarak Orta Doğu ülkeleri 
ile sonra da tüm dünya ülkeleri ile yeni bir daya
nışma ve sorunları barışçıl yollarla çözme sürecini 
başlatmalıdır. Orta Doğu’daki yönetimler arasın-

araştırılm alıd ır. 
Orta Doğu’da yer 
alan ülkelerin okul 
kitaplarında var 
olan düşmanlığı 
teşvik ve tahrik 
eden ifadeler, anla
tımlar, metinler ki
taplardan kaldırıl

malıdır. İslam ve Orta Doğu tarihi, ortak komis
yonlar tarafından yeniden yazılmalıdır. Su sorunu 
ortak çalışma gruplarının çalışması ile giderilme
lidir.

Eğer bütün bunlar bugün yapılmaz, Orta Do
ğu ülkeleri bu üçlü karşısında yalnız kalır ve hele 
para karşılığı savaşa girilip ebedi düşmanlık to
humları ekilirse, Orta Doğu ülkeleri tek tek ele 
alınıp yenecektir. Bu unutulmamalıdır.

Diyalog Grupları sorunlara barışçıl çözümler 
üretmesi için yönlendirilmelidir:

Bugün dünya da ABD’ye karşı hem ülke yöne
timleri, hem de ülke halkları bazında büyük bir 
karşı çıkış vardır. Bu psikolojiden yararlanarak 
dünyanın her tarafındaki Müslümanlarla sorunu 
olan ülkeler nezdinde bu diyalog grupları girişim
de bulunmalı ortak komisyonlar kurarak sorunlar 
masaya yatırılmalıdır. Diyalog grupları öncelikli 
olarak Çin’in Doğu Türkistan, Rusya’nın Çe- 
çenistan, Hindistan’ın Keşmir sorununa barış
çıl çözümler üretip ülke yönetimlerine sunmalı
dır. Aksi halde ABD, bu ülkelerle buraları pazar
lık konusu yaparak, buralarda yapacakları askeri 
operasyonlara ses çıkarmayacağı güvencesi vere
rek, bu ülkeleri diğer ülkelerde yapacağı işgal giri
şimlerinde tarafsız kalmaya zorlamaktadır. Bu si-

daki ihtilafların giderilebilmesi için bu diyalog 
grupları çözüm üretmelidir. Orta Doğu’ya kalıcı 
bir barışın gelmesi için ortak çalışma yapacak

lah, ABD-İsrail-îngiltere’nin elinden alınmalıdır.
Bu girişimlerle eş zamanlı olarak Almanya- 

Fransa-Rusya-Çin-Hindistan ve İran’ın, Ortado
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ğu işgaline birlikte karşı çıkması için gerekli çalış- 
malar yapılmalıdır.

Diyalog grupları, Müslüman, Hıristiyan ve 
Siyonist olmayan Yahudilerle irtibat kurmalı
dır:

Diğer taraftan tüm dünya ülkelerine; Siyonizm 
ve dünya hedefi ile bugün ABD’ye hakim olan 
Uluslararası doymak bilmez sermayenin yapısı ve 
kurduğu organizasyonlar belgelere dayanarak an- 
latılmalıdır. CFR, Trilateral, Bilderberg gibi orga- 
nizasyonların etnik ve ideolojik kimlikleri, dün
yayı yönetmek isteyen üstün ve seçilmiş ırk teori- 

■ si ve iç çemberde yer aldığı varsayılan 10 kişinin 
kimlikleri tartışmaya açılmalıdıri^.ıs.ıe. Dikkatle
rin bu noktaya yoğunlaşması için ısrar edilmeli
dir. Hıristiyanlara Siyönizmin nihai hedefi anlatı
larak Müslüman ve Hıristiyan halklar arasında 
yeni bir diyalog başlatılmalıdır. Ve bu arada bu iki 
dinin mensupları, Musevilere Kabala ve Talmut 
ile Siyon liderlerinin protokollerinde çizilen stra
tejinin yanlışlığı anlatılarak düşünmeye davet 
edilmelidir. Yahudilerin hepsini Siyonist olarak 
gören bir propagandanın yanlışlığına dikkat edil
melidir. Filistin’de işlenen cinayetlere karşı çık
maları istenmelidir. Diğer taraftan gerek Filis
tin'de ve gerekse İsrail’de ki sivil halkın öldürül
mesine neden olan eylemlerin durdurulması için 
Yahudileri ve Filistinlileri de içine alan diyalog 
grupları oluşturulabilmesi için çalışılmalıdır.

Amerikan, İsrail ve İngiliz mallarına ekono- 
mik boykot ilan edilmelidir:

Tüm Müslüman ülkeler, ABD-İsrail-Ingiltere 
mallarına karşı bir ekonomik boykotu başlatmalı
dır. Savaş karşıtı olan halklara da çağrıda bulu
nulmalıdır. Bu ülkelerin bankalarında ki paralar 
çekilmelidir. Bu ülkelere yapılan petrol satışları 
durdurulmalıdır.

Sonuç: Onurlu Büyük Türkiye

Türkiye bütün bunları yapabilecek güçtedir. 
Genç ve dinamik nüfusu, entelektüel birikimi, 
içinde bulunduğu coğrafyanın imkanları, Müslü
man, Türk ve Osmanlı kimliğinin verdiği avan
tajlar, imparatorlukların kazandırdığı deneyimler, 
yer altı ve yer üstü zenginlikleri Türkiye’ye bu im
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kanı vermektedir. Türkiye’de eksik olan güven
dir. Yönetenler hem kendilerine, hem de halka 
güvenmemektedir. Halk da yönetime güvenme
mektedir. Yıllarca birbirimizle didişmekten, birbi
rimizi hırpalamaktan yorgun düştük.

Türkiye öncelikle bu sorunu aşmalıdır. Bu kriz 
döneminde milleti baz alan bir yeniden yapılan
maya gidilmelidir. Halkla beraber halk için ola
cak tarzda sistem yeniden yapılandırılmalıdır. Bu 
ülkenin hakiki sahibi ve hakiminin millet olduğu 
inandırıcı bir şekilde ortaya konmalıdır. Bu yapıl
dığı taktirde her türlü ekonomik krizin, ekonomik 
ambargonun ve her türlü dış baskının üstesinden 
gelinebilir. Ancak bu şekilde kişilikli, ciddiye alı
nan bir Büyük Türkiye'ye ulaşılabilir. ■
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TÜRKİYE: 
GÖNÜLSÜZ MÜTTEFİK

CEVAT OZKAYA

Görünen odur ki ABD’nin Irak’ı işgal niyeti
nin meydana getirdiği kriz bir savaşa doğru 
hızla yol almaktadır. Barış ihtimalinin gün

den güne azaldığı bu ortamda, ABD saldırganlığını 
önleyebilecek herhangi bir mekanizma da görün
memektedir. BM ve NATO gibi İkinci Dünya Sa
vaşı sonrası oluşturulan uluslararası düzenin ana 
kurumlan kendilerine fiili güç olma imkanı veren 
ABD’ye karşı koyma iradesine sahip görünmüyor
lar. ABD ise yapacağı bir saldırıda bu kurumların 
onayını ‘^olursa iyi olur, am a olmazsa da biz gere' 
keni yaparız** mantığı içinde hafife almakta, hatta 
çok gerekli görmemektedir. Böyle bir ortamda sa
vaşın durdurulması ya ABD’nin vazgeçmesiyle ya 
da Saddam’m sürpriz bir karar alarak yönetimden 
ayrılması ve ABD’nin görünürdeki kararını daya
naksız bırakması ile mümkün olabilir. Şu gün için 
her iki ihtimalin de varit olmadığını biliyoruz. Do
layısıyla bir savaş, bir çatışma ihtimal olmaktan 
günden güne çıkıyor. Her geçen gün savaşa biraz 
daha yaklaşıyoruz.

Muhtemel Bir Savaşın Oluşturacağı 
Değişiklikler

ABD’nin Irak’a yönelik saldırısının meşrûiyetinin 
tartışılması bile gereksizdir. Bu savaş gücün huku
ku dışında hiçbir hukuki bakış açısı ile meşrûlaştı- 
rılamaz. Bu saldırıya ilişkin ne uluslararası hukuk
âçısinc
lanarak bir meşruiyete ulaşmanın imkanı yoktur. 
Bugün dünya bir fiili durumla karşı karşıyadır. 
ABD dünyaya kendi gücünün hukukunu dayat

maktadır. Bunu da yapılabilecek en kaba şekliyle 
yapmaktadır.

Bu tespitten sonra ABD’nin bu tavrının dünya
da meydana getireceği bazı değişiklikler üzerinde 
durabiliriz.
a) ABD bu tavrı ile İkinci Dünya Savaşı sonrasın
da oluşturulan uluslararası düzenin temellerini sars
maktadır. I. Körfez Savaşında en azından şekli an
lamda da olsa sağlamaya çalıştığı meşrûiyeti bugün 
dikkate almamakta bir beis görmemektedir.
b) Uluslararası sistemin önemli kurumlan olan BM 
ve NATO gibi kurumlan ortadan kaldırmak değil
se bile, revize etmek amacında olduğunu ortaya 
koymaktadır.
e) ABD muhtemelen uluslararası bir kurum olan 
NATO’nun merkezi gücü yerine, Atlantik Paktı 
ülkelerinde konuşlandırılmış hemen kullanıma ha
zır askeri yığınaklar zincirine dayalı bir ABD aske
ri varlığını öngörüyor. Eğer bu ihtimal gerçekleşir
se; NATO cazibesini büyük ölçüde yitirecek de
mektir.
d) ABD, Irak krizinde AB’nin ortak bir siyasal tavır 
gerçekleştiremediğini dünya kamuoyuna göstererek 
en azından yakın bir gelecekte AB’nin kendisine al
ternatif olamayacağını ortaya koymuştur.

Yukarıda sıraladığımız maddelere birçoklarını 
daha eklemek mümkün. Ancak bu kadarı bile II. 
Dünya Savaşı sonrası düzenin tümden ortadan kalk
masa bile eski usulde gitmeyeceğini göstermektedir. 
— Eğer ABD’nia—bû  -hoyratça davranışı devam 
eder, politikalarında ve tavrında bir iyileştirmeye 
gitmezse, diğer dünya devletlerinin uzunca bir süre 
bunu kader kabul edip katlanacağını söylemek doğ
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ru olmaz. Bu tavır devam ettiği sürece dünyanm di- 
ger devletleri en azmdan bir kısmı yeni oluşumlar 
gerçekleştirmek zorunda kalacaklardır. Bu durumda 
Fransa ve Almanya’nın, çıkışlarının bir blöf olmadı
ğını ortaya koymaları beklenir. Aksi taktirde mev- 
cut durumlarını bile muhafaza etmeleri güçleşir.

Kısaca ABD bu hoyrat ve hukuk tanımaz tavrı
nı ilâ-nihâye devam ettiremez. Karşısında yeni olu
şumların şekillenmesi kaçınılmazdır.

Türkiye’nin Zor Konumu

Türkiye Ortadoğu’yu yüzyıllarca idare etmiş bir im
paratorluğun temsilcisi, Irak’ın komşusu ve yakla
şık elli yıldan beri ABD’nin müttefiki olan bir ül
kedir. Bu konumu Türkiye’yi oldukça zor kararlar 
almaya mecbur ediyor. ABD Irak topraklarına gire
bilmek için Türkiye’nin onayını talep ediyor. Bu 
konuda bütün imkanlarını kullanarak Türkiye’yi 
zorluyor.

Türkiye bu saldırıyı önlemek için baskılara rağ
men gücünün sınırları içinde hayli çaba sarfetti. 
Ancak bugün gelinen kerhen de olsa ABD ile işbir
liği yapma zorunluluğu ile karşı karşıya bulunuyor.

Türkiye’nin bugünkü durumunda ABD’ye hayır 
demeye gücü yeter mi? Cevabı hoş bulmasak da 
maalesef yetmez. Bu, bugün oluşmuş bir durum de
ğildir. Elli yıldan bu yana devam eden Türkiye- 
ABD ilişkilerinin seyrinin zorunlu kıldığı bir du
rumdur. Türkiye’de ne kadar ABD üssü var? Ne ka
dar ABD’nin resmi kuruluşu var? Türkiye kamu
oyunu ABD’nin etkileme gücü nedir? Bu ilişkiler
den kamuoyunun neredeyse tamamı ve yönetimin 
bir büyük çoğunluğunun haberi yoktur. Bu ilişkiler 
ve kurumlar her aşamasında meclisin bilgisi ve 
onayı dahilinde gelişmiş ve neşvünemâ bulmuş iliş
kiler değildir. Dolayısıyla bu gücü, en azından ken
di ülkende kontrol edebilmek bağımsız karar alabil
menin şartlarından sadece bir tanesidir.

ABD-Türkiye ilişkileri maalesef iki devlet arasın
da olması gereken normal ilişkiler olarak gelişmemiş
tir. 1950’li yıllarda bizim istihbarat teşkilatı eleman
larımızın ABD’den maaş almasından tutun da, ABD 
yardım heyeti Jusmat’ın 1960’lı yıllarda Milli Savun
ma Bakanlığı ile aynı binada çalışmasına varan bir 
sallapatilik söz konusu olmuştur geçmişte. Zaman 
zaman da olsa bu kadar fazla esnek ilişkiler içinde 
olunan bir güce hayır demek çok kolay değildir.

Ayrıca bugüne kadar uygulanan ekonomik po
litikalar gereği ülkeyi IMF’ye muhtaç hale getirmiş-
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şeniz, ABD’ye hayır demeye gücünüz kalmaz veya 
azalır. Kimse IMF uluslararası bir kurumdur, burada 
ABD etkisi sınırlıdır, diyerek kendini oyalamasın. 
1977-81 yılları arasında ulusal güvenlik danışmanı 
olarak ABD başkanına hizmet sunan stratejist 
Zbigniew Brzezinski’nin bazı uluslararası kurumla- 
rın mahiyetini ortaya koyan şu satırları önemlidir: 
‘̂Uluslararası Para Fonu IMF ve Dünya Banka- 

sı*nın küresel çıkarları temsil ettiği söylenebilir 
ve bunların seçmenlerinin dünya olduğu yorumu 
yapılabilir. Ne var ki onlar büyük ölçüde Ameri' 
karnın egemenliğindedirler. Ve kökenleri Ameri- 
kan inisiyatifine ve özellikle de 1944 yıllarındaki 
Bretton-Woods konferansına dayandınlabilir/'^

Eğer ülkenizi ekonomik olarak IMF yardımına 
muhtaç hale getirmişseniz, IMF yardımı olmadan 
ekonominin ayakta duramaz ve memur maaşlarını 
ödeyemez durumdaysanız İMF’nin patronuna hayır 
demekte çok zorlanırsınız. Bu muhtaçlığınız İMF’in 
arzularını meclisinizin kanun haline getirdiği bir 
düzeye varmışsa -ki son iki yıldır bunu yapıyoruz- 
daha da zorlanırsınız.

Hükümetin bu olumsuz şartlarda, bugüne ka- 
darki uygulamalara göre iyi sayılabilecek bir düzey
de yürüttüğü ABD ile görüşmeler ve yapılan para 
pazarlığı haysiyetsizlik olarak niteleniyorsa, 2001 
yılındaki krizden bu yana IMF buyruklarının harfi
yen uygulanması, meclisin bile IMF isteklerine gö
re kanunlar çıkarması hangi sıfatla nitelenecektir?

Ülkenin haysiyeti en üst noktadaydı da bu hükü
met onu aşağı düşürmüş değil. Haysiyet yapılan görüş
meler nedeniyle yok olmuyor, haysiyet daha önceden 
olağanüstü yıprandığı için bu pazarlık yapılıyor.

“Esas haysiyetsizlik, savaş gündemde bile yok 
iken, kriz çıkararak ülkeyi dosta düşmana el açacak 
duruma düşürmektir.”̂

Ayrıca bazı ekonomist ve stratejistler 2001 kri
zinin suni olduğunu, ihdas edilmiş olduğunu söyle
mişlerdi. Halen de söylemeye devam ediyorlar. 27 
milyar dolar döviz rezervi var iken ülkenin bir dö
viz krizine yakalanmasının ekonomik değil, siyasi 
bir gerekçesi olabileceğini yazdılar, söylediler o 
günlerde. Acaba o suni kriz Türkiye’yi bugünkü du
ruma mecbur etmek için mi çıkarılmıştı? Olaya bir 
de böyle bakmakta yarar olabilir.

Korkularla Yaşamanın Bedeli

Türkiye bazıları gerçek bazıları da zorlama korkula
rıyla yaşıyor. ABD saldırısına onay verişinin arka-
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sinda da bu korkular var.

1. Kürt korkusu.
2. Ekonomik çöküş korkusu.
Yukarıdaki sorunların bir kısmı tarihten tevarüs 

ettiğimiz, bir kısmı da şu veya bu biçimde bizim ih
das ettiğimiz veya ortaya çıkışına vesile olduğumuz 
sorunlardır.

Kürt Sorunu: Evet Türkiye’nin böyle bir sorunu 
var. Ülkeyi oldukça sıkıntıya düşüren bir sorun ola
rak da ortada duruyor. Ancak insaf ile düşünelim. 
Bu sorunun bugüne kadar halledilmemiş olmasının 
birinci sorumlusu bu ülkenin yönetimidir. Bu ülke
nin temel kurucu unsurlarından birisi olan bir hal
kın varlığının tanınması 1990’lı yıllara sarkmışsa, 
orada sorumluluğumuz olmadığını söyleyemeyiz. 
Dönemin başbakanı Demirel’in “Kürt realitesini 
tanıyoruz” diye ilan ettiği yıl, yanılmıyorsam 1992 
idi. Varolan realiteyi bu kadar geç tanımanın bir 
sorumluluğu olması gerekir. Ayrıca bu realite ta
nındıktan sonra, bunun gereğinin yapıldığını söy
lemek de çok zor. Burada karşı tarafın da suçu var, 
demek meseleyi çözmez. Yumurta küfesi sırtında 
olana düşer, ihtiyat da, çözüm de.

Dolayısıyla Türkiye bu meseleyi sadece güç kul
lanımının ötesinde araçlar kullanarak çözmek zo
rundadır. Sorun çözümsüz kalırsa üçüncü güçlerin 
Kürtleri Türklerle, Türkleri de Kürtlerle tehdit 
ederek, her iki unsuru da kullanarak politik manev
ra yapmasına imkan sağlanmış olur. Şu anda 
ABD’nin yaptığı gibi. Türkiye Kürt devleti kurul- 
mamasını ABD’derî talep ediyor. Kürtler de Türk 
kuvvetlerini Kuzey Irak’a sokmamasını yine 
ABD’den istiyor. Yüzyıllarca bir arada yaşamış iki 
halkın birbirleriyle konuşamayıp, Atlantik ötesi bir 
gücün yardımıyla iletişim kurmasıve sorunlarını 
çözmeye çalışması kadar abes bir durum olamaz. Bu 
abesliği ortadan kaldırmak, bu sorunu çözmek yü
kümlülüğü Türkiye’nin üzerindedir. Türkiye bu ko
nuyu tabu olmaktan çıkarmalı, gerekirse hatalarını 
da kabul ederek tartışabilme büyüklüğünü göster
melidir.

Ayrıca Kürtler de bölge dışı güçlerin himmetiy
le varlıklarını devam ettirme gafletine son verme
lidir. ABD’nin 1970’lerde Molla Mustafa Barza- 
ni’nin yenilgisine, I. Körfez-Savaşında-Saddam’ın

Ekonomik Çöküş Korkusu: Ülkeyi muhtaç olmak
tan kurtarmak, bu ülkede yaşayanların görevi ve 
sorumluluğudur. Efendim, dış güçler gelişmemizi is
temiyorlar diyerek yakınmak tembel mazeretidir. 
Hiçbir ülke dışarıdakilerin karşılıksız merhameti ve 
himmetiyle gelişmemiş kendi gücüyle gelişmiştir. - 
Gelişmişliği sadece milli gelir artışı olarak değil; 
hayat tasavvuru, kültür düzeyi vs. olarak değerlen
diriyoruz.- Dolayısıyla Türkiye devleti halkının gü
cünü kullanarak, halkının iç enerjisini harekete ge
çirerek gelişmesini sağlayabilir. Ülke kaynaklarının 
ahbap-çavuş ilişkisi içerisinde heba olmaması için 
şeffaf bir yönetim ihtiyacı vardır. Kaynakların kul
lanımında kaynağın emanetçisi olan halkın haber
dar olması gerekir.

Kısaca ekonomik kriz bu ülkenin kaderi değildir.
Eğer Türkiye bugün olduğu gibi başka güçlere 

zorunluluktan dolayı bağımlı kalmak istemiyorsa, 
şimdiden sorunlarını halletmek için çareler üret
mek ve yanlışlarını düzeltmek zorundadır. Eğer bu
nu yapabilirse, lüzumsuz kahramanlık ve haysiyet
siz real politik’in dışında bir başka etkili ve haysi
yetli davranış geliştirme imkanına sahip olacaktır.

Son Sö;?;; Sorumluluk makamına talip olan insan
ların rasgele söz söyleme hakları yoktur. Bu sadra 
şifa olmayan yuvarlak sözlerle sorunları geçiştirme
leri anlamına gelmez. Siyasi sorumluluk üstlenmek 
konusunda istekli olanların ülkenin gerçek sorun
larından haberdar olmaları ve bunlara ilişkin çö
zümler üzerinde kafa yormaları gerekir. Aksi takdir
de dosyalara yeni vakıf olduk, vaziyeti yeni anladık, 
diyerek dönüş yapmak zorunda kalırlar. Bu ülkenin 
temel sorunları dosyalara vakıf olmayanların sağ
duyu ve akıl sahiplerinin meçhulü olmamalıdır. 
Dosyalar olsa olsa bu konulara ilişkin ayrıntılardan 
haberdar eder. Bu ülkenin sorunlarını gerçek bo
yutlarıyla kavrama çabası göstermeden halka vaat
lerde bulunanlar sorumluluk makamına geldikle
rinde vaatleri talep eden halk ile aralarının açıldı
ğını görürler. ■

TÜRKİYE: GÖNÜLSÜZ MÜTTEFİK / ÖZKAYA

Dipnotlar:

helikopterlerinin Kürt bölgesini talan etmesine im
kan sağladığını unutmamalılar. Bölge insanları 
kendi sorunlarını kendileri çözmelidirler.

1. Zbigniew Brzezinski, Büyük Satranç Tahtası, s. 
29, Sabah Kitapları, İst,
2. Güngör Uras, Milliyet, 27 Şubat 2003
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KÜRESELLEŞME 
‘‘SÖMÜRGELEŞTİRME” DEMEKTİR

ROGER GARAUDY 
Türkçesi: Cemal AYDIN

Bu beyanat Ümran dergisi için R oger Q araudy’den özel olarak alındı.
Aşağıdaki görüşlerini Ü m ran’a açıklama lütfunda bulunduğu için 

Sayın Garaudy’ye şükranlarımızı sunuyor, bu konuda bize yardımcı olup 
Ü m ran adına R. Garaudy ile temasa geçen ve metni Türkçe’ye çeviren değerli çevirmen, yazar 

C em al Aydın kardeşimize gönül dolusu teşekkürler ediyoruz- 
Bilindiği gibi, çağımızın büyük mütefekkirlerinden R oger Qaraudy,

Batı tipi büyüme modeline ve Amerikan sömürgeciliğine yönelik köklü eleştiriler getiriyor. 
Modem çağda ABD ’nin “çöküşün öncüsü” olduğunu vurgulayan Garaudy’nin bir 

“Müslüman” olarak, bir “mütefekkir” olarak ABD ’nin İrak’a  yönelik saldırı planlarına 
ilişkin söyleyeceği çok önemli şeyler olmalıydı. Ümran olarak. Sayın Garaudy’ye 

“Artık kesin  gözüyle bak ılan  ABD*nin Ira k  saldırısının ifade ettiği an lam ı, nedenlerini, 
m uhtem el sonuçlarını ve arkaplanını^^ sorduk.

Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde ciddi bir rahatsızlık geçiren Garaudy’ye Allah’tan sıhhat ve 
afiyetler diliyor ve duâlar gönderiyoruz.

Bir Müslüman olarak A B D ’nin Irak'ta ve 
diğer petrol zengini ülkelerde ne yapmak iste
diği konusunda görüşlerim şöyledir:

ABD Irak’m işini kara birlikleri ile bitirmek 
istemiyor. Çünkü tıpkı Vietnam’da olduğu gibi 
adamakıllı ''pataklanmak”tan korkuyor.

Aslında Amerikalılar çok kötü askerlerdir. 
Ne var ki silâhları çok korkunç! Amerika’nın 
iyi bir hava kuvvetleri var. Amerikan hava bir
likleri Irak’ı tamamıyla mahvedebilir ve tesisle
rini yıllarca tamir edilemeyecek şekilde çöker
tebilir. Uçaklarla çok yüksekten, az veya çok 
isabetle, hem hedefleri hem de okul, cami ve

20 Ü m ran.M an .2003

hastane gibi yerleri vuracaktır. Kendileri hiç za
yiat görmeden böylesi bir sömürge savaşını kar
şı tarafa 1 milyon cana mal olacak şekilde ya
pabilecek güçteler. Zaten bunun bir örneğini 
Körfez savaşı sırasında gördük.

xA.BD bu yolla daha önce de çok sayıda insa
nı katletti. Hem de hiç riske girmeden... Zira 
Amerika, uçaklardan bombalamakla, kendisi 
açısından gerçekten de "sıfır ölümlü bir savaş" 
yapıyor.

Açılacak yeni İrak savaşında 1 milyon insa
nın öleceğini tahmin edebiliriz.

Şu an biz, gerçek anlamda bir sömürgecilik 
savaşı ile karşı karşıyayız. ABD, bütün halkla
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rın kınamalarına rağmen, dünya petrolünün 
hakimiyetini ele geçirmek istiyor.

Zaten Körfez savaşında da gayeleri ne insan 
haklarıydı, ne milletlerarası hukuktu. Üstelik 
de bu hakikati Amerika’nın en üst düzey yetki
lileri daha sonra açık açık beyan etmişlerdi. 
Çünkü Amerikalılar için önemli olan hukuk, 
demokrasi, insan hakları değil, sadece ve sade
ce Amerikan menfaatleridir. Nitekim Clinton 
"A m erikan halkın ın  m illî m enfaatlerine  do
kunulmasını kabul edem eyiz"  dememiş miydi?

Amerikan halkının menfaatleri ise dünya
nın bütün petrol kuyularını ele geçirmekten 
ibarettir. Bunun için Amerikalıların program
larında Libya ve İran da vardır. Zira petrol, Bd' 
tı ekonom ik büyüme m odelinin  hem can da
marını oluşturur hem de ekonomik hegemon
yasını. Siyasi ve askerî hegemonya kurabilmek 
zaten petrole bağlıdır.

Amerika Birleşik Devletleri kendisini ol
dukça anlı şanlı dünyanın hürriyet m üdafaaci' 
sı olarak takdim ediyor. Ve işte bunun için de 
Irak’ı yerle bir etmek istiyor! Bu maksatla da 
bambaşka bir şey ortaya atıyor ve “Saddam’ı na
sıl kovmak?” diyor. 150 bin asker şevketti. Ja
ponya’yı yendikten sonra yaptığı gibi Mac Art
hur’ünkine benzer bir rejim kurmak istiyor 
Irak’ta. Böylece yeni bir Hitler Irak politikası
nı ve petrolünü kontrol edecek. Öyle sanıyo
rum ki A BD ’nin nihai hedefi bu. Yatırımları 
yapabilmek için orada kendisine dört dörtlük 
bağlı bir hükümet olması gerekiyor.

ABD askerî bir hükümet kurmak için Irak'ta 
iktidarı ele geçirmek istiyor. Yapmak istediği, 
askerî bir işgali gerçekleştirip askerî bir hükü
meti oturtmaktır.

Öte yandan, ABD’nin hararetle savuna gel
diği küreselleşme, söm ürgeleştirm e ile aynı şey
dir.

Eskiden Fransa, İngiltere, vb. birçok sömür
geci ülke vardı. Şimdi ise artık bir tek sömür
geci ülke var : Amerika Birleşik Devletleri.

Kuveyt, bu sömürgeleştirmede en berbat ör
nektir. Bundan sonra sıra Kafkasya olacak ve

ABD’nin elindeki Dünya Bankası ve IMF’nin 
sunduğu kredilerde bile aynı sömürgecilik ilke
si hakimdir. Meselâ IMF öyle şartlar koyuyor ve 
kabul ettiriyor ki eskiden Fransa ve Fransa im
paratorluğu başka ülkelere, sömürgelerine bu 
kadarını hiçbir zaman day atamamıştı. Sözgelişi 
IMF şöyle diyor: Siz para mı istiyorsunuz? Şunu 
ve şunları yaparsanız size para veririm.

Siyasî fah işelik  diye işte buna derler. Yani 
madem ki size para veriliyor, siz de parayı vere
nin keyfine veya dediklerine göre hareket et
meye mecbursunuz.

Ben ABD'nin niyetlerini bu şekilde açıklar
ken, Saddam'm müdafaasını yapıyor değilim. 
Körfez savaşı sonrasında aralarında Chirac ve 
Bayan Le Pen'in de bulunduğu bir grupla Irak'a 
gittim. UNICEF'in rakamlarına göre ölmemesi 
gereken 400 bin çocuğun ilâçsızlıktan ve bes
lenme bozukluğundan öldüğünü gördüm. Bir 
doktor bu ölümlerin dünya çapında bir skandal 
olduğunu söyledi. Ben de derhal ambulanslarla 
Batı'dan buraya ilâç sevkedilmesini istedim ve 
kabul ettirdim. Ne var ki Saddam, içlerinde si
lâh taşınabilir bahanesiyle bu teklifi reddetti. 
Onca yavrunun bu şekilde ölmesinin bir so-

Çrn’le savaşa gidecektir. Amerika Birleşik Dev------- rumlusu da Saddam Huseyın-ın-kendisidiF,savaşa
letleri’nin hedeflediği büyük proje budur.

Bizler A BD  tarafmdan tertiplenen dünya 
sömürgeciliğinin tabileri olan ülkeleriz. N ot: Yazıdaki vurgular Umran’a aittir.
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ÖZGÜRLÜK(ÇÜLÜK)TEN DESPOTİZME 
LİBERALİZMİN ABD SERÜVENİ

MUSTAFA AYDIN

B ütün bir dünya olarak ciddi bir süreçten ge- 
çiyoruz. İnsanlarda fazla değil on yıl önce 
yeni bir dönemin başladığı, komünizm teh

didinin bittiği, soğuk savaş dönemi gerilimlerinin 
aşıldığı, küresel bir ortamda bir dünya toplumunun 
ortaya çıkmakta olduğu, sorunların ortak çabalarla 
çözülebile.ceği umudu belirmişti. Kimsenin meşru
iyet dışı bir güç gösterisinde bulunmayacağı, bazı 
bölgesel sorunların bile ortak kararlarla çözülebile
ceği; ekonomik, sosyal, siyasal işbirliklerinin arta
cağı sanılmıştı. Hatta sıradan insanlarda Ameri
ka’nın bu süreçte önemli bir rol oynayabileceği, te
mel hak ve özgürlüklerde bir garantör görevini ye
rine getirebileceği, ortak çağdaş değerler olduğu 
varsayılan demokrasi, insan hakları ve serbest pi
yasa ekonomisi uygulamalarında geri kalmış ülke
lere yardım, müteahhitlik ve danışmanlık hizmet
leri verebileceği tasavvur edilmişti.

Ancak bütün bu beklentiler fiyasko ile sonuç
landı; umutların yerini kaygı ve korku aldı. Genel 
geçer mantığın kaybedildiği, neyin, niçin ve nasd- 
lığına yapıldığının açıkça bilinmediği; kestirildiği 
takdirde bile hiçbir değer adına hesabının sorula- 
madığı bir durum ortaya çıktı. Hayret vericidir ki 
bu garip süreçte olup bitenlerin merkezinde ABD 
bulunuyordu. Tabir caizse ortaya bir “dünya ma- 
gandalığı” belirmiş, kime nerede niçin ve nasıl sal
dıracağı belli olmayan, bu konuda hiçbir meşruiyet 
kaygısı bulunmayan, dünya kamuoyunun talepleri
ni hiçe sayan bir güç ortaya çıkmıştı. Gerçekten 
on yıl önce inanıldığı gibi Amerikancılık dışında 
bir küreselliğin ve bunun gereği bir “dünya toplu
mu” varsa ve bir biçimde bu saldırganlığın önüne

geçemeyecekse ABD’nin elinde müdahale edile
cek çoğunun halkı Müslüman bir ülkeler listesi bu
lunmaktadır. Irak bu listede ikinci .sırada yer al
maktadır.

Gerçekten bu gelişme nasıl yorumlanmalıdır: 
Bu durum bir din, yoksa Huntington’un ileri sür
düğü gibi bir medeniyet çatışması veya kültürel 
bir Doğu- Batı kapışması mıdır? Yoksa bir zaman
lar Marksist düşünce ve eylem geleneği içinde yer 
alan Lenin’in açıklamalarıyla “kapitalizmin bir son 
aşaması sayılan emperyalizm” midir, ya da 13 yıl ön
ce Amerikalı stratejist-yazar Fukuyama’nın ileri 
sürdüğü gibi liberalizmle özdeşleştirilebilecek bir 
tarihin sonu mudur, yoksa bizzat liberalizmin so
nu mudur? Gelişmeler Amerika’nın şahsında dü
ğümlendiği için dünden bu güne Amerikan ideal
leri ve uygulamalarma bir göz gezdirerek bu soruya 
bir cevap bulmaya çalışacağız.

Aslında Amerika’nın, başından beri sürekli ge
lişen dışa açılan ve yaygınlaşan ulusal hedefleri ol
muştu. Washington’dan Monroe doktrinine, ora
dan Truman’a uzanan Amerikan stratejileri bu 
noktayı bize açık olarak gösterir. Ancak yine de 
belirtmeliyiz ki ABD’nin tüm emperyal hedefleri
ne rağmen II. Dünya Savaşı sonrasındaki politika
sıyla şimdiki bir kefeye konamaz. Bu açıdan şimdi
ki politika Amerika halkı adına gerçekleşse de na
if bir politika olarak da görülemez. Mevcut eylem 
planı ne din, ne bir medeniyet çatışmasıdır. Hede
fini de meşruiyetini de kendinden alan, çıkarları 
kadar enaniyetini okşayan bir güç açılımıdır. Süre
ci daha iyi tasvir edebilmek için ABD’nin yakın 
tarihine kısaca bir göz gezdirmekte yarar vardır.
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ABD’nin Yakın Geçmişi

ABD, II.Dünya Savaşı sonrasında komünist bloğa 
karşı hakkın ve özgürlüğün savunucusu rolündey- 
di. Ortadoğu’da Rus etkinliğine karşı Başkan Tru
man 1947 yılında Türkiye ve Yunanistan’m ko' 
runmasını ve bu çerçevede yardım yapılmasını is- 
temişti.. Hatta Başkan daha ileride özgürlükçü bir 
tablo çiziyor, kongreye karşı yaptığı konuşmada 
“Amerikanın yapacağı şey, silahlı azınlıklar ve dıştan 
gelen baskılara karşı direnmekte olan özgür insanları 
desteklemekten ibarettir. Bu insanlar kendi kaderlerini 
kendileri belirlemelidirler” diyordu.

Gerçekten de ABD Kore gibi ülkelere müdaha
lesine rağmen soğuk savaş dönemindeki özgürlük
çü imajı sürdü. Şimdilerde hedef tahtasına yerleş
tirilen İslam dünyası da yeşil müttefik dostlar cep
hesi içinde yer alıyordu. Müslümanlar da duygusal 
olarak komünizme karşı Amerikanın yanındaydı- 
1ar.

Soğuk savaş döneminin kapandığı 1990’lı yıl
lardan beri yeni bir ‘T a x  Americana** olacağı sa
nılıyordu. ABD’de buna denk düşen bir impara' 
torluk özlemi vardı; ama öyle olmadı. ABD büyük 
bir boşluk içinde kaldı: Artık Almanya, Japonya 
ve diğer Avrupa ülkelerinin ABD’ye ihtiyacı yok
tu. ABD ordusu ve silah sanayii işlevsiz kalmıştı. 
Askeri rekabetin yerini ekonomik yarışın aldığı bir 
ortamda ABD huzursuzdu. Körfez Savaşı ilk defa 
ABD’nin yeni dönemde önemini anlatabilmek 
için icat edilmişti. Bu espri Bosna Savaşıyla sürdü
rüldü.

Amerika bu dönemde sıkça kullanılan küresel
leşmeyi Amerikanlaşma olarak düşünmüştü. Ama 
sonuç sırf bir Amerikalılık olarak gelişmedi. Blok
lu yapı yıkılınca bloksuzluk veya çok blokluluk 
ABD inisiyatifini doğal olarak pekiştirmedi, aksine 
ABD’yi “dünya ülkelerinden birisi” olmaya doğru 
sürükledi. Bu ise onu çok tedirgin etti. Bahaneler 
bulup müdahale etmek, etkinliğini göstermek du
rumundaydı. Askeri yapısı da buna müsaitti. Esa
sen ABD yi şimdilik ön plana çıkaracak yegane şey 
de farklı alanlardaki başarılar, kurumsallaşmalar 

.değil, askeri gücüydü.
Bu noktada Körfez Savaşı önemli bir dönemeç 

oldu. Bu savaş dünyanın henüz olup bitenleri yete- 
rince anlayamadığı bir ortamda gerçekleşti. He~ 
men herkes olayı bir saldırgana haddinin bildirme
si olarak algıladı. Dolayısıyla ilk Körfez Savaşı ge
niş bir dünya kamuoyu desteğinde gerçekleşti.

Ama beklenen olmadı, umudun yerini derin bir 
hayal kırıklığı aldı. Şimdi herkes olup bitenlere da
ha geniş bakabilmekte, saldırının gerekçesine 
inanmamaktadır. Öyle ki Saddam despotizmi 
Amerikan magandalığına karşı daha ehven görü
lür hale geldi.

1990’larda ileri sürülen küresellik Amerikan 
hegemonyasından başka bir şey olmadığı gibi “Ye
ni Dünya Düzeni” de bir yutturmacadan ibaretti. 
Liberal Truman Amerika’sının yerinde de artık 
des|)oti?:mine gerekçeler arayan, halkların iradesi
ni hiçe sayan, meşruiyet diye bir problemi olmayan 
bir Amerika vardı. İmdi Amerika bir küresel ma' 
ganda idi ve öncelikli işi de öngördüğü tabloda faz
lalık veya eksikleri gidermek(!); potansiyel bir al
ternatif saydığı çoğu Müslüman toplumlarla par- 
tallaşmaktı. Genelde dünya kamuoyunca kendi 
mizanseni olduğu düşünülen kulelere saldırı ola
yından sonra bir düzine İslam ülkesine müdahale 
etmeyi planladı. Afganistan’dan sonra Irak ile bu 
planına devam etmektedir.

Birinci Bush ile başlayan müdahale politikası
nın görünürdeki amacı kitle imha silahlarının sal
dırgan ve yayılmacı devletlerin ve örgütsel yapıla
rın eline geçmesini önlemekti. Ne var ki bu silah
lar daha önce bu ülke ve gruplara Amerika tarafm- 
dan verilmişti ve problem münhasıran birilerinin 
biyolojik, nükleer silaha sahip olması değil, onu 
elinde bulunduranın kimliği, özellikle referansıydı. 
Mesela Irak’ta var olduğu ileri sürülen silahlar 
ABD’nin verdiği silahlardı. Ancak şimdi referans 
yenilenmiyordu. Bu devlet ve ülkeler artık terö
ristti.

Genel gidişe bakıldığında ABD’nin terörizme 
mutlak karşı olmadığı söylenebilir. Karşı oluşu, ey- 
lemsel değil, kendi kurguları çerçevesinde söylem
seldir. Bunun içindir ki 1982’de Ariel Şaron’un 20 
bin sivil Lübnanlıyı katletmesi bile İsrail’e mali fi
nansman kısmayı getirmemiştir. Kaldı ki pek çok 
İsrailli terörist ABD’de eğitilip gönderile gelmiştir. 
Ancak ABD terör, kitle imha silahları ve silahlan
ma konularını sömürgeciliğinin bir müdahale hak
kı gerekçesi olarak kullanmaktadır. Yani bu tema
lar gerçek anlamlarında değil duruma ve ihtiyaca 
göre kullanılmamaktadır. Gündemdeki Irak konu
su bunun açık bir örneğidir. Irak’ın doğrudan te-

LİBERALİZMİN ABD SERÜVENİ / AYDIN

rörle bir ilgîsiTyökiur: Ancak Saddanı bir zaman 
Halepçe’de kimyasal silahlar kullanmıştır. İlk ba
kıştaki işlemlerin çıkış noktası burası gibi görül
mekte ve kimyasal silahların denetimi için uğraşıl
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dığı izlenimini vermektedir. Ancak araştırmadan 
öyle bir sonuç çıkmadığı görülünce iş “silahsızlan
dırma” olarak kullanılmaya başlanmıştır. Kaldı ki 
herkesin kendi imkanları doğrultusunda silahlan
dığı bir dünyada bu, Irak’ın yegane suçu olamaz.

Şüphesiz bu olup bitenlerin arkasında daha 
kapsamlı bir süreç yatmaktadır. Ve bu açıklamalar 
ABD’nin bazı devletleri ve grupları, özgürlükleri 
ve bağımsızlıkları gerekçesiz destekleyip tereddüt- 
süzce silahlandırırken, bugün niçin endişe ettiğini 
yeterince açıklamamaktadır. Konuyu herhalde da
ha iyi açıklayan gerekçe Garaudy’nin belirttiği gi
bi ABD’nin şiddetin tarihsel genetik haznesine sa
hip olmasıdır.

Gücün Tekelleşmesi ya da 
Küresel Magandalık

Amerika’nın hedefi bir dünya imparatorluğudur. 
Ne var ki bu imparatorluğun en büyük zaafı hiçbir 
insani ruh taşımamasıdır. Bu açıdan bakıldığında 
o, kirli bir geçmişe, pek de saygın oymayan bir şim
diye sahiptir.

Amerika’nın dünya görüşü, amacı insanı sahte 
bir hayata bağlayan bir pazar ekonomisi ve bunun 
için her yolun meşru görülmesidir. Hatta gerekti
ğinde şiddete başvurulabilmesidir. Bu hedef önce 
Amerika’nın Kızılderili avı filmleriyle başlamış, 
peşinden kovboylarla sürdürülmüş, paranın kanun 
dinlemezliği Dallas dizisiyle anlatılmış, ardmdan 
“BafTmın”den “Terminatör”e uzanan o bütün şid
dete dayalı ve insanlık dışı tavırları içeren yapım
larla devam ettirilmiştir. Nihayet bu tutumu ma
nevi yönden insanlığın gerileyişinin ve ilkelleşme
sinin belgesi olan dinozorlar dünyasına kadar götü
rülmüştür.

Uyuşturucu, silahlanma, rüşvet.. Amerikancı 
hayat anlayışının yapı taşlarıdır. Bunların her biri 
yegane araç olan paraya ulaştıran yollardır.

ABD bugün terör ve şiddetle mücadele ettiğini 
söylemektedir. Ama şiddete dayalı eylem, dünden 
bugüne onun en temel vasfı olmuştur. Kızılderili 
katliamı, Afrika soygunu, bütün sonuçlarıyla hala 
ortadadır. Amerika’nın İtalyan Büyükelçisi, Mus
solini hareketini güzel bir devrim olarak nitelemiş
ti. Önemli Nazi savaş suçluları ABD casusluk ser
vislerinde hizmete alındılar. Bugün dünden daha 
insani bir noktada değildir. Bir maceracılar ve spe
külatörler topluluğu tüm insanlığa meydan oku
maktadır.

AMERİKAN RÜYASININ SONU

Amerikan ihegemonyası şüphesiz halkın değil, 
yöneticilerin eseridir. Amerikan halkı da her yer
deki gibi bir halktır. Yöneticilerin sırt sıvazlamak 
için dedikleri gibi "Allahım seçilmiş bir halkı** 
değildir. Zenginliği de böylesi bir muhayyel bir üs
tünlüğünden değil, yoğun bir sömürgecilik faaliye
tinden gelmektedir. Daha açık bir anlatımla mali 
birikimi, başta üçüncü dünya ülkeleri olmak üzere 
bütün dünya ile eşit olmayan mübadelelerinden, 
Amerikan ürünlerinin zorla ithal ettirilmesi, düşük 
ücretle işçi çalıştıran ülkeleri sermayenin istilası ve 
bir de kredilerin faiz yüzdeleri yoluyla sömürmesin
den kaynaklanmaktadır. Ve bu sömürü gittikçe te
kelciliğe dönüşmektedir.

İşçi ücretlerini düşük tutmak (ki IMF her ülke
de bunu teşvik ediyor), zirai ürünleri yok pahasına 
almak, borçlandırmak ve faiz yükünün altında tut
mak, yardım maskesi altında bağımlılık yolları bul
mak ve teknoloji transferi yoluyla denetim sağla
mak, bu söz konusu sömürgeciliği sürdürme yollar
dır.

Mahalli diktatörlüklerin, özellikle askeri müda
halelerin desteklenmesi ABD sömürgeciliğini sür
dürme yollarıdır. Çünkü bunlar demokratik bir or
tamda bir toplumu ikna etmek gibi rizikosu olma
yan yöntemlerdir. Kaldı ki burada kapsamlı bir as
keri harcama alanı da çıkmaktadır.

Maastrich Anlaşması ile Avrupa Amerika’nın 
bir ayağı haline getirilmiştir. Avrupa ülkeleri aske
ri, siyasi, ekonomik ve kültürel pek çok alanda 
Amerika lehine feragat ve fedakarlıklarda bulun
maktadırlar. NATO öncelikle ABD eksenli olarak 
çalışmaktadır.

Üçüncü dünya ülkelerine borçlarını ödettir
mek için siyasi bağımlılık ve sefaleti dayatan fakat 
dünyanın en borçlu ülkesi olan ABD’nin diktasını 
en ufak bir itirazda bulunmaksızın kabul eden 
Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF ve 
benzeri örgütlerin hepsi bu hegemonyayı gerçek
leştirmektedirler. İlgi çekicidir ki Birleşmiş Millet
ler topluluğu bile Amerika’ya diyeti olanlar toplu
luğu konumuna düştüğünden dolayıdır ki hakkani
yete uygun kararlar alamamakta ve uygulayama- 
maktadır. Bunun içindir ki Ortadoğu’daki ABD 
destekli İsrail terörüne karşı ciddi hiçbir önlem 
alamamaktadır.

ABD’nin hedefindeki ülkeler, özellikle İran, 
Sudan ve Libya, ne terörist ve ne de antidemokra
tik oluşlarından değil, ABD nüfuzunun kırıldığı 
yerler olmalarından dolayı ABD’nin boy hedefi-
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dirler. Libya 1969 İhtilaliyle ABD- İngiliz üslerini 
dağıtmış, İran Ortadoğu’da ABD’nin İsrail’den 
sonraki en büyük müttefiki Şah yönetimini alaşağı 
etmiş, Sudan ise Afrika’daki en önemli ABD müt
tefiki Numeyri diktatörlüğünü kaldırmıştır.

Ne var ki bütün bu tekelleşmelerin güç biriki- 
mi ciddi sorunlar taşıyor ve bir biçimde çözülüyor. 
Garaudy’nin ifadesiyle ABD modem dünyada çö
küşün öncülüğünü yapıyor.

ABD’nin Çöküşü

Başından beri değişik planlar ve desiselerle bir 
dünya hakimiyeti peşinde koşan Amerika bir çö
küşün eşiğindedir. Bir başka deyişle ABD tarihinin 
entropik safhasına girmiştir. Dallas Amerika’sı dı
şındaki “Öbür Amerika" artan sefalet yüzünden 
bir iç parçalanmaya doğru gitmektedir. Bu sefalet 
yoksulluk çizgisinin altında yaşayan 33 milyon nü
fusuyla giderek vahimleşmektedir. Bilhassa siyah
lara karşı yapılan uzun süreli ırk ayrımcılığı sebe
biyle toplum bölünmeye yüz tutmuştur. Vakıa her 
hangi bir etnik olayda kısa sürede bir milyon zenci 
bir araya gelebilmektedir.

Uyuşturucu, rüşvet, ihtikarcı asalaklık yüzün
den de toplumsal bir kokuşma söz konusudur. Ger
çekten de askeri ve siyasal görkemli görünümü 
içinde ABD bir çöküş süreci yaşıyor. Bütün ku- 
rumlarda bunu hissetmek mümkündür. Bunların 
da başında ekonomik kriz gelmektedir. Yukarıda 
da belirtildiği üzere ABD en çok borçlu ülkelerden 
birisidir ve ekonomik kriz gittikçe büyümektedir.

Sağlık sorunları her geçen gün artmaktadır. Sı
radan bir hastayı bekleyen pek çok sıkıntı vardır. 
Doktorlar endişelidirler ve yenilikleri takip edecek 
durumda değildirler, hizmet veren personel tah
min edilenden çok daha kabadır. Sağlık kurumlan 
mali problemler yaşamaktadır.

Eğitim hiç de iç açıcı değildir; politikada kul
landığı stratejist bir bilenler sınıfı (!) yetiştiriliyor- 
sa da genelin bilgisi bir hayli alt düzeylerde seyre
diyor. Bilimsel faaliyetler de içerik de sayısal veri
lere denk düşmüyor.

Belki daha önemlisi sosyal krizdir. Bugün Ame
rikan halkı, önemli bir kısmı yöneticilerin kendisi
ne bir gerekçe yaratmak için meydana getirdiği bir

“güvensizlik ortamında şaşırmış "durumdadır. Nere^ 
den neyin, nasıl geleceğini bilmedikleri için bir 
endişe işinde yaşamaktadırlar. Yönetim bu ortamı 
geliştirmekte, korku ve kaygı duygularını ateşle

mektedir. En son "turuncu alarm” ile insanlar evle
rine hapsedilmekte, sıkıca kapatılmış kapı ve pen
cerelerin arkasında maskelerini takmaya hazır bek
lemektedirler. Bu manzara bütün dünyada olup bi
tenlerden haberi olan (!) Amerika için ancak pa
ranoya ile açıklanabilecek bir sonuçtur.

Belki Amerika için daha önemli olan dünya 
kamuoyu önünde saygınlığını ve meşruiyetini yi
tirmiş olmasıdır. Tarihsel olarak güçlerin çözüldü
ğü nokta burasıdır. En total güç sürekli olmak için 
bir meşrûiyete dayanmak zorundadır. Bir güç yal
nızca kendinden referans almaya başladığı zaman 
çöküyor demektir ve ABD hükümranlığı böyle bir 
çöküş sürecindedir.

Bu noktada yazımızın başındaki sorulara tekrar 
dönebiliriz. Gerçekten bu durum nasıl açıklanma- 
lıdır. Bu, bir ulusun düşüşü müdür, yoksa daha kap
samlı bir anlamı var mıdır?

Hemen belirtmeliyiz ki sorun ABD çevresinde 
dönüyorsa da bu bir sistem bazında açıklanmalıdır. 
Bilindiği gibi söz konusu sistem, Garaudy gibi pek 
çok yazara göre bir kültür / uygarlıktır; o çözülmek
tedir. Marksizm’e göre bu, kapitalizmin bir sonucu, 
bir nihai aşamasıdır.

Kapitalizmin Son Aşaması: Emperyalizm

Marksist düşünce geleneği içinde yer alan Lenin’e 
göre kapitalizmin ileri aşaması emperyalizm olarak 
adlandırılabilirdi ve diyalektik olarak çözülüşün ve 
çöküşün bütün belirtilerini kendi içinde taşıyordu. 
Tabi mantıksal olarak da bu çöküş öncelikle kapi- 
talistleşme sürecinde ileri bir noktaya varabilmiş 
ülke veya ülkelerin sorunu idi. İçinde bulunduğu
muz ortama uyarlanırsa Amerika bir emperyalizm 
aşaması yaşıyor ve çöküş emarelerini de bünyesin
de taşıyor.

Lenin, emperyalizmi “geniş alanların zorla bas
kı altına alınarak, nüfuz ve kaynaklarının ekono
mik açıdan sömürülmesi” biçimindeki geleneksel 
tanımdan farklı olarak “finans sermayesinin yöne
timi ve kapitalizmin en üst aşaması” olarak tanım
lar. Bu aşamada rantiye (finans) sermeyesi ile giri 
şimci sermaye birbirlerinden ayrılmış ve rantiye 
sermayesinin etkinliği gerçekleşmiştir. Finans ser
mayesinin diğer sermayelere üstünlüğü, bir finans 
oligarşisinin yönetimini getirir. EsaseTTİşin sonun- 
da finans yönünden az sayıda devlet ön plana çı
kar. Bunlar önce iç, sonra dış pazarları paylaşırlar 
ve böylece sömürgecilik yarışı başlar.

LİBERALİZMİN ABD SERÜVENİ / AYDIN
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Lenin’e göre emperyalizmin beş temel özelliği 
vardır:

a- Sermayenin yoğunlaşması, ekonomik hayatı 
belirleyen bir tekelciliğe ulaşmıştır.

b' Finans sermayesi bir finans oligarşisi oluştur- 
muştur.

C' Sermaye dışsatımı, mal dış satımından daha 
önemli hale gelmiştir.

d' Uluslar arası sermaye tekelleri oluşmuştur.
6' Dünyanın toprakları/ ülkeler sermaye güçle- 

ri arasında paylaşılmıştır.
Lenin, sermaye dış satımının sonunda bir dur- 

gunluk dönemine ulaşıldığını ve bununla yeni bir 
sıkıntılı döneme girildiğini söyler. Bu çatışmaya 
açık ve kolayca atlatılamayacak bir aşamadır. Kısa
cası ‘̂ emperyalizm, 
ölmekte olan kapi
talizmdedir. Ama o 
bu aşamada da ola
ğanüstü bir egemen
lik mücadelesine so-

AMERİKAN RÜYASININ SONU

Biten, komünizm, faşizm gibi totaliter siS' 
temler değil, bizzat liberalizmin kendisi idi. 
Liberalizm dönüp dolaşıp rakipsiz bir tota^ 
litarizmde karar kılıyordu. Batı kültürünün 
iki yüzyıllık bir hikayesi noktalanıyordu.

yunur.
Marksist kura

mın temel esprisine 
bağlı olarak bu du
rum kapitalizmin çözülüşünü getirir. Bilenen dün
ya proletaryası son noktayı koyar.

Lenin’in bu kuramı bir dönem özellikle olup bi
tenleri açıklamaya ve bunlar karşısında Marksizme 
inanan bir insan kesitine umut vermeye çalışmışsa 
da genel olarak 1990 öncesi dünyanın yapısına da
ha uygun düşüyordu. Yarışta nüfuz alanlarının pay
laşımı ve benzeri gelişmeler emperyal oluşumlardı. 
Az sayıda da olsa bir grup devlet, grup, blok birbi- 
riyle çatışıyordu. Şu anda veya yakın vadede yaşa
nabilecek sonuç daha farklı gözüküyor, tekil bir 
güç ortaya çıkıyor ve yalnızca finans birikimi ve 
bunun nüfuz kavgasından ötede bir anlam ifade 
ediyor. Bir de bu aşamanın niçin çöküş getirdiği 
açık olmadığı gibi bunu çözecek proleter güç açık
laması ütopik kalıyor.

Şu anda yaşanmakta olan süreç iki veya daha 
çok gücü ayrıştırıp birbirinin karşısına dikmiyor. 
Tekelleşmiş bir güç (magandalık) dünyaya mey
dan okuyor. Bu haliyle de klasik emperyalizm ku
ramından farklı bir durum arz ediyor.

Kaldı ki tekelciliğin kendisini bile zorlayan so
nuçları da göz önünde bulundurulduğunda, süreç, 
yalnız finanssal değil, salt ekonomiye bile indirge- 
nemeyeceği görülür. Bu merkezi bir güç oluşumu

dur ve ekonomik, siyasal; askeri, çok yönlüdür. Bu
radaki asıl sorun da söz konusu gücün oluşumu ve 
çözülüşüdür.

Burada denebilir ki Amerika’nın durumu daha 
kapsamlı bir açıklamaya ihtiyaç gösterir. Kısacası 
yaşanan, dar anlamda bir ekonomik modelin değil, 
liberalizmin sonudur ve ABD’nin çöküşünden da
ha fazla bir anlam ifade ediyor.

Liberalizmin Sonuna Doğru

Fukuyama bloklu dünyanın yıkılışını izleyen aşa
mayı "Tarihin Sonu” olarak nitelemişti. Bu son li
beralizmdi, insanlığın tarihsel koşusu onunla nok
talanmıştı. "Son İnsan-* adlı eserinde bu görüşü te-

mellendirmeye ça
lışan Fukuyama’ya 
göre çelişkiler bit
miş, karşılıklı saygı
nın gereği anlaşıl
mış, artık herkesin 
kendini kabul etti
rebileceği bir ortam 
belirdiğinden hiç 
kimsenin bir başka

sına karşı güç göstermesine gerek kalmamıştı..
Aslında Fukuyama, bir şeylerin sonuna gelin

diğini görmüş ama yaşanan kaotik ortamın sis bu
lutu içinde onu yanlış algılamıştı. Biten, komü
nizm, faşizm gibi totaliter sistemler değil, nihayet 
kendisinde karar kılındığını sandığı bizzat libera
lizmin kendisi idi. Liberalizm dönüp dolaşıp rakip
siz bir totalitarizmde karar kılıyordu. Batı kültürü
nün iki yüzyıllık bir hikayesi noktalanıyordu. 

Liberalizm, 18, yüzyıl bireyselliğinin sonunda 
özgürlükçü bir düşünce temi olarak doğmuştu. İlk 
mimarı J. Locke’ta bu, devletin sınırlandırılması 
esasına dayanıyordu. Düşüncelerinin esasını Fili- 
mer’in devleti %abalık hakkı” olarak açıklamasına 
eleştirisi oluşturuyordu. Locke’a göre devlet mo- 
narşik / despot olamazdı. Bunun hiçbir haklı ge
rekçesi yoktu. Bireyin üstendeki baskılara karşı da 
savunulamazdı. O zaman mücadele ettiği şeyin ye
rine kendisi oturmuş olurdu.

Liberal olarak nitelenen bu düşünce daha son
ra değişik alanlarda şekillenmek üzere genel bir fel
sefi görüş olarak belirgin hale geldi. Felsefi nitelik
te olan ve pek çok yerdeki varlığının temel espri
sini oluşturan liberalizm  kısaca şöyle özetlenebilir
di: İnsanlar özgür olmalıdır. Özgürlük bir doğa ya-
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sasıdır, onun için bütün canlılar serbest bir yarışma 
içinde bulunurlar. Bu yarış ve rekabetin içinde 
hastalıklılar, güçsüzler elenir, sağlıklı faydalı ve ya- 
rarlı olanlar kalır, sistem böylece kendini yenileye- 
rek sürdürür. Serbest yarışmada insandan başka 
hiçbir canlı türü yapay müdahaleler oluşturmaz. 
Beşeri dünyada da rekabeti sınırlandıran en onem- 
li faktörlerden birisi devlettir. Liberalizm bunun 
için fert karşısında devletin sınırlandırılmasını sa
vunmuş, insanların aleyhine kullanılabilecek bir 
güç birikimi haline gelmemesinin yollarını aramış, 
kuvvetler ayırımı ilkesi de buradan doğmuştu. Ne 
var ki liberalizm bu yarışta ortaya çıkabilecek güç 
oluşumunun nasıl çözülebileceği konusunda ciddi 
hiçbir öneride bulun(a)mamıştı.

Felsefi nitelikte'
ki liberalizmin ileri ----------------------------------
sürdüğü öneriler an
lamlıydı: İnsan öz
gür olmalı, rekabet 
edebilmeli, doğal bir 
ayıklama sistemi iş
lemeli; devlet kamu 
düzenine katkıda 
bulunabilme limit-
lerifiıde tutulmalı, kendi başına despot bir otorite 
haline gelmesine fırsat verilmemeliydi. Gerçekten 
liberalizm yaklaşık iki yüzyıldır, insanlara umut ve 
heyecan verdi. Onu savunan sosyal, politik aktör
ler ilgi ve saygı gördüler.

Ne var ki liberalizm tüm bu sayıltıları içerisin
de ciddi problemlere sahipti; cevaplandırılması ge
rekli sorular vardı; Sözgelimi özgürlükle rekabet 
ne kadar bağdaşabilirdi? Yarışın sonunda hep iyiler 
mi kalıyordu, güçlü olmayan iyiler yok muydu, yar
sa haklılık ve güçlülük arasındaki çelişki nasıl gi
derilecekti? Daha da önemlisi güç oluşumu nasıl ve 
ne ile çözülecekti?

Gerçekten de liberalizmin sonuçları fark edi
linceye kadar uzunca bir zaman saygı ile karşılan
mışsa da, başından itibaren anti tezini kendi için
de üretiyordu. Söz konusu doğal yarışına (serbest 
rekabet) bir taraftan ilkece sıcak bakmadığı devlet 
tarafından yönlendirilirken, diğer taraftan daha az 
güçlüler elenerek, süreç tek gücün hegemonyasına 
doğru ilerliyordu.

En total güç sürekli olmak için bir meşrû  ̂
iyete dayanmak zorundadır. Bir güç yalnız
ca kendinden referans almaya başladığı za
man çöküyor demektir ve ABD hüküm
ranlığı böyle bir çöküş sürecindedir.

yegane güç haline gelir; ulusal, fırsat bulursa küre
sel bir magandalık dönemi başlar. Gerçi magan- 
dalık döneminin ömrü genellikle uzun olmaz, ama
o çözülüp yeni alternatifler oluşana kadar sıkıntılı 
bir dönem yaşanır.

18. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın sonlarına 
kadar Batı tarihi bize liberalizmin gelişim süreci 
hakkında yeteri kadar bilgi vermektedir. Sosyal / 
politik kurumlar açısından bakıldığında 19 yüzyıV 
da birbirleriyle yarışan bir çok politik güç vardı. 
20. yüzyılda güç piramidinin tepesine doğru tırma
nan sınırlı sayıda politik aktör kalmıştır. Mesela 
20. yüzyılın ilk çeyreğinde Osmanlının yıkıldığı 
yıllarda Fransa-İngiltere gibi süper devletler vardı. 
İkinci dünya Savaşında devreye ABD girer ve pi

ramidin üstü ikili 
bir yapı kazanır. İl
gi çeken şey 
ABD’nin çok açık 
bir şekilde libera
lizm savunuculuğu
dur. Artık komü
nizm faşizm gibi 
otoriter ve totaliter 
oluşumlara karşı 

özgürlüğün kalesi(!) bir ABD vardır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrasında bu özgürlükçü ve güler yüzlü tav
rıyla dünyaya açılan ve özellikle orta doğuda etkin 
olan ABD büyük bir coşku ve umutla karşılanır. 
1950 den itibaren Türkiye’de etkin olmaya başla
dığı dönemlerde sağcısı solcusuyla bu yeni dönem 
temennalarla karşılanır, çünkü ABD komünist 
diktatoryasına karşı yegane dayanaktrr{!). Ünlü 
Marksistlerimizin bile eyyamcı bir kesimi övgüyle 
dolu yazılar döşenirler; “iyi ki varsın Amerika, 
dünya için bir şanssın, Tanrı seni başımızdan eksik 
etmesin...” diye yazarlar.

ABD artan gücüyle bağlantılı, dünyanın deği
şik yerlerinde, genel geçer bir mantıkla onaylan
ması mümkün olmayan bir seri operasyonu sürdü- 
re geldi. Ama mevcut Doğu - Batı Blokları düaliz- 
mi içinde gelinen nokta yeterince görülemediği 
için bu müdahaleler (bir başka deyişle liberalizm dı
şı davranışlar) tepki çekmedi. Doğu bloğunun yıkıl
masıyla birlikte ortada kalan güç artık net haliyle 
gözükmese de gelinen nokta, sürecin doğasının ge-
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çeklerden birisi şu idi: Yalnızca kendi iç dinamik
leriyle işleyen tüm sosyal / kültürel olgular bir güç 
biriktirir, bunu çözecek alternatiflerin bittiği yerde

geride bıraktı. Hak ve özgürlüklere saygısız, gücü
nün dışında bir meşruiyet arayışı olmayan ama hala 
özgürlüğün temsilcisi kabul edilen bir ABD vardı.
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Aslında Garaudy’nin ifadesiyle liberalizmin ar
tık bağdaşmadığı şey öncelikle özgürlüktür, onu 
hor görmesidir. Çünkü tekelci iktidarın en hoşuna 
gitmeyen şey naiv hak ve özgürlüklerdir. Bu aşa
mada söz konusu sonuç en somut biçimiyle ortaya 
çıkmaktadır.

Madem ki liberalizm güçsüzü eleyip güçlünün 
yaşamasını sağlayan bir süreçtir ve gücü çözecek ve 
güçlü - güçsüz arasındaki açıklığı kapatacak bir il
keye sahip değildir, öyleyse sonunda en güçlünün 
ortada kaldığı bir ortam doğacaktır. Var sayılan 
doğal düzen de güçlünün tasarruflarından ibarettir. 
Kamunun görüşünün, genel geçer bir ahlakın, ada
let ve hakkaniyetin önemi yoktur. Çünkü bunlar 
güçlünün elini bağlayan şeylerdir. Uyulması gerek
li ilkeler varsa bunu güç koyar, yürütür ve gerek 
duyduğunda kaldırır.

Günümüz dünyasında modem kültürün eksen 
olgusu liberalizm, çok yönlü ama tekil türde bir 
güç oluşumuyla sonuçlanmaya doğru gitmektedir. 
Bu dönemin en önemli özelliği, tekil gücün muh
temel güç imkanlarını yok etme tutkusuyla dopdo
lu olmasıdır. Kendini genel geçer bir meşruiyet il
kesine bağlı görmeyen güç, potansiyel tepkilerin 
farkındadır ve gücüyle orantılı olmayan bir güven 
bunalımı yaşar. Binlerinin çıkıp düzenini altüst 
edeceğine (mesela Ortadoğu’daki Saddam’ın 
Amerika’yı kimyasal gaza boğabileceğine) inanır. 
Bu duygu kendisini daha despot ve mantıksız uygu
lamalara götürür. Tüm desteklerini yitirir. Bu, gü
cün kendi kendini yok ettiği noktadır. Zira zorba
lıkla hiçbir güç sürekli olamaz.

Sonuç

Sonuç olarak denebilir ki önümüzdeki fiili duru
mu, Amerikanın şahsında felsefi, ekonomik, fikri - 
sosyal dünya görüşü olan liberalizmin sonudur. 
ABD’nin şahsında olup bitenler ünlü düşünür Ga
raudy’nin ifadesiyle Amerikan yöneticilerinin 
dünya egemenliği iradesinin vahşice silahlanıp, 
pazarlarını ele geçirmek için bütün milletlere da
yatılan bir liberalizm ikiyüzlülüğünün terörizme 
karşı mücadele bahanesiyle kendisinin insanlığa 
karşı işlenmiş suçlarını haklı çıkarmak için peş pe
şe ilan ettiği bir şer imparatorlukları iblisliği yü
zünden yüz yıllık bir Amerikan rüyası hayalinin 
bir Amerikan kâbusuna dönüşmesidir. ABD, za
manında Kızılderililere, Zencilere ve Vietnamlıla- 
ra karşı insanlık suçu işlemişti. Şimdi ambargola-
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rıyla Küba, Libya, İran ve Irak’a karşı aynı suçları 
işlemeye devam etmektedir. Hatta ABD bununla 
kalmamakta, hiçbir meşruiyet gerekçesi olmayan 
fiili saldırılar dönemine girmiş bulunuyor.

Bu nokta tarihsel olarak gücün eridiği yerdir. 
Çünkü meşruiyete ve hakkaniyete yan çizmenin 
geleceği yoktur. Bugün önemli olan bütün millet
lerin Amerika’nın projesinden başka insanı bir 
projesi ve teslimiyetten başka çaresi olmayan bir 
ülke olup olmayacağını bilip karar verebilmeleri
dir.

Yukarıdan beri tasvir etmeye çalıştığımız güç 
birikimini çözecek en önemli olgu ise dindir. Di
ne karşı alınan tavrın gerekçesi de budur. Çünkü 
din tarihsel misyonu itibariyle ezilen toplamların 
toparlanış ideolojisidir. Modern çağlarda totaliter 
yapılanmaların dini hedef alması, marjinal nokta
lardan tutturup terörle özdeşleştirmeye çalışması 
da bunun açık bir delilidir.

Bu çerçevede dünya toplumları potansiyel güç
lerini kullanıp dünya magandalığını da onun ye
rel bodyguardlarını da tasfiye edebilmelidir. ABD 
kendi kıtasına çekilmeye zorlanmalıdır. Dayanış
malar öncelikle bölgesel olmalıdır. Ortadoğu bü
tün imkanlarıyla Ortadoğulularındır. (Tabi Ame
rika da Amerikalılarındır). Kendi bölge ve yurtla
rında bir varlık olabilmiş toplulukların katılımıyla 
gerçekleşecek, insani konsensüsler ancık dünyayı 
yaşanır hale getirebilecektir. ■
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IRAK, ABD, NBC VE 
MAKYAVELLİ’NİN İHTİDASI 

ÜZERİNE

MESUT KARAŞAHAN

Anglo'Sakson dünyanın çocukları, dedeleri
nin savaş verdiği topraklardalar bir kez da
ha. Sömürgeci günlerin nostaljisiyle yine 

Arap çöllerine yöneldiler. ABD Başkanı George 
W. B.ush’un sözlerine bakılırsa Rudyard Kipling’in 
öngördüğü yükü omuzlamış gözüküyorlar. Kipling, 
“Beyaz Adamın Yükü” adlı şiirini 1899’da yayınla
mıştı, yani ABD’nin dışardaki sömürgeci macera
sında ilk uğrak yerlerinden biri olan Filipinler’e yö
nelik işgal hareketini başlattığı yılda.

Kipling, Batılı beyaz adamın dünyayı “uygarlaş
tırma” misyonunun kendileri açısından ağır bir be
deli olmakla birlikte asil bir görev olduğuna dikkat 
çekerken, Filipinlerdeki Amerikalı General Shaf
fer nüfusun hiç değilse geri kalanının uygarca yaşa
yabilmesi için yerli halkın yarısını öldürmek zorun
da kalabileceklerinden bahsediyordu ve kaderin bu 
acı cilvesi karşısında -sanıyoruz- büyük bir üzüntü 
duyuyordu. Gerçi Shaffer’ın zamanında “tali hasar” 
(collateral damage) hüsnütabiri icat olunmamıştı. 
Bunun için Schwarzkoph ve Powell’in komutayı 
ele aldığı, “akıllı bomba”ların, bir diğer deyişle za
rif, güzel, şık gösterişli ve aynı zamanda, kuvvetli, 
büyük acı verici bombaların kullanıldığı günleri 
beklemek gerekecekti. (“Smart bomb/missile” tam
lamasındaki “smart” kelimesi, akıllı anlamının ya- 
nısıra bütün bu mânalara da gelebilmektedir.) 
Zevklerin inceldiği, hayatın rafine yönlemlerle sür-

batın da arıtılmış, inceltilmiş ve sonuçta kulağa hoş 
gelen, insan öfkesini celbetmeyen biçimlerde ad
landırılmasını doğal karşılamak.

Nitekim Irak’ta ekonomik yaptırımlar dolayı
sıyla yolaçılan ölümler de çağa uygundu. Bu ülkede 
gıda dağıtımına nezaret etmekle görevli, Dünya Gı
da Programı Gözlem Ünitesi’nin eski başkanı Eşref 
Bayumi’nin de işaret ettiği gibi, yaptırımlarla ge
len, yüksek orandaki ölümler kültürlü ve hassas 
Amerikan kamuoyunu öfkelendirmeyecek veya üz
meyecek tarzdaydı. Kan akmıyor, insan organları 
oraya buraya saçılmıyordu. Yılda yaklaşık 60 bin 
çocuk, on yılda 1 milyona yakın insan -ki birkaç 
Hiroşima’ya bedeldir- yataklarında sessizce ölüp gi
diyordu. Topyekün bir Irak halkı, onları acımasız 
bir diktatörden kurtarmak için verilen mücadelede 
“tali hasar” haline gelmişti.

Bush 29 Ağustos 2002’de yaptığı bir konuşma
da Afganistan’ı “barbarca bir rejimin pençelerin
den kurtardıklarını, işgalci değil, özgürleştirici güç 
olduklarını” ilan etmişti. Geçtiğimiz Ocak ayında 
Texas’ta Amerikan askerlerine hitabederken aynı 
şeyi Irak için de murat ettiklerini bildirecekti: 
“Eğer Saddam silahsızlanmayı reddederek, dünya
nın kanaatini gözardı ederek kaderini belirlerse, 
sizler birilerini mağlup etmek için değil, ama halkı 
özgürleştirmek için savaşıyor olacaksınız.” Saddam 
Hüseyin’in hep önadıyla anılması -tıpkı Bush yeri
ne hep George demeyi tercih etmek gibi aşağılayı
cı bir şeydir bu- bir yana, Irak’ın niçin hâlâ silahsız
lanmış sayılmayacağı ve askeri bir operasyonun ne

haline geldiği sorularını zihne davet etmektedir bu 
kısacık ifade. Benzeri incileri -fakat iyi düşünülerek 
söylenilmiş olanlarını- aşağıda ayrıca inceleyeceğiz.
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Afganistan’ın “kurtuluşu” ülke halkı için hiç de 
iç açıcı sonuçlar getirmedi. Merkezi otorite ortadan 
kalktı, kaos ve karmaşa egemen oldu, Amerikan 
kuklası yeni yönetim geniş bir Hakimiyet alanı 
oluşturamadı, Afgan toprakları uyuşturucu tacirleri 
için tekrar cazip bir yer haline geldi. Amerikan 
güçleri kalabalık nüfusun barındığı yerleşim birim
lerinin üzerine veya etrafına çeyrek milyon misket 
bombası bırakmıştı. Bugün mayınların yanısıra pat- 
lamamış bombalar da mayın işlevi görmekte ve 
günde 5-10 Afganlı bu şekilde can vermekte, bir o 
kadarı da sakat kalmaktadır. Harekat esnasında 
akıllı (veya zarif) bombalarla en az 3.500 Afganlı 
zaten öldürülmüştü -buna “kurtarıldı” mı demeli
yiz? Pakistan ve İran’daki iki milyondan fazla mül
teci ülkelerine geri gönderildi, buradaki en güvenli 
yer olan Kabil sokak ve caddelerine, şehir sakinle
rinin bile iş bulmakta güçlük çektiği bir ortama do
luşturularak “kurtarıldı”.

Şimdi Irak halkı, aynı şekilde kendisi için plan
lanan bir “kurtuluşu” bekliyor. 1998’de çıkarılan ve 
Irak Kurtuluş Yasası olarak bilinen yasanın hazırla
yıcılarından Cumhuriyetçi Senatör Randy Sche- 
unemann başkanlığında 2002 Kasım’ında oluşturu
lan ve Irak savaşına destek toplama kampanyası 
yürüten komiteye “Irak’ın Kurtuluşu İçin Komite” 
adı verildi.

Bush, dünya halklarına kurtuluş ve özgürlük gö
türmeyi vaadederken selefi İngiliz sömürgecileri 
taklit eder gibidir. Hindistan’daki İngiliz Genel 
Valisi Curzon, bu ülkeye “Tanrı’nın bir buyruğuna 
itaat içinde ve insan soyundan milyonlarcasının çı
karları hatırına geldiklerini” anlayamayan İngiliz-

lere serzenişte bulunurken, George W. Bush -İmpa
rator Bush!- ulusa sesleniş konuşmasında doğrudan 
Tann’yı devreye sokuyordu: “Takdir ettiğimiz, de
ğer verdiğimiz özgürlük, Amerika’nın dünyaya bir 
hediyesi değil, Tanrı’nın insanlığa bir hediyesidir.” 
Yerlileri kurtarmak adına işlenen bunca cinayet, 
katliam, tecavüz ve işgale hangi Tanrı’nın onay 
verdiği/vereceği ise ayrı bir tartışma ve istifham ko
nusu.

Afganistan ve İrak halkını kurtarmanın Amerikan 
enerji darboğazıyla bir alakasının olabileceğini 
yüksek sesle dile getirmek ABD’deki sorumlu (!) 
gazeteci, yazar ve entellektüellere yakışmaz, profes
yonellikle bağdaşmaz. Afganistan harekatı esnasın
da savunmasız insanlar üzerine Cruise füzeleri yağ
dırmanın “korkakça” bir şey olduğunu söyleyerek 
“Amerikan basın etiği” dışına çıkan ABC sunucu
su Bili Maher’in programının yayından kaldırıldığı
nı biliyoruz. Özgür Amerikan medyası özgür kal
mak ve belki de El-Cezire TV’nin bombalanan Ka
bil bürosuyla aynı akıbete uğramak istemiyorsa sa
vaş zamanlarında “yurtsever” koroya katılması ve 
özgürlüğünü resmi söylemden yana kullanması el
zemdir.

O yüzden ABD’nin Irak’ı işgal hazırlıkları sade
ce ve sadece “kitle imha silahları”yla ve “teröre 
karşı savaş”la ilgilidir. Bu arada NBC silahları, ya
ni nükleer, biyolojik ve kimyasal silahlar tabiri ye-* 
rine Washington yönetiminin ısrarla “kitle imha 
silahlan” adlandırmasına başvurarak olayı nasıl da 
daha dramatik biri boyuta taşıdığına, propaganda
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açısından ne kadar bilinçli bir tercihte bulunduğu
na dikkat edelim.

Sadece Amerikan menşeli büyük medya kuru
luşları değil, yeryüzünde hak ve hukuku, barış ve is
tikrarı güvence altına almak için oluşturulmuş, ge
liştirilmiş kurum adına ne varsa, “pub”larda, kafe, 
restoran veya kahvehane köşelerinde konuşulan 
yalın gerçekler karşısında hızla itibar kaybediyor, 
anlamsızlaşıyor: NBC silahlarının asıl patronu 
ABD ve diğer başlıca büyük güçlerdir, bu ülkelerin 
laboratuvarlarında inceleme yapmaya cüret edecek 
BM denetçisi henüz anasının karnından doğma
mıştır ve dünyanın şu veya bu köşesindeki eli kian- 
lı diktatörlere bu silahları temin edenler yine bu 
güçlerdir, vs.

Şu anekdotları da eklemeliyiz: 1945’te Tok
yo’da kurulan savaş suçları mahkemesinde, Japon 
ordusunda biyolojik silah geliştirmekle görevli 
olan, araştırmalarını, Amerikalı esirler de dahil in
sanlar üzerinde denemekle suçlanan Japon yetkili 
ve personelin yargılamadan muaf tutulmasını sağ
layan, Amerikan tarafı olmuştur. Karşılığında labo- 
ratuvar kayıtlan ve sonuçlarının kendilerine veril
mesi şartıyla!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 24 Ocak 
1979’da Güney Afrika ırkçı rejimiyle nükleer işbir
liğinin sona erdirilmesi yönündeki kararda 144 
evet oyuna karşı ABD, İngiltere ve Fransa red oyu 
kullanmış, 11 Aralık 1979’da silahsızlanmaya ve 
nükleer silah yarışına son vermeye davet eden ka
rar 120 evet oyu alırken yine ABD, İngiltere ve 
Fransa’nın red oylarına konu olmuş, 12 Aralık 
1980 ve 9 Aralık 1981’de bütün nükleer silah de
nemelerinin durdurulması için iki defa gündeme 
getirilen karar, her seferinde sadece ABD ve İngil
tere’nin itiraz oylarıyla karşılaşmıştı. Yine 9 aralık 
1981’de BM Genel Kurulu gündemine taşınan iki 
kararda -ilki kimyasal ve biyolojik silahların yasak
lanmasına dair müzakerelerin başlatılması, İkincisi 
İsrail’in nükleer silahlara sahip olmaktan vazgeç
mesi talebini içeriyordu- ABD ve İsrail red oyu kul
lanan ülkeler oldu. 12 Aralık 1980’de ise kitle im
ha silahlarının yeni türlerinin geliştirilmesi ve üre
tilmesine yasak getirilmesi yönündeki BM Genel 
Kurul karati:-tçi:nr4 25 evet oyu-kullanılırkcn, sade-
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taşıdığını da unutmamalı.
Nükleer silahlara ilişkin dünyanın geldiği nok

ta, kimyasal ve biyolojik olanlara nazaran daha bir 
dramatiktir. Kimyasal ve biyolojik silahların üreti
mini, geliştirilmesini ve kullanımını sıkı sıkıya ve 
herkese yasaklayan anlaşmalar yürürlüğe konabil- 
mişken, nükleer savaş teknolojisinde durum farklı
dır; bunu konuya ilişkin antlaşmanın adından da 
okuyabiliriz: Nükleer Silahların Yaydmasını Önle
me Antlaşması. ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve 
Çin dışında kalan ülkelerin nükleer silah sahibi ol
maları yasak. George Orwell’in Hayvan Çiftli- 
ği’ndeki ironi dolu aforizmayla “bütün hayvanlar 
eşit, ama domuzlar biraz daha eşit.” Öte yandan İs
rail’in üretip depoladığı nükleer silahlar itibariyle 
İngiltere’yi geride bıraktığı tahmin ediliyor. Ant
laşma yeniden düzenlenmeli, “biraz daha eşit” olan 
ülke sayısı altıya çıkarılmalı ki, BM Güvenlik Kon- 
seyi’nde Amerikan temsilcileri olur olmaz tenkit
lerden korunmuş olsun.

Fakat dünya halkları karşısında oynanan nükle
er silahsızlanma oynunun en çirkin perdesi 2002 
Mart’ında Lon Angeles Times gazetesinde ifşa edi
len, Washington yönetiminin yeni nükleer politi
kası oldu. Beyaz Saray’ın talebi üzerine Pentagon 
tarafından hazırlanan ve Nükleer Duruşun Gözden 
Geçirilmesi başlığını taşıyan .rapora göre Amerikan 
yönetimi bir savaşta nükleer silahları ilk kullanan 
taraf olabilecek, kendisinin dahil olmadığı çatış
malara (Çin ile Tayvan, İsrail ile Arap devletleri, 
İsrail ile Irak, Kuzey Kore ile Güney Kore arasında
ki savaşlarda) nükleer silahlarla müdahale edebile
cektir. Raporda belirtilmese de nükleer güç sahibi 
Hindistan ile Pakistan arasındaki bir savaşta hangi 
taraftan yana müdahalede bulunabileceğini öngör
mek zor olmasa gerek. Yine rapora göre Amerika, 
“nükleer olmayan saldırılara göğüs gerebilme yete
neğine sahip hedeflere” saldırmakta bir beis görme
yecektir.

Wietnam Savaş ı’nda My Lai ve benzeri pekçok 
katliamın sorumlularından, 1991’de Körfez Sava- 
şı’nda insanlığa karşı işlenen suçların başlıca faille- 
rinden, bugünün ABD -Dışişleri Bakanı Coltn Po-

ce ABD’den hayır oyu gelmişti. Bu hayret verici 
notları değerlendirirken Amerika’nın BM çatısı al
tındaki herhangi bir karara itirazının veto anlamı

well Irak’ı işgal planlarının insanlığın hayrı için 
yapıldığına dünya kamuoyunu ikna etmekle görev
lendirildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse
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yi’nde 5 Şubat 2003 günü Irak aleyhine “kesin ka
nıtlar”! sundu. Sonuç: 11 Eylül faillerine ilişkin 
“kanıtlar” kadar büyük bir skandal!

Biyolojik ve kimyasal silah üretildiği öne sürü
len bir tesise ait bir takım bulanık uydu fotoğrafla' 
rı sunuldu. Powell’in iddia ettiği gibi yakın zaman- 
larda mı yoksa uzun zaman önce mi toprağın kazıl
dığı veya düzlendiği, civardaki şeylerin, söylendiği 
gibi buldozer ve çatallı kaldıraç mı, yoksa depolama 
tankları veya büsbütün çalılıktan mı ibaret olduğu 
dahi seçilememekte. Fotoğrafların, Amerikan casus 
uydularının kapasitesini gizlemek amacıyla bula- 
nıklaştırıldığı öne sürülmüşse de, Powell’in inandı
rıcılığına halel gelmemesi için böyle yapılmış ol
ması daha yüksek bir ihtimal gibi gözüküyor. Uzay 
teknolojisine harcanan milyarlarca dolara bakılırsa 
Powell hiç değilse kimyasal atık yüklü veya füze ta
şıyan kamyonlara ilişkin birkaç fotoğraf bulup geti
rebilmeliydi.

Bahsedilen mekanlara birkaç gün sonra basın 
mensupları ulaşmışlar, buraya füze malzeme ve par
çalarının günlük olarak gelip gittiğini ve fakat üzer
lerinde BM envanter etiketi taşıdığını gözlemle
mişlerdi.

Powell’in mobil laboratuvarlar olarak gösterdiği 
şeyler ise birbaşka tuhaf kanıttı. Biyolojik silahlar 
için gerekli maddeleri üretmesi beklenen mobil la- 
boratuvarların elektrik şebekesi, steril su temin 
edecek mekanizmaları, soğutma ve ısıtma sistemle
ri, destek üniteleri, özel hava filtreleri, tecrit için 
düzenlenmiş kat kat bariyerler ve en önemlisi bu iş
lerin uzmanı yüzlerce kişilik personel asla göze 
çarpmıyordu. Telefon konuşmaları yine fotoğraflar 
gibi tatmin edicilikten uzaktı. Bin Ladin’in görün
tülü kasetlerinin bile dünya kamuoyunu ikna etme
ye yetmediğini, sahte olduğu kuşkularının giderile
mediğini hatırlayalım.

Powell bütün dünyayı İrak işgaline razı etmek 
adına çoktan devrini tamamlamış kimi istihbarat 
bilgilerini de delil diye sunmak zorunda kalmıştı. 
Mesela Irak yönetiminin Afrika’dan uranyum satın 
almaya kalkıştığını iddia etti. Halbuki Afrika’da 
zenginleştirilmiş uranyum için bir tek kaynak var
dı, bu ülke Güney Afrika devletiydi ve o da 1993 
yılında, apartheid politikalarını terkettiği dönemde 
nükleer programım da BM gözlemcilerine devret
mişti. Irak’ın sözkonusu girişimi 1989’da vaki ol
muştu. Yine bunun gibi, Irak’ın kimyasal silah

AMERİKAN MODELİNİN SONU

programının bir kanıtı olarak sunulan Mirage jet 
uçağından test amaçlı ilaç püskürtüldüğüne ilişkin 
görüntüler BM silah denetçileri tarafından 1990’la- 
rın ortalarında ele geçirilmişti.

Irak ile El-Kaide örgütünün bağlantısına ilişkin 
“kanıtlar”ın büyük ölçüde Guantanamo’daki esir
lerden işkence yoluyla alınan ifadelerden ve “iti
raf’lardan oluştuğu anlaşılıyordu ki, bu da skanda
lin boyutlarını derinleştirmektedir. Bu ifadeleri ve
ren esirlerin depresyon ve şizofreni dahil pek çok 
sağlık sorununu yaşamakta olduğu biliniyor. Yanı- 
sıra kimi Iraklı firarilerin ifadeleri de muteber ta
nıklık olarak alınmıştır, böyle kimseler, müşkil ko
numları dolayısıyla kendilerinden beklenen herşe- 
yi söyleyebilecekleri bilindiği halde.

Sonunda Irak ile El-Kaide örgütü arasındaki 
bağlantı bazı Amerikan gazetelerinde karikatürlere 
konu oldu: Bush irtibat noktasını bulmuştu. “Gör
dünüz mü şimdi? Size bir bağlantı olduğunu söyle
miştim” diyor ve İngilizce yazılışlarıyla Iraq ile al- 
Qaeda kelimelerindeki “q” harflerini daire içine 
alarak ortaklığa dikkat çekiyordu.

Geçtiğimiz Ocak ayında yapılan bir kamuoyu araş
tırmasına göre Amerikan halkının yüzde 41’i 
Irak’ın şu an nükleer bir silaha sahip olduğuna 
inanmakta, yüzde 35’i bu konuda kararsız kalmış 
veya soruyu cevaplamaktan kaçınmıştı. Sadece 
yüzde 24’lük bir kesim Irak’ta nükleer silah bulun
madığı kanaatindeydi.

2002 Kasım’ında yapılan birbaşka yoklama 
Amerikalıların çoğunun “terörle savaş”ta yabancı 
liderlere suikast düzenlenmesini ve her dört kişiden 
biri, nükleer silahların kullanılmasını destekliyor
du.

Çıplak gerçeklerle uyuşmayan, gayri meşru şid
det politikalarına kendi halkını razı etmek Ameri
kan yönetici elitleri için kolay olmuyor elbette. 
Nazi Propaganda Bakanı Dr. Goebbels’i kıskandı
racak denli ustalıklı ve usturuplu yalanların teda
vüle konması gerekiyor. Ne de olsa devir değişmiş, 
kitlelerin anlama kabiliyetinde ve teknolojideki 
gelişme doğrultusunda daha sofistike yalanlara ihti
yaç duyulur olmuştu.

Bu amaçla Beyaz Saray’dan bazen varsayım ve 
iddialar gerçek diye sunulur: Bush ulusa sesleniş ko
nuşmasında “Irak’tan kaçanlardan öğrendiğimize
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göre Irak 1990’ların sonlarında pek çok mobil biyo
lojik silah laboratuvarlarına sahipti” derse, bu aslın
da şu anlama gelir; Firariler bu kanıtlanmamış iddi
ada bulundular; bunları söylemeleri için kendileri
ne para mı ödendi, buna zorlandılar mı veya gönül
lü olarak mı bu bildirimde bulundular, bilmiyoruz.

Bazen olayın temelinde yatan, ahlaki bakımdan 
bütün davayı temelsiz bırakacak asıl gerçek gizle
nir. Bush şöyle der: “Irak’ın kitle imha silahları, ca
ni bir tiranın kontrolündedir, halihazırda kimyasal 
silahlarla binlerce insanı öldürmüş bulunmakta
dır.” Saddam Hüseyin’in katliamlarına Amerikan 
hükümetlerinin desteği gizlenir ki, Halepçe katli
amına ilişkin en çarpıcı anekdot, o dönemde zehir
li gazların Irak’a teminine ilişkin Reagan yönetimi
nin kararını şekillendiren kişi, zamanın ulusal gü
venlik danışmanı, bugünün Dışişleri Bakanı Colin 
Powell’dir!

Daha sofistike bir yöntem şöyle olabilir: Yalan 
için astlar kullanılır, gerçek ortaya çıktığında ise. 
Başkan zaten itibar etmemişti diye bilakis prestij 
sağlanır. 11 Eylül zanlılarından Muhammed At- 
ta’nın 2001 baharında Prag’da Iraklı bir ajanla gö
rüştüğü iddiası bu yöntemin en somut örneğidir.

Kimi zaman Nazilere özgü büyük yalanlar dev
reye sokulur. Hitler “yalan büyük olmalıdır” der; 
“kitleler o zaman ‘bu kadar büyük bir yalanı söyle- 
meyemezler canım’ diye düşünecektir.” Bush’un 
2002 Ekim’inde yaptığı bir konuşmadan okuyoruz: 
“Yine istihbaratımız vasıtasıyla öğrenmiş bulunu
yoruz ki, Irak, geniş alanlara kimyasal ve biyolojik 
maddeler püskürtmede kullanılabilecek nitelikte, 
insanlı ve insansız hava araçlarından oluşan büyük 
bir filoya sahiptir. Irak’ın (ABD’yi hedef alacak) 
operasyonlar için insansız hava araçlarını kullanma 
yollarını keşfetmiş olmasından endişe ediyoruz.” 
Amerikan halkında panik, korku ve dehşet: Sad- 
dam’ın hava filoları Atlas okyanusunu aşarak geli
yor; sessizce ve hiç kimseye görünmeden, radarlara 
yakalanmadan Amerikan sahillerine ulaşacaklar! 
Aynı konuşmada Bush, Irak’in Amerikan şehirleri
ni nükleer patlamalarla mantar biçimli bulutlar al
tında bırakabilmesi ihtimalinden de ciddi ciddi 
bahsetmişti.

___ Yalanlar kimi zaman halusinasyon düzeyinde

buki şöyle bir formülasyon akla mantığa daha uy
gun olurdu: ABD Başkanı George W. Bush, kirli iş
lerini yaptırmak için Rumsfeld’i, Wolfowitz’i, Per- 
le’ü ve daha nicelerini kullanmaktadır.

Ve elbette Irak’a karşı kanıtlar bahsinde en bü
yük skandal, Powell’in övgüyle bahsettiği, Blair’in 
kamuoyuna sunduğu, İngiliz istihbaratının büyük 
gayretleri sonucu hazırlandığı bildirilen raporun 
geçmiş dönemlerde yapılmış bazı akademik çalış
malardan -internetten bir lise öğrencisinin bile in
direbileceği makalelerden- çalıntı olduğunun anla- 
şılmasıydı.

Savaş nedir? “Adil savaş”ın unsurları, olmazsa ol
maz şartlan nelerdir? Bir savaş ne zaman meşru ad
dedilebilir?

Seküler bir politikacı için -seküler olmayan 
“politikacı” olabilir mi, tartışılır- bu soruların ceva
bı belki çok kolay verilebilir. ABD devlet başkan- 
lan veya dünyanın şu ya da bu köşesindeki hempâ- 
ları için savaş iç politika için bulunmaz bir ilaç ola
bilir. Sendeleyen ekonomiyi canlandırmak, silah 
endüstrisini tam kapasite çalıştırmak ve istihdam 
sorununu hafifletmek, şirket skandallannı örtbas 
etmek, yoksul ve orta gelir gruplarını yaralayan po
litikaları gündemden düşürmek için fevkalade fır
satlar sunabilir.

Müslüman “politikacı”nın ahlak ve siyaseti, hu
kuk, ilke ve çıkarı -ülke çıkarını- ayrı tutan yaklaşı
mı bundan farklı mıdır? Dünya tarafından silahsız
landırılmış bir ülkeye yönelik tasalluta dünyanın se
yirci kalması kadar dramatik değil midir, müslüman 
politikacının alternatif ve inisiyatiften, ufuk ve viz
yondan yoksun gözüken icraatlar içinde olması?

Böyle bir tutum ve yöneliş hangi düşünce ve 
inanç gelerleğine, hangi ideoloji ve ekole uygun 
düşmektedir? Irak işgalini, yeni katliam ve tecavüz 
hareketlerini meşru kılacak şey, şu sıralarda bizi 
Amerikan gücünün cesametiyle korkutmaya çalı
şan bir zamanların Filistin savaşçısı, şimdilerin Or
ta Doğu uzmanı köşe yazarının telkin ettiği gibi, 
ABD safında yeralacak ülkelerin sayısı mıdır?

ABD’nin insanlığa karşı işleyeceği yeni suçlara 
ortak olmanın bedelini tayin için bizim adımıza

tecelli eder: “Saddam Hüiseyin’in, kendi kirli işle
rini gördürmek, geride parmak izi bırakmamak için 
el'Kaide’yi kullandığını düşünmemiz gerekir.” Hal

“kıran kırana pazarlıklar” yürüten müslüman yöne
ticiler de böyle mi düşünmekte ve inanmaktadır? 
Makyavelli hidayete mi erdi yoksa? ■
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(SS)AVAŞIN VE SAVAŞ KARŞITLIĞININ 
AHLAKİ BOYUTLARI

TRAJEDİ YA DA ZAFER

DİLAVER DEMIRAG

‘Katı gerçek pisliktir. Sava^ insanın gerçek yüzüdür.’^

(F. Kafka)

İ nsan yaşamında bazı değişmezleri görünce in
san ister istemez Heraklitos’un(*) ünlü sözü' 
nü anımsamadan edemiyor. Yani aynı ırmak

ta iki kez yıkanıldığını görmek diyalektiğe olan 
güveni sarsıyor. Bundan bir yıl önce Umran^da 
“Şimdi Ahlak Zamanı” başlığı ile yazdığım yazı
nın da konusu savaş ve bu eksende dünyamızın 
içinde bulunduğu ahlaki boşluktu. O günlerde 
dünyanın en zengin, en gelişmiş, teknik kapasite
si en üst seviyeye erişmiş, kahredici bir savaş ma
kinesine sahip ABD dünyanın en yoksul, insani 
yaşam bakımından en geri, adeta ortaçağı yaşayan 
ve silah kapasitesi Am erika  ile kıyaslandığında 
adeta ok-yay düzeyinde kalan Afganistan’da hal
kın tepesine bomba yağdırıyordu. Kuşkusuz savaş 
ya da soykırımlar dışında olayların birebir aynı ol
duğunu söylemek zor. Örneğin ABD Afganistan’a 
saldırırken belki İslâm ülkelerindeki devlet yöne
ticilerinin ve halkının tamamı dışında dünyanın 
büyük bölümü ABD’nin yanında saf tutmuştu. 
Oysa şimdi küçük bir azınlık dışında dünyanın 
çok büyük bir bölümü ABD’nin savaşına karşı. 11 
Eylül’ü' sömüren neo-faşist Amerikan yeni sağı ve 
onların en nefret edilen yeni Hitler adayı Bush 
gerçek dertlerinin, tüm faşistler gibi dünyayı hiza
ya sokmak olduğunu ortaya koyunca tüm dünya
nın nefretini kazandı. Ama Amerikalı neo-faşiz- 
min meşruiyet pek umurunda değil, onlar güce ta
pıyorlar ve bu tapınılan ile dünyayı kıyamete zor
lamak istiyorlar. Savaşı zenginliğe tahvil edeceği
ni düşünen kötülükler imparatorluğu  gözüne 
kestirdiği hasmını tepelemeye hazırlariiyor.

Bu savaş karşısında takınılan tutumları -des
tekçileri dışarıda bırakacak olursak- ikiye ayırabi
liriz. Pragmatistler ve ahlakçılar. Pragmatikler 
savaş karşısında pozisyonel tutum takınıyorlar. 
Savaş karşısında çıkarlarına göre durum değiştire
bildikleri gibi savaşın öznesine göre savaş karşıt
lıklarını da çekimser ya da tam bir karşıtlık ara
sında değiştiriyorlar. Savaş karşıtı cephenin prag- 
matikleri ise savaşa savaş çıkartan devletin siyasal 
sistemine, yahut dinsel kimliğine göre karşı çıkı
yorlar. Buna karşılık savaş karşıtı cephenin -Tür
kiye dışında-büyükçe bir bölümünü ahlakçılar sa
fına yerleştirebiliriz. Pragmatikler savaşa idealist 
değerlere göre değil pozisyonel durumlara göre 
karşı çıkarken, ahlakçılar savaşa tam da idealistçe 
ve ahlaki bir tutum ile karşı çıkıyorlar. Örneğin 
bu cephenin en aktif iki üyesi olan Anarşistler ve 
Y eşillerini*) savaşa karşı çıkma nedenleri farklı 
değerlere dayansa da ahlaki olarak savaşı iğrenç 
bulma noktasında bütünleşiyorlar. Anarşistler sa
vaşa bir tahakküm biçimi olarak karşı çıkıyorlar 
ve organize şiddet olarak savaş ile bireysel ya da 
kendiliğinden oluşan savunmacı şiddeti birbirin
den ayırt ediyorlar. Devletler tarafından organize 
edilen şiddet olarak savaşı cinayet olarak tanımlı
yorlar.

Buna karşılık Yeşiller ayrımsız olarak cana mal 
olan her türlü şiddete karşı çıkıyorlar ve canlı ha
yatın tümünü ortadan kaldıran şiddet olarak sava
şı bir soykırım, genelleşmiş şiddet olarak tanımlıyor
lar. Aynı şekilde savaş karşıtı cephenin bir başka 
güçlü siyasal kanadı olan Özgürlükçü Sosyalistler
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ise her iki gruptan da nispeten farklı bir gerekçey
le evrensel hümanist değerler ile savaşın yıkım ve 
sömürüden başka bir şey getirmediğini ve anlaş' 
mazlıklann şiddete başvurularak değil barışçıl 
yöntemler ile çözülmesini, savaşı kapitalist siste
min kendi çıkarları için teşvik ettiğini belirterek 
savaşın cinayet olduğunu söylüyorlar. Anti'mili- 
taristler, feministler ise savaş karşıtı cephenin bir 
başka üyesi. Anti-militaristler savaşların ardında 
ölme ve öldürme sanatını öğreten birer cinayet ör
gütü olan orduların olduğunu belirterek savaşa bu 
kurumun icrâ-ı sanat’ı olarak bakıyor ve karşı çıkı
yorlar. Feministler açısından ise savaşın ardındaki 
parmak izi erkeklere ve erkeklerin oluşturduğu 
ataerkil sisteme ait. Savaşlar onlara göre şiddeti 
meşrulaştırma ve maçoluğu (tahakkümer erkek 
değerleri) yücelten organize cinayettir.

Görüldüğü gibi cepheyi oluşturan tüm siyasal 
bakış açıları farklı gerekçelere dayansalar da sava
şı bir cinayet olarak tanımlamakta bütünleşiyor
lar. Buna karşılık bence cephenin gücünü zayıfla
tan Islâmi hareketler ve geleneksel sosyalistler 
ise savaşa esastan değil de durumsal nedenler ile 
karşı çıkıyorlar. Yani genel olarak savaş değil tekiİ 
olarak savaşlar ve bu savaşların ürettiği pozisyonel 
durumlar mevcut. Her iki toplumsal, dini hareket

olarak tanımlanabiliyorlar. Örneğin Irak’ta savaşa 
karşı çıkan her iki grup için de bu savaşa bu denli 
karşı çıkılmasında ortak nokta bu savaşın öznesi

nin emperyalist bir devlet olan ABD olması 
önemli bir neden teşkil ediyor. Ancak bu nokta 
dışında her iki taraf için de ortak olmakla birlikte, 
nesne noktasında savaş karşıtlıkları ayrışıyor. Is- 
lâmcılar (bu ifadeyi İslâm’ın siyasal tavrı anla
mında kullanıyorum) Irak halkı Müslüman olduğu 
ve dökülen kan Müslüman kanı olduğundan bu 
savaşa karşılar. Geleneksel sosyalistler için ise Irak 
bir üçüncü dünya ülkesi olduğundan ve emperya
list saldırıların hedefi olduğundan bu savaş kötü. 
Ancak onların asıl karşı oldukları ve nefret ettik
leri ABD. Çünkü örneğin Çeçen halkı da -ki barış 
hareketlerinin bu konuda yeterince güçlü bir sese 
çıkartmamış olmaları önemli bir eksik, çünkü 
Rusya burada resmen sistematik bir biçimde soykı
rım uyguluyor- üçüncü dünya ülkesi olmakla bir
likte saldıran emperyalist bir devlet değil ötesi es
ki bir sosyalist ülke. Dolayısıyla gelenekçi sosya
listler açısından Çeçen halkı Irak halkı kadar maz
lum değil. Buna karşın İslâmcılar açısından da 
Gürcüler Irak halkı kadar mazlum değildi. Ameri
ka’nın Latin Amerika ülkelerinde yürüttüğü ope
rasyonlar ve burada ölenler bu grubu Boşnaklar 
kadar etkilemiyordu. Kısacası her iki grup için de 
bir çifte standart söz konusu, her iki taraf için de 
savaşların öznesine göre değişmek kaydıyla haklı 

■Oİam̂  haksızDİanı, kirli olanı, temiz olanı var. Hal 
böyle olunca savaş karşısında bu tür “ama”lara 
başvurmaksızın karşıt bir noktada yer tutan barış 
hareketinin geçek üyesi olamıyorlar.
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Türkiye’nin buradaki pozisyonu ise ayrı bir de- 
ğerlendirmeyi hak edecek düzeyde. Türkiye’de 
Müslüman etiketini taşıyan bir siyasal yönetim 
var ve bu yönetim ABD ile Irak halkının kanı ve 
canı üzerinden "tetik çekildiği gün para gelmelV* 
diyen bir zihniyet ile kirli ve mide bulandırıcı bir 
pazarlık yürütüyor. Makyavelizm yani iktidar ol' 
mak ve iktidarda kalmak uğruna her türlü değeri 
bir kenara atacak denli "at pazarlığı yapabilen*^ 
bu iktidar Müslümanlar için bir utanç kaynağı 
olabilecek denli bu halkın onurunu aşağıladı. Oy
sa ki reel politika ile ahlak noktasında sıkışan bu 
iktidara yakışan, konuyu referanduma götürerek 
“bakın bu savaşa girmezsek kendi yağımızla kav
rulacağız ve belli konularda sıkıştırılacağız, ama 
buna karşılık kendi çocuklarımızı böylesi iğrenç 
bir savaşa sokmayacağız; Müslüman bir halka kar
şı tetik çekenlerle iş birliği yapanlardan olamaya
cağız. Bizim için bu savaşın hiçbir meşruluğu yok, 
ama son karar senin; ben sen ne dersen onu yapa
cağım” diyebilirdi. O zaman eğer halkın kararı bu 
tiksinti verici olayın içinde yer almak yönünde ise 
bu denli aşağılayıcı olmayacaktı. Aktivistler düze
yinde ise sözünü ettiğim çifte standart en çok biz
de geçerli. Bizde savaş karşıtları cephesinin ezici 
çoğunluğunu pragmatikler oluşturuyor. Böyle ol
duğu için de Türkiye’de etkili bir barış hareketi 
oluşamıyor. Bu nedenle ben bu yazıda savaşın ve 
savaş karşıtlığının ahlaki arkaplanını irdelemeyi 
tercih ettim.

Yumuşak Bedenler: Savaş ve Modern 
Uygarlığın Paradoksları

Büyüdükçe büyüyen bir nokta görüyorum,
ölüm bu,
karanlığından biliyorum*^ ̂
Savaşın kötülüklerinden pek çok yazıda söz 

edilmiştir. Dahası hepimiz bir biçimde savaşın kö
tülüklerini TV ’lerden izledik. Ancak savaş ve uy
garlık arasında sanıldığından çok daha fazla orga
nik ilişkiler olduğu, dahası modern uygarlığın 
özellikle savaşa ilişkin ahlaki defoları bulunduğu 
sanırım yeterince yazılmadı. İşte ben bunun üze
rinde durmak istiyorum.

Öncelikle savaş ile şiddet arasında bir ayrım 
yapmak gerek. Şiddet tekil bir olgudur ve insanın 
hayvani yanını ortaya koyar İnsan saldırganlığı

AMERİKAN RÜYASININ SONU w.ı/

insan kadar eskidir, dahası zalimlik ve insanlık 
arasındaki bağ da sanıldığından çok eskidir. îlk 
insanlar arasında av sahası yahut kabileler arası 
anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar rastlanmadık 
şeyler değildi. Kısacası atalarımız hiç de barışçıl 
ve şiddet sevmez değildi, barışçılık ve aktif pasi- 
fizm gibi kavramlar Maniheizim, Budizm, Jainizm 
gibi eline kan bulaşmamış dünya dinleri dışında 
eski insanlara da eski toplumlara da yabancı kav
ramlardı. Şiddetten imtina etmek, şiddeti kına
mak ve cezalandırmak tümüyle modern uygarlığa 
ait kavramlardır. Savaş ise bundan farklı bir du
rumdur; savaş stratejik, örgütlü, kapsamlı ve orga
nize bir şiddet olmakla bireysel şiddetten ayrılır. 
İkincisi, savaştan söz ettiğimizde genel olarak 
devletler ya da devlet benzeri örgütsel güçler ara
sında yalnızca modern uygarlık genelleşmiş şidde
tin önüne geçmek için, toplumu silahsızlandırıp, 
belli haller dışında şiddeti cezalandırmayı benim
semiştir. Modern uygarlıkta şiddete başvurabil
mek hakkı yalnızca ve yalnızca modern devlete 
ait olmuştur. Hatta dahası devletin tekelinde 
olan şiddet bile belli ölçülerle kısıtlanmış, belli 
haller dışında keyfi olduğuna inanılan durumlar
da şiddete başvuran devlet görevlileri dahi ceza
landırılmıştır.

Bütün bunlar modernlikle birlikte ahlakın ye
rini alma iddiasındaki hukuk tarafından tanım
lanmış ve çerçevelenmiştir. Uygarlık tarihçisi 
Norbert Elias’ın dikkatini çektiği gibi genelleşmiş 
şiddeti engellemek için tekelleşmiş şiddet olan 
devler (ilginç bir çelişki) aynı zamanda hukukun 
hem yapıcısı hem de uygulayıcısı olmuştur. Eli- 
as’ın da belirttiği gibi bu durum ahlaki olarak bir 
takım eksilmeler pahasına oldu. Devlet tekeline 
bırakılan şiddet bürokratize oldu ve modern sa
vaşlar düşmanın gözünün içine bakabilen yakın 
savaş olmaktan çıkıp kitlesel kıyımlara da yol 
açan bir öldürme sanatına dönüştü. Böylece uy
garlaşma süreci genelleşmiş ve organize olmuş şid
det olarak savaşı "aKlaki kararın alanından ko
partırken ayrıca aklilik taleplerini etik normlar
dan ve ahlaki vicdandan bağımsız hale getire
rek, aynı eğilimlerin önündeki engeli tamamen  
ortadan kaldırmıştır/*^ Modernlikle birlikte top
lumsal şiddet bastırılırken buna karşılık kurumsal 
şiddetin önündeki bütün engeller kalktı. Bunun 
nedenlerinden birisi şiddet tekelini elinde tutan
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devletin hukuk boyutundaki müphem konumu 
idi. Buna ilk dikkat çeken Nazi siyasal kuramcısı 
Schmitt oldu. Agamben’in de dikkat çektiği gibi 
Schmitt modernliğin paradoksuna dikkat çekmiş
ti ona göre: Hükümran/egemen, hukuk düzeni
nin aynı anda hem dışında hem de içindedir. 
Eğer egemen, gerçekten hukuk düzeninin istis' 
na durumunu belirleme ve dolayısıyla da yürür- 
lükteki düzenin geçerliliğini askıya alm a yetkisi 
verdiği kişi ise, o zaman ^egemen, hukuk düze- 
ninin dışında bulunmasına rağmen bu düzene 
aittir; çünkü bu durumda anayasanın(ya da hu
kukun**) tamamen askıya alınıp alınmayacağı
na karar verm ek ona düşer/^^ Aynı şekilde 
Schmitt şuna da dikkat çeker: "İstisna bir sınıfa 
dahil edilemeyen şeydir. İstisna genel kodlama- 
yı kabul etmez, fakat aynı zamanda da özellikle 
hukukun resmi bir unsurunu, yani kararın  
mutlaklığını ortaya koyar. (..)  Hukuk düzeni
nin anlamlı olabilmesi için düzenin tesis edilme
si gerekir. Düzenli bir durum yaratılmalıdır; ve 
işte egemen, böyle bir durumun gerçekte etkin 
olup olmadığına tek başına karar verebilen kişi
dir. Bütün yasalar *durumsal yasalardır. Ege
men, söz konusu durumu bir bütün olarak ve 
her şeyiyle yaratan ve garanti eden kişidir. Ni
hai karar üzerinde tekel sahibidir. Nitekim, as
lında hukuksal olarak tam karşılığı, yaptırım ve 
kural koyma tekeli değil de, *tekeV sözcüğünün 
gerçek anlam da alındığı ve duruma göre gelişti
rilebileceği bir olgu olarak hüküm/karar verme 
tekeli olması gereken Devlet egemenliğinin özü 
burada yatıyor. Devlet otoritesinin özünü en 
açık biçimde ifşa eden  şey hüküm vermedir.

Kısacası devlet bir yanda sivil şiddeti engeller 
ve bastırırken, diğer yandan askeri şiddeti teşvik 
eder ve böylece hükümranlığının bir gereği olarak 
yaşam hakkı üzerinde tekel kurar. Ama öte yan- 
dan modern toplum ve siyasal iktidar aynı zaman- 
da bir bio-politik iktidar olarak öldürmeye değil 
yaşatmaya teşvik eden de bir iktidardır. Yaşamayı, 
hazzı öne çıkarır ve ölümü adeta yasaklar. Nite
kim bugün bütün kıta Avrupa’sında ölüm cezası 
ortadan kalkmıştır. Sivil yaşamda bunu gösteren 
modern devlet^diğer yanda “ölüm teknolojisini

-fy
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Bir başka modern paradoks ise ahlaki boyutta 
karşımıza çıkıyor. Zigmunt Bauman’ın adeforizas- 
yon yani ahlaki görünmezUk olarak tanımladığı 
ahlaki boşluk. Modem toplumların nasıl bir ölüm 
endüstrisi ve bürokrasisi inşa ettiğini ortaya ko
yar. Auschwitz örneğinde olduğu gibi bu durum 
modern endüstrinin bir uzantısıydı. Burada ham
madde olarak işlenen şey ölümdü. Modernlikle 
birlikte işin parçalanması ve bürokrasinin oluşu
mu ahlaki karar verme süreçlerinde kişisel sorum
luluğu bütünüyle ortadan kaldırdı. Böylece eylem 
ile sonuç arşındaki ahlaki bağ koptu. Bu Bush gi
bi liderlere ve neo-faşizme alan açan bir sürecin 
de yaratıcısı oldu. Bu nedenle ‘̂uygarlıkla vahşi 
barbarlığın birbirinin anti tezi olduğunu düşün
mek yanlıştır.. Çünümüzde, dünyamızın diğer 
bir çok yönü gibi barbarlık da eskisine oranla 
çok daha etkili uygulanır bir hale geldi. B arbar
lık ortadan kalkm ak zorunda değil ve kalkm aya
cak. Yaratma ve yok etme uygarlık dediğimiz şe
yin birbirinden ayrılmaz yönleridir..’*̂  diyen Te
olog Richard L Rubinsteın’a hak vermemek elde 
değil. Bu tezden yola çıkarak **Bu yüzyılda biz şu
nu öğrendik. Modernlik sadece daha fazla üret
me ve daha hızlı seyahat, daha da zengin olma, 
daha özgür hareket ile ilgili değildir. Aynı za
manda da hızlı ve etkin öldürme, bilimsel olarak 
tasarlanan ve yürütülen katliam  ile ilgilidir.*'  ̂
demek yanlış olmaz.

Ancak modem cinayeti yani savaşı meşrulaş
tıran daha etkili bir silah daha var. Bu tanımla
maktır. Bauman’ın deyimi ile günümüzde ‘̂ katli
am sınıflandırma ile başlıyor ve kendini sınıfsal 
(sınıflandırılmış) bir öldürme olarak gerçekleş
tiriyor.**'  ̂ Kimin barbar, kimim uygar olduğunu 
tanımlamak modern propaganda bülteni olarak 
medyaya ve güçlü olana ait.

Bush Saddam’ı barbar olarak tanımlarken 
kendi barbarlıklarının üzerini örtebiliyor, Milose- 
viç’i yargılatabiliyor ancak kendi askerlerini 
Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesinin dışında 
tutabiliyor ve bunu sağlayan şey ise parasal ve as
keri ve teknik güç. Yani güçlü olan kuralı koyabi
liyor. Hal böyle olunca da çifte standart, ikiyüzlü-

mükemmelliğe ulaştıran bir uygulamayı teşvik 
ediyor. Bu paradoksun arkasında ise askeri-en- 
düstriyel kompleks dediğimiz silah sanayi yatıyor.

lük gündemimizdeırekstk-elmtıyof. K-tsaeası me -  
demlik başından beri kendisi üstün ve güçlü oldu
ğu için kimin barbar kimin uygar olduğunu ta- 
nımlayabilme gücünü elde tuttu. ‘^Modernlik ta
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başından itibaren barbarların statüsünü tarih' 
selleştirdi ve içselleştirdi. (Buna göre) artık bar
barlık, yalnızca farklı bir yaşama biçimi değil 
aynı zamanda (hatta bizatihi) geride bırakılmış 
ve yok olmaya m ahkum  bir yaşama biçimiydi.
Barbarlar yaşayan fosiller ya da zamanlarını aş' 
mış ve en kısa zamanda kendi kendilerini yok 
etmeleri gereken varlıklardı. Aynı şekilde ufuk 
açıcı bir gözlem de şudur. Artık barbarlar uygar 
dünyanın kalesinde pusuya yatan ve uygar- 
laş(tır)m a sürecinin kendilerine vurduğu darbe
lerin intikamını alm ak için fırsat kollayan bir 
tür % eşinci koV* olarak görülüyordu. Barbarlar 
modern korku montajının başlıca araçlarından  
biri olarak hizmet görüyordu. ( ...)  Özetlemek 
gerekirse şunu söyleyebiliriz. Uygarlık yani m o
dern seçkinlerin bu kültürel cihadı ve m odem  
devletin bu silahlı m ücadelesi, deyim yerindey
se kendi oyununun kurallarını kendisi belirledi 
ve kimin barbar olduğunu belirleme hakkını da  
kendi tekeline aldı. Uygar ile barbar arasındaki 
sınır asla tek hat değildi ve daim a ^satha yayılı- 
yor’du.**^

İşet bütün bunlardan dolayı günümüzde sava
şa sözde değil özde karşı çıkacak, onun argüman
larını geçersiz kılacak ahlaki bir düzleme ihtiyacı
mız var. Ancak ahlak onu varedecek metafizik bir 
arkaplan ve yaptırım gücünü sağlayacak politika 
olmadan vicdanı dumura uğramış ruhunu para ve 
güç denilen ikiz şeytana satmış kapitalist uygarlı
ğı ıslah edemez. Nasıl kötülük koalisyon halinde 
ise ve örgütlü bir biçimde hareket ediyor ise kapi- Referanslar 

talizm ve savaş karşıtları da ahlaki teçhizatları ile 
kuşanmış bir halde güç birliği yaparak, değişmeyi 
ve değiştirilmeyi kabullenmeye açık olacak bir 
açıklıkla ve eşit bir düzlem ile bir araya gelmeli
ler.

‘‘Bugün tüm dünyada, Bush’un Irak%  in
sanlara karşı açacağı savaşa ^Hayır* dem ek için 
protesto gösterileri düzenlendiğini biliyoruz. Ve 
zaten tam da öyle denmesi gerekiyor; çünkü bu  
savaş, ne Kuzey Am erika halklarının savaşı, ne 
Saddam Hüseyin^e karşı bir savaş. Bu savaş bay 
Bush*un temsil ettiği paranın savaşı..

Bu savaş, insanlığa karşı bir savaş; insanlı
ğın kaderi şu anda Irak topraklarında tehlike  
altında.

Bu korkunun savaşı.”^

AMERİKAN RÜYASININ SONU
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Bu satırlar Meksika’nın Chipas dağlarında 
yufka yürekli gerilla mücadelesi veren Zapatista- 
ların efsanevi sözcüsü Subcomandente Marcos’a 
ait. Marcos ahlaken savaşa karşı olmanın ne anla
ma geldiğini korku  kelimesi ile gayet iyi tanımlı
yor. “Bu korku dünyanın yağmacılığı reddetme
sinden duyulan bir korku” diyen Marcos, 
ABD’nin cezalandırılmayacağından kaynaklanan 
güvenle sağa sola saldırdığını belirtiyor. Ahlaken 
savaşa karşı olmak da budur. Yani korkuya, ordu
su olan ve gücü elinde bulunduran herkesin dün
yaya boyun eğdirmek isteğine karşı olmak. İnsa
nın yalnızca korku ile değil güven ile özgürleşip 
geleceğini bilerek bu tür şiddetlere karşı çıkmak. 
Dolayısı ile de korkunun egemenliğini sağlamak 
isteyen kim ise ona karşı koyarak pozisyonel, ya
hut fikren kendimize yakın olanları destekleyerek 
değil, dayatma ve şiddet kimden geliyor ise ona 
karşı direnmek. Ahlaken savaş karşıtı olmak 
tam da bu anlama geliyor. Bu anlayış yerleşme
dikçe dünya kan ve gözyaşından, canlı hayatın re
zilce yok edilmesinden, insanların hem birbirleri
ni hem de kelimenin tam anlamı ile masum sayı
labilecek olan çocuklar ve doğanın yok edilme
sinden kurtulamayacak. Unutanlara hatırlatılır.

Not: Ahlak ve direniş meselesi üzerine tezleri
mi gelecek sayılarda. Zehirli Sarmaşık başlıklı ya
zılar ile aktaracağım. ■

1) Ayten Demirağ, Ve Her Şey Hiçtir, İstanbul 2000

2) Urlich Bröcklmg, Disiplin, Askeri İtaat Üretimin Sosyolojisi 

ve Tarihi, Ayrıntı Yayınları

3) George Agamben, Çıplak Hayat, Ayrıntı Yayınlan

4) Teolojik Siyaset’ten  aktaran Agamben, a.g.e

5) Aktaran, Zigmunt Bauman, Modernlik ve Holacaust, Sar

mal Yayınlan

6) Zigmunt Bauman, Parçalanmış Hayat, Ayrıntı Yayınları

7) Bauman, a.g.e

8) Bauman, a.g.e.

9) Marcos, Yeşiller Bülteni s.l

* Yeşiller ile reel politika yapan Kıta Avrupa’sı Yeşil Partile

rini değil siyasi, toplumsal bir hareket olarak ekolojistleri kas

tediyorum.

* *  Parantez içindeki ibareler bana ait.
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ABD’NİN DEMOKRATİK 
EMPERYALİZMİ

MUSTAFA ÖZCAN

M ısırlı filozoflardan Tevfik Tavil, büyük 
bir basiret ve öngörü ile, sömürgeleşti- 
rici ve işbirlikçi kavramlardan söz et' 

mektedir. Ona göre sömürgeciler, sömürgelerini 
terkederken geriye vekillerini, 'kaim' veya 'kaim- 
makam'lannı bıraktılar. Bu tez şimdilerde tama- 
men doğrulanmış görünmektedir. Bu kavramlar
dan birisi olarak demokrasiyi gösterebileceğimiz 
gibi, oryantalizm de buna uygundur. Bu hususta 
merhum Cemil Meriç tam teşhis koymuş ve or
yantalizmi, 'sömürgeciliğin keşif kolu' olarak ta
rif etmiştir. Döneme göre sömürgeleştirici kav
ramlar tedavüle giriyor veya çıkıyor. Haçlılar dö
neminde savaş yakıtı olarak kullanılan 'karşıt 
din'in yerini, modern dönemlerde ideolojik kav
ramlar almıştır. Bu kah medeniyet projesi, kah te
rakki ve ilerleme ideolojisi oldu. Batıklar, geri 
kalmış ülkelerin üzerine, kendilerini medeniyet 
taşıyıcıları olarak nasbettiler. Medeniyet adına 
başlarında boza pişirdiler. Cumhuriyet gazetesin
den Ergin Yıldızoğlu'nun dediği gibi, kostüm de
ğişse de sahne aynı. Bölgenin demokratikleşti' 
rilmesi** projesinin gerisinde yine oryantalist yani 
sömürgeleştirici mantık yatıyor .̂

Bu noktada Franz Fanon'un, sömürgecilerin, 
sömürgelerini sömürgecilerin bakış açısını benim
semiş, sürekli sömürgecilerin yenilmezliğini, üs
tünlüğünü hatırlatan bir entelijansiyaya ve bü-

güncelleyerek hatırlatmakta yarar var. Sözgelimi, 
İngiltere Hindistan'ı bu tarz aracı bir yerli sınıf ile 
yönetmişti. Keza bugün sömürgeciliğin araçların

dan birisi demokrasi ise bunun taşıyıcıları da 
mandacı aydınlardır. Franz Fanon'un sömürge 
aracı aydınlar teşhisini doğrulayan en sonuncu 
kanıtlardan birisi, Amerikalı İslamcı liberallerden 
Muktedir Han'ın geçenlerde Şarku'l Avsat gaze- 
tesindeki(25 Şubat 2003) 'İslam Yeqûlu Şey'enA .
Ahar / Islâm Başka Bir Şey Söyler' başlıklı ma
kalesidir. Bin Ladin'e hitaben yazdığı makalesin
de, -Fanon'un söylediği gibi- Batı'nın bütün "me- 
haşinini** zikrediyor hatta İslam dünyasının lider
lerinin Bush, Rumsfeld gibilerden daha kötü ol
duklarını zikrederek saldırganlığında bile ABD'ye 
haklılık payı çıkarıyor.

Sömürgeciliğin Araçlarından Birisi; Demokrasi

Belki tezat gelebilir ama yerine göre demokrasi bi
le sömürgeciliğin bir vasıtası ve aracı haline gele
bilmektedir. Bu iddia, bir kehanet değil, ayniyle 
vakidir. Fransız tarih sosyologu Amacury de Ri- 
encourt, 1957 yılında yazdığı 'The Coming Ce- 
asars' adlı kitabında dünyanın nasıl Amerikan 
hakimiyetine gireceğini yazmıştır. Gerçekten de, 
Amerika'nın her hareketi veya hareketsizliği, ile
tişim egemenliği, ekonomideki rolü, kültürünün 
yaygınlığı dünyayı etkilemektedir. De Riencourt, 
demokrasinin gelişmesinin farkına varılmadan 
emperyalizme hizmet ettiğini ve bunun da eski 
c^jmhuriyetç4- kurumlan-^ iktigmt,- «şitUkçi £oçı< 
lumlarda hürriyetin de azaldığını söylüyor .̂ 
De Reincourt'un kehaneti veya öngörüsü belki de 
bir kez daha (sonuncu olmaksızın belki de son de
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fa) Körfez'de gerçekleşmek üzeredir. 5 Ocak 2003 
tarihli Milliyet gazetesinin ^Demokratik empar- 
yalizm* haberi bu gerçeği ispat eder niteliktedir.

BBC diplomasi muhabiri olan Barnaby Mason; 
"Bush'un gerçek niyeti ne?” sorusuna cevap arar
ken bula bula şu karşılığı bulmuş: "Demokratik 
emparyalizm,..” Elbette, bu saatten sonra demok- 
rasi getirme palavrasına kimse inanmayacağı için 
önce emperyalist emellerden söz edilmektedir. 
Petrolün kontrolünden, ABD ordusunun yeniden 
yapılandırılacağından falan bahsediliyor. Sonra 
Irak sorununun daha büyük bir planın küçük bir 
parçası ve ayrıntısı olduğundan dem vuruluyor. Ve 
bakla ağızdan çıkıyor: " Bütün bu faaliyetler siyasi 
planda 'demokratik emperyalizm' denilen yeni bir 
girişimle desteklenecek. Bu çerçevede Ortadoğu'nun 
demokratik olmayan haritası tamamen değiştirilecek, 
Suudi Arabistan, Suriye, İran rejimlerinin yerine, Ba
tı standartlanna uygun yönetimler oluşturulacak. Böy
lelikle bölgede ABD aleyhtarı bir iklimin teşekkülü ön
lenecek. Çıkarların geleceği sağlama alınacak.”^

Karanlıklar Prensi olanak anılan Yahudi lo- 
bisinin güçlü ismi ve Pentagon Baş Danışmanı 
Richard Perle, Beşşar Esat'ın reform yapmaması 
halinde sıranın Bağdat'tan sonra Şam'a gelebile
ceği uyarısında bulunmaktadır. Kendisinden iste
nilen ne tür bir reformdur acaba? Açıktır ki So
ros'un özlediği gibi, ABD, Ortadoğu'da bankalar 
gibi içini boşaltabileceği ve sürekli müdahil olabi
leceği açık rejimler arzulamaktadır. Açık rejimler 
istemelerinin gayesi, müdahaleye amade olması 
ve açık olmasıdır. Aksi taktirde, Saddam gibi dı
şarıdan güç yoluyla devirmek zorunda kalmakta
dırlar. Bu ise maliyeti artırmaktadır. Maliyeti dü
şüren husus, demokratik açılımdır! Amerikan Dı
şişleri Bakanı Powell, lafla da olsa Heritage Vak
fında Ortadoğu'da demokrasinin küşâdını yaptığı 
gibi, siyasi değişimin müjdesini de vermiştir. Ric
hard Perle ve Powell'e göre, yakında Ortado
ğu'nun siyasi haritaları değişecektir. Bundan ne 
kastettikleri açıktır.

Tersinden Domino Teorisi

1991-1992 ydlannda Cezayir'de yaşanan gelişme
ler ve FIS'in yükselişi, domino teorisine benzetil
miş ve bunun civar alanı etkileyeceği öngörül
müştü. Şimdi, 1992 yılından beri böyle bir tehli-
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ke kalmamıştır. İlginçtir, müteveffa Fas Kralı II. 
Haşan da, Batılıların reform isteklerine, 'Biz de 
mi Cezayir olalım, Cezayir olmamızı ister misi
niz?' diyerek direniyordu. Ama ABD'nin istediği, 
küşâd edilecek yeni dönemde; demokratik ortam
lardan İslarncıların değil, bilakis ABD ve İsrail'in 
yararlanmasıdır. Sadece ABD ve İsrail'e açık ola
cak sistemlerde, ABD istediği gibi at koşturabile- 
cek ve duruma müdahil olabilecek, iç dinamikler
le sürekli oynayabilecektir. Demokrasiyi sömürge
ciliğin yeni anahtarı olarak gördüğünden şüphe 
yok. Ama bu demokrasi, muhtevasından arındı
rılmış bir demokrasi hatta sadece klişesi olacaktır. 
Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in 
özlemi ve beklentisi de, demokrasi yoluyla tersin
den bir domino etkisi gerçekleştirmek. Demokra
sinin manivela aracı olacağı bir oyun ve manipü- 
lasyon düzeni kurmak. Aslında, Irak'taki rejim 
değişikliği Japonya'dakinden bile farklı olacaktır. 
Zira, ABD Japonya ile savaşa rejim değişikliği 
için girmemişti. Ve savaştan sonra, demokratik 
bir süreç başlasa bile imparator yerinde kalmıştır. 
Irak'm ise böyle bir şansı yok. ABD, 'kurtardmış 
Irak' merkezli ve komşulara ihraç edilecek türde 
bir demokrasi tahayyül ediyor. Bu ters domino te
orisiyle Ortadoğu'daki tüm otoriter rejimler de
mokrasiye geçerek bölge yeniden şekillendirile
cek. Bunun mimarı da tabii ABD olacak .̂

Hayal mi, Gerçek mi?

Iraklı muhalefet, ABD ile cicim aylarından sonra 
Amerikan gerçeğini gördü. Halbuki, önceleri 
Saddam'dan sonra demokrasinin geleceğinden 
hatta demokrasinin sırtına ABD işbirliğiyle atla
yıp iktidara geleceklerinden adları gibi emindiler. 
Ama güvendikleri dağlara karlar yağmaya başladı. 
İkide bir Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet 
Çelebi gibiler, yalvarır bir eda ile askeri vali seçe
neğinden vazgeçilmesi gerektiğini seslendiriyor
lar. Ama duvarlara konuşuyorlar. Amerika bölge
ye karşı, onlar da Amerika'ya karşı demokrasi si
lahını kullanmaya çalışıyorlar. Ama demokrasi de 
güçlünün silahı. Müdahale yaklaştıkça, ABD'nin 
demokratik vaatleri konusunda gerçek, hayalin 
yerini almaya başlıyor. Halbuki onlara göre. 
Irak'ta yeniden bir ulus inşa etm ek  ve demokra
siyi getirmek çok kolay olacaktı. Operasyon, yağ-
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dan kıl çeker gibi gerçekleşecekti. Iraklı muhalif
ler, Ekim 2002'de demokratik hedefleriyle ilgili 
ümitvar konuşuyorlar ve Irak halkının demokra- 
siyi kucaklayacağına olan inançlarından dem vu' 
ruyorlardı. Ama yine de, Saddam sonrası planla
malar için ciddi hazırlıklar yapılmadığına dair iç
lerini kemiren kuşkuyu bir türlü üzerlerinden ata
mıyorlardı. Kendilerini alet eden ABD'nin ope
rasyon sonrasında kendilerini yüzüstü bırakma
sından endişe ediyorlardı. Öyle ki. Amerikan 
yanlısı Iraq Foundation'in Müdürü Rend Rahim 
Franche, Saddam sonrasında demokrasi ve insan 
hakları vadediyordu. Ama icraatta ABD ilkeleri 
değil çıkarlarını bakıyor. Mesela, Irak muhalefeti 
baştan beri sürgünde bir hükümet teşkil edilmesi
ni istiyordu ve hep bunun sıkıntısını yaşadı. Ama 
Fransa'nın Cezayir'deki tecrübesini gözardı etme
yen ABD bu talebi ve teklifi sürekli olarak sav
sakladı. Gerçekleşmesine imkan vermedi.

Muhalefetin Kürt kanadından Siyamend Os
man da geçmişte ABD'nin Irak muhalefetini yü
züstü bırakmasını hatırlatacak, geçmişin tekerrü
ründen endişeli olduklarını ifade etmiştir. Siya
mend Osman, Saddam sonrasında ABD'nin 
Irak'a demokrasi getirmesi konusunda Irak halkı
nın şüpheleri bulunduğunu beyan etmiştir. Meş
hur Sudanlı Yazar Abdulvehhab el Efendi'nin sö
mürgeci ve m andacı aydın tipine ^tipik bir ör
nek' olarak sunduğu Irak muhalefetinden Kenan 
Mekkiye bile baştan çok iyimser konuşmasına 
rağmen daha sonra ayakları yere değmiştir. Har
vard Üniversitesi'nde çalışan Kenan Mekkiye 
Irak'ta demokrasiye geçişin Ortadoğu genelinde 
ve çapında müspet gelişim ve değişimlerin mu
harrik unsuru olacağını ileri sürmüştü. ABD 
eliyle Saddam rejiminin devrilmesinin, 1917'den; 
Osmanlı'nın yıkılışı ve İngilizlerin Irak'a girişin
den beri en büyük gelişme olacağını öngörmekte 
idi. Hatta Amerikalıları özendirmek için de 
Irak'a girmenin bir gezintiden ibaret olacağını ve 
orada yağlı ballı nimetlere kavuşacaklarını müj
deliyordu. Dedikleri şunlar: "İrak, Afganistan değil. 
Yeteri kadar zengin l<aynakları bulunduğu gibi, demok
ratik gelişimine elverişli zengin insan kaynaklan da mev- 

~cüttür. BuyökWrter~demokfatîk~ve ekönmukryÖnteW 
Irak'm yeniden inşasına yardım eder. İrak, Arap ve İs
lam dünyasının en gelişmiş insan gücüne sahip ülkelerin
den biridir...^"

Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çelebi 
de Kenan Mekkiye gibi özgür ve demokratik Irak'm 
Ortadoğu'nun istikrarına hizmet edeceğini ileri 
sürmüştür. Bununla birlikte gelinen noktada, de
mokrasi ve geçici hükümet talepleri serap olmuş
tur. Irak'ta ABD, Afganistan'a nazaran daha fark
lı bir model izlemek istiyor. Doğrudan Karzai mo- 
deline uygun bir Iraklı atamak yerine en az bir yıl- 
lık(üç yıla da çıkabilir) bir Amerikalı vali mode
lini hayata geçirmek istiyor. Belki daha sonra pet
rol anlaşmaları vesair yaptıktan ve çıkarlarını ga
ranti altına aldıktan sonra yönetimi İraklılara 
devredecekler. Bu da haliyle Irak muhalefetinde 
bir hayal kırıklığına neden oluyor. Bu bağlamda, 
Iraklı muhalifler, 2003 Şubat'ında Ankara'da 
Bush'un Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'la yap
tıkları görüşmelerden hiç de memnun ayrılma
mışlar. Halilzad tarafından sunulan *Saddam Son
rası Amerikan  Planı'ndan memnun kalmamış
lar. Zira bu plan kendilerini devre dışı bırakıyor. 
Bu planın ne olduğunu. Iraklı muhaliflerin önce
likli şahsiyetlerinden Prof. Kenan Mekkiye ve 
Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çelebi'nin 
tepkilerinden ve bu tepkilerini yansıttıkları Was
hington Post gazetesindeki açıklamalarından an
layabiliyoruz. Plan, her Irak bakanlığındaki en üst 
iki makamın boşaltılmasını ve bu yerlere Ameri
kalıların yerleştirilmesini hedefliyor. Böylece, 
Saddam'ın yönetim çatısı veya iskeleti üst ma
kamlar hariç pek de bozulmamış olacak. ABD 
için hazır formül yeniden inşa etmekten daha ko
lay olacaktır, önemli olan cafcaflı söylemler ar
kasında da olsa, çıkarların teminidir. Bu açıdan, 
ABD için her yol mubahtır. Özellikle kolay olur
sa, ehven ve şayanı tercihtir. Burada muhalefetin 
durumu misafirin durumuna benzeyecek; umdu
ğuyla değil de bulduğuyla idare edecek. Muhalefet 
ne doğrudan demokrasi ne de doğrudan iktidar 
yüzü görebilecek.

Fazla Demokrasi Öldürebilir!

Tam da burada, Ortadoğu tarihçilerinin duayeni 
Musevi asıllı Bernard Lewis'in görüşleri önem

ABD’NİN DEMOKRATİK EMPERYALİZMİ / OZCAN

İcâzânıyor. 'Kaş yapaymrderkeTi goz“ç:ıkartma' en-- 
dişesinden bahsediyor. Ortadoğu'yu çok iyi tanı
yan uzmanlardan olan Bernard Lewis, Irak rejimi
nin bir an önce düşürülmesinin, zengin olan ve
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kaliteli kadrolara sahip bu ülkeye demokrasi ve iS' 
tikrarı ğetirebileceğir\i dışlamıyor. Bununla bir
likte, demokrasinin 'güçlü bir ilaç' olduğunu sa
vunan Lewis, ilacın aşırı dozda verilmesinin has
tayı öldürebileceğini savunuyor ve bu bağlamda 
Irak'ın savaş sonrası Almanya veya Japonya ile 
mukayese edilmesini doğru bulmuyor .̂

Anlaşılan o ki, Yahudi önderler veya biraderler 
bile Irak'ta demokrasinin ciddiyetle istenilip iste- 
nilmemesi bir tarafa, tutup tutmayacağını da bil
miyorlar. En azından kendi aralarında anlaşabilmiş 
değiller. Bir diğer birader olan Paul Wolfowitz, de
mokrasi dominosundan bahsederken Lewis bunun 
bir aldatmaca veya yanılsama olabileceğinden sö- 
zetmektedir. Umur gönrıüş Bernard Lewis bunları 
hamhayal görüyor. Anlaşılan o ki, Wolfowitz 
Irak'taki demokrasiyi bir sömürme aracı ve bir de 
komşularına karşı bir korkuluk olarak kullanmak 
istiyor. Bu bağlamda Bush gibi Blair de ketum dav
ranıyor. Gazetecilerin, 'İşgal sonrasında demokrasi 
konusunda samimi olup olmadıklarına' dair sorula
rı esrarla es geçmiştir’̂ .
Meşhur İsrailli yazar Uri Avnery de ABD'nin 
amacının ne terörizm, ne kitle imha silahları (Sad- 
dam'a bunları onlar vermedi mi?) ne de Irak'a de
mokrasi getirmek olduğunu söylemiştir. Varsa yok
sa, çıkarlar ve zengin petrol yataklarıdır. Bush'un 
gizli gündemi, petrol ve İsrail'in güvenliği ve küre
sel hegemonyadır. Prof. Türkkaya Ataöv'ün tespi
ti de, aynı doğrultudadır: "Sava§ endüstrisinin ön
ceki deneyimleri hiçbir müdahalenin demokra' 
siyle sonuçlanmadığını ortaya koyuyor

Demokratik Hedefler...

AMERİKAN RÜYASININ SONU  ̂ -tn TV »
dir. Bunu tastamam sömürgecilik olarak değerlen
direbiliriz. Zaten 11 Eylül'den sonra batı basının
da sık vurgu yapılan hususlardan başında, yeni sö- 
mürgecilik gelmekte idi. Buna bir de kılıf lazım.

Demokrasi**den alası var mı?
Richard N. Haas, demokratikleşme süreciyle 

ilgili olarak tecrübe edilmiş 8 ana madde sayıyor:

-Tek bir demokrasi modeli yoktur,
'Seçim tek başına yeterli değildir,
'Sivil toplum da güçlendirilmelidir, 
'Demokrasi atamanla gelişir ve oturur, 
'Eğitim ve bilgilendirmede seviye artınimaluîır, 
'Bağımsız ve sorumlu medya geliştirilmelidir. 
'Kadının toplumdaki rolü güçlendirilmelidir 

(Afganistan'a feminist karakterli bir saldırı dü
zenlendiği gibi, aynısının Suudi Arabistan'a dü
zenlenmesini isteyenler de var).

'Politik ve ekonomik reformlar eşzamanlı yü- 
rütülmelidir,

'Dıştan destek olsa da demokrasi en  iyi içten 
gelişir^.

ABD ve İngiliz demokrasilerinin sarsıldığı ve 
sorgulandığı ve dem okratik totalitarizme kaydık
ları bir sırada savaşla Irak'a taşınacak demokrasi 
kimseyi inandıramamaktadır. Belki de buna en 
hoş cevap bir Arap şairin şu dizeleridir : 

Sevbu'r'riyâ yeşiffu ammâ tahtehû;
Fe'izâ iltahafte b ih î fc'inneke ârun,
(Riya libası, içindekini gösterir;
Onu örtündüğünde seni çıplak bırakır,) 

Hülasa, A.merikan demokrasisi transparan 
bir demokrasidir. Şeffaflığı ise ayıbından kinaye
dir. Dışından içini görmek mümkündür... ■

Irak'ın geleceği ve demokratik düzeniyle alakalı 
olarak kafa yoranların başında görevi icabı, ABD 
Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Bölümü Di
rektörü Richard N. Haas gelmektedir. Dış İlişki
ler Konseyi( CFR)’nde yaptığı konuşmasında de
mokrasi projesi konusunda neden şimdi sorusuna 
aynen şu karşılığı veriyor: "Diğergamlık ve çıkar
larımız..." Yani, burada demokrasi emperyalizm 
ilişkisini bir nevi doğrulamış oluyor. Diğergamlığı 
bir tarafa atarsak, gerçek tezahür etmiş olmakta
dır. Avnery'nin dediği gibi başkalarına günahını 
vermeyen ABD'nin diğergam olacağını ve başka
larını düşünebileceği varsaymak, hayalden de öte-

Dipnotlar :

1- Cumhuriyet gazetesi, 19/2/2003
2- Yalım Eralp, Haber Türk gazetesi, 20/2/2003
3- Evrensel gazetesi, 6 Ocak 2003

4- Todd S. Purdom, 31 Ocak 2003, New York Times ve yine, 
CNN. com. 20 Ocak 2003

5- Voa News/Iraq's opposition Leaders Say Country Ready to 
Embrace Democracy/? Ekim 2002

6- Le Monde gazetesi, 3 Ocak 2003
7- Al-Quds Al-Arabî, Mes'eletü'l ahlakiyye fi kadiyyeti gazvi'l 
Iraq, Abdulvahhab el Efendi

8- Erhan Başyurt, Zaman gazetesi, ‘ABD İslam dünyasmda de
mokrasiyi niye istiyor?’, 18 Şubat 2003
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ILIMLILIK BATI’NIN KEYFİNE 
GELENDİR

FEHMİ HUVEYDİ 
Türkçesi: Metin ÜNLÜ

11 Eylül 2001’den sonra Londra’da düzenle- 
nen “İslam dünyasında ılımlılık ve aşırılık” ko
nusunun tartışddığı ve benim de davetli olduğum 
bir konferansta İngiliz oryantalistlerden biri bü
tün konuşmaları/tartışmaları dinledikten sonra 
gülerek şunları söyledi: "öyle anlaşılıyor ki so
nunda, aşırıların isteklerimize cevap vermeyen
ler, ılımlıların ise keyfimize göre hareket eden
ler olduğunu itiraf edeceğiz^**

Londra’da yayınlanan bir Arap gazetesinin 
son iki haftadır bu konu hakkında yazdıklarına, 
yorumlarına baktığımda bu sözleri hatırladım. 
Çünkü iki yazarın bakış açılarına ve mizaçlarına 
uygun bir yargıya vardıklarına ve kendilerine uyanı 
"ılımlılık”, hoşlarına gitmeyeni ise "aşırılık” çerçe
vesine yerleştirdiklerine şahit oldum.

Makalelerin neşredilmesine denk gelen gün
lerde gazeteler, bazı Batılı mahfillerce aşırılar sı
nıfında değerlendirilen, Amerika’nın toprakları
na girmesini yasakladığı, değişik vesilelerle El- 
Cezire televizyonundaki haftalık olarak yaptığı 
“Şeriat ve Hayat” programı engellenmeye çalışı
lan büyük fakih Yusuf El-Kardavi’nin Doha’daki 
İslam Fıkıh Merkezi’ne sunduğu araştırmanın bir 
özetini yayınladılar.

Kardavi’nin araştırması “İslami Söylem ve 
Küreselleşme” konusunu işliyordu ve orada yazar 
“Küreselleşmeyi kabullenmeyi ama yerelliği ih- 
mâî/fedd^memeyîr fer^ kolâyLaşrırmayiTiia-”

Kardavi, ister İnsanî ister etnik boyutta olsun, 
insanlar arası ilişkilerde kardeşlik dilinin egemen 
olması gerektiğini söylüyor. Bu anlamda kardeşli
ğin sadece din bağıyla kayıtlı olmadığını itibara 
alıyor. O, aralarında herhangi bir sorun olmayan 
kişilere karşı korkutmaya yönelik eylem olan te
rörü lanetliyor.

Bu bağlamda Kardavi uçak kaçırmayı, rehine
leri alıkoymayı ve ölümle tehdit etmeyi kınıyor. 
Mısır’da olduğu gibi turistlerin öldürülmesini, En
donezya’da Bali adasındaki olayları terör olarak 
değerlendiriyor. Çünkü bu fiili işleyenlerle turist
ler arasında her hangi bir problem sözkonusu de
ğil. Aynı şekilde Ebu Sayyaf cemaatinin yaptıkla
rını da kınıyor. Amerika’da 11 Eylülde meydana 
gelen sivil uçakların yolcularıyla beraber kaçırılı- 
şı ve Dünya Ticaret Merkezinin kulelerine çarpı
lışının terör olduğunu söylüyor. Ama Kardavi, kı
nanması gereken ilk terörün baskıcı Siyonist dev
letin terörü olduğuna vurgu yapıyor. Vatanını sa
vunmanın ve azgın işgalciye karşı savaşmanın te
rörle bir ilgisi olmadığına dikkat çekiyor. Terör ve 
kan üzerine kurulu Siyonist devlete destek veren 
Amerika’nın bir nevi terör suçu işlediğini söylü
yor.

Kardavi araştırmasında; herkesi akla, bilime, 
içtihada, tecdide, taassup ve içe kapanıklığın red
dine, hoşgörü, yumuşaklık ve rahmet yolunun tu- 
Tofanasma-çagırıvor. Muhalif c4arrlara ‘kafir* is-

vette müjdeleyici üslûbu seçmeyi, terörü reddet
mekle birlikte meşrü olan cihadı desteklemeyi...” 
öneriyordu.

çağırıyor.
miyle hitap edilmemesi, Kur’an’ın insanlara yö
nelttiği “Ey insanlarr  hitabının tercih edilmesi 
gerektiğini ifade ediyor.
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Kardavi aynı şekilde asıl itibariyle olumlu olsa 
da pratikte olumsuz anlamlar kazanmış olan ehl-i 
zimme kavramının kullanılmasını da tecviz etmi- 
yor. Vatandaş ve vatandaşlık kavramlarının kul
lanılmasında bir beis görmüyor. Özellikle fakihler 
“ehl'i zimme”yi Dar^ul İslam’ın vatandaşı olarak 
kabul ediyorlar.

Kardavi’nin demokrasiyi savunma konusunda, 
yönetimin seçimle el değiştirmesi, “ümmet, yö
netimlerin kaynağıdır*’ fıkhi temellendirmesi ko' 
nularındaki meşhur fetvalarım hatırladığımızda 
hem-en aklımıza, “o hangi ölçüye göre aşırı sayıla
bilir ki?” sorusu geliyor. Bu tutumlar ılımlılık ve 
orta yol değilse, o zaman nedir ılımlılıkJl...

Kardavi ve benzeri itidal sembollerinin bu şe
kilde tasnif edilmesinin arkasında iki sebep arana
bilir:

Birincisi, onların kalkış noktasının İslâm ol
ması. İkincisi de işgal edilmiş topraklardaki isti§- 
hadi eylemleri destekliyor olmaları. Çünkü özel
likle Batıda bir çok kişi -ve maalesef bazı batılılaş
mış aydınlar- kişinin aynı anda hem mütedeyyin 
bir müslüman hem de ılımlı/demokrat olabileceği 
fikrini kabullenemiyorlar. Bu tutum İslam’a karşı 
mütereddit ve şüpheci bakmaktan başka bir ha
let-i ruhiyeyle açıklanamaz. Bu halet-i ruhiye ise 
ya karşıt felsefi arka plandan ya da zihinlere İslam 
ve demokrasinin bir arada yaşayamayacağı intibaı

uyandıran örnekleri/pratikleri kazıyan propagan
daya müthiş bir teslimiyetten dolayıdır.

îstişhadi eylemlere karşı olmak ve bunu ılımlı
lık, aşırılık ve terör arasında ayırdedici bir çizgi 
olarak almak hususuna gelince; bu noktada İsrail 
siyasetinin temel belirleyici bir rolü olduğu açık
tır. Bu zulüm siyasetine Amerika idaresi olumlu 
yanıt vermiştir. Oyunun künhüne vakıf olama
yanlar ve sadece istişhadi eylemlerin ve direnişin 
sonuçlarına takılıp kalanlar bu anlamda onlara 
benzemektedir.

14 Ocakta El-Hayat gazetesinde Ispanya’da 
iktidarda olan Halk Partisi’nin dışişleri komisyo
nu sözcüsü Hostafo di. Aristigi’nin kaleme aldığı 
bir makale okudum. Yazı Türkiye’de Adalet ve 
Kalkınma Partisi’nin iktidara gelişini ve Avrupa 
Birliği’ne girme konusundaki kararlılığını yorum- 
luyordu. Yazar, demokrasi sürecine bağlılığından 
emin olmak için AKP’nin gözetim altında tutul
masının zaruretinden ve lider kadrosunun için
den çıktıkları “ofirı” Refah Partisi’nden ayrılığı
nın tahkik edilmesinden bahsediyordu. Çoğulcu
luktan barışçıl yollarla iktidarın el değiştirmesine 
kadar demokrasi uygulamasının bütün değerlerini 
ve ilkelerini pratik olarak kabul eden RP bir çok 
batılı makalede aşırı olarak vasıflandırıldı. Tek 
hatası(!) İslam bayrağını yükseltmesiydi. Tabi bu 
durum muhtelif batılı güçlerin öfkesini çekti.
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işte bu durumu AKP kurucuları anladılar ve 
programlarında İslam’a değinmediler. İslamcılık 
“suçlamasını” ısrarla reddederek kendilerini de
mokrat olarak takdim ettiler. Partilerinin, batıda
ki Hıristiyan Demokrat partiler gibi ‘Müslüman 
M uhafazakar Demokrat* bir parti olduğunu söy
lediler.

İspanyol siyasetçinin makalesinde demokrasi
nin, Arap dünyasında sadece eğitimini demokra
tik ülkelerdeki üniversitelerde almış ve batı örne
ğini benimsemiş genç liderlerin yönetimde oldu
ğu birkaç yerde varolduğunun açık işaretleri var. 
Adeta bize şunu söylemek istiyor: Siz batılılaşma^ 
dan demokrat olamazsınız! Şu anda olduğunuz 
gibi Îslamî çoğunluğun yetkinliğine bağlı kalma' 
ya devam etm ek isterseniz sizde ümit yok del
m ektir. Ve aşırılık varacağınız yerdir!

İşaret ettiğimiz bu batılı mantıkla Emir Tabi
ri, yakında Katar’ın başkenti Doha’da son toplan
tısını gerçekleştiren İslam Fıkıh Merkezi’ni eleş
tirmiş. Çünkü Fıkıh Merkezi onu memnun etme
yen, hevâsına uymayan kararlar almıştı. Eş-Şar- 
ku’l'Avsat gazetesinde 23 Ocakta yayınladığı ve 
mezkur merkezin alimlerine sövgü kabilinde laflar 
ettiği makalesinde, onları demagoglukla, cesur ol
mamakla, basitlikle nitelemiş ve alaya almış. An
laşılan yazar bu merkezi ilk kez duymuş. Çünkü 
üyelerden aşırı küçümser bir üslupla bahsetmiş ve 
onları “Doha fakihleri” olarak nitelemiş. Onların 
Katar devleti tarafından desteklenen bir grup ol
duğunu ve Ehl-i Sünnet müslümanlarının merke
zi El-Ezher ile mücadele içinde olduklarını söyle
miş.

Tabi yazar merkezin yirmi yıla yakın bir geç
mişi olduğunu ve bir çok büyük alimi kapsadığını 
bilmiyor. Merkez, İslam Konferansı Orgütü’nün 
bir koludur ve Katar hükümetine tabi değildir ve 
onun tarafından desteklenmemektedir. Bir de; bu 
merkez Mısır’da benzeri bir araştırma merkezine 
sahip olan Ezher’in rakibi değildir.

T  ahiri bey İslam alimlerinin, küreselleşme ko
nusunda Müslümanları ilgilendiren bir takım ko
nuları tartışmalarına itiraz ediyor. Müslümanların 
yüz yüze geldiği önemli çağdaş problemler konu-

onlara.-

-

sunda tuttim- belİTİemelcrini- çe>k--geftjyor 
Ki onlar ilim, fikir ve karar mercii insanlardır. 
Alimlerin, Amerika ve İngiltere’nin Irak’a yöne
lik düşmanca tutumunu eleştirmelerini sadece bu

ikisinin siyasi hevâsına aykırıdır diye taraflı bir 
tutum olarak alıyor. Halbuki merkezin bu bağ
lamdaki tutumu, savaşı reddeden ve kınayan İngi
liz kiliselerinin tutumundan pek de farklı değil.

Tabiri merkezin terör konusundaki tutumun
dan şüphe duyuyor. Çünkü üyeleri Filistin direni
şinin terörle nitelenmemesi hususunda duyarlı. 
Yukarıda da geçtiği gibi Kardavi Bali’de meydana 
gelen olayları açıkça terör olarak nitelemişken, 
Tabiri merkezin alimleriyle dalga geçerek, Endo
nezya’da iki yüz turisti öldürenlerin de İslâmî kah
raman olup olmadığını soruyor. Yazar fıkıh mer
kezini makalesinin başından sonuna kadar yeri
yor. Öyle ki, Mısır’daki İslâmî Araştırmalar Mer- 
kezi’nin (iddia ettiği gibi Ezber değil) bankalar 
konusunda verdiği fetva onun hoşuna gitmiş. 
Onu iyi bir fikir olarak kabul edip taraftarlığını 
yapıyor. Ancak İslam Fıkhı Merkezi üyeleri bu 
fetvaya kani olmadıklarından ve eleştirdiklerin
den, yazar onların sözlerini “çabucak unutulacak 
saçma bakış açısı” olarak kabul ediyor. Aynı za
manda merkez üyelerini cüretkar bir dille -kendi
sinin intihar demekte ısrar ettiği- istişhadi ey
lemler konusundaki tutumlarından dolayı kını
yor. Onlara kendi kınayıcı tavrını takınmadıkları 
için kızıyor.

Vefalı ve samimi ilim sahiplerinin yüz yüze 
kaldığı problem siyasi hevâ sahiplerinin baskısı 
altında olmalarıdır. Hatta Din ile siyasetin bir bi
rinden ayrı olmasını savunan kişiler bile siyasetin 
dine müdahalesine karşı durmuyorlar. Hatta teş
vik ediyorlar. Fetvaların bile böyle siyasileştiril
m esi aslında onun bir nevi millileştirilmesi anla
mı taşır. Ekonomik projelerin ve genel hizmetle
rin özelleştirildiği bir çağda siyaset ve basınla be
raber bu millileştirme Arap aklına konmuş bir sı
nırlamadır.

Günümüz Müslümanları içtihat ehli tarafın
dan verilen fetvaları gerçekten bilmek ve kayna
ğı nass ve makâsıt olan dini görüşün ne olduğu
nu öğrenmek istiyor. Bununla birlikte bazıları da 
müçtehitlerin Beyaz Saray ağzıyla ya da siyasetçi- 

_ler-ve..özel çıkar sahiplerinin keyfine göre konnş-

ILIMLILIK BATI’NIN KEYFİNE GELENDİR / HUVEYDI

ması için baskı yapıyorlar. Ve bunu da liberallik 
ve ılımlılık sayıyorlar! ■

Şarku’l'Awsat 27/1/2003
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‘‘İSLAM’I KÖKÜNDEN SÖKMEK 
İÇİN SAVAŞ”

ALÎ EBÛ HAŞAN 
Türkçesi: Sedat AKYUZ

Aşağıdaki röportajı Mecelle dergisi, Ezher 
Fetva Kurulu Başkanı Ali Ebû Haşan ile ger
çekleştirdi. Dergi aynı zamanda “Irak’a savaş 

için gelen Amerikan askerlerinin kanını helal kı
lan” fetvasından dolayı Amerikan istihbaratının 
şeyhin görevden alınmasını istediğini ve yine şeyhin 
kimliği meçhul kişiler tarafından ölümle tehdit edil
diğini açıkladı. Bu röportajı, ABD’nin İrak müdaha-. 
lesi konusunda İslam dünyasının tavrını yansıtması 
bakımından anlamlı buluyor ve kısaltarak okuyucu
larımızın dikkatine sunuyoruz.

- Amerika’nın öfkesine neden olan fetvanın içeriğin
den bahseder misiniz?

' Öncelikle şunu söyleyeyim; ortalıkta dolaşan, 
fetvanın tamamı değil bir kısmıdır. Fetva kurulu res
mi başkanı sıfatı ile söylediğim şudur: Müslüman bir 
belde olan Irak’a karşı ABD tarafından yapılacak 
nnıhtenıel bir savaş haksız bir düşmanlıkla ve on
ların Müslüman ve zayıf olmaları sebebiyle yapıl
maktadır. İşte bundan dolayı mütecaviz kafire 
karşı durmak hepimize vaciptir.

Ben umumi olarak “kendi ülkelerinde bütün 
Amerikalıların kanı helaldir” demedim. Ama “Rab- 
bimiz Allah’tır” dediğimiz için gelip topraklarımıza 
saldıranlara karşıdır bizim fetvamız.

- Fakat siz 1990 yılındaki meşhur fetvanızda; Ame
rika’nın yanında yer alarak İrak’a karşı durmayı mübah 
görüyordunuz- Şimdi bu tezat niye? '

- Evet, 1990’da Irak’a karşı savaşa izin verdik. 
Çünkü orada zulme uğramış; ırzı, inalı tecavüze uğ
ramış Müslüman Kuveyt halkı vardı ve mütecaviz, 
Kuveyt’e karşı savaşıp malını, toprağını, namusunu 
gasp eden Irak’tı. Bu sebeple îslam dütıyasının Irak’a 
baskısı Kuveyt’ten çekilmesi yönünde oldu. Fakat 
Irak bunu önemsemediğinde ayet-i kerimedeki şu

söz hak oldu: "AllaK’m emri gelinceye kadar bağ' 
yedenlerle savaşın..*^ İşte cevaz bu yüzdendi.

Ama şimdi durum tamamen farklı. Irak yöneti
minin kötü olduğu yönünde tam bir kanaatimiz ol
masına rağmen, kimseye saldırmadı. Yönetimin kö
tü olması Amerika gibi bir devlete hiçbir haklı se
bep olmaksızın Müslüman halka karşı savaşma hak
kını vermez. Şimdi bizim bütün bildiğimiz Ameri- 
ka’mn gerçekte İslam’a savaş açtığıdır. Bu durum, 
herhangi bir karışıklığa neden olmayacak kadar 
açıktır.

- Irak’a karşı savaşın -açıkladıkları gibi- ‘*silahsız' 
landırma** ile ilgili olmadığını mı düşünüyorsunuz?

- Evet ben bunun gelecekte bütün İslam dünya
sını dinden tamamen soyutlama planının bir parça
sı olduğuna inanıyorum. Esasen bu proje Afganistan 
ile başladı, sonra Irak, sonra Yemen, daha sonra ne
reye yöneleceğini bilmiyoruz.

- Hangi sebeple bu kadar kesin konuşuyorsunuz?
- Pek çok sebep var. Öncelikle Amerikan Başka

nı Bush’un konuşmasındaki ‘‘Haçlı Savaşı ilan edi
yoruz” sözü. Bu sözü şu an dünyadaki en büyük dev
letin başkanına söyleten şey, kalplerindeki tutkudan 
başka nedir? Kur’an bunu tenkit ediyor: “Onların 
düşmanlıkları ağızlarından taşar, kalplerinde giz- 
ledikleri kin daha büyüktür/* Yine Avrupalı kor 
mutanların da söyledikleri buydu.

- Böyle bir savaşta Müslüman askerlere karşı Ame
rikan ordusunda yer almayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

- İslam’a karşı açılmış bir savaşta Müslüman bir 
asker Amerikan ordusunda yer alamaz. Bu haramdır 
ve asla caiz değildir. Çünkü Peygamber (s.); “İki 
Müslüman kılıçlarıyla birbirlerine karşı savaşırlarsa 
ölen de öldüren de ateştedir” diye buyurmuştur.

- Fetva heyeti Amerikan vatandaşı olan bir Müslü- 
manın Irak’a karşı yapılacak bir savaşta meşru bir ge
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rekçe olmaksızın yer almasını şer’i açıdan nasıl karşılı
yor?

- İslam’la savaşan ülkelerde yaşayan bütün Müs- 
lümanların vatandaşlıklarını iptal edip İslam diyarı
na hicret etmeleri gerekir. Gayrimüslim devletlerde 
azınlık statüsünde olan bu kimselerin bu ülkelerde 
zayıf taraf olmaması gerekir. Kur’an-ı Kerim bu za
yıflık gösterenlerle ilgili olarak: “(Melekler) Dediler 
ki; ‘Nerede idiniz?’ Cevap olarak dediler ki: ‘Biz yer
yüzünde mustaz’aflardık.’ (Melekler) Derler ki: ‘Al
lah’ın arzı geniş değil miydi; hicret erseydiniz ya’...” 
Ayet açıkça Müslümanlardan mustaz’af olanların bu 
ülkelerden İslam ülkelerine hicretini istiyor. Hicre
te güç yetiremeyenlere gelince; “Allah onları affet
sin.” Peygamber(s); “Kim ırzı, malı ve dini için ölür
se şehittir.” buyurmuştur.

- Böyle bir fetvanın pek çok problem çıkaracağını 
düşünmüyor musunuz?

- Biz ancak hakkı söyleriz. Evet, Amerikan istih
baratı bana böyle bir fetva verdiğim için tehditler 
yolladı. Amerikan sefareti bizzat bana gelerek ve yi
ne aynı şekilde Mısırlı yetkilileri bana göndererek 
kargaşa çıkarmamamı istediler. Ben de onlara açık
ça; “Ellerimiz silahsız kalarak sussa bile dillerimiz 
hak sözü söylemekten geri durmayacaktır.” dedim. 
İslam ümmetleri düşmanları tarafından tarihteki 
belki de en zor, en çok şiddete maruz kalan bir dö
nemi yaşarken ben dünyalık bir şey arzu edemem.

- Amerika’nın düşmanlığına karşı durum buysa 
Amerika’ya çeşidi şekillerde yardımcı olan devlederin 
durumu nedir?

- Müslümanlara karşı yapılan bir savaşta Ameri
ka’ya yardım eden, kolaylık sağlayan, topraklarını 
kullandıran veya sessiz kalanlar, şeri olarak tüm so
rumluluk sahibi alimlere göre büyük bir suç ve gü
nah işlemiş demektir ve bundan dolayı da Allah ka
tında hesap vereceklerdir.

- İslam ülkelerinin nükleer silaha sahip olmaları ile 
ilgili komisyonun görüşü, fetvası ne yöndedir?

- Bazı alimlerin itiraz etmelerine rağmen komis
yon bu konuda bir fetva çıkardı. Bu fetva şunu söy
lüyor: İslam devletlerinin nükleer silaha ve kapsayı
cı, parçalayıcı silahlara sahip olması gerekir. Çünkü 
bu silahlar düşmanın -ki onların başında İsrail gel
mektedir- elinde bulunmaktadır. Şu an bu kuvvetler 
dengesini bozacak bir gücümüz de yok. Kur’an şöyle 
der: “O halde onlara karşı toplayabildiğiniz kadar

kİ bununia hem

 ̂ 'i/ ̂ İSLÂM’I KÖKÜNDEN SÖKMEK İÇİN SAVAŞ / HAŞAN

Biz hazırlıklı olmakla memuruz. Bu savunma 
yapmak, düşmanı caydırmak ve korkutmak içindir; 
kullanmak için değil. Eğer düşmanımız bırakırsa biz 
de bırakırız silahları. Bir de şunu sormak lazım: ABD 
ve Batı, Kore’ye nükleer silah konusunda Irak’a dav
randığı gibi mi davranıyor?

Öte yandan; Amerika Afganistan’a saldırdı ve 
orada yarım milyondan fazla insanı bir adam yüzün
den (Usame bin Ladin) katletti. Burada adalet var 
mı? Diyelim ki, bu olayın faili Usame bin Ladin idi. 
O zaman, sadece Usame bin Ladin’i talep etmesi ge
rekmez miydi? Nasıl oluyor da bir adam için bunca 
insanı öldürüyorlar?

Diyelim ki Afganistan’a karşı savaşın böyle bir 
sebebi var; peki Irak’a saldırmak için nasıl bir sebep 
var? Yemen’deki Müslümanların gece gündüz Ame
rikan istihbaratının kovuşturmalarına uğrayarak öl
dürülmeleri hangi sebepten? Çeşitli Avmpa ülkele
rinde Müslümanlara karşı yapılan saldırılar neden?

- Son olarak Yahudilerle ilgili fetvanız nedir?
- Biz Yahudilerin kanını dökmeyi helal saymıyo

ruz. Aksine İslam’ın tasdik ettiği bir inançtır. Bu 
Müslümanların inançları gereğidir. Biz Yahudilerin 
değil Siyonistlerin kanını helal sayıyoruz. Her za
man Müslümanlara karşı potansiyel olarak düşman
ca bir tavır takındığı için her nerede olursa olsun Si
yonistlerin öldürülebileceğini söylemiştik. Unutul
mamalıdır ki, onlar (neredeyse) bütün dünyayı Müs
lümanların aleyhine olacak bir şekilde sahip olduk
ları ve hakim oldukları medya aracılığı ile kışkırt
maktadırlar. Tüm Müslümanlara karşı düşiTianlık ve 
kin beslciiıckte, katildin emeli taşımaktadırlar, işte

Allah’ın, hem de sizin düşmanınız olan bu insanla
rı, hem de sizin bilmediğiniz ama Allah’ın bildiği 
başkalarını yıldırıp caydırabilesiniz.”

bu sebepten kanlarını dökmeyi helal addediyoruz. ■ 

El'Mecelle; 2003I2I8'2, 1199. sayı
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ÖFKELİ KALABALIKLARIN DERİN SESSİZLİĞİ ÜZERİNE BİR DENEME

ÇIDAM OLAN BİR TOPLUM

ABDURRAHMAN DİLİPAK

Ç
hân.. Y

idam olm ak öfkeden kaskatı kesilmek, 
haykırmak isteyip de sesinin kısılması, 
haykırışının boğazında düğümlenmesi 

halı.. Ya da bir başka deyimle, öylesine bir çığlık 
koparmak ki, sesin duyulmama hali: Sessiz çığlık 
yani!

Savaş tehdidi karşısında, savaş karşıtlarının 
toplumdaki oranı % 94 u bulurken, meydanlarda 
kalabalıkların 30 binleri bile bulmamasının man
tıki bir açıklaması olmalı idi.. “Haksızlıklar K ar
şısında susanların dilsiz şeytan olduklarını” söy- 
leyen bir inanç geleneğinden gelen insanlar nasıl 
oluyor da gelişen olaylar karşısında bu kadar ses- 
siz ve ilgisiz kalabiliyorlardı.. Hem de kendi 
inanç, tarih, kültür ve geleneklerine rağmen.

Yoksa, toplum hafıza kaybına uğramış ve Luis 
Masignon’un dediği gibi **Toplum herşeyini kay
betmiş, felsefi, ahlaki değerlerini kaybetmiş, 
inançları, tarihleri, kültürlerini yok olmuş, ar
tık hiçbir şeye inanmıyorlardı da intihar için uy
gun bir hale mi gelmişlerdi/*

Amerikan orduları, harimi ismetimize girmeye 
hazırlanırken İslam dünyası derin uykusunu sür
dürüyordu. Hatta öyle ki, Hıristiyan ülkelerin 
halkları bile bu insanlık dramına karşı daha coş
kulu bir şekilde meydanları doldurarak “hayır" di
ye haykırıyordu..

Neden gözlerimiz var görmüyor, kulaklarımız 
var duymuyor, kalplerimiz var hissetmiyorduk.. 
Gerçek şu ki ‘̂ görmek istenmeyenden daha kör 
kim olabilir** Gözlerine medyanın, ya da siyasetin 
at gözlüğü takanlar için, hayat "dolap beygiri" ol

maktan daha anlamlı olmasa gerek. Biz biliyoruz 
ki, kibriti gözlerine çok yaklaştıranlar, bu küçük 
çöpün arkasında bir ormanı kaybedebilirler..

Suçlu Devlet mi?

Fikir suç, düşünen insan suçlu, kitap suç aleti, si
vil toplum örgütü potasiyel suç merkezi olarak gö
rülecek olursa olacağı budur..

Daha kısa bir süre önce savaş karşıtı bir kapa
lı salon toplantısı için bulunduğum Kayseri’de, 
polis, hukuki bir uygulama ile, bu toplantının el 
ilanını dağıtan gençleri gözaltına almış ve toplan
tının duyurusunu engellemişti.

Bu durumun sebep olduğu toplumsal çöküş or
tadadır. 70 milyonluk bir ülkede, savaş karşıtları
nın sayısı % 94 seviyesinde iken tepkisini ifade 
eden insan sayısı 1 0  milyonluk İstanbul’da bile 
10-15 bin kişiyi geçmemektedir. Mesela İngilte
re’de 2  milyon kişi sokağa çıkarken, ülkemizdeki 
bu durumu iyi değerlendirmek gerekir.

81 il ve 800 den fazla ilçenin olduğu 70 mil
yonluk bir ülkede halen toplam gazete trajı 5 mil
yonu geçmiyorsa (Japonyada tek bir gazetenin trajı 
beş milyon) üstelik bu gazetelerin büyük bölümü 
spor ve magazin gazetesi ve ciddi gazetelerin bile 
en çok okunan sayfası spor ve magazin sayfaları 
ise ve bir kitabın baskısı 1500 adete düşmüş ve bu 
kitabın bir yılda satılması başarı kabul ediliyorsa 
içine düştüğümüz fikri sefaleti görmek gerekir..

Bu ülkede en çok Cumhuriyet, Laiklik, De
mokrasi ve Şeriat lafları edilmesine rağmen, bı-
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rakın ilkokul lise mezunla- 
nnı, üniversite mezunlari' 
nın bile bu kavramların 
sözlük anlamlarını bildik
leri kuşkuludur.. Cumhu
riyeti "halkçılık” zanne
denler, 6  olcun ikisinin 
halkçılık ve cumhuriyet 
olduğunu bile bilmezler.
Cumhuriyet Halk Parti- 
si’nin günümüz Türk
çe’sinde karşılığını bile 
doğru düzgün bilmezler.
İşin kötü yanı bilmedikle
rini de bilmezler. Hatta 
bunlar Demokrasi ile 
Cumhuriyet arasındaki
ilişki ve çelişkiyi bile açıklayamazlar.. “T ek tip in
san” yetiştirme adına toplumu sistematik geri ze
kalı ve biyonik bir robot haline getirmişlerdir..

Toplum darbelerle sindirildi.. Hak arama suç 
haline getirildi. Önce adalet duygusu yok edildi. 
Darbelerle devlet ve yasalar varlık ve meşruiyet 
temellerinden uzaklaştırıldı. Anayasa toplumsal 
kontrat değil, silahlı ve silahsız bürokrasi ile siya
sal güçlerin toplumu adam etme iddiasının yasal 
zeminini oluşturmak adına bir araca dönüştürül
dü. Yargı siyasallaştırılarak ve işlevsizleştirilerek 
adaleti sağlayan bir mekanizma olmaktan çıkar
tıldı. Fakirleştirilmenin ve cahilleştirilmenin ya
nında ahlaki değerlerden uzaklaştırıldık. Tarih bi
lincini kaybettik. Toplum olarak karşıt düşman 
kamplara ayrıldık. Birbirimizin kanları, canları ve 
çalınan alınterleri üzerinde, kederleri üzerinde 
kendimize iktidar , servet ve mutluluk aradık., ya 
da birileri bizim kanlarımız, canlarımız ve çalınan 
alınterlerimiz üzerine kendilerine iktidar ve ser
vet ürettiler.. Korku dağları tuttu., ve olan oldu!

Korkak, ürkek, çekingen, özgüvenini kaybet
miş sürüleştirilmiş bir kalabalık var artık huzuru
nuzda.. Ve sonunda bu günlere geldi..

Suçlu Polis mi?

■ T ürkiye Hukuk devletif Kanun devleti ve Polis dev-

»i/ ÇIDAM Ol-AN BİR TOPLUM / DILIPAK

.m W \ .

İstanbul’daki savaş karşıtı mitingde, Mehmet 
Ali Alabora(Memoii) ve Çocuklar Duymasm di
zisinin sanatçıları gözaltına alınmıştır. Neden 
başkası değil? Bu insanlar popülerdir ve bu kişiler 
bile gözaltına alınabiliyorsa herkes gözaltına alı
nabilir. İnsanlar polis copuna maruz kalmak iste
miyor. Fişlenmek istemiyor. Çünki polis karako
luna çağrılanlar hemen işten çıkartılıyor. Top
lumda genel bir baskı ve sindirme sözkonusu..

Buradan çıkan sonuç şu: Polis kamerası top
lumu sindiriyor, caydırıyor. Fikir suç, kitap suç 
aleti, düşünen insanlar potansiyel suçlu, 
STK^lar suç örgütü gibi takdim edilirse olacağı 
budur.. Bu toplantılara katılanlar fişlenip hakla
rında polis kayıtları tutuluyorsa, bu insanlar üze
rinde caydırıcı nitelikte ağır bir baskı oluşturmak
ta ve sonuçta anayasal bir suç ve hatta milli irade
nin şekillenmesi ve ifadesi üzerinde ağır caydırıcı 
bir baskı oluşturmaktadır. Dahası bu durumu eleş
tiren gazeteciler hakkında, görevli memurun gö
revini engellemek ve toplum önünde küçük düşü
rülmekten haklarında dava açılabiliyorsa dunımu 
varın siz değerlendirin.. Burası Türkiye ve maale
sef tarih Milattan Sonra 3. bin yıl: 2003

Hukuk Devleti ile Polis Devleti arasındaki 
fark buradadır.

Polisin bu haksız, Milli İradenin oluşması ve 
esem enlik temelinde bir yıkıma sebep olan, ka-

leti arasındaki ayırımı net olarak ortaya koyma- 
dan bu sorunun üstesinden gelinmesi pek müm
kün gözükmemektedir^.

muoyunun serbest bilgilenme, kanaat ve ifade 
hürriyetini tahrip edici tasarrufuna yönelik bir 
eleştiri nasıl suç olabilir?
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Suçlu Okul mu?

Okullar, özgür, katılımcı, çoğulcu bağımsız bireyler 
değil, teb’a ve reaya olmaya aday, modern köleler 
yetiştiriyor.. Her şeyi bildiğini sanan ama pek az 
şey bilen, sistematik geri zekalılar, biyonik robot' 
lar, tek tip insanlar yetiştiriyor.. TSE damgalı, 
hayattan, bilimden ve gerçeklerden soyutlanmış, 
inkara dayalı bir din, bir tarih, bir kültür ve bir 
kimlik. Hatta kendi inanç, tarih ve kültürüne, 
kendini kendisi yapan / alameti farikalarına düş
man bir nesil!

Kurtuluş Savaşı’nın tarihini, İstiklal Marşı’nı, 
askeri ve siyasi belgeleri bile o günkü dille okuyup 
anlamaktan aciz bir takım kalabalıklar..

Suçlu Aile mi?

Kitap okumayan, düşünmeyen, etik, estetik, feV 
sefi değerlerden uzak, vicdani kanaatlerini yüre
ğinin derûnuna hapsetmiş, beyni ve yüreği derin 
birer hapishaneye dönüşmüş, yaşama sevincini 
yitirmiş, hayatı kahırla dolu ağır bir yüke dönüş- 
müş insanlar..

Oysa bizim inancımızda hir anlık tefekkür, bin 
yıllık ibadetten daha hayırlı idi. Hiç bilenlerle bilme
yenler bir olur mu idi; dinimizin ilk emri “oku” idi..

Anneler çocuklarının beynini ve yüreğini kat
letti. Onlara “Bana dokunmayan yılan bin yaşa- 
sın” dediler.. "Etliye sütlüye karışmamasını’’ 
öğütlediler.. “Vurana elsiz, sövene dilsiz” bir ne
sil yetiştirdiler.. Kafalarını kiraya vermiş bir sürü 
insancık. Kimi şeyhinden, kimi liderinden, kimi 
örgütünden bir emir bekler. O zaman “vur de vu
ralım, öl de ölelim” diye meydanlara akacaklardır.. 
Ama yollar kesiktir artık. Zirvedekiler mal ve can 
korkusu ile köşeye sıkıştırılmıştır.

Dürüst, bilgili ve cesur insanlar nerede şimdi! 
Anneler çocuklarının elbisesinin temizliğine gös
terdikleri özeni kalplerinin temizliğine, karınlarını 
doyurmaya gösterdikleri özeni kafalarını doyurma
ya göstermeyince işte böyle oluyor.. Pembe dizile
re endekslenmiş bir hayal penceresinden sanal 
dünyanın fantezilerine kendini kandıraıış kadm- 
cıkların yetiştirdikleri insanlardan başka ne bekli
yordunuz ki? Kişiliğini elbisesinin markasına en- 
dekslemiş, dünya bazlarının yapma bebekleri!.. 
Bunlardan ne kadar eş, ne kadar ana  olursa, bu in
sanlardan da işte o kadar insani duyarlılık bekle
nebilirdi.

AMERİKAN RÜYASININ SONU  ̂ 'i/

Suçlu Kim?

Gerçek olan şu ki, “Biz zalimlerden olduk”.. 
“Şeytanın varlığı günah işlememizin gerekçesi 
olamaz*’.- Beynini ve yüreğini kuşanan herkes ger
çeğe ulaşabilir.. Her zaman bir takım mazeretler 
bulmak, bahaneler üretmek mümkün..

“Karanlık aydınlığın yokluğudur.” “Hiç kim
se bu dünyada olup bitenleri görmemezlikten, 
duymamazlıktan, bilmemezlikten gelme hakkına 
sahip değildir.” **Biz Hakkın ve halkın gören gö
zü, işiten kulağı, tutan eli, haykıran sesi” ola
caktık..

Evet, biz zalimlerden ve cahillerden  olduk. 
Cemaat yapımızı kaybettik. Görmüyor, duymuyor, 
hissetmiyoruz.. Allah cahil ve zalim bir kavme hi
dayet nasip etmez..

Biz bildiklerimizle amel etseydik O bize bilme
diklerimizi öğretirdi; biz ona doğru girseydik O bi
ze koşarak gelirdi ve O’nun eli bizim ellerimizin 
üzerinde olsaydı kim bizi yenebilirdi. Vahdeti kay
bettik; istişare ve şurayı da..

İtiraf ediyorum: Suçlu benim aslında!.. Sizi 
de bu itirafa davet ediyorum.. Sonra tevbe etmeye 
ve sonra da dua etmeye çağırıyorum.. Kendi nef
simle birlikte sizleri, imana, ihlasa ve uhuvvete 
davet ediyorum.. Allah’m ipine sımsıkı sarılmaya.. 
Urvetü^l-V üska ’ya!

Unutmayın; Allah sizin ellerinizle zalimleri ce
zalandırmak ve mazlumlara yardım etmek ister.

O O •• Ioon oozî

Hafızası çalınmış ya da ruhu bilekçelenen; çıdam 
olan bir toplumun ruh burkuntularında gizli bu 
işin sırrı.. Korku dağları tutmuş. Kolay mı, hem de
rin güçlere, hem kendi oy verdiğin partinin iktida
rına, hem de Amerika’ya kafa tutmak! Öfkeli ka- 
labalıklarm derin sessizliği üzerine düşünmek ge
rek. Bunu hep birlikte, yerli ve yabancı müttefik
lerimiz, stratejik ortaklarımızla birlikte başardık?! 
Şimdi uyanma vaktidir. Bakalım savaş tamtamları 
bu derin uykumuzdan uyanmaya yeterli olacak mı?

‘*Qece 12 saat, sonra gün doğar! Ve aydınla
nır g eceler ..”

Karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın ol
duğu zamandır..

Selam ve dua ile.. ■
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“DEVLETİ KURTARMA” GİRİŞİMİ 
OLARAK 28 ŞUBAT

AHMET CEMİL ERTUNÇ

S üleyman Demirel, 1993 yılında Turgut 
Özal’ın ölümü üzerine, cumhurbaşkanlığı
na seçildikten sonra yaptığı konuşmalar- 

dan birisinde “Ben devleti kurtarmaya geldim’’ de
miştik Bu söz, söylendiği günlerde, kamuoyu ön
derlerinin, aydınların, sivil toplum gruplarının, 
halkın... dikkatini çekmemiş; bu nedenle de 
olumlu veya olumsuz bir tepki ile karşılanmamış
tı. Herhalde, bir devlet adamının nesnel temeli 
olmayan alışılagelmiş sözlerinden birisi olduğu 
düşünülmüştü. Ancak, tarihin sayısız malzemeleri 
arasında kaybolup giden ve -muhtemelen- bugün 
hiç hatırlayanı bulunmayan bu söz, bir devlet 
adamının herhangi bir konuşmasında çokta anla
mı olmadan sarf ettiği sözlerden birisi değildi; 
özellikle de Demirel’in alışılmış sözlerinden birisi 
hiç değildi.

Bir Tespit ve Bir Vaat

Demirel, acaba, o sözüyle topluma, “Bugün devlet 
ciddi sarsıntılar ya§ıyor; devleti oluşturan kurumlar 
çöküyor. Yaşadığınız ekonomik, siyasi, yasal... so
runlar devletteki hu yıpranmanın sonucu. Ama en
dişe etmeyin. Ben devletin karşı karşıya kaldığı tüm 
sorunların farkındayım; bu sorunları çözecek yeterli
likte ve konumdayım. Yaşadığınız sorunları sona erdi
recek bir sürecin faili olacak ve sizi rahata kavuştura-

“Kan Jcaybı, güç eksilmesi biçiminde yaşadığınız so
runları biliyorum; bu sorunlarınızı çözecek ve sizi top
lumda en muktedir konuma getirecek mekanizmaları 
işleteceğim” mi demek istemişti? Veya o birilerine, 
“Beni darbelerle siyasetin arka saflarına atmaktan 
vazgeçin ve kabul edin. Geldiğim bu yeni konumda 
size hizmet verecek ve itaatkar olacağım. Sahip oldu
ğunuz gücünüze güç katmak, iradenizi toplumda da
ha da geçerli kılmak için elimden geleni yapacağım" 
mı demek istemişti? Yoksa daha başkalarına daha 
başka mesajlar mı vermişti? Veya, belki de hiç 
kimseye hiçbir şey demek istememiş, sadece o an 
için söylenmiş bir söz olarak bir şeyler ifade etmiş
ti. Acaba bunlardan hangisi doğru? Anlaşılan o 
ki, ilgili söz dahilinde daha bir çok soru üretmek 
mümkündür. Ancak tüm bu sorular, Demirel’in o 
sözü sarf ettiği zamandaki düşüncesini ve gayesini 
tespit etmeye yönelik tahminlerden öteye geç
mez. Sadece ilgili sözü dikkate alarak sözün mu
hataplarını ve mesajını anlamaya çalışmanın süb
jektif çaba olmaktan daha fazla bir şey ifade et
mez.

Elbette ki amaç, Demirel’in bir sözü üzerinde 
zihinsel egzersiz yapmak, düşünceler üretmek de
ğil. O söz, bir devlet adamının benzerleri her za
man duyulabilen sözlerinden birisi de olabilir ve 
bu yönüyle üzerinde düşünmeyi, yorumlar yapma
yı gerektirecek bir anlam ve değer ifade etmez. Fa

çayım” gibisinden bir mesaj mı vermek istemişti? kat ne var ki, esasında durum hiç de böyle değil.
-O-günün-şartlannda, muhatap olduğu bazı sorun-------D gı'inden hu güne yaşananlar o sözün herhangi
lar nedeniyle sıkıntıları bulunan topluma umut 
mu aşılamak istemişti? Yoksa, kimler olduğu ken
disince malûm ve devletle aynılaştırdığı birilerine

bir söz olmadığını, üstelik çok öncesi zamanlara 
uzanan bir sürecin içerisinde son derece anlamlı 
bir konumda dillendirildiğini gösteriyor. Bu ne
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denle de üzerinde durmayı ve çözümlemeyi fazla
sıyla hak ediyor. Bunu yaparken de yukarıda iki 
örneği verildiği gibi, kişisel tahminlerden hareket 
etmek ve sübjektif yargılara ulaşmak gerekmiyor. 
Sözü, söylendiği günün öncesi ve sonrası toplum
sal şartlarında değerlendirmek, doğru anlamak 
için yeterlidir. Ancak bunu ise, bir devlet adamı
nın toplumsal, siyasal, ekonomik, yasal gerekçele
ri olan bir sözünün çözümlemesini yapmak için 
değil, Türkiye’nin yakın tarihteki yaşadıklarını 
doğru anlamak için yapmak gerekiyor. Çünkü bu
gün yaşananlar dünün meyvelerinden başka bir 
şey değildir.

Konuya, o sözde dile getirilen bir tespitin ve 
bir vaadin altını çizerek ve hatırda tutarak giriş 
yapmakta fayda var: Demirel’in tespiti şu: “Devlet 
ciddi sorunlar yaşıyor ve bu anlamda kurtarılmaya 
muhtaç durumda"; vaadi ise şu: “Ben devleti kurta
racağım”. Şimdi, öncelikle bu tespitin tarihsel ge
rekçelerini, daha sonra da Demirel’in katılımcısı 
olmaktan da öte önderi olduğu “devleti” kurtarma 
sürecini inceleyelim.

Türkiye Gerçeği

Bil derginin son üç sayısında yayınlanan yazıları
mızda ayrıntılı olarak ele aldığımız üzere; Türki
ye’nin batılılaşma tarihi, kendilerini “merkez” ka
bul eden “devletçi seçkinler” in “kenar” olarak algı
ladıkları toplumla ilişkilerinin tarihi olarak an
lam kazanır. Bu tarihin genel seyrini, devlet aygı
tını ellerinde tutan ve dolayısıyla iktidar olan 
“devletçi seçkinler”in sahip oldukları güçle toplu
mu istedikleri gibi dizayn etme çabalan oluşturur. 
1950’de iktidarı ellerinden kaçıran “devletçi seç- 
kinler”, Dünyanın girdiği ve Türkiye’nin de dahil 
olduğu demokratik siyasal sistemin gerektirdiği 
yollardan iktidarı tekrar ellerine alamayacaklarını 
anlayınca, 1960’ta silaha sarılır ve zorla da olsa 
tekrar iktidarlarına kavuşurlar. Fakat ihtilal ile 
başlayan süreçte, eskiden sahip olmadıkları bir so
runla karşı karşıya kaldıklarını fark ederler. Sila
hın iktidarı ellerine vermesine karşılık, iktidarın 
devamını sağlamada yeterli olmadığını; iktidarın 
devamının ancak toplumun hassasiyetlerini ve 
beklentilerini dikkate alan politikalarla mümkün 
olabileceğini anlarlar. Fakat ne vardır ki, iktida
rın devamının en önemli ve hatta tek aracı olan 
toplumun hassasiyetlerini ve beklentilerini dik

kate almak “devletçi seçkinlerin” toplumu tepeden 
tırnağa değiştirme misyonlarına aykırıdır. Ayrıca 
alıştıkları sorumsuz, kimseye hesap vermek zorun
da kalmadıkları yaşama biçimlerine ve imtiyazla
rına terstir. Bu durumda, ya yüzyılı aşkın süredir 
sahip oldukları misyonlarını terk edecek ve toplu
ma bağımlı konuma girmeyi kabullenmek zorun
da kalacaklardı, yada geleneksel özelliklerini sür
dürmenin yeni imkanlarını bulacak veya eğer 
yoksa oluşturacaklardı. Tercihlerini İkincisinden 
yana kullanırlar. Topluma bağımlı olmanın getir
diği ayrıcalıklı fakat sorumlu bir konumda bulun- 
maktansa, sorumsuz bir konumda olmayı tercih 
eder ve bunu sağlayacak şartları inşaya girişirler. 
Buldukları çözüm son derece basittir: İktidarı böl
mek. Buna göre, siyasi konumları her ne olursa ol
sun genellikle görünmeyen ama muktedir olan ik
tidarı hep ellerinde tutacaklar, sahnenin önünde 
yer alan fakat muktedir olmayan iktidarı ise şart
lar gerektiğinde “seçilmişlere” bırakacaklardı. 
Planlanan, bir başka isimlendirmeyle iktidar-hü- 
kümet ayrışması idi. Bu ayrımın gereği olarak da 
“devletçi seçkinler” sorumsuz ama yetkili, “seçilmiş
ler” ise sorumlu fakat yetkisiz olacaklardı. Şüphe 
yok ki Dünya siyaset geleneğinde orijinal ve mev
cut “iktidar” anlayışlarıyla hiçbir şekilde örtüşme- 
yen, tamamıyla Türkiye’ye özgü bir durum olarak 
anlam kazanan bu iktidar bölümlenmesi uygula
maya konur ve Türkiye’nin son otuz yılına dam
gasını vurur. Bu süre içerisinde “muktedir olmayan 
hükümet”ler normalde kendilerinde olması gere
ken çoğu yetkilerin “üst kurullara” veya diğer bazı 
“anayasal kurumlara” terk edildiği; siyaset alanı
nın iyice daraltıldığı bir yapıda toplum için bir 
şeyler yapmaya çalışırlarken; “devletçi seçkinler” ise 
sahip oldukları sorumsuz ama son derece yetkili 
“i/<ti(iar”larının nimetlerinden doyasıya istifade 
ederler. Yine bu süre içerisinde, “sandıktan çıkan” 
ve hükümet olmakla muktedir olacaklarını sanan 
“seçilmişler”, her “hükümet” koltuğun oturuşların
da sandıktan çıkmanın Türkiye’de iktidar olmak 
anlamına gelmediğinin acı gerçeğini en şiddetli 
şekilde yaşarlar. Hükümetler, kendilerini toplum
daki en üst irade kabul ederlerken, esasında bü
yük oranda görünmeyen ve hatta son zamanlarda 
ise derinleşen “iktidar”m  iradesi ile toplumun is
tekleri arasında sıkışıp kaldıklarını fark ederler. 
“Seçilmişler” hükümette kalmalarının topluma de
ğil, “iktidara” itaatkar olmaktan geçtiğini öğrenir
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ler. Bazen olur ki Türkiye’nin özel ve örtük ger
çeklerine gözlerini kapayıp, siyasetin asıl gereğine 
uygun davranarak topluma yönelip 'Hktidara” ka- 
yıtsız kaldıklarında, kusurların oranına ve niteli
ğine göre değişen ihtarlarla karşılaşıp, kendilerine 
çekidüzen vermek zorunda kalırlar. Çoğu zaman 
bazı “anayasal kurumlann” uyarılan kendilerine 
"çekidüzen” vermelerine veya hükümetten ayrıl
malarına yeterken, bazen ise daha sert uyarılarla 
karşılaşırlar; 12 Mart, 12 Eylül veya 28 Şubat, bu 
uyardarın somut tarihlerini oluşturur.

12 Eylül İktidarı

Elbette ki, siyasetin yapısal gerçekleriyle örtüşme- 
yen ve yapay bir şekilde inşa edilen iktidar-hükü- 
met ayrımı sorunsuz bir şekilde işlemez. Türki
ye’nin son otuz yılı iktidar-hükümet ayrımının ge
tirdiği gerilimlere göre şekillenir. Türkiye bu sü
reçte hep dünü özler konumda sorunlar bataklı
ğında debelenen ve debelendikçe batan bir ülke 
haline gelir. “İktidar”, yaşanan sorunların kendi
siyle ilişkilendirildiğini ve bunun zararını görece
ğini fark ettikçe, kısa süreli de olsa topluma hoş 
görünme çabası taşır; topluma gülen yüzünü gös
terir. Bu anlamda, 12 Eylül darbesinin getirdiği 
bazı düzenlemeler özel bir öneme sahiptir.

12 Eylül döneminde, iktidar kadrosunun tepe
sindeki Kenan Evren, önce darbe lideri sonra da 
Cumhurbaşkanı sıfatıyla topluma sıcak mesajlar 
verir, toplumun gönlünü kazanmayı önceliyor gö
rünen bir tavır sergiler. Türkiye, ilk defa Kenan 
Evren’in şahsında, bir Cumhurbaşkanı’nın toplu
mun hassasiyetlerini ve beklentilerini dikkate 
alan bir yaklaşıma şahit olur. O güne kadar “dev
letçi seçkinlerin” en önemli ideolojik referansı olan 
“laiklik” anlayışında bile bazı değişikliklere gidilir. 
Din ve dinin bir çok sembolü, gelenekselleşmiş 
“irtica” söylemini depreşmesine neden olmaz; Ke
nan Evren miting alanlarında ayetler okur; ulul- 
emre itaatin farziyetinden bahseder. 1982 Anaya- 
sası’na din derslerini zorunlu hale getiren bir 
maddenin eklenmesiyle birlikte Cumhuriyet tari
hinde yine ilk kez bir Anayasa maddesi ile din 
dersi okutulmaya başlanır. Türk-İslam sentezinin

söylemleri yer bulmaya başlar. Bir devlet büyüğü
nün vefat eden yakını bir tarikat şeyhinin kabri
nin yanına gömülmesi “devlet”in onayıyla gerçek
leşir; bununla “devletin hoşgörüsü ile dindarlaşma” 
diye adlandırılabilecek bir anlayışın yaygınlaşma
sına imkan sağlanır.

Toplumun hassasiyet ve beklentilerini dikka
te almadan hiçbir zaman siyaset sahnesine çıka
mayacağını, sahne önüne çıkınca da toplumu dik
kate aldığını göstermek zorunda olduğunu anla
yan “iktidar”, 12 Eylül ile daha önceki tutum ve 
tavırlarından son derece farklı ve hatta tüm onla
ra ters bir görünüm sergiler. Fakat, “devletçi seçkin
ler” her ne yaparlarsa yapsınlar silahla çıktıkları 
siyaset sahnesini “seçilmişlere” bırakmak zorunda 
olduklarını, sergiledikleri görünümün sahnede 
uzun süre kalmalarına imkan sağlamadığını bil
mektedirler; çünkü “meşruiyetin” önemli bir aracı 
olan “sandıktan” çıkmamışlardır. Bu nedenle sah
neyi, “sandıktan çıkanlara” bırakarak giderlerken, 
siyaset sahnesini ve aktörlerin rollerini dönemin 
şartlarına göre yenden dizayn ederler. Bunu ya
parken de, 1970’lerin iradesiz hükümetlerinin ne
den olduğu olumsuz şartların bir daha yaşanma
ması için, görece güçlü hükümetlerin teşkil etme
sini isterler; siyasiler için siyaset alanının biraz ge
nişletirler. Fakat, tercih ettikleri bu yöntemin 
kendi aleyhlerine işleyeceğini fark edemezler. Ya
şanan her günle birlikte, ayrıcalıklı konumlarının 
tehlikeye girdiğini ve sınırsız sayılabilecek imkan
larının kısıtlandığını görmeye başlarlar. “Siyasile
re” verilen “imkanların” Turgut Ozal tarafından 
sonuna kadar kullanılması, “devletçi seçkinlerin” 
temel sorunu haline gelir.

Ozal Dalgası

1983 genel seçimlerini Turgut Ozal liderliğindeki 
ANAP’ın kazanmasıyla, 12 Eylül’ün geleneksel 
devletçi politikalarla çatışan uygulamalarının ala
nı ve oranı artarak devam eder. Yaşanan her gün, 
12 Eylül iktidarının tahayyül bile etmediği bir şe
kilde “devletçi seçkinlerin” hareket alanlarını daral
tırken, “seçilmişlerin” harekat alanını genişletir; sı
nırlı oranda muktedir olması planlanmış hükü-

“kııllanılârak Türkiye’nîn'bütünlük ve istikrarının' 
korunmasının hedeflemesi de bu dönem politika
larının özellikleri arasında yer alır. Devlet radyo 
ve televizyonundan, Mevlevilik gibi tarikatların

met, mukredrr“iktidara birçokrküuuda kafa tutar 
hale gelir.

1983-89 döneminde “seçilmişlerin” “devletçi 
seçkinler” karşısında güçlenmesinin ve harekat
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alanlarının genişlemesinin araçlarından birisi Ka
nun Hükmündeki Kararnamelerdir. Kanun Hük
mündeki Kararnameler, icraatlarında “seçilmişle
rin” “devletçi seçkinleri” devre dışı bırakmasına im
kan sağlamasının yanı sıra, yasama faaliyetlerinde 
“devletçi seçkinlerin” devlet aygıtındaki eli olan bü
rokrasiye bağımlılığı azaltırken, kanunların bü
rokrasinin çarkları arasında sürüncemede kalma
sını engeller ve yasamayı hızlandırır. Ayrıca, “dev
letçi seçkinlere” güç sağlayan bütçe ve planlama 
denetiminden kurtulmak için “hütçe dışı fonlar” 
teşkil edilir. “Seçilmişler”, bütçe dışı fonlar aracılı
ğıyla, icraatlarında “devletçi seçkinlerin” devlet me
kanizmasındaki uzantısı olan bürokrasinin dene
timinden bağımsız kalma imkanına kavuşurlar.

Türkiye’de 1990’lı yılların sonlarında yaşa
nanların önemli bir nedeni olarak, 1983-89 döne
minde “devletçi seçkinlerle” “seçilmişlerin” ilişkile
rinde gerçekleşen oluşumlar son derece önemli
dir. Bu dönemde askeri bürokrasi Cumhuriyet ta
rihi boyunca belki de ilk defa siviller tarafından 
kısmen de olsa kontrol edilmeye başlar; askeri bü
rokrasi “seçilmişlerin” iradesine bo^oın eğmek zo
runda kalır. Ozal gerek başbakanlığı, gerekse 
cumhurbaşkanlığı dönemlerinde orduyu tartışma
ya açmanın yanı sıra, geleneksel hiyerarşisini sar
sacak şekilde ordu içindeki atamalara da müdaha
le eder. Yine bu dönemde ilk defa bir Genel Kur
may Başkanı iradesini siyasilere kabul ettireme
mesi karşısında istifa etmek zorunda kalır. Cum
hurbaşkanı Özal’ın askeri bir kıtayı şortla denet
lemesi ve askerleri bu kıyafetle selamlaması ise

“seçilmişlerin” askerin değerlerini isterlerse dikka
te alacaklarının mesajını verirken, iradenin “seçil
mişlerde” olduğunu gösterir. Bu yıllarda askeri ira
denin özelde siyasilere, genelde sivillere karşı bu 
gerileyişinin yanı sıra, askerin siviller karşısında 
teknik ve bilimsel açıdan da bir gerileyişi söz ko
nusu olur. Nitekim, 28 Şubat 1997 tarihinde baş
layan süreçte askerin siyasi yaşama dolaylı ama et- 
kuı biçimde katılmasına rağmen doğrudan darbe 
yap(a)mamasının önemli nedenlerindefı birisini, 
Ozal döneminden sonra askerin bilimsel ve tek
nik açıdan sivillerin çok gerisinde kalmasında 
aramak gerekir .̂

Ozal ANAP’ının hükümet olduğu yıllarda, 
“devletçi seçkinlerin” fiili harekat alanlarının daral
tılmasıyla kalınmaz, aynı zamanda “devlet” e yö
nelik önemli bir tartışma ortamı da oluşturulur. O 
dönem ANAP’ının propagandalarında ve uygula
malarında “devletin millet için varolduğu ve onun 
hizmetinde bulunması gerektiği” düşüncesi sık sık 
gündeme getirilir. Devletin insanlar için varolan 
bir cihaz, bir araç olduğu teması işlenir. Devletin 
görevinin esas itibariyle, “bireylerin önündeki en
gelleri kaldırmaktan”, “bireylerin önünü açmaktan” 
ibaret olduğu savunulur. “Devlet”in, kendi içinde 
bir değer olarak görülmeyip, müteşebbis bireyle
rin denetimi altına alınması gereken “teknik bir 
aygıt olarak” kavranması gerektiği dillendirilir. 
Türkiye’nin gelenekselleşmiş anlayışına aykırı bir 
şekilde “seçilenler”in “atanmışlar”a öncelenmesi 
gerektiği savunulur. Özal, “seçilmişlerin etkin olma
sı” gerektiği düşüncesini sağlayabilmek için he
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men hemen konuyla ilgili bütün konuşmalarında 
1924 Anayasası’na gönderme yapar. 1924 Anaya
sanın “Egemenlik Imyıtsız şartsız milletindir” ve 
“TBMM milletin tek ve gerçek temsilcisi olup, millet 
adına egemenlik hakkını kullanır” maddeleri Ozal’ın 
öncelediği metinler olur.

Sistemin cumhurbaşkanına biçtiği rol -sıfatın 
çağrıştırdığı gibi- “cwmhur”un sözcüsü olması de
ğil, devletin bekçisi olmasıdır. Sistem cumhurbaş
kanlarından “halk(ın) adamları” olmalarını değil 
“Devlet(in) adamı” olmalarını istemiştir. Anayasa
nın cumhurbaşkanları için öngördüğü “tarafsızlık” 
da, bu çerçevede, devletten yana olmak demektir. 
Ancak, uzun yıllar demokrasi mücadelesi vermiş, 
miting meydanlarında geniş halk kitlelerine hitap 
etmiş, tüm Türkiye’yi en küçük yerleşim birimine 
varıncaya kadar dolaşmış, toplumun nabzını, ihti
yaçlarını ve beklentilerini yakalamış bir siyasetçi 
olan Özal, cumhurbaşkanlığı makamına devletçi 
değil siyasetçi kimliğini taşır; “devlet(in) adamı” 
değil, “halk(ın) adamı” olmayı tercih eder. Yakla
şım ve uygulamalarıyla Cumhurbaşkanlığını ciddi 
biçimde “halk’lılaştınr. Çankaya köşkü haftada 
‘bir gün halka açılır ve bu köşkün bahçesinde kim
liğine bakmaksızın her tür vatandaşın sorunlarıy
la ilgilenilir. Özal’la birlikte, toplumun bazı dini 
hassasiyetlerini dikkate alan ve uygulamalarına 
katılan birisi Çankaya’da ikamet etmeye başlar.

lart-
da namaz kılan, oruç tutan birisini ağırlar.

Hükümetlerin, konumları gereği toplumu dik
kate almak zorunda kalmalarının yanı sıra, hükü

metleri kontrol etmek için güçlendirilmiş 12 Ey
lül dönemi Cumhurbaşkanlığının da Özal’ın şah
sında toplumun hassasiyetlerini dikkate alır hale 
gelmesi, “devletçi seçkinler” tarafından daha önce 
öngörülmemiş “patalojik” bir sorun olarak algıla
nır. Fakat bu “patalojik” sorun gittikçe büyür. Dev
letin her kademesinde “çarıklıların” çocukları boy 
göstermeye başlar. “Devletçi seçkinler” bile bir çok 
durumda konuşmalarına “Aslında ben de Müslü- 
manım” cümlesiyle başlamak zorunluluğu hisse
derler. Onlar bu sözleriyle “toplum benim seçkinci 
görünümüme bakmasın, ben de toplumun değerleri
ni, hassasiyetlerini dikkate alan birisiyim” mesajını 
vermek isterler. Gelinen nokta itibarıyla psikolo
jik üstünlük toplumdadır; toplumun temsilcileri 
olan “seçiimijier”dedir. Bunun yanısıra ekonomik 
güçte de önemli bir merkez kayması yaşanır. 
“Anadolu kaplanları” “iktidarın” ekonomik gücünü 
zorlamaya, ekonomik kaynaklarına ortak olmaya 
başlarlar.

“Devleti” Kurtarmak

1993 yılı itibarıyla “devletçi seçkinler” önemli dü
zeyde prestij kaybına uğramışlar; geniş imkanlarla 
ve sorumsuzlukla donanmış konumlarını sürdür
mede ciddi kaygılar yaşar hale gelmişlerdi. Bunla
rın faili olan “seçilmişler” gittikçe daha muktedir
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dı. Üstelik “devletçi seçkinlerin” geleneksel “irtica”
fobisini diriltecek, “devletçi seçkinlere” kâbuslar
gördürecek bir sürece girildiğinin de ciddi işaret-
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leri alınmaya hîı§lamı§tı. Siyasette ve günlük hâ  
yatta dini söylem her gün daha fazla yer bulmaya, 
dini semboller daha fazla görünmeye başlamıştı. 
Toplumun iradesini temsil eden kartopu gittikçe 
büyüyor, önüne çıkan engelleri aşıyordu. Kısaca
sı; ‘‘devletçi seçkinlerin” “devleti” ciddi sarsıntı yaşı- 
yordu. İşte bu noktada Turgut Özal ölür. Dünün 
“.seç/îmîj”liği nedeniyle yüzü bir oranda da olsa 
topluma dönük Süleyman Demirel, Çankaya’ya 
yerleşir ve yeni misyonunu açıklar: “Ben devleti 
kurtarmaya geldim”-.

“Devleti kurtarma” misyonunun nasıl gerçek' 
leştiğini anlamak için 28 Şubat sürecine bakmak 
gerekiyor. Bu sürecin önemli aktörlerinden birisi 
ise Süleyman Demirel’dir. Onu dikkate almadan 
süreci anlamak zordur. Onu, kendisine ait olan ve 
özdeyişleşmiş “dün dündür bugün bugündür” sözü
nün somut temsilcisi olarak dikkate almak ise bir 
zorunluluktur. “Eski” ve “yeni” Demirel’in şahsın
da gerçekleşen değişimin boyutunu tespit edebil
mek için farklı zamanlara ait şu iki durumu hatır
lamak yeterli olacaktır: T arih 28  Mayıs 1990, 
Demirel, Genelkurmay Başkanı’nın konumu ile 
ilgili görüşlerini şöyle dile getirir: “Genelkurmay 
Ba§I<anınm yeri aslında Milli savunma Bakanının al
tındadır. Bu bir Anayasa meselesidir. Bugünkü Ana
yasaya göre Genelkurmay Başkanmırı kime bağlı ol
duğu da belli değildir. Başbakana karşı sorumludur 
diyoruz. “Bağlıdır” yok. Hangi dünyanın hangi mem
leketinde Genelkurmay Başkanı, Cumhurbaşkanı ile 
brifing yapar, her hafta Cumhurbaşkanını ziyaret 
eder? Yani siz sivil toplum, sivil idare istiyorsanız Ba
tıdaki sivil toplumun, sivil idarenin kurallarına gele
ceksiniz. .. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz, yeniden 
yapılanma şarttır” T arih  14 Ocak 1993 : Genel
kurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanlığı
na bağlanmasına ilişkin yasa önerisi TBMM Mil
li Savunma Komisyonuna geldiğinde Başbakan 
Süleyman Demirel’in isteği üzerine reddedilir.

Şimdi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
öncü çabalarıyla “cie'uiet”in kurtarılma sürecini in
celeyelim:

1993 yılında “devlet” ciddi sorunlar yaşıyor ve 
kurtarılmayı bekliyordu. Artık düğmeye basma 
zamanının geldiği, “devleti” kurtarmanın mekaniz
malarını harekete geçirmek ve daha azla geç kal
mamak gerektiği anlaşılmıştı. Düğmeye basılır. 
Ancak bu çoğu zaman zannedildiği gibi 28 Şubat 
1997’de olmaz. Düğmeye ne zaman basıldığını ke

sin olarak tespit etmek mümkün değil, fakat 28 
Şubat 1997’den önce olduğu kesin. Demirel’in 
cumhurbaşkanı olduğu zamanı, 1993 yılını esas 
almak ise daha doğru görünüyor .̂ Bunu ise, 
MGK’nın, bu tarih itibarıyla devlet işlerinde bir 
süredir olduğu üzere geri planda kalmayı terk 
edip, ön plana çıkmasından anlıyoruz. 1993 yılın
da MGK’nın gündemini ilgilendiren konulara ve 
çeşitliliğine bakıldığında “devleti kurtarmak” için 
“düğmeye basıldığının” güçlü işaretlerini görmek 
mümkün oluyor: Okullarda müfredatın belirlen
mesi, televizyon kanallarının yayın saatlerinin 
belirlenmesi, DEP milletvekillerinin dokunul
mazlığının kaldırılması, bazı hapishanelerin kapa
tılması, bazı televizyon kanallarının kapatılması, 
Bayındırlık Bakanlığı görevlilerinin Güneydo- 
ğu’daki atamaları, asker terhislerinin ertelenmesi,
27 Mart 1994 yerel seçimleri öncesinde siyasi par
tilerin seçim ittifakları konusunda önerilerde bu
lunulması, terör ve ölüm cezasına ilişkin kanunla
rın ana batlarıyla belirlenmesi, Arapça’nın orta
okullarda seçmeli ders olarak okutulması... 
MGK’nın, 1993 yılı itibarıyla, güçlü şekilde dev
reye girdiğinin bir diğer önemli göstergesi de ger
çekleşen değişimin bazı gazeteciler tarafından 
fark edilerek Ordu/MGK merkezli yazıların ikti
dar/ülke yönetimi bağlamında sıklıkla gazetelerde 
görülmeye başlanmasıdır. Bu konuda şu birkaç ya
zı örnek olarak hatırlanabilir: Fatih Çekirge,
“Genelkurmay’m İlginç Önerisi” (Sabah, 16 Kasım
1993); Sedat Ergin, “Çiller ve Ordu-Hükümet İliş
kisi” (Hürriyet, 30 Kasım 1993); Cengiz Çandar, 
“Türkiye’yi Kim Yönetiyor?” (Sabah, 8  Ocak
1994); Mehmet Akan, “Askeri Anlayış, Demokra
tik Anlayış” (Sabah, 10 Ocak 1994), M. Ali Bi- 
rand, “Çok Şükür Bu da Oldu” (Sabah, 30 Ocak 
1994)...

Burada şunu da hatırlamakta yarar var; Turgut 
Özal “devletçi seçkinlere” ve devlet mekanizmasın
daki uzantılarına meydan okuyan bir lider görü
nümüyle sivrilmiş olmasına, bu özelliğinin bir te
zahürü olarak “seçilmişlerin” iradesini kabul ettire
rek Genel Kurmay Başkanı konusunda etkili ol
masın rağmen, hiçbir zaman askerin sivil deneti
me tabi tutulmasının yasal zeminini hazırlama
mış, bu konuya hiçbir şekilde müdahale etmemiş
ti. Askerin 1960’lardan beri süregelen sivil dene
timin dışında yer alan konumunu değiştirmeye 
yönelik en küçük bir girişimi olmamıştı. Dolayı
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sıyla Özal ANAP’ının sivil iradeyi güçlendirme, 
toplumu önceleme siyaseti sağlam temellere sahip 
olmayan bir sürecin gereklerine uygun olarak ger- 
çekleşmişti. Bu nedenle "devletçi seçkinler” gerek
tiğinde sürece müdahale etme iradesine, bu irade
nin ihtiyaç duyduğu potansiyel güce sahiptiler. 
Bu aşamada Kenan Evren’in ve Demirel’in MGK 
ile ilgili tespitlerini hatırlamakta fayda var. Ke
nan Evren: “Önemli kararların tartışıldığı yer Milli 
Güvenlik Kuruludur. Ama, hükümet bunlara uyar 
ya da uymaz, bu hükümetin bileceği iştir. Ama, ileri
de asker kanadın yaptığı teklife rağmen aksi neticeler 
çıkmışsa hükümet hesap vermek durumundadır” 6. 
Demirel: “Bakanlar Kurulu siyasi bir müessesedir. 
Ama MGK devlettir”

Siyasete ve Topluma Müdahalenin 
Gerekçeleri ve Yöntemi

“Devletçi seçkinler” Özal dalgası sonunda “devleti 
kurtarmak” için siyasete ve topluma müdahale et
meye karar verirler. Ancak bu durup dururken 
olacak bir iş değildir. Böylesi bir girişimin meşru- 
laştınlması gerekmektedir. Mevcut şartlarda ise 
siyasete ve topluma müdahalenin somut hiçbir 
gerekçesi yoktu. 27 Mayıs, 12 Mart veya 12 Ey- 
lül’ün kolaylıkla bulduğu siyasi kaos veya toplu
mu kuşatmış, terör mevcut değildi. Ülke hükü
metsiz değildi, 1980 öncesinde olduğu gibi her 
gün 1 0 - 2 0  kişi faili bilinmeyen kurşunlara kurban 
gitmiyordu. Bu durumda siyasete ve topluma mü
dahaleyi gerektirecek durumu olgunlaştırmak ve 
olgunlaşması için biraz beklemek gerekiyordu.

1990’lı yılların Türkiye’sinde “irtica” siyasete 
ve sivil hayata müdahalenin gerekçesi olur. Sivil 
toplumun dinamiklerinde gerçekleşen gelişmele
rin doğrudan “irtica” olarak tanımlanması müm
kün olamadığı için, “irtica”nın korkunç yüzünü 
gösterecek materyallerin toplanması için çalışma
lara başlanır. Fakat üç-dört yıl beklenerek elde 
edilen materyalin de Fadime Şahin- Müslüm 
Gündüz - Ali Kalkancı üçlemesi, Şevki Yılmaz’ın 
konuşmaları, Başbakanlıkta iftar yemeği, Sin
can’daki Kudüs gecesi... gibi genellikle bireysel 
ifadeler ve özel durumlar olması, “irtica” tehlikesi-

kadar uzatılarak veya bir cümlelik ifadeler tekrar
larla uzun bir konuşma metnine dönüştürülerek, 
istenen etkiyi gerçekleştirmesi ve toplumu müda
halenin gerekliliğine ikna etmesi çalışmaları yo
ğun bir şekilde sürdürülür.

28 Şubat 1997’de siyasete ve topluma müda
halenin meşruiyet malzemesi olan; rejimi yıka
cak, devleti yok edecek “irtica” tehlikesinin aktör
leri birkaç kişiden ibaret kalır. Bu birkaç kişiden 
hareketle , “irtica”nın “korkunç” ve “ahlaksız” yüzü 
ayrıntılı şekilde topluma gösterilir. Fadime Şahin- 
Müslüm Gündüz - Ali Kalkancı üçlüsü oynanan 
oyunun baş aktörleri olurlar. Onların oynadıkları 
ise kendilerinin de farkında olmadıkları “düzme
ce” bir oyundur. Bunun böyle olduğunu ise yıllar 
sonra olayın bizzat senaristinin kendisinden öğre
niyoruz. Söz konusu senarist, Türkiye’de üçüncü 
cinsin en çarpıcı temsilcisi olarak bilinen, 90’lı 
yıllar boyunca ‘Travestüer Kraliçesi’ olarak anılan 
ve Sisi ismiyle ünlenen Seyhan Soylu’dur. Sey
han Soylu, Gazeteci Nuriye Akman'a, 28 Şubat 
sürecinde üstlendiği etkin rolü, “irticanın belinin 
kırılması” operasyonlarına yaptığı katkıyı ayrıntılı 
bir şekilde anlatmış ve bu süreçteki görevinin Fa
dime Şahin- Müslüm Gündüz - Ali Kalkancı üç
lüsünün senaryosunu yazmaktan ibaret olduğunu 
belirtmiştir. Seyhan Soylu, JİTEM’in yayın orga
nı olduğunu iddia ettiği “Strateji Dergisi” bünye
sinde 8  ay boyunca istihbarat çalışmaları yaptığı
nı, tesettüre girerek Kalkancı tarikatını inceleme
ye aldığını, yaptığı hizmetler nedeniyle “alnından 
öpüldüğünü”, bu nedenle alnına bir yıldız dövme
si yaptırdığını da söylemiştir. “Aşk, nefret, inti
kam, ihtiras ve ihanet” sarmalında dini kavram ve 
temalarla yoğrulmuş, Emire Kalkancı ve Fadime 
Şahin’in gözyaşlanyla sulanan “irtica” haberleri
nin, kâh bir melodram, kâh bir gerilim filmi gibi 
izlendiği yıllarda kendi kendine Türkiye’yi “310- 
bazların elinden kurtarma” misyonu yüklediğini an
latan Soylu, “Ben 28 Şubat’ın gizli kahramanıyım” 
demiştir

Dönemin ünlü kalemlerinden Can Ataklı ise 
daha sonraları kendisinin de aralarında bulundu
ğu 28 Şubatçı medyanın durumunu “Özellikle bü
yük gazete ve televizyonların yaptığı haberlerin %90’ı

nin büyüdüğünü gösteren deliller bulmakta ne 
kadar zorlandığının önemli işaretleridir. Bu mal
zemeler medyanın desteğinde abartılarak; birkaç 
saniyelik görüntüler tekrarlarla dizi film yapılacak

~yalandı” dıy¥f^îtîrâf"etmiştir. Bunu ise General 
Çevik Bir’in ve Genelkurmay Sekreteri Tümge
neral Erol Özkasnak’ın istek, teşvik ve yönlendir
meleriyle yaptıklarını açıklamıştır^. Bu konuda
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28 Şubat, meşruiyetini, özellikle medyayı 
başarılı bir şekilde kullanarak elde etmeye 
çalışır. Medya aracılığıyla hayali tehlikeler 
icat eder, bireysel olayları toplumsal tehli
kenin güçlü işaretleri olarak sunar.

bir örnek olması açısından Sabah Gazetesi’nin 5 
Mart 1997 tarihli sayısındaki manşetten “Ürper
ten Yemin!" biçiminde duyurduğu “haber” son de- 
rece önemlidir. Habere göre “irtica yuvası’' Kur’an 
Kurslarında çocuklara “klik rejimi yıkıp yerine şeri
atı getirme” yemini yaptırılıyor, Atatürk’ün “Dec- 
cai” olduğu öğretiliyormuş. İşin ilgin tarafı şudur, 
bu aynı biçimiyle 27 Mayıs ihtilaline meşruluk 
sağlamak için 1960 yılında İlhami Soysal tarafın
dan gündeme getirilmiş bir “haber”dir ve Sabah 
Gazetesi 37 yıl önceki bu “haberi” 1997 yılının 
Türkiye’sindeki “irtica” tehlikesinin delili olarak 
kullanmıştır.

Darbenin meşruiyetini sağlamak için bazı Si
vil Toplum Örgütleri’de devreye dahil edilirler. 
Asıl amaçları birey
lerin haklarını dev
letin gücüne karşı 
korumak olan sivil 
toplum örgütlerinin 
en büyüklerinden 
Türk-İş, DİSK,
TOBB ve TESK bir 
araya gelerek hükü
mete karşı askeri
müdahaleyi destekleyen “muhtıra” niteliğinde bil
diri yayınlarlar. Ertuğrul Özkök’e göre^o bu birleş
me ve birleşmenin ürünü olan bildiri söz konusu 
teşekküllerin iradeleriyle gerçekleşmez. Rejimin 
“silahsız kuvvetleri” olarak takdim edilmelerinin 
gereği olur; sivil toplum örgütü olmanın karşıtı 
bir tutum ve tavır içerisinde yer almakta bir sa
kınca görmediklerini göstermiş olurlar.

28 Şubat, müdahalesini meşrulaştırmak ve so
rumluluk dağılımı yaparak yükünü azaltmak için, 
başta medya olmak üzere yargı temsilcilerini, bazı 
“aydm”ları, üniversiteleri de müdahaleye fail ola
rak dahil eder. Bunu ise, ilgili kesimleri brifing
lerle “aydınlatarak” ve “bilgilendirerek” yapar. Bri
finglerle yargı “yasal olmayan” ve daha da önemli
si “suç olan” müdahaleyi kabule hazırlanırken, 
medyanın ise süreci kamuoyunda meşrulaştırma 
görevini üstlenmesi sağlanır. Medyanın kendisine 
yüklenen sorumluluğu üstlenerek müdahale süre
cinde ne kadar önemli bir fonksiyon üstlendiğini 
anlamak için brifingler sonrasında “büyük” gaze
telerin manşetlerine ve bu gazetelerdeki bazı ya
zarların yazılarının başlıklarına bakmak yeterlidir. 
Müdahaleyi davet eden ve meşrulaştıran manşet

lerden bazıları şöyledir: “Türkiye sizinle gurur du
yuyor”, “Muhtıra gibi brifing’', "Gerekirse silah kulla
nılacak", "Her an her şey olabilir", "îç ve dış destek 
sağlanırsa darbe olabilir", "Ya uy ya çekil", "MGK'ya 
uyulacak" "Topyekûn Savaş", "Türban giremez", 
"Ordudan son uyarı"... Bu manşetlerin atıldığı sü
reçte, “büyük” yazarların ve “a3idm”ların müdaha
le taraftarlığının çığırtkanlığı niteliğine sahip ba
zı ifadeleri veya yazılarının başlıkları ise şöyledir: 
Derya Sazak: “Tek tarih vermediler”. Yalçın Doğan: 
“îhtilal bildirisi”, Fikret Bila: “Durumdan vazife”, 
Fatih Çekirge: “Yolun sonu”, Ertuğrul Özkök: “Ne
reye kadar?”, İsmet Berkan: “Sivilkr kına yaksın”, 
Mehmet Y. Yılmaz: “Müdahale havası”, Haşan Ce
mal: “îrtica ve siyasal İslam'la mücadele konusunda

tarafsız kalacak ka
dar avanak değilim”, 
Coşkun Kırca: 
“TSK irticaa karşı 
çıkacaktır; irtica 
sandıktan çıksa bi
le ...” ve "Yapılacak 
tek şey milli teknis
yenler hükümeti ku
rulması", Kerem 

Çalışkan: “Siviller başaramazsa kimse askerleri eleş
tirmesin”, Oktay Akbal: “Hukuk adamları, ülkede
neler olup bittiğini anlamalı”. Şemsi Denizer (Hürri
yet) "Darbe olsun destekleriz" , Ömer Tarkan (Pos
ta), "Bm Meclis'cen çözüm çıkmaz, ibre askere dönü
yor", Necati Doğru: "Şu sıralar Allah, belki de hac
ca grenlerden darbe yapmayı düşünenlere daha çok 
sevap yazıyordur", Oktay Ekşi: "Ne olacaktı yani, bu 
gidişe hiç kimse sesini çıkartmayacak mıydı?"...

28 Şubat’m meşruiyetini sağlamak için hem 
medya hem de yargı cephesinde yer alan 'yargısız 
infazın' sayısız örneklerini bulmak son derece ko
laydır. Bazı sermaye gruplarının 'yeşil' olarak nite
lenerek dışlanması; gözaltılar; lokanta ve pastane
lere kadar uzanan “irtica” kuruluşları listeleri ilk 
etapta akla gelenlerdir. Bu akıntıya kapılmayan 
gazeteciler ve aydınlar ise andıçlanırlar; en sert 
şekilde uyarılırlar; isimleri terör lideri Abdullah 
Öcalan’ın ismiyle birlikte anılır. Üstelik bu gaze
teci ve aydınlar bizzat kendi meslektaşları tarafın
dan hakarete uğrayarak kin ve nefretin hedef tah
tasına konurlar; Oktay Ekşi “Alçaklan Tanıyalım”
11 başlığını taşıyan bir yazı kaleme alırken, Emin 
Çölaşan ise hedef tahtasına konanları isim isim
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açıklar ve “Türk milletini hainlerden hesap sormaya" 
çağırırla. Bunun sonucunda listede ismi olanlar- 
dan Akın Birdal saldırıya uğrar ve ölümden dö' 
ner. Listede ismi geçen Nazlı Ilıcak’m o sıralar ya
zı yazdığı Akşam gazetesindeki işine son verilme
si sağlanır. Mehmet Altan’a ise Erol Özkas- 
nak’tan “K .’da süngü ile cepheyi gezdiririm” mesajı 
iletilir ve Altan bir yıllığına Amerika’ya giderek 
kötü akıbetten kurtulmaya çalışır^ .̂

Anayasa’nın 138. maddesine göre yargı organ
larının mensuplarının söz konusu brifinglere çağı
rılması açıkça suç olmasına, katılanların bu suçu 
işlemiş olmasına rağmen, “suçlu” ilan edilenler 
brifinglere katılmayanlar olurlar. Bu kimseler 
hem de rejim düşmanlığı anlamına gelecek “cum
huriyetin değil meşru
iyetin savcısı” unva- 
nıyla suçlanırlar. Bu 
arada 28 Şubat’ın 
yargıdaki en önemli 
aktörlerinden Yar
gıtay Başsavcısı Vu
ral Savaş ise RP’yi 
kapatma davasına 
katkısı olması için
Genelkurmay’dan gönderilen dosyayı delil kul
lanmakta bir sakınca bulmaz. Savcının takipsizlik 
talebine karşılık hakim Kayseri Belediye Başkanı 
Şükrü Karatepe’yi suçlu bulur. Bir grup tiyatro 
oyuncusu “suç unsuru bulunan” oyunları nedeniy
le oyunlarını sahneleme sayısıyla çarpılan ağır 
cezalara çarptırılırlar. Gazeteciler askeri mahke
melerde yargılanırlar. Yazarlar cezaevlerini ikinci 
evleri edinirler. Siyasiler yıllar önce yaptıkları ve 
bu süre içerisinde hiçbir şekilde sakıncalı bulun
mayan konuşmaları nedeniyle mahkum olurlar. 
Yıllar önce yazılmış ve devletin yayınladığı kitap
larında yer alan bir şiir bir siyasetçiyi cezaevine 
gönderir.... Tüm bunlar olup biterken “Cum- 
hur’un “başı” olan Süleyman Demirel ise şunları 
der: ‘'Hiçbir kesim kendisini yıkacak düşmanlarını 
yaşatmaz”

28 Şubat’ın Güç Kaynaklan

-28-Şufeat7-meşmiyet-ini-,-öz€İlikİ€ -medyayı son de-

''Suyu bulandırdın” suçlamasıyla karşı karşi' 
ya bırakılan ve altı yıldır büyük oranda 
mağdur edilen toplum mağlup edilemedi' 
ğini göstermiştir ve göstermeye de devam 
edecektir. Çünkü haklıdır.

işaretleri olarak sunar. Ancak bu durum “gücünü 
nereden alıyordu:'” sorusunun cevabı için yeterli 
delil sağlamaz. Araştırıldığında, 28 Şubat’a güç 
veren faktörlerin iç ve dış olmak faktörler üzere 
iki grupta yer aldıkları tespit ediliyor;

1' 28 Şubat’ın en önemli güç kaynağı, dış di
namikler tarafından desteklenmiş veya onaylan
mış olmasıdu. Batılı ülke yönetimlerinin İslam’ı 
esas alan düşman tanımlamaları, 28 Şubat’ın siya
sete ve topluma “irticayı yok etme” gerekçesiyle 
müdahale etmesi için imkan sağlar. Bu anlamıyla 
28 Şubat’ın salt Türkiye şartlarının ürünü olmadı
ğı anlaşılmaktadır. Bir başka söyleyişle, Türki
ye’nin şartlarında anlam ifade eden “devleLçi seç
kinlerin” iktidarlarını sağlamlaştırma girişimleriy

le, Batılı ülkelerin 
liderliğinde tüm 
Dünyada yaygın
laştırılan İslam 
düşmanlığının 28 
Şubat’ın amacıyla 
örtüştüğü görülür.

28 Şubat’ı cesa
retlendiren, güç 
veren en önemli

referanslar ise şunlardır:
1990’la birlikte tüm Dünyada İslam/Müslü

man düşmanlığı tırman(dırıl)ır. Bu durumun en 
önemli nedeni. Soğuk Savaş döneminde NA- 
TO ’nun en önemli düşmanı olan “Komünizm teh
likesinin  Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla sona 
ermesidir. Komünizm tehlikesine karşı dayanışma 
temelinde oluşan NATO, “komünüzm tehlike- 
si”nin son bulmasıyla dağılma sürecine girer. NA- 
TO ’yu ayakta tutacak yeni bir düşman aranır ve 
bulunur. Sovyetlerin yıkılışıyla son bulan “kızıl” 
tehlike”nin yerini “yeşil tehlike” alır. “Yeşil tehli- 
ke”nin büyük tehlike oluşu sürekli işlenir. Şunlar 
bu durumun bazı örneklerini teşkil eder:

1990’ın Ekim’inde yapılan Kuzey Atlantik 
Asamblesi’nde konuşan Müttefik Kuvvetler Yük
sek Komutanı Orgeneral John Galvin, Dünya ba
rışını tehdit eden “ana tehlikenin” yerini “yeni teh
likelerin” aldığını belirtir ve hu yeni tehlikeleri “et
nik sorunlar, aşırı milliyetçilik, îslam köktenciliği ve 

-terörizm” olarak açıklar._______________________
rece başarılı bir şekilde kullanarak elde etmeye 
çalışır. Medya aracılığıyla hayali tehlikeler icat 
eder, bireysel olayları toplumsal tehlikenin güçlü

Thatcher 1991 yılında gittiği Moskova’da 
şunları söyler: “Artık Doğu-Batı zıtlaşması kesin ola
rak son bulmuştur. Yeni kutuplaşma Batı ile Akdeniz
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ve Orta-Doğu havzasındaki fundamentalist cereyan
lar arasında oluşmaktadır”^̂ . Thatcher, konuşma
sında yeni düşmanın ismini açıkça “îslam” veya 
"Müslüman” biçiminde ifade etmez; ancak, çizilen 
coğrafyadan anlaşılan düşmanın İslam/Müslüman 
olduğudur.

1991 yılmda NATO, konseptini “yeni düşma
na” göre değiştirir. 1991 Konsepti’nin 7. maddesi
ne göre “yeni düşman” “çok boyutlu, çok sinsi, çok 
cepheli, çok yönlü, önceden bilinirliği son derece düşük 
tehdit ve tehlikeler”in failidir. Bu failin kim olduğu 
ise sonraki bazı toplantılarda açıkça ifade edilir.

1993 Berlin’de yapılan Kuzay Atlantik As- 
semble’sinde “Iranlaşma korkusu” dile getirilir ve 
bu nedenle özellikle Tunus, Cezayir gibi Kuzey 
Afrika Devletlerinin Batının sadık müttefiki hü
kümetlerine yardım edildiğinden ve edilmesi ge
rektiğinden bahsedilirim.

1994 tarihindeki NATO Savunma Bakanları 
Toplantısı’nda Fransız Bakan François Leotard 
“NATO’nun kendisini İslamcı fundamentalizmden 
gelen tehdidi caydırmaya göre yönlendirmesi gerekti- 
ği”ni dile getirir.

1995 yılında NATO Genel Sekreteri Willy 
Claes, “Independent” gazetesine verdiği demeçte 
yeni tehlikeyi ismiyle birlikte işaretler: “Kökten- 
dincilik Komünizmden daha tehlikeli, lütfen bu tehli
keyi küçümsemeyin.” Claes, sözlerini şöyle sürdü
rür: “Akdeniz ülkeleri ile diyalog haşlıyor. Onlara 
köktendinciliğin tehditlerini engellemede yardımcı ola
biliriz” i ’̂ .Claes, bir başka seferinde de doğrudan 
Türkiye ile ilgili bir açıklamada bulunur. RP’nin 
yükselişine dikkat çeken Claes, “Türkiye’nin fun- 
damentalistlerin eline geçmemesi için desteklenmesi 
gerektiğinden” bahseder Aynı yıl Refah Partisi
nin seçimlerden birinci parti çıkması ve 1996’da 
hükümet ortağı olmasıyla Türkiye’de Milli Aske
ri Stratejik Konsept (MASK) değiştirilir ve “İrti
ca”, bir başka ifadeyle “Köktendincilik” “birinci 
tehdit” veya “öncelikU tehdit” olarak belirlenir. Bu
na karşılık her gün kan akıtan PKK “öncelikli, 
“birinci” tehdit kabul edilmez.

1997 yılında Amerikan Kongre’sinin Ortado
ğu masası şefi Carol Migdalovitz tarafından hazır
lanan raporda Refahyol Hükümetinin “düşmesi 
gerektiği”, eğer bu gerçekleşmezse sonraki seçim
lerde Refah Partisinin oy oranını gittikçe artıra
cağı, bu nedenle önlemlerin alınması gerektiği 
belirtilir

12 Haziran 1996 tarihli Yeni Yüzyıl Gazete- 
si’nde yer alan habere göre Türkiye’de resmi ziya
rette bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Ezer Weiz- 
man RP’nin hükümet olmaması gerektiğini söyler 
ve sözlerini şöyle sürdürür: “Demirel, yakın dos
tum. Bunu engellemek için elinden geleni yapacağına 
eminim. Ordu da sessiz kalmayacak.”

17 Haziran 1997 tarihli Hürriyet gazetesinde 
yer alan habere göre ABD Dışişleri Bakanlığı söz
cüsü Nicholas Burns’un “siyaseti yeniden dizayn edin 
ama silahb darbe yapmayın” anlamı içeren sözleri 
şunlardır: “Türkiye’de saldırı altında bulunan laik de
mokrasi korunmalıdır. Türkiye’nin laik demokratik ge
leneğini yok edecek hiçbir Anayasa dışı mücadelenin 
olmamasını umut ediyoruz. ABD için Türkiye’nin is
tikran ve laik demokrasi geleneği çok önemlidir”.

2- Silahlı Kuvvetler, sivil otoriteye müdahale 
etmesi ve yönetimi ele alması veya doğrudan yön
lendirmesi biçiminde gerçekleşen ihtilal, darbe ve 
muhtıraların ilk anından itibaren, kendisine yasal 
bir dayanak bulma ve böylelikle yasal bir meşru
luk zemini oluşturma gayretine girdikleri görül
mektedir. Bunu 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Ey- 
lül’den hareketle biliyoruz. 28 Şubat’ın da “yasal” 
gerekçeye ihtiyacı vardı ve bu gerekçe önceden 
titizlikle hazırlanır. “Başbakanlık Kriz Yönetim 
Merkezi Yönetmeliği”ismini taşıyan bir yönetmelik 
Başbakan Erbakan’a “olağan bir belge” olarak imza
latılır ve 9 Ocak 1997 tarihi itibarıyla yürürlüğe 
girer^o. Daha sonra, Güneydoğu’da yürürlükte 
olan Olağanüstü Hal’in sonlandırılacağı düşünce
siyle imzaladığını belirten Başbakan’ın bu açıkla
mada ne oranda samimi olduğunu bilmek müm
kün değil. Ancak şu var ki, imzaladığı belge Ola
ğanüstü Hal durumun tüm Türkiye’ye yaymanın 
yasal zeminini hazırlar. Sivil irade kendi eliyle ül
ke yönetimini “şartlar gerektiğinde” askerlere dev
retmenin yasal teminatını verir. İlginç olan, söz 
konusu şartların siyasetten, sağlığa, ekonomiden 
eğitime ve doğa afetlerine varıncaya kadar her 
hali kapsamasıdır. Buna göre örneğin enflasyonun 
yüksek çıkması veya hava kirliliği bile askeri ira
denin ülke yönetimine müdahale etmesi için “ya
sal” bir gerekçe oluşturtab ilecektir. Hükümet ve 
hatta Meclis ise askerin kararlarını uygulayan ola
caktır.

“Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeli
ği”, Türkiye’nin yakın tarihte yaşadıkları açısın
dan son derece önemli bir yere sahiptir;, 28 Şu
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bat’çılar bununla önemli bir '‘yasal” güce sahip 
olurlar. Yönetmelik Anayasa’nın yanında ikinci 
bir idari örgütlenme getirir. Tüm köylere kadar 
yayılan bir örgütlenme öngörür. Kriz anı ilan edil- 
diği anda, zaten varlığını sürdüren bu örgütlenme, 
aniden, hukuken tüm kurumların üstünde bir ça
lışma alanı kazanacaktır. Açıkçası bu varken, 
doğrudan darbeye gerek de yoktur

28  Şubat’ın Getirdikleri / Götürdükleri

Peşinin ifade etmek gerekir ki, birey ve toplumun 
yaşamına, düşüncesine, görünümüne, zihniyetine, 
inancına... topkeyün müdahale etmeyi planlayan 
ve bunu bir sürece yayarak uygulamaya koyan 28 
Şubat’ın getirdiklerini ve götürdüklerini anlat
mak uzun, bir makalenin kapsamı için ise imkan
sız bir iştir. Çünkü böylesi bir çaba hukuktan eği
time, siyasetten kültüre, ekonomiden sağlığa, din
den ideolojiye, bireysel görünümden toplumsal 
kurumlara, zihniyetten davranışlara, demokrasi
den diktatörlüğe, sivil iradeden askeri iradeye, 
Türkiye’nin geçmişinden geleceğine, iç dinamik
lerden dış dinamiklere, mandacılıktan bağımsızlı
ğa... uzanan yığınla konuya değinmeyi, birbirin
den çok farklı alanlarda söz söylemeyi gerektirir. 
Bu nedenle, burada sadece birkaç noktaya dikkat 
çekilerek, 28 Şubat’ın getirdiklerinin ve götür
düklerinin dökümünü bu satırların okurlarının, 
yaşadıkları ve şahit oldukları şeylerin de eşliğin
de, düşüncelerine ve yorumlarına bırakacağım.

Anayasa Profesörü Mustafa Erdoğan 28 Şu- 
bat’ı sonuçlarıyla ve özellikleriyle şu şekilde ta
nımlar: 1 - 28  Şubat’ın failleri siyasette meşrulu
ğun kaynağının halk olduğunu reddetmişlerdir. 
Onlara göre meşruluğun kaynağı halkın iradesi 
değil resmi ideolojidir, hatta onun karikatürize 
edilmiş biçimci bir türüdür. 2- 28 Şubatçılar hu
kuk tanımazlardırlar. 3-28 Şubat zihniyeti insan 
haklarına düşmandır. Bu zihniyetin insan hakla
rıyla ilişkisini “düşmanlık” kelimesiyle ifade etmek 
belki de anlamsızdır; çünkü bu kafa yapısı esasen 
“insan haklan” diye bir kavramdan habersizdir. 4 - 
28 Şubat uniform toplumdan yanadır, farklılığa 
düşmandır. 5- 28 Şubatçılar toplumu militarize 

“etmek İ s f e İ T i î ş l e f ^ r O i î t â  bir toplumu as^
keri disipline sokmaya, er ve erbaşlardan oluşan 
bir toplum kurmaya çalışmışlardır. 6 - 28 Şubat bi
lim karşıtı, dogmatik bir harekettir. Bu nedenle

üniversiteleri kışlalaştırmaya yeltenmiştir. 7 - 2 8  
Şubat kalkışması tipik bir “cahil esareti” örneği
dir... Türkiye’nin karmaşık ve devasa sorunlarını 
emir-komuta yoluyla çözebilecekleri zehabına 
[kapılmıştır]”̂ .̂

Sivil Toplumun liderlerinden birisi olan Ce- 
vat Özkaya, 28 Şubat’ı “talebi olan, vaadi olmayan 
müdahale” biçiminde tanımlar. Bu, bir “darbe” 
değil “süreç” olarak takdim edilen ve üzerinden 
altı yıl geçmiş olmasına rağmen etkilerini büyük 
oranda sürdüren “postmodern” müdahalenin en 
kısa fakat en doğru tanımlarından birisidir. Çün
kü, 28 Şubat toplumdan hep bir şeyler istemiş an
cak topluma somut bir vaatte bulunmamıştır. Ör
neğin insan haklarının ihlal edilmesinin önlen
mesi, ekonominin iyileştirilmesi, sağlık, eğitim, 
yasama,... kurumlarının sorunlarını çözümü onun 
ilgi alanlarında yer almaz. Ülkenin açık veya giz
li soyulması, ülke bağımsızlığının sorgulanmasına 
neden olacak uygulama ve antlaşmaların gerçek
leştirilmesi, ülke nüfusunun 1/3’ünün açlık sını
rında yaşaması... 28 Şubat’ın önem verdiği sorun
lar ve konular değildir. Üstelik, yargı bağımsızlığı
nı yok ederek, büyük soygunları görmezlikten ge
lerek, işsizler ordusuna değişik gerekçelerle yeni 
kitleler dahil ederek, eğitimin sorunlarını içinden 
çıkılmaz hale getirerek bizzat kendisinin sorun 
kaynağı olduğunu hiç önemsemez veya dikkatle
rin bu noktalara çekilmesine set tepkiler verir.

28 Şubat işe toplumu yıldırıp sindirerek başla
mış ve bu şekilde de devam etmiştir. Düşmanın 
moralini bozmak, ümitsizlik ve korku salmak, ge
lecek kaygısı ve yorgunluk duyguları uyandırarak 
onu kendi etkileri altına almak biçiminde tanım
lanan psikolojik savaşı, 28 Şubat topluma karşı 
son derece planlı ve başarılı şekilde uygulamış- 
tır̂ '̂ . Asıl tehlike gibi gösterilen ve müdahaleye 
gerekçe oluşturulan “tehlikeler” bir yana asıl ken
disi korku nedeni olmuş, Fikret Başkaya’nın tespi
tiyle ülke çok kısa sürede “781.000 km’lik bir kış
laya” dönüştürülmüştür25.

Sonuç Yerine;

28 Şubat nedir ve niçin var olmuştur? Bu sorula-

kuşbakışı da olsa bu soruların cevabı olabilecek 
bir şeyler ifade etmenin çabası olarak kaleme 
alınmıştır. Buradaki tespitlerimizin ise sadece bi
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ze özgü olmadığını, tespitlerimizin çoğu kimsenin 
paylaştığı görüş ve düşüncelerin bir özeti olduğu
nu da bilhassa ifade etmek gerekiyor. Bu konuda
28 Şubat sürecinin “seçilmişler” kanadında yer 
alan aktörlerinden/mağdurlarından, dönemin 
İçişleri Bakanı Meral Akşener’in tespitleri bir ör- 
nektir. 28 Şubat’ı “Anadolu’nun iradesini kırma te
şebbüsü” olarak tanımlayan Akşener, bu teşebbü- 
sün nedenini ise şöyle açıklıyor: “28 Şubat’ı ben, 
Anadolu’nun toplumsal, ekonomik, siyasi talepleri
ne, yani “siyaset kurumunun içinde ben de vanm ve 
siyaset senedini geri istiyorum” taleplerine karşı dur 
denilmesi olarak görüyorum”̂ .̂

1999'2000 adli yılı açış konuşmasında, Döne
min Yargıtay Başkanı Sami Selçuk ise cumhuriyet 
tarihi bağlamında gördüğü Türkiye’yi şöyle res
meder: “Ülkeme bakıyorum; sırtını birbirine dönmüş 
iki Türkiye. Uzun soluklu düşündüğümüzde ve ileri 
toplumlann tarihleriyle karşılaştırdığımızda, efsanevi 
bir kurtuluş savaşını başaran. Cumhuriyeti kuran, 
onca travmalara karşın demokratik sabır ve enginlik 
sınavından yüz akıyla çıkan, ekonomik ve kültürel di
namikleriyle dışa doğru patlayan, yayılan, genişleyen 
bir halk. Dipdiri, capcanh, hep ayakta... Buna karşı
lık, her şeyi geriden izleyen, kendisinin üretip devlet
leştirdiği yazık hukuka göre halkıyla mahkemelerinde 
sürtüşen, halkma güvenmeyen hep içe doğru patlayan 
yayılan, genişleyen birinci Türkiye’ye yetişemeyen, 
hastalık irisi hantal bir devlet”'̂ '̂ . Sami Selçuk’un 
resmettiği Türkiye’nin bu “hastalık irisi hantal bir 
devleti” 1990’ların başında, özelde 1980’lerden, 
genelde ise 1950’lerden sonra cidi sıkıntılar yaşa
maya başlar. Çünkü “birinci Türkiye” genişleyip 
gürbüzleştikçe, “hantal devlet” zayıflamış, yıpran
mıştır. 1990’lara gelindiğinde ise “hantal dev- 
let”den  beslenen “devletçi seçkinler” için, “devletin” 
kurtarılması bir zorunluluk halini almıştır. Bu zo
runluluğun tezahürü 28 Şubat olur. 1993 yılında 
“devleti kurtaracağından” bahseden Demirel’in 
önemli katkısıyla bu “kurtarma” işi 1997 yılından 
itibaren “tehlikenin büyüklüğüne” istinaden bir sü
rece dönüştürülür ve “gerekirse hin yıl süreceği” bir 
çok vesileyle ilan edilir. Çünkü artık “devlet”in 
adamları durumlarını ve menfaatlerini tehlikede 
görmek, her 5-10 yılda bir işlerini-güçlerini bıra
kıp konumlarını sağlamlaştırmak için sahneye 
çıkmak istememektedirler. Ancak şu var ki, hak
lılar mağdur edilebilirler ama mağlup edilemezler. 
Önemli olan haklı olmaktır. “Suyu bulandırdın”

suçlamasıyla karşı karşıya bırakılan ve altı yıldır 
büyük oranda mağdur edilen toplum mağlup edi
lemediğini göstermiştir ve göstermeye de devam 
edecektir. Çünkü haklıdır. ■
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‘̂RP’YE KARŞI SEKÜLER 
DOSTLARIMIZI DESTEKLEMELİYİZ”

ALAN MAKOVSKY 
Türkçesi: Abdullah CAN

T^ ürk siyasi hayatında önemli bir kırılma noktası 
olan 28 Şubat post-modern darbesinin 6.yıldö
nümünde, darbenin harici fikir babalanndan 

Alan Makovsky’nin 1997 yılının bahar aylarında kaleme 
aldığı bir başka makalesine bu sayımızda yer veriyoruz. 
ABD’nin ilk ve önde gelen think-tank kuruluşlarından 
The Washington Institute For Near East Policy’nin ku
rucu yöneticilerinden Makovsky bu makalesinde Refah 
Partisi iktidarına karşı gerçekleştirilen 28 Şubat derbesi- 
nin Amerika açısından temel nedenlerini ortaya koyuyor.

Refah Meselesi

Türkiye son yıllarda kısa ömürlü ve güçsüz hükü
metler nedeniyle yaşanan politik krizler içinde çal
kalanırken, istikrarsızlık, dış politikanın kilit ve be
lirleyici unsuru haline geldi. Örneğin parlamento 
dün, Kuzey Irak’taki bazı alanların uçuşa kapatılma
sı anlamına gelen OPC(Çekiç Güç)’nin süresinin 
yalnızca bir ay uzatılmasına karar verdi. Oysa alışıl
mış olanı, uzatmaların 6  aylık periyotlar halinde ol
ması idi. Daha büyük çaplı değişikliklerin olma ihti
mali ise, muhtemel bir Refah hükümetiyle iyice 
kuvvetlendi. Şubatta hükümeti kurma isteğini be
lirtmesinden bu yana Refah’ın gücü arttı ve buna 
paralel olarak Refah muhalifi sekülerlerin popülari
tesi düşmeye başladı. Ordu ise hala bir Refah hükü
metine karşı olduğunu belirtiyor. Belki açık ve di-

Arka Plan

.Türkiye’nin bu sıkıntısı, Refah Partisi’nin %21.3 oy 
oranı ile birinci olduğu, iki merkez sağ partisinden 
Mesut Yılmaz’ın ANAP’ının %19.7 oy oranı ve 
Tansu Çiller’in DYP’sinin de %19.2 oy oranını aldı
ğı Aralık ayındaki parlamento seçimleri ile başladı. 
Bu, bir bakıma sonucu net olmayan bir seçimdi. İs
lamcıların önünü kesmek amacıyla, birbirlerine çok 
yakın ideoloj ilere sahip iki partinin hiçbir zaman uz- 
laşamayan liderleri tarafından aslında kaderi belli 
olan anlamsız bir koalisyon kuruldu. Yılmaz ve Çil
ler, birbirlerini her fırsatta küçümseyen ve eleştiren 
iki lider olarak, koalisyonda bile bundan vazgeçme
yeceklerini göstermeye başladılar. Yılmaz’ın partisi 
Çiller hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla toplana
cak üç ayrı komisyonun kurulması yönünde oy kul
lanınca, Çiller de bunun üzerine hükümet ve dola
yısıyla Yılmaz aleyhine verilecek bir gensoruya ka
bul yönünde oy kullanacağını belirtti ve Yılmaz iki 
hafta sonra istifa etti.

Refah’a Bir Koalisyon Partneri?

İdeolojik yaklaşımların hakim olması durumunda, 
Refah’m hükümet olma çabası sonuç veremez; çün
kü başka hiçbir büyük parti onun Batı ve İsrail kar
şıtı tutumunu paylaşmıyor. Fakat Çiller veya diğer 
sekülerlerin farklı düşünceler doğrultusunda Re-

rekt bir müdahale şu şartlarda pek olası görünmüyor;-------fah’la-birleşme fikrine sıcak bakabilecekleri görünü-
yor. Örneğin, Çiller İslamcıları kendi safında yer al
maları noktasında ikna edebilirse, yolsuzluk iddiala
rı ve hakkında kurulan komisyonlardan birer birer

ancak ordu perde arkasından seküler politikacılar ve 
güç odaklarını yönlendirebilecek bir güce sahip bir 
kurum.
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sıyrılabilir. Refah Partisi Çiller aleyhine bir araştır
ma komisyonu kurulmasını reddederse bu, Çiller için 
Refah’la anlaşacaklarına dair bir sinyal anlamına ge- 
lir. Ancak tüm bunlara rağmen yine de, bazı önemli 
odakların partisinden desteklerini çekeceği endişesi 
ve böylece politik kredisini tüketme korkusu Çiller’i 
bir an evvel koalisyonu kurma konusunda sınırlandı- 
rıyor. Ayrıca olası bir Refah-Doğruyol koalisyonu
nun meclis çoğunluğunu sadece 14 koltukla elde 
edecek olması, ayrı bir endişe nedeni Çiller için. Fa
kat bununla birlikte kendisinin bu koalisyonu ger
çekleştirememesi durumunda Yılmaz’ın Refah ile pa
zarlığa girişmesi ihtimali de Çiller’i epeyce zorlayan 
hususlardan biri. Kaldı ki, Yılmaz Şubat ayında Re
fah ile anlaşma sürecinin son aşamasında vazgeçmiş
ti! Parlamentodaki diğer iki önemli parti ise merkez 
sol partileri olduğundan Refah’la bir koalisyonu ka
bul etmeleri kesinlikle söz konusu değil zaten.

Artan Kutuplaşma

1996 yılında, İsrail-Türkiye ilişkilerinin yoğunlaş
masıyla, Refah ve seküler elit arasındaki uçurum iyi
ce açılmış oldu. Şubat ayının sonlarında İsrail ile 
imzalanan askeri anlaşma, Mart ayında da cumhur
başkanı Demirel’in İsrail ziyareti ve sonrasında im
zalanan serbest ticaret anlaşması ve yapılan diğer 
düzenlemeler bu durumun başlıca nedenleri idi. Re
fah yıllardan beri anti-Siyonist -aslında anti-semi- 
tist' söylemler ve yaklaşımlar içerisinde olmuş ve ik
tidara gelmesi halinde İsrail ile yapılan askeri anlaş
maları feshedeceğini belirtmişti. Bu söylediklerinde 
başarılı olamasa dahi, ikili ilişkilerde belirgin bir so
ğukluk yaşanacak ve bu elbette Türk ordusu açısın
dan çok da hoş karşılanacak bir gelişme olmayacak
tır. Bu dönemde siyasi alanda Refah’ın yararına olan 
üç trend gelişti:

1' Refah güçlenmeye başladı: Refah, muhalifle
rinin bile hayranlığını kazanacak şekilde Yılmaz- 
Çiller koalisyonunu devirmek için bütün şartları 
oluşturdu. İlkin, meclis araştırmaları ve komisyonlar 
yoluyla Çiller’e yolsuzluk nedeniyle yargı yolunu 
açacak süreci başlattı. Böylece koalisyon ortakları 
arasındaki güvensizlik kozunu iyi kullanmış oldu ve 
aynı zamanda sekülerlerin üzerine yolsuzluk damga
sı vurulmuş oldu. Sonra, hükümetin güvenoyu ço
ğunluğunu çökertecek süreci başarıyla takip etti. Ve 
son olarak, Türk basını 2 Hazirandaki yerel seçim
lerde Refah partisinin oyların üçte birini alarak bir 
seçim zaferi kazandığını deklare etti. Bu, partinin

yükselişinin tescili anlamına geliyordu.
2 ' Refah’ın seküler muhalifleri kredilerini yi

tirdiler: Ekonomik sorunların her geçen gün artma
sı, bitmek bilmeyen siyasi çekişmeler, bunun yanı sı
ra Çiller’in yolsuzluk iddialarıyla sarsılması Yılmaz- 
Çiller koalisyonunun miadını doldurduğunu gösteri
yordu.

3- Refah’ı hükümet içerisinde görmeye katlan
mak zorunda kalan sekülerlerin sayısı giderek art
tı: Bunlar, gazeteciler, akademisyenler ve bazı 
önemli iş çevrelerinden oluşuyor. Bazı sekülerler 
Refah’m artık kaçınılmaz olarak hükümet içerisinde 
olacağını görüp, İslamcıların popülaritesini düşür
menin tek yolunun böylesine feci bir ekonomik dö
nemde onları hükümet sorumluluğuyla karşı karşıya 
getirmek olduğunu düşünüyorlardı. Alternatif seçe
nekler -Erken seçim veya Refah’ı dışlayan bir hükü
met- Refah’m gücünü artırmaktan başka bir işe ya
ramazdı.

Bundan Sonra Ne Olur?

Kabaca konuşursak, önümüzde iki olasılık var; ya 
anayasa gereği Yılmaz’ın istifasından kırk beş gün 
sonra yeni bir hükümet kurulur veya seçimlere gidi
lir. Fakat başka olasılıklar da mümkün. Mesela De- 
mirel herhangi bir parlamento üyesine- parti lideri 
olmayabilir- hükümeti kurma görevi verebilir. Eğer 
seçimler harici bir seküler hükümet oluşturulmak is
teniyorsa bunun, parti lideri olmayan bir kişi tara
fından kurulması en makulüdür. Çiller ve Yılmaz’ın 
birlikte çalışamadıkları aşikar iken, meclis aritmeti
ği Refah’ı dışlayan bir hükümet oluşumu için bu iki 
partinin de katılımını zorunlu hale getiriyor. Bunun 
yanında ayrı bir ihtimal de Demirel’in ülkeyi seçime 
götürecek geçici bir mutabakat hükümetini görev
lendirmesidir. Böyle bir hükümet uzun bir zaman 
güçlü kalabilir. Çünkü anayasa, gelecek seçimler 
için kesin ve özel bir zaman dilimini zorunlu tutmu
yor. Demirel de özellikle bu ihtimal üzerinde yoğun
laşıyor ve politikacıları hükümeti kurma sürecini 
hızlandırmaya sevkediyor. Yedi kez başbakan olan 
Demirel’in “gerekirse sekizinci hükümeti kurmaktan 
da memnun olurum” ifadesi de bu amacı işaret edi
yor. Tabi bütün bu süreçte, kendisini Atatürk’ün 
mirasının koruyucusu olarak gören ve Türkiye’nin 
rotasını batılılaşmak olarak çizen Türk ordusunun 
etkisi fazlasıyla kendisini hissettiriyor. Ordu şu ana 
dek Türk politikasına üç kez doğrudan müdahale et
ti: 1960, 1971 ve 1980, geçtiğimiz Şubat ayında ise
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Yılmaz'Çiller evliliğinin yapılmasını zorladı. Hem 
yapılan bu müdahaleler, hem de senelerden beridir 
süregelen orduya saygı geleneği, ordunun Türk hal
kının geneli tarafından sevilmesini ve politikacılar 
üzerindeki etkisini korumasını sağlıyor. Yine de Re- 
fah katılımlı bir hükümete kesin olarak karşı oldu- 
ğunu söylemekten ve göstermekten geri durmuyor. 
Şurası tartışılmaz ki, Türk politikasının ana ve bas
kın teması Refah problemidir -Refah’ı kat’i surette 
dışlamak mı; yoksa kabul edebilmek mi? Ne olursa 
olsun gelecekte kurulacak Refahlı veya Refahsız bir 
hükümetin politik, sosyal, ekonomik konulardaki tı
kanıklığı ve %80 enflasyon dolayısıyla yaşanan sı
kıntıları giderebilmek için ihtiyaç duyulan kaynak
ları bulması çok zor görünüyor. Güçlü, çoğunluk ta
rafından desteklenen bir liderliğin sağlanamaması, 
istikrarsız hükümetler, politikacıların milli menfaat
leri kendi menfaatlerinin üstünde görme noktasında 
gösterdikleri zaaf Türk politikasını daha da içinden 
çıkılmaz problemlerle yüz yüze getiriyor. Bu çalkan
tılı dönemde, cumhurbaşkanı Demirel ve yarısı sivil 
diğer yarısı askeri üyelerden oluşan ve çoğu zaman 
hükümet üzerinde etkili bir tavsiye kurulu niteliğin
deki MGK, ulusal güvenlik ve istikrarın sağlanma
sında önemli rol oynayacaktır.

Amerikan Politikası (Ne Olmalı?)

Amerikalılar uzun vadeli hedefleri ABD çıkarlarına 
ters düşen bir liderin başında bulunduğu bir mütte
fike karşı nasıl hareket edeceği konusunda nadir iki
lemler yaşamıştır. Bu zamana dek herhangi bir kriz 
olmadı, söylediğimiz gibi Erbakan Türkiye’nin dış 
politikasını koritrol etmiyor ve temel Türk politika- 
ları(NATO, ABD ile olan güvenlik bağlan) şimdi
lik yolunda gidiyor. Bu nedenle, Amerikan politika
sı küçük bir ayarlamaya ihtiyaç duyuyor, bir revizyo
na değil. Washington çift yönlü bir politika izlemek 
zorunda: Erbakan ve yandaşlarını uzak tutarken 
dostlarını ve uzun vadeli çıkarlarını desteklemeli. 
Böylesi bir politika birçok unsurdan meydana gel
melidir;

Dostlarımızı desteklemeliyiz. Amerikan taraftarı 
Türkler, ordu da dahil olmak üzere, ABD ile olan 
ikili ilişkilerin değerini diğer/öteki Türklere göstere
bilmelidir. Bana göre, Washington Türkiye’yi temel 

^a îa-uzun vadeli-ilifkilerimiâ etkileyen^her konuda 
desteklemelidir. Savunma bağlan her zaman ikili 
ilişkilerin çimentosunu oluşturmuş ve Türkiye’yi Ba
tıya bağlayan etkili bir araç olagelmiştir, bu nedenle

ABD Türkiye’nin Amerikan silahlarına sahip olma
sını temin etmelidir. Bu bağlamda, Clinton yönetimi 
Amerikan hükümetinde Türkiye’nin silah alımına 
olan muhalefete karşı içten bir şekilde mücadele et
melidir zira son aylarda söz verilen iki silah satışı en
gellenmektedir. Bunun bir sonucu olarak da, birçok 
Türk 1975-78 arasındaki gerçek silah ambargosunu 
hatırlar biçimde(Türkiye’nin 1974’te Kıbrıs’a silahlı 
müdahalesini takiben) Washington’un deklare edil
memiş gizli bir ambargo uyguladığı suçlamasını yö
neltiyor ve bu ABD’ye olan kızgınlığı besliyor. Ame
rikan karşıtı geçmişi göz önüne alındığında, siyasal 
olarak bu düşüncelerden en çok faydalanan Erba
kan’ın Refah Partisi oluyor. Sekülerler özel görüşme
lerde Amerikalılardan “Türkleri Erbakan’ın kolları
na atmayacağı”nın garantisini istiyorlar.

Sekülerizmi desteklemeliyiz. Sekülerizm konu
sundaki mütereddit açıklamalar Amerika’nın sekü- 
ler Batı yanlısı yapılanmadaki dostlarını yaralıyor. 
Dışişleri sözcüsü Nicholas Bums, Erbakan’ın göreve 
gelmesinin ardından gazetecilere kısaca “seküle
rizm” in ABD-Türkiye ilişkilerinin iyi yürümesi için 
“bir şart olmadığı”nı açıkladı. ABD’nin Türkiye’de
ki Sekülerizmin güçlü biçimde desteklemesi yönün
deki geleneksel politikasından böylesine bir sapma, 
içerdekilere göre bir hata, Türk gazetecinin sorusu
na irticalen verilmiş bir cevap idi. Dahası, sonraki 
Dışişleri Bakanlığı açıklamalan(Türkiye’den dönü
şünün ardından Madeleine Aibright’ın açıklaması 
da dahil) Washington’un Türkiye’deki sekülarizme 
verdiği önemi vurgulayarak bu sözü hemen geri al
mış oldu. Yine de, Bums’un açıklaması bir tortu bı
raktı. Bu, İslâmî basın tarafından Amerika’nın Erba- 
kan’a verdiği desteğin bir ifadesi olarak yorumlandı 
ve bugüne kadar bazı Türk Seküleristler durumu dü
zeltmek için gerekenin yeterince yapılmadığı konu
sunda şikayetçi oldular.

Erbakan’a mesafeli yaklaşmalıyız. ABD hüküme
ti sakin bir protokol çizgisi tutturmalı, Erbakan’ın si
yasi kredisini artıracak hiçbir şey yapmamalı; özellik
le Washington’a davet etmemelidir. Washing
ton’un, Türkiye’nin iç politikasını etkileme olanağı 
sınırlı, ancak ABD’nin onayını almış olmak her 
Türk liderinin arzuladığı birşeydir. Bu nedenle, Erba
kan göreve geldiğinden yalnızca birkaç hafta sonra 
Amerikan büyükelçiliğinde verilen 4 Temmuz parti- 
sine kaMİmakta(elçi ile samimi bir fotoğraf da çektir- 
di) acele etti. Mümkün olduğunca, ABD hükümeti 
Erbakan ve yandaşlarından çok Sekülerist bakanlar
la ve yüksek kariyer sahibi görevlilerle görüşmelidir.
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Bazı açılardan, bu Türkiye’ye yönelik geleneksel şek
linden farklı sınırlı bir politika izlenmesi anlamına 
gelebilir. Örneğin, ABD Refah’ın popülist, bütçe 
dengesini bozucu politikalarını desteklemek için 
Uluslararası Para Fonu(IMF)’deki manivela gücünü 
kullanmamalıdır. Ekonomik performans birçok ülke
de olduğu gibi, Türkiye’de de hükümet popülaritesi
nin yumuşak kamıdır. Refah’ın bu iki güce sahip ol
ması da engellenmelidir, bunlar geniş kalabalıkları 
memnun eden politikalar ve uluslararası finansal ku- 
rumlardan sağlanacak kredilerdir.

Erbakan’ın retoriğine sert karşılık vermeliyiz. Dı
şişleri sözcüsü Bums Erbakan hükümetinin ilk hafta
larında hükümeti, Washington’un “söylemleri dinle
yeceği ve hareketleri izleyeceği” konusunda uyardı. 
Washington bu zamana kadar bunu yaptı, ancak ye
terince sıklıkta ve ustalıkta değil. Örneğin, ABD Er
bakan’ın Libya’ya gezisini eleştirdi fakat Amerika’yı 
terörizmle suçlaması ve Kaddafi ile terörizmle müca
dele planları yapması karşısında sessiz kaldı. Bu yak
laşım, birçok Türkün Kaddafi’yi sevmediği ancak yi
ne de başbakanlarının selefleri gibi(Libya ile ilişkile
rin geliştirilmesinden çok oradaki Türk şirketlerinin 
işlerini sağlama almak amacıyla yapılan) Trablus’u 
ziyaretini desteklediği Türkiye’de hedefi tutturama
dı. Washington ayrıca Erbakan ABD’nin Türkiye’de 
Kürtçü bölücülüğü desteklediğini iddia ettiğinde de 
sessiz kalmayı tercih etti. Bunun yerine sert bir ya
lanlama ve özür talebinde bulunulmalıydı. Açıkça, 
Amerikan yönetimi Erbakan’la sürgit bir söylem sa
vaşına girmek istemiyor, fakat bütün bunlara boyun 
eğmiş gibi görünmemek için onun daha korkunç it
hamlarını görmezden gelemez.

Söylendiği gibi, çift yönlü biı puliLikayı uygula
mak basit olmayacak. Washington yalnızca Erba- 
kan’a soğuk davranayım derken Türkiye’nin uzun 
vadeli çıkarlarını zedelememelidir. Bu nedenle, ge
rekli desteği vermek bazen ister istemez Erbakan’ın 
siyasi gücünü artıracaktır. Washington Türk başba
kanı ile müzakere etmemeli ya da ona sözlü tokat at
ma arayışında olmamalıdır ancak gerektiğinde güçlü 
biçimde karşılık vermelidir. Bu politika incelikle uy
gun durumda uygulanmalıdır. Erbakan hükümeti ge
rekli ekonomik kriterleri yerine getirdiğinde, Ame
rika’nın IMF yardımı için destek vermesi uygun ola
caktır. Erbakan’ın Ağustos 1996’da İran’a yaptığı 
gezide imzaladığı 23 milyar dolarlık doğalgaz- bom 
hattı anlaşması enerji bağımlısı Türkiye’de geniş 
destek gördü, dolayısıyla ABD’nin Türkiye’ye karşı 
yaptırımları tekrar başlatması(İran-Libya Yaptırım

ları Yasasına binaen) büyük olasılıkla geri tepecek, 
ABD karşıtı düşüncelerin yükselmesine ve Erba- 
kan’ın lehine neden olacaktır.

Türkiye’nin önemini tekrarlamalıyız. Türki
ye’nin ABD çıkarları açısından önemi tartışılmaz. 
NATO’da, Kuzeyden Keşif/İzleme Gücü ve Bos
na/Hırvat Federasyonu ordusunun eğitim ve dona
nımında önde gelen bir ülke. Orta Asya’da Mosko
va ve Tahran’a karşı makul bir alternatif sunuyor, 
terörizmi destekleyen üç ülke önünde bir siper/istih
kam olarak duruyor ve Arap-Israil barış sürecine 
destek veren Müslüman bir ülke olma konumunu 
sürdürüyor. Ayrıca Müslüman Ortadoğu’daki tek 
demokrasi olarak yerini koruyor. ABD’nin Türki
ye’ye olan desteği önde gelen Amerikan yetkilileri 
tarafından ve altı çizilerek vurgulanmalıdır.

Tutarlı bir politika geliştirmeli ve istikrarlı bi
çimde uygulamalıyız. ABD’nin Türkiye politikası 
soğuk savaşın sona ermesinden bu yana geçen sekiz 
yıllık sürede gelgitlerle dolu oldu. Dışişlerindeki he
men her yeni başkan yardımcısı yeni bir politika ge
liştiriyor ya da buna başkanlık ediyor. 1989’dan bu 
yana bu beş kez değişti. Türkiye ilk defa Sovyetlerin 
çöküşünün ardından stratejik önemini yitirmiş gö
rüldü. Ardından gelen Kuveyt krizi Türkiye’nin ye
niden stratejik bir varlık olarak görülmesine neden 
oldu. Clinton yönetimi ile birlikte, insan haklan ne
redeyse belirleyici endişe haline geldi. Bu 1995’te, 
Dışişleri Bakan yardımcısı Richard Holbrooke’un 
Türkiye’yi “Avrasya kıtasında ABD için önemli 
olan her konunun merkezi”nde görmesi ile değişti. 
Holbrooke insan haklarının da önemli olduğunu 
ancak bu konunun ABD-Türkiye ilişkilerini bozma
sına izin vermeyeceklerini vurguladı. Holbrooke’un 
Şubat 1996’da görevden ayrılması (açık olmak gere
kirse, kısmen Erbakan’ın getirdiği birtakım belirsiz
likler nedeniyle)yeni bir yönelim dönemini başlattı. 
Kısa süren Holbrooke döneminde Ankara Washing
ton’un küresel stratejisinde nasıl bir yere sahip oldu
ğunu ve insan hakları sorunu için gerekli çabaların
da güçlü bir destek aldığını gördü. O dönem 
ABD’nin bir geri dönüş arayışında olmasını gerekti
ren bir model sunuyor.

Washington son yıllarda Türkiye’ye yönelik 
prensipli ve tutarlı bir politika izleyemedi. Bu ne
denle, Erbakan dönemi Amerikalı yetkililerin Türk- 
lere yönelik soğuk savaşın sona ermesinden bu yana 
eksikliği duyulan, tutarlı ve sağlam bir politika plan
lamaları için bir teşvik unsuru olması bakımından 
yararlı olabilir. ■
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İSLAM DÜŞÜNCESİNİN 
ÇAĞDAŞ EĞİLİMLERİNE 
SOSYOLOJİK YAKLAŞIM

Dr. MUSTAFA TEKİN

B atı dünyasının ortodoksisini oluşturan 
Greko'Romen kültürünün, tarihin bu 
anında kazandığı düşünsel formun öneri

lerinin bir tezahürü olarak, özellikle 19. ve 20. 
yüzyıl boyunca global ölçekte yaşanan gelişmeler, 
bugün gelinen noktada, “İslam düşüncesi” kavra
mı üzerinde konuşulmasını daha anlamlı hale ge
tirmektedir. Çünkü bu önerilerin ortaya çıkardığı 
kırılma ve gerilimler, hatta kaos ve krizler, aynı 
paradigma içinden çözülmeye çalışıldıkça, İslam 
düşüncesi Batı’nın kimi zaman farkında olmadan 
farklı medeniyet daireleri içerisinde altını çizdiği 
bir olgu olarak görünmektedir. Bunun “Tarihin 
Sonu”, “medeniyetler çatışması” gibi global dü
şünsel düzeyde, küresel aktörlerin Ortadoğu ve İs
lam dünyasındaki gelişmelere yönelik yakın ilgisi 
gibi pratik düzeyde tezahürlerini gözlemlemek 
mümkündür.

İslam dünyasında son bir kaç yüzyıllık süreç 
göz önüne alındığında, İslam düşüncesinin kendi 
dilini kuramadığını gözlemlemekteyiz. Bu durum, 
İslam düşüncesinin özellikle son bir kaç yüzyıl bo
yunca global ölçekte, gelişen sosyolojik temayül
ler doğrultusunda bir form kazandığı düşüncesine 
bizi sevk etmektedir.

Konuyu Türkiye özeline taşıdığımızda özellik
le 19901ar boyunca yaşanan gelişmeler, dünya öl
çeğinde yaygın tavrın giderek baskın bir nitelik

şaşında etkileyiciliğini, hatta belirleyiciliğini ke
sin bir şekilde hissettirmektedir. Biz bu makale
mizde öncelikle, İslam düşüncesinin Hz. Peygam- 
ber’den (SAV) başlayan tarihini ve arka planını 
sosyolojik bir perspektiften tahlil etmeye çalışa
rak, elde edeceğimiz olgusal unsurların günümüz 
İslam düşüncesinin inşasında ne ölçüde yer aldı
ğını ve gelişen sosyolojik temayüllerin, İslam dü
şüncesinin inşasında ne oranda belirleyici oldu
ğunu tartışmaya çalışacağız.

Teorik Çerçeve Ya da Tarihi Arka Plan

“Tevhid” kavramı etrafında örüntülenmiş bir dü
şünsel çerçevenin, aslında Hz.Adem’den (AS) 
beri süregelen serüvenini bir tarih felsefesi oluştu
racak düzeyde okumak, bir yandan daha net ens
tantaneleri önümüze getireceği gibi, diğer yandan 
sosyolojik açıdan önem taşıyan düzenlilik ve sü
reklilikleri de görmemize katkıda bulunabilecek
tir. Fakat burada “tarih felsefesi” gibi daha derin
likli tahlillerin daha uzun vadeli araştırmaların 
konusu olacağı gerçeğinden hareketle, sadece ge
nel batlarıyla bazı düzenlilikleri “şimdi” ve “gele
ceğin” inşası için ele alabiliriz. Çünkü Cabiri’nin 
de dediği gibi, “mazi” şimdiki olayda “ondan ka- 
lan”la incelenir, “şimdi”sine bakmadan özü ve 
gerçeğini kavramak için incelenmez...^

Öncelikle İslam, Hz.Adem’den bu yana de-
haline geldiğinin işaretlerini vermektedir. Aslın- 
da sadece 1990’lara götürülemeyecek kadar derin 
tarihi ve aynı zamanda düşünsel, sosyolojik vs. 
uzanımlara sahip bu olgu, İslam düşüncesinin in-

vam eden ilahi dinin genel adı olmak bakımın- 
dan ortak bir kabul özelliği taşımaktadır. Bu bağ
lamda, değişik sosyal formlar kazanmakla birlikte 
peygamberler, ortak bir pratiğe zemin hazırlayan
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düşünsel sürekliliği öne çıkaran, toplumsal gel- 
gitleri de bu çerçevede bir anlatımın konusu kılan 
tarihi aktörler olarak dikkat çekmektedirler.

Buna göre öncelikle, düşünsel düzeyde pey
gamberler dolayımıyla dinin, zihinsel ve kavram- 
sal düzeltmeleri içeren dünyaya bakış perspektifi 
geliştirmiş olmasının altı çizilmelidir. Varlığa se- 
küler bakış açısından ve güç parantezinden yakla
şan yaşam biçimlerinin gittikçe içselleştirilmesi 
ve “normalleşmesi”, yeni bir peygamberin gönde
rilişinin meşruiyet zeminini oluştururken, dinin 
geliştirdiği yeni perspektifi, öncelikle zihinsel bo
yutta belirleyici kılması söz konusudur. Tarih bo
yunca peygamberler dolayımıyla dinin her top
lumda, bu kavramsal düzeltmeyi öncelikli olarak 
gerçekleştirmeye çalıştığını söyleyebiliriz ki, bu
nu, “kavramları yeniden tanımlama” şeklinde 
isimlendirmek mümkündür.

“Kavramları yeniden tanımlamak” sözüne yo- 
ğunlaşıldığında, bir kaç noktanın altını önemle 
çizmek gerekecektir. Bunlar; “süreklilik” ve “pers
pektif’tir. Perspektif, yukarıda da belirtildiği gibi 
mevcut verili olan düşünsel çerçevenin meşruiye
tini sorgulayarak, farklı bir bakış açısı önermekte
dir. Bu bağlamda kavramları farklı bir perspektif
le yeniden tanımlamaya tabi tutar. Dolayısıyla ge
nel anlamda bu kavramlar türedi değildir ve söz 
konusu toplum için tarihsel uzanımlara sahiptir. 
Fakat diğer yandan din, bunların yanı sıra yeni 
kavramlar oluşturup tanımlayarak bunları toplu
mun bilincine sunar. Burada önemle belirtilmesi 
gereken husus; dinin toplumsal hafızanın anlam 
haritasında bir tanıma sahip olan kavramları eski 
perspektiften kurtarmasıdır. Böylece din, öncelik
le düşünsel boyutta kendi dilini oluşturmaktadır.

Şüphesiz dinin kendi dili, insanların yaşamla
rında kimi sınırlılıklarla birlikte farklı bir bütün
lük de oluşturmaktadır. Hayata bakış ve hayatı 
inşa ediş biçiminde, detay unsurlarda daha net 
gözlemlenebilecek bu dil, dışarıdan bakışla kimi 
eleştirilere konu olsa bile, son kertede, o bütünlü
ğün içinde bir anlam taşımaktadır. Aydın’ın da 
belirttiği gibi, İslami düşünce, salt ‘dini’ ya da salt 
‘fonksiyonel’ ya da ‘toplumsal’dır değerlendirme
leri karşısında asıl söylenmesi gereken şey; bu dü
şüncenin bütüncül olmasıdır.2  Yine Faruki de ay
nı noktaya eğilerek, 1 1 . yüzyıldan itibaren İslam 
dünyasındaki değişim ve dönüşümleri bu bütün
lük fikrinin kaybolmasına bağlamaktadır.^ Nite

kim bu bütünlük fikrinin kayboluşunu, daha ileri- 
ki dönemlerde içtihadın sadece fıkıhla sınırlan- 
ması"̂  şeklindeki tezahürlerinde de gözlemlemek 
mümkündür.

Diğer yandan bu dil, öncesinden tamamen ko
puk olmadığı gibi toplumdaki genel-geçer tüm 
sosyolojik dinamikleri de kullanan bir niteliğe sa
hiptir. Dolayısıyla bu anlamda, eskiden radikal 
bir kopuşa değil, sürekliliğe vurgu yapar. Bir baş
ka deyişle, herhangi bir kavramın sosyal hayatta 
yaşanılan realite itibarıyla kendi sınırlarını aşan 
bir aşırılığı temsil etmesi durumunda bile, bizzat 
kavramın kendisine retçi bir tutumla yaklaşmaz; 
onu yeniden tanımlar. Bu, din dilinin kendi bü
tünlüğü içinde o kavramı, “vasat” bir yaşam tec
rübesinin içinde yeniden tanımlamak şeklinde de 
okunabilir. Kur’an-ı Kerim indiği toplumun kül
türel yapısındaki sürekliliği gözardı etmeksizin ve 
tüm sosyolojik realiteleri kullanarak bir düşünsel 
zemin inşa etmiş, Hz.Peygamber’in (SAV) uygu
lamaları ise, bunu hem bir sosyal bağlama oturt
muş, hem de örneklendirmiş tir. Hz.Peygamber 
(SAV) Kur’an-ı Kerim’in örnekliğini oluşturan 
yaşamında, toplumun işlerliğinde önemli yer tu
tan aşiret, kabile, kavim, akraba ilişkileri, aile, ge
lenek, sosyal norm ve değerler vs. gibi sosyolojik 
realitelere karşı tamamen retçi bir tutum içinde 
olmamıştır. Şüphesiz bu sosyolojik realiteler, o 
günkü toplumsal işlerliği içinde tüm boyutlarıyla 
kabullenilen olgular da değildirler. Dolayısıyla 
Kur’an-ı Kerim, kabileciliği reddederken kabile 
gerçeğini, gelenekçiliği reddederken gelenek ger
çeğini göz önünde bulundurmuştur.

Burada “sosyal bağlam” açısından asıl tartışıl
ması gereken konu; Kur’an-ı Kerim’in insan ve 
esasta bizi ilgilendiren toplumsal hayatta karşılığı 
bulunmayan bir düşünsel inşaya girişmemesi ile, 
sosyal gerçeklikten kopuk bir anlam ve tanım çer
çevesi getirmemesidir. Sıklıkla tekrar edilen, 
“Kur’an-ı Kerim’in uzun bir zaman dilimi içerisin
de gerçekleşen nüzul süreci ile sosyal ihtiyaç ve 
gelişmelerin paralel gittiği” argümanı, herhalde 
tam da bu noktada anlam bulmaktadır. Mekki ve 
Medeni ayetlerin kendi içerisinde taşıdığı konu 
bütünlükleri ve belirli alanlara yoğunlaşması, 
vahyin ilk indiği zamandan itibaren gündemi 
meşgul eden konulara Kur’-an-ı Kerim’in cevap, 
tanım ve tartışmalar biçiminde karşılıkları, bir 
yandan sosyal hayat ile din arasındaki kopmaz
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ilişkiyi; daha da önemlisi sosyal hayat ve düşünsel 
inşa arasındaki yakın birlikteliği teyit etmektedir. 
Fakat bu aynı zamanda, düşünsel inşada sosyal 
gerçeklik ile metin arasındaki muhtemel mesafe
lerin/vakumun giderilmesinde hangisinin merke
ze alınacağı gibi bir problemi de beraberinde tar- 
tışmayı gerektirmektedir. Çünkü modern zaman
larda en önemli tartışma konularında birisini bu 
oluşturmaktadır ki, özellikle son bir kaç yüzyıllık 
İslam düşüncesi serüveni, bunun en net biçimde 
izlenebildiği bir alan olarak dikkat çekmektedir.

Diğer yandan Kur’an-ı Kerim, halen kullanım
da olan ya da kendisinin teklif ettiği kavramları, 
o gün denk geldiği sosyal bağlamlarından kopar
mamış; söz gelimi, nifak, takva, tevhid gibi kav
ramları bu bağlantıları içinde tanımlamıştır. Do
layısıyla sosyal realiteyi de içine alan, fakat bir 
noktada yerelin yansıması olan sosyal realiteyi de 
aşarak evrensele doğru genişleyecek bir kavramsal 
çerçeve kurmuştur. Burada şu hususun önemle al
tını çizmek gerekir ki, Kur’an-ı Kerim, kendisini 
bir toplumla sınırlayacak ya da bir kereliğine ta
rihsel bir evrensellik anlayışını kurgulayan detay
lı bir düşünsel plan çizmemekte; anahatlarını 
(outline) belirlediği bir çerçeveye, insan katili' 
mini amaçlayan dinamik bir süreç hedeflemek
tedir.

“Süreklilik” ve “sosyal bağlam” gibi kavramlar 
dolayımıyla İslam dini üzerinden bir noktaya da
ha atıf yapmak konunun bütünlüğü açısından 
önem taşımaktadır. Hz. Peygamber’in (SAV), 
mevcut verili olan yaşam biçimine karşı geliştirdi
ği eleştiriyi tanımladığımızda, tartışılması gere
ken iki alan ortaya çıkmaktadır. Bunlardan ilki; 
geniş bir uzanıma sahip olan bu eleştirinin rant 
elde etmeye yönelik olmaması ve dinamikten 
yoksun bulunmamasıdır. Daha önemli olan İkin
cisi de; kendi dinamikleri üzerinde yükselen bu 
eleştirinin, kendi üzerine kapanan bir ideolojik 
tavra dönüşmemesidir. Bunun anlamı; Hz. Pey
gamber’in özellikle düşünsel düzeyde eleştiri ge
tirmekle birlikte ortak yaşam alanlarından kop
mamış olması; bir başka deyişle, gettolaşma içine 
girmemesidir. Ortak yaşam alanlarının paylaşımı, 
aslında düşünsel inşada çok önemli rol oynayan 

"IbTr noktadır. Çünkü,^ü ortak somnîann“b"e 
ce paylaşılması ve bunlara ortak çözümlerin üre
tilmesi anlamında gettolaşmayı önlediği gibi, bir 
gerginlik ortamını azaltarak kutuplaşmaların kes

kinleşmesinin önüne geçer. Dolayısıyla düşünce 
ve yaşam pratikleri açısından oluşan her bir fark
lılık, düşünsel inşa sırasında kendi steril ortamla
rına çekilerek, gerçeklerden kopuk bir alana doğ
ru savrulmaktan kurtulacaktır.

“Sosyal bağlam” kavramı, bir yandan bütün
lükten kopmadan yerelliği önceleyen ve düşünce
lerin o toplumsal yapının kodlarıyla örtüştürül- 
mesini ifade ederken, aynı zamanda evrensellik- 
yerellik ya da tarihsellik-evrensellik gibi son dö
nemlerde tekrar tartışma konusu oluşturan prob
lemleri de açığa çıkarır. Çünkü “sosyal bağlam” 
kavramı, gerçekten kullanımı ileriye götürüldü
ğünde, dinin ilk düşünsel inşasını o döneme mah
kum etmek gibi amorf bir dilsel yapıya dönüşebi
lir. Bu durum, beraberinde sadece İslam düşünce
sinin değil, herhangi bir düşüncenin ince çizgile
re ne denli dikkat etmesi gerektiği konusunda bir 
işaret olarak görülebilir.

Hz. Peygamber’in (SAV) vefatının ardından 
İslam düşüncesi, yaşanan sosyal olaylar ve dönü
şümlerle ilginç formlara tanıklık ederek, modem 
zamanların da sıklıkla yüzünü diktiği bir dönem 
olarak dikkat çekmektedir. Ehl-i Sünnet’ten, 
Mu’tezile’ye, İmam Gazali ve İbn Rüşd’den Os- 
manlı’ya kadar düşünsel anlamda öne çıkan isim 
ve kavramlar, İslam dünyasının farklı referansları
nı da oluşturdular. Bazan da bu isimler üzerinden 
refleksif bir çekişme ve tartışma ortamı yaratılmış, 
isimlerin taşıdığı içerimler öne çıkarılarak bir fik
rin meşrulaştırılması ameliyesinde kullanılmıştır. 
Fakat Hz. Peygamber’den (SAV) sonra yaşanan 
gelişmeler kanaatimizce, İslam düşüncesi açısın
dan iki noktanın altının çizilmesini gerektirmek
tedir. Bunlardan birisi, İslam dünyasının genişle
mesine paralel olarak farklı kültürleri kendi coğ
rafyasına katmasıyla düşünce dünyasında meyda
na gelen değişim ve buna bağlı tartışmalardır. 
İkincisi de, o zamandan bugüne kadar uzanan ta
rihsel süreçte, temel tartışma konularının gerek 
İslam düşüncesinin oluşumunda gerekse yönse- 
melerinde belirleyici olmasıdır. Burada şu nokta
nın altını çizmek gerekmektedir; Hz.Peygam- 
ber’in (SAV) irtihalinin ardından genişleyen kül
tür dairesi, İslam dünyasının düşünsel anlamda 

"dimm1 küğinîn~eTr'önemtjrn^enierinden birisi- 
dir. Ancak bu kültürel genişleme ya da kültürel 
karşılaşmanın çoğu yazında ifade edildiği gibi bir 
“meydan okuma” olduğunu söylemek zor görün
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mektedir. O yazınlarda, İslam dünyasına iki veya 
üç büyük meydan okumadan söz edilmektedir. 
Bunlar; dört halife dönemiyle birlikte meydana 
gelen coğrafi genişlemeye paralel kültürel karşı
laşmalar, Moğol istilası ve modernleşmedir. Ka
naatimizce, İslam dünyasmın içinde bulunduğu 
konum ve konjonktürel şartlar dikkate alındığın
da, meydan okumanın gerçekleştiği tek sürecin 
modernleşme olduğunu söylemek mümkündür. 
Bizim Hz. Peygamber’in (SAV) irtihalinden son
raki süreçte İslam dünyasının diğer kültürlerle 
karşılaşması ve Moğol istilalarını bir meydan oku
ma olarak değerlendirmememiz, ilkinin kendi do
ğal seyri içerisinde İslam dünyasının galip ve fark
lı düşünceleri kendisine eklemleyebilmesi, İkinci
sinin de paradigmaya yönelik değil daha çok 
kontrolsüz bir şiddet içermesi ve şiddet üzerinde 
yoğunlaşması sebebiyledir. Fakat bu karşılaşmala
rın, İslam dünyasında bazı sarsıntı ve dönüşümle
re sebebiyet vermesi tartışmanın başka bir boyu
tudur.

Hz.Peygamber’in (SAV) irtihalinin ardından 
coğrafi inkişafa koşut oluşan kültürel çeşitlenme, 
İslam düşüncesinin kendi dinamikleriyle teşekkül 
etme, kendini üretme ve kendi dilini oluşturmaya 
başlamasının en önemli zaman aralarından birisi
ni oluşturmaktadır. Nitekim çok sayıda fıkhi 
ekoller, itikadi mezhepler, hadislerin tedvini, 
Halku’l-Kur’an’dan diğer teoloj ik ve felsefi tartış
malara kadar İslam düşüncesinin literatürünü 
oluşturan kavramlar, bugün de güncel tartışmala
rın arka planında duruyor oluşuyla bu temel tezi

mizi desteklemektedir. Bugün “tarihsellik” konu
sunun Mu’tezile, halku’l-Kur’an vs. gibi tarihi 
uzanımlara sahip kavramlardan bağımsız tartışıla- 
maması da, aynı olgunun tezahürüdür denilebilir.

İlk bir kaç yüzyıl boyunca İslam düşüncesi, ya
şanan sosyal olaylar, değişimler, dönüşümler ve 
kırılmalara da bağlı olarak dinamik bir nitelikle 
tebarüz etmiştir. Bu bağlamda, yukarıda zikrettiği
miz gibi İslam düşüncesi, insan katılımıyla sosyal 
bağlamdan kopmadan hep yeniden üretimin ko
nusu olarak ortaya çıkmaktadır. Burada belirtme
liyiz ki, İslam’ın temel metinleri olan Kur’an ve 
Sünnet, bütün detayları çizilen ve boşlukları dol
durulan donmuş bir yapıya değil, insanın hareket 
alanını genişleten “insan”, “toplum” gibi faktörle
rin de bizzat içkin olduğu dinamik bir düşünsel sü
rece hayatiyet vermektedir. Dolayısıyla İslam dü
şüncesinin, hep yeniden üretimin kendisinde iç
kin bulunduğu, genişlik ve sürekliliğin izlenebil
diği bir alan olarak görülmesi mümkündür. İlahi
yat yıllarında iken, aslında böyle bir okulda oku
manın ferdi düzeyde meşruiyetini de içeren şöyle 
bir soruyu kendime yöneltmiştim: “Hadis kitapla
rı tedvin edilerek sahihler zayıflarından ayrılmış 
ve hadis literatürü oluşmuş, birçok fıkhi ekol or
taya çıkmış; dolayısıyla külliyatlı fıkıh kitapları 
yazılmış, yine birçok tefsir kitabıyla Kur’an’ın an
laşılması yolunda önemli adımlar atılmış, kelam 
alanında temel tartışma konuları oluşmuş ve mez
hepler belirlenmişken benim İlahiyat alanına 
katkım ne olabilirdi?” Bu sorunun bilinçaltında, 
iki önermenin varlığı ortaya çıkmaktaydı; ilki, bu
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soru İslam düşüncesini bir kereliğine ve bütün za
manlar için oluşmuş mutlak model olarak gör
mekte; dolayısıyla din ile düşünce arasında hiçbir 
ayrım yapmamaktaydı. İkincisi de, bir özne olarak 
insan ve toplumsal değişim kavramlarına da ya
bancı durmaktaydı.

Hz. Peygamber’den (SAV) sonraki bir kaç 
yüzyıllık zaman boyunca farklı kültürlerle karşıla
şan İslam düşüncesi, kendi içerisinde kimi zaman 
bir paradigma sorunu yaşamışsa da, büyük oranda 
kadim geleneklere ait olan o kültürlerle sağlıklı 
bir ilişki kurmayı başarabilmiştir. Nitekim S. Hü
seyin Nasr’ın deyişiyle, İslam kendi ruhuna uydu
ğu ölçüde kadim medeniyetlerin entelektüel mi
rasını kendi dünya tasavvuruna eklemlemeyi 
meşrulaştırabilmiştir.5 Yine Sayyid’e göre, bu 
muhtelif eklemleyici pratiklerin arkasında, İs
lam’ın zuhurunun izleri vardır. Bu kök moment 
kökenlere dönüş çağrısı olarak eylemeyi sürdür
müştür. Bu dönüş, İslam’ın orijinal anlamını yeni
den ortaya çıkarma imkanında bulunmaktadır.^

Burada gittikçe genişleyen coğrafyaya oranla 
çeşitlenen kültürlerin yoğunluğu dikkate alındı
ğında, İslam ile farklı kültürlerin karşılaşmasının 
ve bunun sonucunda, bu birikimleri kendisine ek
lemleyerek zenginleşen İslam düşüncesinin dina
mizmini iyi okumak gerekmektedir. Bu karşılaş
ma, İslam düşüncesinin zenginliği içerisinde

ettirmesine bağlı olduğunu vurgulamak gerek
mektedir. Nitekim İslam düşüncesinin ortodoksi- 
sini oluşturan tevhid değer-kuramsal boyutuyla 
ele alındığında, insanın hiçbir günahla malul ol
madığı, kurtarıcı Mesih’e ihtiyacı bulunmadığı; 
bundan dolayı kendisini evrensel vazifesine ver
mesi gerektiği  ̂ düşüncesini içkin olarak insanın 
bu özne konumuna hayatiyet vermektedir.

Özellikle 1 1 . yüzyıldan itibaren İslam düşün
cesinde belirgin bir şekilde gözlemlenen durgun
luk, bir müddet sonra yerini, İslam dünyasına 
meydan okuyan modernleşme ile İslam arasında
ki yeni ilişkilere bırakmıştır. Durgunluğun başla
masından sonra bir medeniyeti içinden çıkaran 
Osmanh tarihi, dikkatle bakıldığında, aslında da
ha önce İslam düşüncesi bağlamında oluşan biri
kimin büyüklüğüne de işaret etmektedir. Fakat, 
tarihin bu anında önemli bir kırılma noktası teş
kil eden ve etkisini hem zamansal hem de mekan
sal olarak büyük oranda genişleten “modernleş
me”, İslam düşüncesinin epey bir süreden beri ge
çirdiği zaafiyeti ve durgunluğu aşikar kılarak yeni 
bir dönemin habercisi olmuştur. Son birkaç yüz
yıldır yaşanan hızlı değişimler, İslam düşüncesini 
oldukça zikzaklı, alanını daraltan fakat son tahlil
de, sosyal değişim ve güç ilişkilerinin belirlediği 
bir zemine kilitlemiştir. Bu bağlamda İslam dü
şüncesi, daha çok modernleşme ve daha alt baş-

önemli bir yere sahip olmakla birlikte, bu zengin- 
liğin gittikçe artması, yaşanan toplumsal, siyasal 
vs. çalkantılara kendi paradigması içinden çö
zümler üretebilmesinin, özne konumunu devam

lıklar itibarıyla sosyolojik yönsemelerin yönlen- 
dirdiği ve hakim düşünce kalıplarına eklemlenen 
bir seyir izlemiştir. Bu yönseme ve eklemlenmele
rin hangi biçimde tezahür ettiğini açımlamaya
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geçmeden, yukarıda anlattıklarımız çerçevesinde 
İslam düşüncesinin özgünlüğüne dair bazı karak
teristikleri kısaca tekrar vurgulamamız gerekmek
tedir. Çünkü bu karakteristikler, İslam düşüncesi
ne dair yapmayı düşündüğümüz tartışmada, izleri
ni süreceğimiz ana noktaları oluşturmaktadır.

Yukarıda kısaca ana batlarıyla tarihine değin
diğimiz İslam düşüncesinde öne çıkan ilk nokta; 
“imkanlar üzerine yoğunlaşma” dır. İkincisi, İs
lam düşüncesinin dinamikliğine yapılan vurgudur 
ki, tarihin bir “an”ında oluşan ve bütün zamanlar 
için geçerli kılınmayan; dolayısıyla mevcut biri
kimlerin çerçevelediği bir düşünsel formun, gele
cek dönemler için garantilenmemesini ifade et
mektedir. Bu dinamikliğin içerdiği bir diğer nite
lik de, sürekli yeni birikim ve değişmeleri de dik
kate alarak (bunları belirleyici kılarak değil) üre
tim yapılması gerektiğidir ki, İslam düşüncesi 
kendi paradigmal yapısından kopmadan ve onun 
içinde kalarak sorunlara çözüm üretmiştir. Ayrıca 
buna bağlı olarak kendi dilini oluşturmuş, çok 
farklı kültürlerle karşılaşması ancak İslam dünya
sının bu birikimleri kendisine eklemleyerek 
zenginliğini arttırmasmı sağlamıştır. Bu kısa de
ğininin ardından, İslam dünyasında düşünce ala
nında ortaya çıkan yönsemeleri, başlıklar halinde 
incelemeye geçebiliriz. Ancak biz burada İslam 
düşüncesinin içinden çıkmış bütün temayülleri 
değil, sadece çokça tartışılan ve gündeme ağırlığı
nı koyan görüşleri ele almakla yetineceğiz.

1 '  “Tarihsel'Evrensel İslam”

“Evrensellik”, sıklıkla İslami jargonda İslam dini
ne ait temel nitelik olarak şüpheye yer vermeye
cek biçimde vurgulanır. “Evrensel” kavramının 
zamansal ve mekansal olmak üzere iki boyutu iç
kin olduğu hatırlandığında, bir yandan İslam’ın 
tüm zamanlar, diğer yandan tüm mekanları kap
sayan bir epistemolojiyi içkin olduğu belirtilmeli
dir. Hz. Peygamber’in (SAV) mesajını diğer pey
gamberlerden ayıran en önemli noktanın da, yine 
evrensellik olduğu sıklıkla tekrar edilen bir bilgi
dir. “Evrensel” kavramının içeriğini açımladığı
mızda, İslam’ın kendi “aklı” çerçevesinde, iki 
önermenin bu kavramın tanımında belirleyici ol
duğunu söyleyebiliriz. Bunlardan biri, evrensel 
kavramının zaman, diğeri mekan boyutuyla ilinti
lidir. İslam, kıyamete kadar ne kadar süreyi içine

alacağı bilinmeyen bir zaman diliminde kendisi
nin aşılamayacağı bir evrensellik taşır. Bu, “sosyal 
değişme”, “insan”, “dünya” vs. gibi birçok faktör
lerin kendisinde içkin olarak bulunduğu bir akli- 
liğe gönderme yapmaktadır. Dolayısıyla, İslam’ın 
temel metinlerine “sosyal değişme” parantezin
den keyfe ma yeşa müdahale alanını genişleten 
bir düşüncenin manivelası haline getirilen düşün
sel yapı, evrenselliğin bu içerimini ıskalamış gibi 
görünmektedir. Mekan boyutuyla ilintili olarak 
İkincisi de, İslam’ın kendileriyle ilişki kursa da, 
son tahlilde bütün yerellikleri aşan bir çerçevede 
ortaya çıkmasıdır. İslam’ın, Allah ve insanın ko
numlarının iyi ayırt edildiği; dolayısıyla varlığın 
hiyerarşisi içerisinde konumlarının değişmediği 
ve farklı formlarda tezahür etse de insanın fıtratla 
çerçevelendiği temel kabulü, evrenselliğin temel 
zeminini teşkil ederken, bunun karşısında anthro- 
pocentric görüşler, bir yandan varlığın hiyerarşik 
konumundaki yerlerini sarsmakla, diğer yandan 
modern insanın zeka, akıl, kabiliyet vs. yönlerden 
de ilerlediğini önermekle tarihselciliğin kendile
rini belirlemelerini meşrulaştırmaktadırlar ki, 
böylece “zaman da insani amaçların hizmetine so
kulabilir bir değişimin yaratıcısı olarak görülmek
tedir.”® Diğer yandan, saf bir evrimcilik olan bu 
durum, insani olan ilkelere dayanan, böylece in- 
san-altı duruma düşen, modern insanın yarattığı 
boşluğu doldurmak için geliştirilmiş çaresizce bir 
girişimden ibarettir^ ve her yeni gelenin kabulü 
gibi bir determinizmden b e s le n m e k te d ir . Bu du
rum, tarihselcileri ilerlemeye yönelik genel bir ta
rihi eğilime, daha iyi ve daha mutlu bir duruma 
olan eğilime inanmaya götürmektedir ki bu, ta- 
rihselcilerin merkezi yanlışıdır.!^

Aslı itibarıyla bir paradigma değişimini ifade 
eden bu durum, kendisini besleyen temel varsa
yımlarından yola çıkarak tarihselciliğin bir sonra
ki döneme yetemediğinin, zeka, akıl ve kabiliyet 
bakımından kendi tarihselliğinin kendi diliyle te
yididir. (Burada öncelikle, “tarihsicilik” ve “ta
rihsellik” arasında konulmaya çalışılan farkın 
ayırdında olarak, “tarihseleiler” ya da “Tarihsel 
İslam” kavramını yaygın kullanımına paralel ter
cih ettiğimizi belirtmek gerekir.) Diğer yandan 
tarihselci düşünce, Allah ve insan kavramları 
hakkındaki yüklemelerinin bir sağlamasını yap
mış görünmemektedir. Çünkü düşünsel inşaların
da, sınırlarının ne olduğu her zaman tartışma ko

72 Ü m ran-M art-2003



İSLÂM DÜŞÜNCESİ / TEKİN

nusu olan tarihsellik fikrinin, “ilahi aklın”, 
2 1 .yüzyıl “insan aklı”na hitap edememesi sorunu- 
na cevap vermesi gerekmektedir. Ancak burada, 
herhangi bir dönemde İslam’m temel metinlerin
den hayatiyet bulan “düşünsel form” ile tarihselci 
düşüncenin farklı olduğunu belirtmek gerekir. Bu 
anlamda tarihin herhangi bir “an”ında üretilen 
düşünsel form tarihseldir. Ancak tarihselci dü
şünce bu tarihselliği İslam’ın temel metinlerine 
doğru genişleterek yeni bir inşanın temellerini at
mak istemektedir. Nitekim bu konuyla ilgili tar
tışmaların, Sünnet’ten başlayarak Kur’an’ın tarih
selliği fikrine doğru genişlemesi, bu bağlamda al
tının çizilmesi gereken önemli bir noktadır.

“Tarihsellik” fikrini savunanlar, bizim yukarı
dan beri kurduğumuz evrensel-tarihsel karşıtlığı
na karşı çıkarak tarihsellik-tarih-üstülük karşıtlığı 
kurmakta ve ilk karşıtlığı çirkin bir pazarlık ola
rak değerlendirmektedirler. Anlaşıldığı kadarıy
la tarihselliğin karşısında konumlandırdıkları ta- 
rih-üstülüğü, tarihe, yerele değmeyen bir anlam 
yüklemesiyle anlamak istemektedirler. Böylece 
Kur’an’ın, zaman perspektifinden bugüne hitap 
etme sorunu olmadığı; dolayısıyla evrenselliğinin 
örselenmediğini ima ederler. Ancak yola çıktıkla
rı temel soru göz önüne alındığında son tahlilde, 
tam tersi bir durum ortaya çıkmaktadır ki, şu çer
çevede açımlanmaktadır; “Sorun, Kur’an’ın doğ
rudan doğruya ve yalnızca Hz.Peygamber ve 
O ’nun çağdaşı olan belli bir ‘muhatap’ kitlesine 
yönelik ‘tarihsel bir hitap’ mı; yoksa, bütün müs
takbel ve muhtemel ‘okur’ları da hesaba katan, 
buna bağlı olarak her okuyanı eşit derecede mu
hatap alan ‘tarih-üstü bir metin’ mi olduğudur. Bu 
karşıtlık ekseninde Kur’an hitabının tarihselliğini 
kabul etmek, O’nun mesajının evrenselliğini yad
sımayı gerektirmez; bu, yalnızca ve yalnızca 
Kur’an’ın mahiyetine ilişkin bir tespittir. 
Kur’an’ın tarihsel bir hitap oluşu, aynı zamanda 
Kur’an karşısındaki konumumuzu, sahabe, Mek- 
keli müşrikler, Medine ahalisi vb.den farklı kıl
maktadır. Bu fark nedeniyledir ki, bizler onu an
lamak için muayyen bir bilgisel arka plana ve bir 
yönteme ihtiyaç duyarken, Kur’an’ın muhatabı 
olan ilk nesil için böyle bir ihtiyaç söz konusu ol-
mamıştır.”!̂

Yukarıdaki temel soru cümlesine yoğunlaşıldı- 
ğında yazarın, iki parçalı sorunun ilk kısmında ta
raf olduğu anlaşılabilir. Eğer Kur’an, sadece belli

bir muhatap kitlesine hitap ise, müstakbel ve 
muhtemel okurları (hangi dönemde olursa olsun) 
eşit derecede muhatap almıyorsa nasıl evrensel 
olabilmektedir? Ve çağdaş insanı eşit derecede 
muhatap almayan Kur’an hitabına muhatap ol
mak ya da bir düşüncenin temel zemini kılmak 
niçin anlamlı olsun? Bu bağlamda tarihselcilerin 
verdikleri örnekler çoğunlukla istisnaidir ve bu 
düşüncenin sahipleri, insanı ontolojik olarak de
ğil toplumsal olarak inşa etmektedirler ki, bu in
sani konumlandırma tamamen moderndir. 
Kur’an-ı Kerim’in, insana dair saydığı kimi nite
likler hatırlandığında bunun, tüm tarihte geçerli
liği olan bir hüküm olduğu ve bu çerçevede ör- 
neklendirildiği artık şüphe götürmez bir gerçektir. 
Diğer yandan ilk müslümanların, Kur’an’ı anla
mada yöntem ve bilgisel arka-plana ihtiyaç duy
madıkları argümanının temelden yoksun olduğu 
belirtilmelidir. Bu, İslam’m tarihim Kur’an’la baş
latan, toplumsal hafızayı sıfırlayan, toplumsal ve 
tarihsel sürekliliği görmezden gelen ve o toplu
mun genel dünya görüşünü belirleyen yöntemi ıs
kalayan bir yaklaşım gibi görünmektedir. Cabi- 
ri’nin de kitabında tartıştığı gibi fıkıh, hadis, dil 
gibi alanlarda daha sonra gerçekleşen bilgi ve dü
şünce üretim yönteminin İslam öncesi dönemle 
yakın ilintisi vardır. Fakat “yöntem” kelimesi bu
gün bilimsel bilginin üretimindeki “teknik” anla
mıyla sınırlanan bir anlamda ele almıyorsa, bu
nun çok fazla kapsayıcı olmadığı da ortadadır.

Yine tarihselciler Kur’an’m mahluk olup ol
madığı, Allah’ın tarih içindeki davranışının na- 
sıllığı gibi sorularla, argümanlarını destekleyecek 
açılımlara zemin hazırlamak istemektedirler. Te
mel tezlerini de, Kur’an’ı belirli bir zaman dilimi 
ve belirli bir toplum içerisinde diyalektik biçimde 
yerelliklerin belirlediği görüşü üzerinde kurmakta
dırlar. Dolayısıyla bu argüman elde var kabul edil
diğinde, tarihselciliğin hem alanı hem de tartışma 
konularının oldukça genişlemesi söz konusu ola
bilmektedir. Tarihselcilerin bu argümanları, aslın
da tam tersini iddia etmelerine rağmen “soyut İs
lam” anlayışından beslenmektedir. Öncelikle be
lirtilmelidir ki, hiçbir düşünsel inşa “yerel”e değ
meden evrenselleşemez. Fakat “yerele değme”, her 
zaman için yerelin belirleyiciliği anlamına gelmezr

Bugün en başta tarihselcilerin, yerel dinamik
lerle sağlıklı bir ilişki geliştirdiğini söylemek ol
dukça zor görünmektedir. Geleneğe karşı olabil
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diğince eleştirel yaklaşan ve bunun Ehl'i Sünnet, 
sağcılık gibi kavramlara kadar alanını genişleten 
tarihselciler, modernist düşünceden beslenirken, 
aslında modern olanın kurduğu geleneksel-mo- 
dern dikotomisinin de içinde kaybolmaktadırlar. 
Şüphesiz sağcılık ve Ehl-i Sünnet’in eleştirilecek 
yönleri vardır ve bu yapılmalıdır. Ancak bizim bu
rada eleştiri konusu yaptığımız şey; son tahlilde ta
rihsel bir kategori olan modernliğin veya küresel
leşmenin mantalitesi açısından yaklaşıldığında, 
tarihselcilerin sıklıkla kullandıkları “İslam’ın ken
di modernitesini oluşturması” söyleminin, yerel- 
liğin İslam üzerindeki bu belirleyiciliğini farklı bir 
tonla da olsa dolaysız vermekte oluşudur. Diğer 
yandan, sağcılığa eleştirelliğini korumaya devam 
eden tarihselcilerin “İslam’ın sol yorumu”nu gün
deme getirmeleri de, kanaatimizce, onların yerel- 
likler arasındaki savrulmalarının bir göstergesi ol
mak bakımından anlamlıdır. Burada yerelliğin be
lirlediği sağ ve sol kavramlarına olgusal anlamlar 
yükleyerek tüm tarihi bu jargonla okuma ameliye- 
si, düşünsel inşada nasıl bir dil kullanıldığının en 
ileri düzeyde göstergesi olmaktadır.

Tarihselcilerin yukarıda zikrettiğimiz ana 
probleminin yanı sıra, halku’l-Kur’an ve Allah’ın 
tarih içindeki davranışının sorunsallaştırılması 
önemlidir. Çünkü Allah’ın tarih içindeki davra
nışının nasıllığı bütün içerimlerine kadar düşü
nüldüğünde, tarihselciliği haklılaştıracak değişim.

dönüşüm ve insan merkezliliği ima etmektedir. 
Diğer yandan Kur’an-ı Kerim üzerinden sıfat ile 
mevsufun aynı şey olup olmadığı tartışmasından 
başlayıp, Yunan felsefi birikiminin de alanını ge
nişlettiği ve Mu’tezile tarafından yoğunluğu arttı
rılan halku’l'Kur’an tartışması, bugün de tarihsel
cilerin modern açılımlarıyla tartışmalarının te
meline yerleştirdikleri bir problem olarak ortaya 
çıkmaktadır. Mu’tezile’nin “Kur’an mahluktur” 
önermesini olumlamalarının izinde giden tarih- 
sekiler, bu önermenin kabulü ile Kur’an üzerinde 
oynama ya da Kur’an’a daha fazla müdahale etme
nin epistemolojik zeminini inşa etmektedirler. 
Tarihselcilerin kısaca ana hatlarını vermeye ça
lıştığımız bu İslam düşüncesi inşası, öncelikle mo
dern paradigma zemininde üretildiğinden kendi 
özgün dilinden yoksun görünmektedir. Bu durum, 
öne çıkardıkları söylemlerine ve pratiklerine yan
sımalarında rahatlıkla izlenebilir. “Modern”, 
“sol”, “halku’l'Kur’an”, relativite gibi anahtar 
kavramlar etrafında inşa ettikleri düşünce, kur
dukları dil ve epistemolojik zemin, modern za
manların paradigmasıyla bir örtüşme içindedir. 
Bu bağlamda, kendi paradigması içinden bir üre
tim yapmamakta, farklı birikimleri kendisine ek
lemleyerek zenginliğini arttırmak yerine eklem
lenmektedir. Diğer yandan “Tarihsel îslam”ın, 
modem zamanlarda dinin yeni konumlandırılış 
biçimine paralel bir düşünselliğe servis sunduğu
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da ortadadır. Nitekim din-dışı (selcüler) olanın, 
bir yönüyle ‘tarihsel’ den kurulan yapısı, “Tarihsel 
İslam” düşüncesini beslemektedir. Fakat tarihsel- 
çilerin üretim yapmak, dinamiklik ve kısmen de 
imkanlar üzerine yoğunlaşmak gibi İslam düşün- 
cesinin temel dinamiklerinde bir açılım yaptıkla
rını da belirtmek gerekir.

2 ' Bir Kalkış Noktası Olarak 
Gerçeklik ve Metin

Kur’an- 1 Kerim’in yirmi üç sene gibi bir zaman di
limi içerisinde nazil olmasının bir anlamı da, sos
yal realite ile ilintili bir seyir izlemiş olmasıdır. 
Bu, aynı zamanda metin ile gerçeklik arasındaki 
bütünlüğü gösteren somut bir fenomen olması ne
deniyle önemlidir. Fıkıh, hadis, tefsir vb. gibi tüm 
içerimlerinde İslam düşüncesi, daha çok lafız ya 
da metin merkezli bir üretimin konusu olmuştur. 
Cabiri, çok farklı alanlarda (fıkıh, dil vb.) açılım
larını tartıştığı İslam kültür yapısında beyani dilin 
belirleyiciliği üzerinde yoğunlaşmaktadır. O’na 
göre beyan kelimesi, Arap-İslam kültürü içinde 
bir dünya görüşü, kavramlar sistemi ve düşünce 
yöntemi şeklinde bilince yükselen muayyen bir 
bilgi sistemini ifade e tm e k te d ir . Cabiri, eseri
nin ilerleyen sayfalarında İslam ile Batı düşünce
leri arasında bu bağlamda karşılaştırmalar yapar
ken, beyan sisteminin basit bir anlayış olmadığı 
fikrinde yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla Arap dili 
kaidelerine bağlı metinlerden yola çıkarak anla
ma ulaşma, bu çerçevede baskın bir nitelik olarak 
ortaya çıkmaktadır.

Ancak diğer yandan, Kur’an-ı Kerim’in nüzu
lü sırasında inen ayetlerle sosyal ihtiyaç, gerçeklik 
ve sorunlar arasındaki, ya da sosyal realite ile me
tin arasındaki ilişkinin iyi takip edilmesi de ge
rekmektedir. Nitekim ganimet, ay vb.den sorular 
ve ayetlerin bunlara verdiği cevaplar, çoğunlukla 
gerçeklik ve metin ilişkisi açısından stereo-örnek- 
leri oluşturmaktadırlar. Bu noktada modern za
manlarda, İslam düşüncesi bağlamında metinden 
değil gerçeklikten yola çıkarak sorunlara yaklaşım 
gösterilmesi önerisini belirtmek gerekir. Haşan 
Hanefi tarafından dillendirilen bu görüş, klasik

Tanrı, hegemonya, küreselleşme gibi farklı sorun
larla ve şartlarla karşı karşıya bulunulmaktadır. 
Dolayısıyla zaman ve mekanla kayıtlı olarak orta
ya çıkan sorulara ve sorunlara cevap olarak nazil 
olmuş bir kitap olan Kur’an-ı Kerim’e, gerçeklik
ten yola çıkarak yaklaşılmalıdır. Bu bağlamda, 
Kur’an-ı Kerim’e yöneltilecek öncelikli sorular
dan birisi; “yes’elüneke ani’l-isti’mar” (sana sö
mürgecilikten sorarlar) o l m a l ı d ı r . Buna göre 
gerçeklikten yola çıkarak metni anlamayı amaç
layan bu yaklaşım, metinden yola çıkarak sorun
ları kavramanın kimi yetersizliklerini dile getir
mektedir ki, birkaç yönden tahlili gerekmektedir.

Öncelikle bu yaklaşımın, kimi başat sorunla
rın tespiti ve yeni bir üretimin yapılması bağla
mında İslam düşüncesine açılım kazandıracağı 
beklenebilir. İslam düşüncesinin daha çok aynı 
formla geçmişin bir dönemindeki sorun ve bunlar 
için üretilen çözümlere kilitlenmek şeklindeki tı
kanıklığı, bu yaklaşımla aşılabilecek gibi görün
mektedir. Nitekim dünya ölçeğinde yaşanan sö
mürü, küreselleşme, insan hakları vb. gibi çağı
mızda altı çizilen sorunlardan (gerçeklikten) ha
reketle, düşünsel bir zenginlik ve dinamikleşme 
kazanılabilir. Bu, aynı zamanda ortak sorunlar ve 
diğer kültürlerle sağlıklı bir ilişkinm kurulması 
anlamında İslam düşüncesine bir başka açıdan 
katkıda bulunabilir. Ancak, metinden gerçekliğe 
ya da gerçeklikten metne gitme biçimindeki cüm
lenin iki ayrı önermesi, kanaatimizce, işin bir yö
nünü oluşturmaktadır. Dolayısıyla bunlardan sa- 

\dece birisini genel-geçer bir metodolojik ilke ola
rak belirlediğimizde, kimi zaafiyetlerden de kaçı
nılmaz olarak söz açmak zorundayız.

Bilindiği gibi modem zamanlarda, dinin dara
lan kapsamıyla da bağlantılı olarak “sosyolojik 
gerçekliğin” hakikatin yerine geçirilmesi tecrübe
si yaşanmıştı. Bu çerçevede metin, kendi realitesi 
içerisinde değerlendirilmemiş, aksine sosyal ger
çekliğin metne onaylatılması söz konusu olmuştu. 
Bu, İslam düşüncesinin kendisini ifade etmesinin, 
kendi dilini kurmasının, üretiminin önünde dur
muş, aynı zamanda seküler bir dini inşaya zemin 
hazırlamıştı.

Nitekim Hanefi’nin kutsal metnin sıhhatini
geleneğimizin galibiyet/zafer anında inşa-edtimiş------ tarihsel cleştirinirv-ürünü-germe&i:̂ ,̂ böyle bir te-
olduğunu, fakat şu anda bir anlamda “yenilgi 
an”ında bulunduğumuz argümanından yola çık
maktadır. O ’na göre, şu anda farklı bir dünyada

mayülü ima eder gibi görünmektedir. Tam da 
böyle bir tecrübe dolayımıyla, gerçekliğin belirle
yici olduğu, veya bir başka deyişle metnin önüne
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geçtiği bir durum, İslam düşürıcesinin protestanik 
bir yapıya dönüşmesine zemin hazırlayabilir. Hal' 
buki, “nesnel açıdan teolojinin temellerini oluş
turan öncüller veyahut veriler, sabit ve dışlayıcı 
kavramsal formlar yani dogmalar yahut onların 
kutsal metindeki kökleriyle sınırlıdır. Bununla 
beraber dogmaların asli doğaüstü  ̂karakteri ve 
dinde yer alan rahmet, doğru kullanılan teolojik 
akıl yürütmeyi din-dışı (profane) düşüncenin 
keyfiliğinden kurtarıp, daima bir dereceye kadar 
hakikatin ifadesi ya da en azından hakikate işaret 
eden ifade olmasını temin e t m e k t e d i r . ’ ’ ^^ Diğer 
bir nokta da, böyle bir yaklaşımın metilin kendi 
gerçekliğini ıskalama riski taşımasıdır. Buna göre, 
oldukça mufassal bir metnin, sosyal işlerlikte cid
di bir yere sahip sosyal gerçekliğin merkeze alın
masıyla, farklı bir paradigma içinden tanımlanma 
durumuyla karşı karşıya geleceği de açıktır. Bu 
durum, günümüzde özellikle “ekonomik” realite
ler söz konusu olduğunda daha rahat izlenebilecek 
bir fenomen hüviyeti taşımaktadır. Bu bağlamda, 
İslam düşüncesinin karşı karşıya geldiği krizler - 
özellikle son yirmi yıllık dili dikkate alındığında- 
rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

Gerçeklikten metne gidiş yaklaşımının işaret
lediği bir diğer sorun da “paradigma”dır. Çünkü, 
bugün yaşanan sorunlar ve gerçekliğin aldığı 
form. Batılı paradigmanın nüfuzunu göstermekte
dir. Sorun ve gerçekliğin aldığı biçim ve mevcut 
formda ortaya çıkışının arka planı tahlil edilme
den gerçekliğin metinde karşılıklarını aramak, 
pek sağlıklı bir yaklaşım olarak görünmemektedir. 
Bunun en somut örneklerini, Hz. Peygamber’e 
(SAV) sorulan sorulara Kur’an-ı Kerim’in cevap 
verme biçimlerinde görüyoruz. Kur’an-ı Kerim, 
sadece bir . yönüyle toplumsal tartışmalarda yo
ğunluk kazanmış sorunların soru formatında ken
disine tevcihi karşısında, kendisine has üslubuyla 
cevaplar vermiştir. Bu bağlamda, soranların altını 
çizdiği değil, dikkat çekilmesi gereken yöne yo
ğunlaşmıştır. Bunun ilk elden bizi götürdüğü so
nuç; toplumsal gerçeklik kazanmış kimi unsurla
rın paradigmal bir dönüşümün izlerini de üzerle
rinde taşıyor olmasıdır. Dolayısıyla sadece gerçek
likten metne gidiş, metinle sağlaması yapılmadı
ğında İslam düşüncesinde sağlıksız bir inşaya yol 
açabilir. Çünkü, sosyal gerçekliğin inşa ediliş bi
çimi ve kazandığı form, bize paradigmayı dolaysız 
bir biçimde verebilmektedir. Nitekim Shaye-

gan’ın da belirttiği gibi, “her paradigma değişimi
nin beraberinde, görsel algılamada da bir dönü
şüm olur. “Eskiden” ve “şimdi” arasında, önceki 
algılamanın düzeltilmesi olan bir bakış değişimi 
vardır.” 9̂

Kısaca bu yaklaşım, dinamizm, güncellik ve 
üretim bakımından İslam düşüncesine ciddi açı
lımlar sağlayabilmekle birlikte, kendi dilini kur
mak ve paradigma içinde kalarak üretim yapmak 
açısından zikre değer riskler taşımaktadır. Bunun
la birlikte gerek tarihselci düşüncenin gerekse 
gerçeklikten metne gitmeyi deneyen bu yaklaşı
mın, “sosyal bağlam” kavramı üzerinde yoğunlaş
tıklarını söylemek mümkündür.

Aslında tarihselci düşünceyle bir çok noktada 
örtüşen bu yaklaşımı ayrı bir başlık altında verme
miz, bunun ayrı bir önem arz etmesinden kaynak
lanmaktadır.

3- İslam ve “Sol” Yorumu

Aslında dar bir coğrafya ile sınırlı olan sağ ve sol 
kavramlarının, kısa sürede bu coğrafyanın dışına 
taşarak global ölçekte öncelikle siyasal kültürde 
belirleyici olması, bu kavramların hükümranlık 
alanlarını oldukça arttırmıştır. Bu yayılma süre
cinde kavramlar, girdikleri ülkelerin yerellikle- 
rinden de beslenerek ilginç formlar oluşturmuşsa 
da, genel olarak “sağ”ın statükocu ve muhafaza
kar, solun ise değişimci ve sorgulayıcı anlamları 
“residu” bir nitelik kazanmıştır. Her ne kadar 
“muhafazakar”, “değişimci” gibi kavramlar, içi çok 
farklı biçimde doldurulduklarından bir şişmeye uğ
ramışlarsa da, yaklaşık anlamları açısından bu ka
tegorileri tanımlama konusunda bir problem orta
ya çıkarmadıklarını söyleyebiliriz.

Türkiye’de sağın ve solun kazandığı anlamda, 
dünyanın şekillenişi, jeo-politik durum ve özellik
le “din”in konumlandırılış biçiminin son derece 
yoğun etkisi bulunmaktadır. Türkiye’de bu çerçe
vede İslam ile sağ düşünce arasında paralellikler 
kuruldu ve İslam, sağ düşüncenin içerisinde de
ğerlendirildi. Hatta bugüne kadar olan süreçte, bu 
değerlendirmelerin yoğunluğu düşmüş de olsa et
kilerini hala hissetmek mümkündür. İslam ile sağ 
düşünce arasında Türkiye’de kurulan paralellik, 
Osmanlı’dan bu yana Batıcı düşüncenin “sol” şek
linde kazandığı formun, teorisine de bağlı olarak 
dinle kurduğu ilişkiden de kaynaklanmaktaydı.

76 Ümran-Mart ‘ 2003



İSLÂM DÜŞÜNCESİ / TEKİN

Bu bağlamda sol düşünce, “ilerleme”, “sürekli de
ğişim” ve “batılılaşma” söylemleriyle Osman- 
lı’dan bu yana mevcut değerlerin dönüşümünü sa
vunmakla, İslam’ın içerisinde büyük yer kapladığı 
bir alanı sorgulamaktaydı. Sağ düşünce ise -ki bu, 
mevcut değerleri muhafaza ederek batılılaşmadan 
yana tavır koymaktadır- mevcut değerlere hayati  ̂
yet verdiği oranda dinle daha sıcak ilişkiler kur
muştur.

İslam ve sağ düşüncenin birlikteliği, popülist 
düşünce, statükoculuk gibi kendi sınırlarına daya
nınca, entelektüel düzeyde İslam ve sol arasında 
ilintiler aranmaya başlandığını son birkaç yıl içe
risinde ve Haşan Hanefi gibi düşünce adamları
nın etkisiyle gözlemleyebildik. Kendisiyle yapılan 
bir röportajda Haşan Hanefi, “İslami sol” kavram- 
sallaştırmasının izahını yaparken, “sol” kavramını 
olgusallaştırarak İslami düşünceye açılım getir
mek istemektedir. O’na göre, İslami sol çağa dahil 
olmak demektir. Bağımsızlık, hürriyet... gibi te
mel meseleleri vardır. Bunlar, çözümü kendi kül
türümüz ve imkanlarımız dahilinde olan mesele
lerdir; içtihad ve akılcılık -Mu’tezile’nin akılcılığı 
gibi- yoluyla ele alınması gereken meselelerdir. 
Bu ismi genele hitap eden ulusal, siyasalı.,., hem 
eskiyi hem de yeniyi tatmin edecek bir isim olma
sı nedeniyle tercih ettiğini belirten Hanefi, aslın
da sol kavramına, kendisine yüklenen tarihsel ve 
olgusal anlamdan dolayı yakın durduğu izlenimi
ni vermektedir. Nitekim “sol” ve “İslami” kav
ramları için geliştirdiği operasyonel tanım bunu 
teyid etmektedir; “ sol statükoyu değiştirme irade
si demektir; ilerlemeci güç demektir. Bu, mesele
nin toplumsal değişimin dinamikleriyle ilgili yö
nü. ‘İslami’ sıfatına gelince, bu proje İslami ilke
lerden hareket eder ve İslam kültüründen yola çı
kar... Dolayısıyla İslami sol; kadim fırkaların isim
leri olan Neccariye, Nazzamiye, Mu’tezile veya 
kurucularına izafeten mezheplere verilen Hanefi, 
Şafii, Maliki, Hanbeli gibi bir isimdir. ” ^ 0  Görül
düğü gibi Hanefi, “sol”un, teoride değil pratik iş
lerlikte sağ düşüncenin sınırlarını aşan “ilerleme”, 
“kalkınma”, “akılcılık” gibi modern jargon içeri
sinde İslam düşüncesine bir açılım getirmek iste
mekte ve bu formun tarihin bu anında tıpkı geç- 
m1|tekirfıkıhr ıdköiteri“"gibirhtı  ̂öhışum“ülduğu nu~ 
ifade ederek olumlamak istemektedir.

Hanefi’nin bu yaklaşımı, gerçekten İslam dü
şüncesine bir dinamizm kazandırmak, donukluk,

statükoculuk çerçevesinde kazandığı tanımdan 
kurtarmak açısından önemli bir açılım imkanı do
ğurabilir. Ancak bu yaklaşım, “sol” kavramına, 
külli bir tarih okuması yapacak ve bu çerçevede 
tarih felsefesi geliştirecek biçimde bir olgusallık 
yüklemektedir ki bu, İslam üzerinden değerlendir
mesi söz konusu olduğunda temelsiz kalmaktadır. 
Ayrıca bu kavramsallaştırmanın, Lyotard’ın 
Postmodern durumu anlatırken belirttiğine ben
zer şekildeki, ölçütü sol anlatı tarafından koyulan 
ve bu türden bir bilginin karakteristiğini belirle
diği bir bakış açısı oluşturması, İslam düşüncesi
nin özgünlüğü açısından sorgulanması gereken bir 
fenomen olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer yandan 
“sol” kavramına yüklenen olgusal niteliklerin İs
lam’ın içinden çıkarılması mümkünken, niçin çı
karılmadığı sorusu cevap bulamamaktadır. Her
halde bu, tarihselci bir okumadan kaynaklanıyor 
olsa gerektir. Dolayısıyla bu kavramsallaştırma, 
konjonktürel bir menfez açma girişimi olarak 
okunabilir. Belki “İslami sol” kavramının, kendi 
sınırlarına dayanıncaya kadar İslam düşüncesine 
muhtemel katkısından bahsetmek olasıdır. Diğer 
yandan özgün bir dil ve kavram oluşturma pers
pektifinden bu yaklaşımın oldukça zaafiyetler ta
şıdığı, en net anlaşılabilen bir fenomen olarak 
dikkat çekmektedir.

4" Geleneksel ve Modernist İslam

Böyle bir ayrımın modem zamanlarda daha an
lamlı hale geldiği çoğunlukla bilinmektedir. “Ge
leneksel” kavramı, bir yandan tüm dinleri aynı 
kategori içerisine koyan pre-modem bir döneme 
atıf yaparken, diğer yandan modernist İslam’ın 
karşısında konumlanan bir din anlayışına işaret 
etmektedir. Dolayısıyla geleneksel olanın konu
munun netleşmesi, “modern” paradigmanın orta
ya çıkmasıyla yakından ilintilidir. Ancak “gele
neksel İslam”dan söz edilişi, modem tecrübenin 
belirli bir safhasından sonraya rastlamaktadır.

Öncelikle modernliğin dünya ölçeğinde yay
gın olması, önerileri, krizleri, açılımlarıyla çok 
önemli bir deneyim olduğunu belirtmek gerek
mektedir. Her ne kadar düşünsel kökleri İlkçağ’a 

— kadar uzansa bile,^aygtnhkrve^etkileyicilik-bakı-- 
mından Aydınlanma ve daha sonraki döneme 
damgasını vurmuştur. Tarihi uzanımları ile bu çiz
gi-üzerinde modernliğe hayatiyet veren Batı uy-
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garlığı, “her şeyin akli terimlerle anlaşılabilir ve 
olumlu tanıma duyarlı olması”nı̂  ̂ içkin bir ze
minde temellenmektedir. Fakat modernliği bizim 
tartışmamız açısından önemli kılan noktalardan 
biri, İslam dünyasını paradigma açısından sarsma
sı, diğeri de, meydan okuma biçiminde kazandığı 
anlamdır. Gerçekten başta, Batı dünyası ile ilişki
lerin yoğunluk açısından sınırlı olduğu bir döne
min ardından, artık modernliğin, İslam dünyası
nın gözünü diktiği bir hedef olduğu, aynı zaman
da bir dönüşüm ve kırılmaya zemin hazırladığı or
tadadır.

îlkin, savaş meydanlarında farkına varılan bu 
durum, giderek düşünce dünyasına doğru genişle
yip derinleşerek paradigma üzerinden bir tartış
mayı başlatmıştır. Bu tartışmanın bir yönüyle baş
langıç, diğer yönüyle doruk noktasını teşkil eden 
Tanzimat, sürecin geri döndürülemez biçimde iş
leyişinin bir göstergesi olmuştur. Daha da ileride 
İslam ve modernlik arasındaki ilişki, daima İkin
cisi lehine genişleyen bir düşünsel ve pratik yapı
ya hayatiyet kazandırmıştır. Böylece Abduh ve 
Reşid Rıza’dan başlayarak Fazlurrahman’a uzanan 
çizgi ile bugün küreselleşme ve postmodern dö
nem dolayımıyla geldiği yer, İslam ve modernlik 
ilişkisinin serüveni için yeterli bir örneklem oluş
turmaktadır diyebiliriz.

“İslam dünyası niçin geri kaldı?” gibi modern 
jargonun içinden geliştirilen soru ile yola çıkan 
modernist çizgi, bu geri kalmışlığın sommluluğu- 
nu farklı derecelerde İslam ile ilintilendiren ce
vaplar üretmiştir. Zaten paradigmal açıdan sarsın
tının nedenlerinde birisi budur.

Diğer bir neden de, modernliğin Batı’da geliş
tiği tabii süreç içerisinde din ve gelenek karşıtı 
olarak kazandığı anlamdır. Batı’yı modernliğe ta
şıyan kilise ile mücadele konsepti, İslam dünyası
nın aynıyla tercüme ederek aldığı ve sosyal bağla
mı gözden kaçırarak özdeşlikler kurduğu bir dü
şünsel yapı hüviyetine bürünmüştür. Diğer yan
dan İslam dünyasında düşünsel düzeyde yaşanan 
durgunluk, gözleri dinamizmin yeni adresi olan 
modern düşünceye dikmiştir. İşte böyle bir za
manda yeni paradigmanın içinden üretilmeye 
başlanan İslam düşüncesi, bazı açılımlar kazan
makla birlikte, dili, özgünlüğü, dinin konumu ve 
kapsamı gibi başlıklar, İslam düşüncesinin gelişi
mi önünde önemli bir alan daralmasını ifade et
mektedirler.

İslam dünyasının “geri”liğinden, “İslam kapi
talizmi”, “İslam Sosyalizmi”, “İslam Modernizmi” 
gibi eklemlenme fikrinin öne çıktığı kavramsal- 
laştırmalar, İslam düşüncesinin dili ve paradigma
sı açısından önemli ipuçları vermektedir. Modern 
paradigma içinden yeni bir tarih okuması ve geç
miş inşası kurmaya çalıştıkça, bu söylem geçmiş 
ve gelecekle ilgili önemli zaafiyetlerini açığa çı
karmaktadır. Bu süreç, İslam’ın ek payandalarla 
ayakta durmaya ve kendisini ifade etmeye çalış
ması oranında devam edecek gibi görünmektedir. 
“Modernist İslam” şeklinde ifadeye koyulan kav
ramsallaştırma, İslam düşüncesine gerçekten bir 
üretim, dinamizm, güncellik kazandırmakla bir
likte, İslam düşüncesinin grameri ve dilinde bir 
bozulmayı da beraberinde getirmektedir.

Geleneksel İslam ise, modernlik deneyimleri
nin İslam dünyasında belirli bir aşamaya gelmesi
nin ardından, geçmiş ve bu bağlamda gelecekle il
gili bir öneri getirmektedir. İslam dünyasının 
farklı bir paradigma ve onun içinden üretilen dü
şüncelerle karşılaşması, kimi zaman geleneklere 
dönme, onu tekrar etme biçiminde bir tezahürü 
ortaya çıkarmıştır. Fakat geleneksel İslam çizgisi, 
sadece geçmişe sığınma veya halk dindarlığı biçi
minde değil, S. Hüseyin Nasr örneğinde olduğu 
gibi, yeni bir gelecek inşası için modem düşünce
ye eleştiriler geliştirerek yoluna devam etmekte
dir. Ancak genel anlamda geleneksel çizginin 
geçmişin içinde boğulması, dinamizm, güncellik 
ve kavram geliştirme açısından bir takım zaafiyet- 
1er taşıması, İslam düşüncesi açısından bir risk 
faktörü olarak değerlendirilebilir. Bununla birlik
te yüzyıllardır süregelen bir uğraşmın ürünü olan 
geleneksel İslam, her şeye rağmen son iki asır 
içinde varlığını devam ettiremeseydi, İslam me
deniyetinden geriye bugünü ihya edecek korun
maya değer hiçbir şey kalmayacağı dâ 3, bir ger
çek olarak ortada durmaktadır.

Sonuç Yerine

Aslında yukarıdan beri başlıklar halinde ele alı
nan konuların, dikkat edilirse, dikotomik bir bi
çimde yapılandırıldıkları görülebilecektir: Evren- 
sel-tarihsel, metin-gerçeklik, sağ-sol, geleneksel- 
modern. Kanaatimizce İslam düşüncesi bağlamın
da bu durum, sadece bir “taraf’ta konum alındı
ğında ciddi bir sorunsal olarak öne çıkmaktadır.
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Aslında hepsinin de kendilerine göre bir gerekçe- 
si ve İslam düşüncesinin açılımı için önerileri var
dır ve bu önemlidir. Fakat sorun, dikotomik bi
çimde kurulan bu ilişkilerde İslam’ı sürekli olarak 
bir tarafa kilitlemekten kaynaklanmaktadır. Bir 
başka açıdan, sadece akılcılık, ya da sadece keşfe 
dayanarak tek yönlü bir düşünsel inşanın sağlıklı 
olmadığını da belirtmek gerekmektedir. Çünkü 
“bir müslüman düşünüş ve duyuş dünyasını nass, 
akıl ve keşf unsurlarını değişik nispetlerde kulla
narak inşa etmelidir.”24 Diğer yandan, bu taraf 
oluşları sürekli bir biçimde kendi imkan ve sınır
larını aştığı halde devam ettirmek için gayret 
harcamak, imkanlar üzerine yoğunlaşmayı berta
raf etmektedir. Dolayısıyla yukarıdan beri sözünü 
ettiğimiz İslam düşüncesine kazandırılmak iste
nen katkıların kendi imkan ve sınırları olduğunu 
bilerek, bu imkanları İslam düşüncesinin açılı
mında mümküne dönüştürmenin yollarını ara
mak; S. Hüseyin Nasr’ın ifadesiyle, apoloji yap
mak değil, imkanlar üzerinde yoğunlaşmak gerek- 
mektedir.25

Yukarıda İslam düşüncesinin teorik çerçevesi
ni çizmeye çalıştığımız kısımda, aslında İslam üze
rinden bir düşüncenin özgünlüğü için temel hat
ları betimlemeye gayret ettik. İslam düşüncesi bu 
nitelikleri kazanıp, payandalarından kurtuldu
ğunda dünyaya ciddi tekliflerde bulunduğu zaman 
bu özgünlüğü büyük ölçüde yakalamış olacaktır. 
Bu gerçekleştiği oranda, sosyolojik temayüller 
doğrultusunda bir form kazanmaktan kurtularak, 
kendi formunu yakalayabilecektir. Fakat şu nokta 
unutulmamalıdır ki; kazanılan düşünsel form ne 
kadar mükemmel olursa olsun, temelde zaman, 
mekan ve insan faktörüne bağlı olarak aşınması 
mukadderdir. Bu durum, düşünce üretiminin fası
lasız bir süreklilik kazanması gerektiğini anlatan; 
aynı zamanda insanı bir özne olarak tarihe tekrar 
dahil etmeye çalışan “dinamik” ve “sürekli” bir 
sürece işaret etmektedir. ■
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SİVİL ÖRGÜTLENME VE ŞİDDET 
OLAYLARI BAĞLAMINDA 

YENİ İSLÂMCILIK

Prof. Dr. AHMED AĞIRAKÇA

İ slam vahye dayalı bir din olarak genel ilkele
rini, ana ve temel prensiplerini kesin naslar- 
la belirlerken, dinin ayrmtılarını ve hakkın

da kesin hüküm bulunmayan meseleleri bu genel 
ilkeler ışığında hükme bağlayıp düzenlemeyi hu
kukçulara, kavramsal tabiriyle müctehidlere bı
rakmıştır. Müctehidler dinin naslannı yorumlar
ken genel olarak insanlığın ve özel olarak da Müs
lümanların günlük yaşantılarında karşılaşacakları 
sorunlara çözümler getirmeye çalışırlar. Mücte- 
hidlerin bu içtihatları nasların birer yorumudur. 
Dinin bizzat aslî hükümleri değildir. Diğer bir ta
birle dinin kendisi değil, dinin bir ayrıntısı ve yo
rumlarıdır. Böyle olunca bu yorumlar bizzat o 
müctehidleri ve onları izleyen takipçilerini bağ
lar. Çünkü hakkında kesin bir nass bulunmayan 
hususlarla ilgili olarak yapılacak bu yorumlar birer 
ictihad olup kaynak olarak esas alınan hükümler 
başka müctehidler tarafından da bir başka şekilde 
yorumlanabilir. Dolayısıyla bu farklı yorumlar 
farklı çözüm yolları olarak birer çıkış kapısı şek
linde değerlendirilip rahmet olarak kabul edilmiş
lerdir. Bu farklı yorumlar din olmadıklarına göre 
sadece bu yorumları kabul edenleri bağladığı da 
malumdur.

Müctehidlerin toplumsal problemlere çözüm 
ararken, özellikle çağımızdaki problemleri çözme
ye çalışırken, bugünün ortamını, Müslümanların 
genel durumunu göz önünde bulundurmaları ge
rektiği de bilinen bir diğer husustur. Zira naslar- 
dan herkesin hüküm çıkarması, Kur’an’ın ve sün
netin günümüzün problemlerine nasıl ışık tutma

sı gerektiğini herkesin bilmesi ve kitlelerin önünü 
açması da kolay bir olay değildir. Bunun zor ve 
büyük bir birikim iisteyen bir husus olduğu da ma
lumdur. Hakkında nas bulunmayan hususlara çö
zümler getirecek durumda olmayan fakat ictihad- 
1ar ve getirilen çözüm yolları arasında tercih yapa
bilecek kimselerin de yine belli bir islami biriki
me ihtiyaçları olduğu da ayrıca malum olan bir di
ğer husustur. Görüşler ve içtihatlar arasında ter
cih yapabileceklerin durumu da, nasları yorumlar
ken kendi kanaatlerini ortaya koyan müctehidle
rin bu kanaatlerini belirtir ve çözüm getirirken 
nasıl hür ve bağımsız iseler bu çözüm yolları ara
sında tercih yapacak kimselerin de benimseyebi
leceği bir tercihi yapmaları da en tabii haklarıdır. 
Bu hakları yine İslam hukukunun usul kuralları 
belirlemiştir.

Hz. Peygamber’in bu dünyadan irtihalinden 
sonra vahiy kesildiğine ve artık Müslümanlar el
de mevcud olan Kur’an ve hadis naslarına göre 
hareket etmek zorunda kaldıkları, fakat bu dö
nemden sonra toplumsal problemlerin çözümü 
için mutlaka yorumların yapılması gerektiği saha
be devrinden günümüze kadar Müslümanların ic- 
tihadlar yaptıkları ve toplumda kabul ve rağbet 
gören yorumlar adedince ekolün ortaya çıktığı bir 
gerçektir. Bu çözüm yollarının farklı farklı olma
sının da bir zenginlik olduğu bir başka gerçektir. 
Bu engin ve zengin yorumların İslam hukuk kül
liyatında çok çeşitli çözüm yollarını doğurmuş ol
ması, bir dönem kullanma imkanı olmayan bir iç
tihadın bir başka ve farklı bir zaman ve mekanda
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kullanılabilme imkanı da ayrı bir zenginlik ol
muştur.

Hicri ikinci yüzyıldan itibaren toplumsal 
problemleri çözmek ve kitlelerin önünü açıp dün
ya hayatını daha rahat kılacak yollar göstermek 
ilim ve fikir adamlarının Müslüman kitleye en 
büyük hizmeti olmuştur. Bu farklı zaman ve fark
lı mekanlarda, ortam ve döneme göre Allah’ın ra
zı olacağı bir yaşama yolunu insanlara göstermek 
ilim adamlarının görevi olarak kabul edilmiştir. 
Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz gibi bu yorum 
ve tercihi yapan gerek ilim ve fikir erbabının ve 
gerekse onların ortaya koyduğu yorumlar arasında 
tercih yapma yetki ve birikimine sahip olanlar bu 
tercihlerini yaparken hür iradelerini kullanmala
rından dolayı asla kınanamaz ve eleştirilemezler. 
Zira bu dinin bizzat aslı olmadığı ve sadece bir yo
rum ve farklı bir çözüm olduğu da yine yukarıda 
dile getirildi.

O halde her zaman insanların önüne farklı za
man ve mekanlarda problemlerin çıkacağı kaçı- 
nılmaz olarak kabul edilen bir husüs”ötdngüna gö~ 
re sahabe devrinden kıyamete kadar ictihadlar 
olacak, İslam’ın nasları değişik dönem ve bölge
lerde değişik yorum ve çözüm yolları sağlayacağı

gibi insanlar da bu yorumlardan farklı olanlarını 
tercih etmeye devam edeceklerdir. Dikkat edilir
se farklı zaman ve mekanlar, farklı dönem ve böl
geler diyoruz. Bu farklılıklar farklı ictihadları gün
demde tutmaktadır. Bu kaçınılmaz bir durumdur. 
Çünkü gerçekten çözüm yollarının üretilmesinde 
zaman ve zeminin hatta kitlelerin genel yapıları, 
kültür ve birikimleri, içinde yaşadıkları yönetim 
biçimleri, ve diğer her türlü durumları son dere
ce önemli rol oynamaktadır. Belki aynı nassı aynı 
ilim adamı farklı zaman ve mekanlarda farklı bir 
şekilde yorumlayacak ve farklı çözümler üretecek
tir. Örneğin imam Şafiî’nin kavl-i kadim ve kavl-
i cedidi vardır. Bu hususun bütün ilim ve fikir 
adamlarının ictihadları ve görüşlerinde görülebi
leceği hatta görüldüğü de malumdur.

Çağımızda ve özellikle İslam dünyasının dağı
nıklık gösterdiği bu son dönemlerimizde İslâmî 
endişe taşıyan her kitle, her grup, her cemaat ve 
hatta her bir ferd İslam’ın kendisine yüklediği so
rumluluğu yerine getirmesi ve özel olarak ahiret 

"tiayarınâlıazırlık ya]pıplîuîvysrtıâyaTim da oı 
re şekillendirmesi, Allah’a ve Müslümanlara kar
şı olan sorumluluğunu yerine getirirken uyacağı 
yol ve metodu tercih etmesi en tabii hakkıdır. Fa
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kat bu tercihi yaparken daha dikkatli, kendisi ve 
yardımcı olacağı insanlar için çözüm yollarını ter
cih ederken mümkün mertebe yanlışlık yapma- 
mağa özen göstermesi gerekir. Bu çözüm yolla
rının veya Müslüman kitlenin önünü açma tercih 
ve teşebbüsünün İslam’a ve Müslümanlara zarar 
getirecek şekilde olmaması hususu büyük önem 
arzeder. İşte bu çerçevede bugün Müslüman ola
rak Rabbimize karşı olan sorumluluğumuzu yerine 
getirirken gerek ferd olarak gerekse sivil inisiyatif
ler olarak izlemeyi istediğimiz ve uygun göreceği
miz yöntemi belirlemek ve tercih etmek en tabii 
hakkımızdır. Herkes bu yöntemini belirlemede 
özgür irade sahibidir. Bu bir usûl ve tercihtir. Hiç 
kimse bu tercihinden dolayı kınanamaz. Herkes 
bir hareket tarzı ve bir ekolü benimseyebilir.

Yirminci yüzyılın İslam dünyasında İslam’ın 
ihya hareketleri ve İslam medeniyetini yeniden 
diriltme gayretlerinin, düşünce ekollerinin yo
ğunluk kazandığı bir dönem olduğu muhakkaktır. 
Bu ihya hareketleri ve çağdaş düşünce ekolleri za
man içinde farklı yorum ve metotlarla şekillenen 
İslâmî çalışma grup ve cemaatlerin dönüştü. Bu 
Müslüman cemaat ve çalışma grupları ve belki bir 
bakıma bu grupların dışında kalıp fert olarak dü
şünce üreten ilim ve fikir adamları, içinde bulun
dukları ortamlara göre metot geliştirip Müslü
manlara karşı olan sorumluluklarını yerine getir
meye çalıştıkları gibi, toplumuna faydalı insan ye
tiştirme hususunda farklı yollar izlediler. Bu geliş
tirilen metot ve izlenen yolların toplumdan top
luma, zaman ve mekandan zaman ve mekana gö
re farklılıklar arzetmesi gayet doğal bir hal, bir 
gerçek ve toplumsal bir sonuçtur.

Bu çalışma grupları ve ilim ve fikir adamları
nın ortaya koyduğu bu gayretler zaman zaman 
kendi bölgelerini aşarak başka bölgelerde taklit 
edilmeye ve uygulamaya koyma gayret ve niyetle
ri oldu. Bazen bir usul ve metod, bir ictihad fark
lı zaman ve zeminlerde makes bulabildiği gibi baş
ka zeminlere taşınarak farklı ortamlarda uygulan
ması halinde de farklı neticeler doğurarak fayda
dan çok zarar getirebileceği de bir gerçektir. Ka
naatimize göre ve hatta bu kanaatlerin de ötesin
de tecrübelere göre farklı coğrafyalarda ortaya ko
nan metodlar ihraç edilerek farklı bölgelerde uy
gulandığında çok kötü neticeler doğurduğu ale
nen görülmüştür.

İslam dinini Mekke’de insanlara tebliğ eden 
hz. Peygamber (s.) Mekkelilerin işkence ve ezi
yetlerine maruz kaldığında olaylar karşısında hep 
Rabbinden yardım dileyip ona tevekkül etti ve 
vahiy ile yönlendirildi. Müslümanların çektikleri 
eza ve cefalar karşısında uyguladığı metod ‘sabran 
ya alâ Yasir’ idi. Bu sıkıntılar karşısında asla şid
dete başvurmadı. Dileseydi ona ve ashabına sıkın
tı veren müşriklere saldırılar düzenleyip Ebu Ce
hil ve arkadaşlarını gece baskınlarıyla ortadan 
kaldırması mümkün olabilirdi. Ancak bunun ar
kasını getirebilmek için Mekke şeflerine zarar 
verdikten sonra Mekkelilerin alacağı tavırlara 
karşı direnebilme gücünü gösterip gösterememe 
esas idi. Gerek İlahi vahiy ve metot gerekse va
hiy doğrultusundaki peygamberi yöntemde Mek
ke’de karşı koyma ve şiddet metodu ile mukave
met etme gibi bir netice göremiyoruz. Ama Medi
ne’ye hicretten sonra Müslümanların durumu ve 
toplumsal şartlar farklı olunca orada uygulanan 
metot gayet tabii olarak farklı olacaktı. Tartışma
ya Mekke-Medine devri boyutunu karıştırmadan 
ilahi hikmet ve vahyin tedricilik usulünü göz 
önünde bulundurarak günümüz için de aynı tarz 
ve usulü uygulamaya koymamız gerektiği gerçeği
ni unutmamak icabettiğini hatırlatmak istiyoruz.. 
Hz. Peygamberin örnekliği bizim için büyük 
önem arzettiğine ve bunun dışında bir yol ve yön
teme de başvuramayacağımıza göre daima tehev
vürden uzak ve gerçekleri görerek hareket edilme
si gereğini unutmamak lazımdır.

Meselenin özüne gelince bugün Müslümanla
rın İslâmî mücadelelerini sürdürürken izleyecek
leri yöntemlerin günümüz şartlarına göre düzen
lenmesi, vahyin öğretisi ve tedricilik usulü çerçe
vesinde olması gerektiğine inanıyorum. Tehevvür 
ve şiddet Müslümanlara hiçbir zaman hiçbir fay
da sağlamamıştır. Bugün içinde bulunduğumuz sı
kıntılı Irak problemi her ne kadar suyu bulandır
ma bahanesiyle bir işgal ve saldırı ise de bunun 
gerekçeleri 11 Eylül saldırılan olduğu da acı bir 
gerçektir. Şahsen bu 11 Eylül saldırısının Müslü- 
manlar tarafından gerçekleştirildiğine hiçbir za
man inanmadım ama her nedense bazı grup ve 
Müslümanlar bu saldırıların el-Kaide tarafından 
yapıldığını iddia edecek kadar saflık gösteriyorlar. 
Şayet bu saldırılar Müslüman bir örgüt tarafından 
yapılmış olsaydı, çoktan ortaya çıkarılmış olacak
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ve bunun neticesi bugünkü sıkıntılardan çok da
ha vahim olacaktı. Bu, muhtemelen uluslar arası 
istihbarat örgütlerinin ABD’nin de bilgisi dahi
linde gerçekleştirdiği bir olaydı. Şayet 11 Eylül 
olayını Müslümanlar yapmış ise (farz-u mahal) bu 
kimselerin büyük bir yanlışlık yaptıkları ortaya 
çıkmış oldu. Bu gibi örgütlerin Müslümanların 
başına gaile açtıklarını kabul edip bu yanlışlığı 
görerek böylesi usullerden artık vazgeçmeleri ge
rektiğini bilmeleri lazımdır. Ayrıca İslam’ı kitlele
re götürüp dini tebliğ etme sorumluluğuna sahip 
Müslümanların artık bugün bütün îslam dünya
sında dar örgütlenme biçimlerinin 1960-1990 yıl
ları arasındaki sol örgütlenmelerin de etkisiyle or
taya çıkan örgütlenme biçimleri oldukları gerçe
ğini kabul ederek bu tarz örgütlenme biçimlerini 
geride bırakmış olmaları önemli bir aşama olmuş
tur. Bu tarz örgütlenme ve özellikle İslâmî çalışma 
metodu olarak miadını tamamlayan bir çalışma 
tarzı olduğu gerçeği kabul edilmiştir. Müslüman
ların bu usulü terkederek tamamen açık tebliğ 
metodu ile insanlara din götürmeleri İslam’ın özü
ne daha uygun ve daha isabetli bir yöntemdir. Şa
yet hala örgüt mantığı ile Müslümanları oyalamak 
isteyen birileri varsa bunlar da artık bu yanlış an
layışlarını geride bırakmak zorundadırlar.

Bir zamanlar gerek Ortadoğu ve Kuzey Afri
ka’daki İslami örgütlenmeler, gerek Hint kıtasın
daki Müslümanların ‘gizli örgütlenme açık tebliğ’ 
metotlarının miadını tamamlayan ve bunu ilk de
fa uygulayan bir çok Müslüman grubun da bun
dan vazgeçtiğine göre artık bunun kullanılmaz bir 
metod olduğu gerçeği ortaya çıkmış bulunmakta
dır. Müslümanlar gayet açık ve aleni bir şekilde 
İslâmî kimliklerini ortaya koyarak İslam’ı ve İs
lam’ın güzelliklerini savunup bunları sahiplene
rek dar örgütlenmelerden ve gizemlilik psikoloji
sinden uzak kalarak açık tebliğ usulünü benimse
meleri herkesin hayrına olmuştur. Gizli örgütlen
me artık son kullanma tarihini yakalamış olan bir 
metod olarak Müslümanların bu yöntemi terket- 
meleri kaçınılmaz bir durum olmuştur. İstihbarat 
örgütlerince malum olmayan hiçbir çalışma grubu 
kalmadığından zaten gizli örgütlenme diye bir şey 

l îe  kalmamişTıf.“Gl^rötan:şey'İbîtînmeym"şeydirr^ 
Aslında Türkiye’de gizle örgütlenmeyi genel

likle sol kesimler yapmıştı. Ancak sistem kendisi
ne muhalif olan bütün kesimlerle birlikte bunlara

Müslümanların sivil örgütlenmelerini, vakıf ve 
dernekleri de ekleyerek her bir sivil toplum örgüt
lenmesini gizli bir örgüt olarak değerlendirmişti. 
Bunun için bazı Müslüman kesimler de 12 Eylül 
1980 askeri darbesinden sonra yaşadıkları baskılar 
sonunda kendi eğitsel faaliyetleri ve insanların 
hayatlarını ıslah etme gayretlerini de yasa dışı ça
lışmalar olarak görüldüğünü zannederek yasa dışı 
eylemlere ve gizli örgütlenme zannına itildiler. 
Bir kısım marjinal gruplar bu psikolojiye kapılmış 
ve kendisini gizli örgüt zannetmişti. Aslında ma
alesef sistemin emniyet kuvvetleri ve istihbarat 
örgütleri tarafından her bir sivil toplum gayreti 
bir gizli örgüt kabul edildiğinden bu sivil inisiya
tifler yanlış değerlendirilmiş ve yanlış yollara itil
miştir. Belki bu zehaplardan dolayı yanlışlıklar 
yapanlar da olmuştur. Ancak gerçek anlamda İs
lâmî ıslah hareketleri ve çalışmaları hiçbir zaman 
gizli örgütlenme biçimine girmemiş aleni olarak 
bir demek veya bir vakıf gibi sivil kuruluşlar ha
linde çalışmalarını sürdürmüşlerdir. Bu sivil top
lum örgütlenmeleri de asla gizli örgütlenme ola
rak değerlendirilemez. İslam’ı kendileri için bir 
din kabul etmiş ve bu inancı seçmiş olan kimseler 
olarak kendi inançları gereği diğer insanlara dini 
öğretme gayretleri içine girdiklerinden, bu para
lelde toplumu ve insanların hayatlarını ıslah ça
lışmaları yapma arzuları en tabii haklarıdır.

İşte bu ıslah gayretleri gayr-i kanuni kabul edi
lip bu çalışmaları yapan sivil inisiyatifler ve kuru
luşlar sistem tarafından kesinlikle gizli örgüt ola
rak görülemezler. Bu çalışma grupları da kendiler 
rini asla bir örgüt olarak değil bir sivil inisiyatif 
çalışması olarak değerlendirip örgüt psikolojisin
den artık kurtulmuşlardır. Bununla da Müslüman 
kimlikli sivil kurum ve kuruluşların barış orta
mında insanlara daha rahat dini bilgi aktarma im
kanını elde edebilecekleri gözlemlenmektedir.

Toplumsal değişim budur. Akıllı Müslüman 
içinde yaşadığı ortamı değerlendiren ve gerekti
ğinde kendi özünü yenileyebilen, İslam’a ve Müs- 
lümanlara daha faydalı olmak için gerekli önlem
leri almasını bilen müslümandır. Bugün eğer 

-^Müslümankf yeni bir-islamir yöntemle inançları- 
nın gereğini yerine getirmek istiyorlarsa eklektik 
bir anlayışla değil izzetli ve aleni bir duruşla deği
şim gösterebilen yeni İslamcılık bu olmalıdır. ■
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MEDİNE’DE İLK GÜNLER

A. CEMİL ERTUNÇ

Hicret niyetiyle Mekke’den ayrılan Resulül- 
lah (s) ve yol arkadaşı Hz. Ebu Bekir, Me  ̂
dine’ye gitmek için, emniyetli ama uzun 

bir yolu tercih ederler. Yollan uzun olduğu için, 
Mekke’den çıktıkları haberi kendilerinden önce 
Medine’ye ulaşır. Medine’de büyük bir heyecanla 
beklenirler. Çölün derinliklerine uzanan bakışlarla 
Medine’de Resulüllah’ı bekleyenler, sadece, Resu- 
lüllah’tan önce hicret edip Medine’ye gelmiş Mek- 
keli Müslümanlar (Muhacirler) veya Medineli 
Müslümanlar (Ensar) değildir. Medine’de yaşayan 
müşrikler ve Yahudiler de hakkında çok şey duy
dukları Resulüllah’ı bir an önce görmenin heye
can ve merakı ile beklerler. İnsanlar yüksek hurma 
ağaçlarmın tepesinde veya evlerinin damında çöl
den gelecek misafiri ilk gören olmanın heyecanı 
içerisinde günlerce ufku gözlerler.

Herkesin ufku gözlediği, en küçük bir karaltıyı 
ilk fark eden olmanın şerefini elde edebilmek için 
çabaladığı anlardan birisinde, evinin damında 
bekleyen bir Yahudinin sesi duyulur: “Ey Arap top
luluğu! Müjdeler olsun sizlere! İşte nasibiniz, devletli
niz, kutlu davetliniz, gelmesini bekleyip durduğunuz 
ulu kişiniz geliyor”. Bir anda günlerdir bekleşen ka
labalık hareketlenir. Her bir ağızdan sevinç çığlık
ları çıkmaya başlar. Bir süre sonra sevinç çığlıkları 
benzeşir ve aynı ifadelere dönüşür. Medine’de “Al- 
lahu ekber, Allahu ekber; La ilahe illallah, La ilahe il
lallah” veya “Muhammed geldi, Allahu ekber; Mu- 
hammed geldi, Allahu ekber*' haykırışları yankılan
maya başlar. Neccar kabilesinin kızları, sanki bir 
düğün alayında yer alıyorlar gibi teflerini çalarlar
ken, bir yandan da “Neccar oğullarının kızlarıyız biz-

ler, ne hoştur Muhammed’e komşu olmak” diye şiir
ler söylerler. Bazı gençler ise kılıç ve kalkanlarını 
çıkarıp sevinç içerisinde savaş oyunları oynamaya 
başlarlar. Sevinç dalgası gittikçe büyür, büyür... 
Medine o gün tarihinde hiç görmediği bir şekilde 
sevinç ve mutlulukla dolup-taşar^. Müslümanlar, 
sevinçten yüreklerinin boşaldığını, adeta uçarcası
na hafiflediklerini hissederlerken; mutluluklarını, 
sevinçlerini ifade edecek bir söz bulamamanın şaş
kınlığını yaşarlar. Kadınlar ve çocuklar gönülden 
gelen bir duyguyla, o anda doğan ve teflerin eşli
ğinde söylenen bir şarkıyı ilk kez orada o zamanda 
söylemeye başlarlar:

“Veda tepesinden doğdu dolunay 
Allah’a şükretmek üzerimize farz oldu.
Ey bize gönderilen peygamber!
Boyun eğmemiz gereken bir emirle geldin sen”

Eli silah tutan bütün Müslümanlar silahlarını 
kuşanıp, bir kısmı hayvanlarının sırtında, bir kısmı 
koşarak kutlu yolcularını karşılamak için Medi
ne’den çıkarlar. Sayıları 500’ü bulan karşılama 
topluluğundaki herkes, diğer herkesten daha önce 
Resulüllah’a ulaşmak, ona selam verip, onun ya
nında durmanın çabasını taşır. Neredeyse tüm Me
dine halkı Resulüllah’a doğru koşmaktadır. Biraz 
sonra, yorgunluktan bir ağacın yanında mola ver
miş ve ağaca yaslanarak oturmuş Resulüllah’ın ya
nına gelirler. Selam verirler, “hoş geldin, safalar ge
tirdin” derler, “müjdeler bize ki bu mutlu günü gör
dük” diyerek sevinçlerini gösterirler. Mutluluktan 
göz yaşı döken, mutluluğun coşkusundan nefesi ke
silen, sevincinden ne diyeceğini ve ne yapacağını
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bilemeyen bir topluluk halinde Resulüllah’ın etra- 
fını sararlar.

Kendisini karşdamak için Medine’den çıkıp 
gelmiş Müslümanlarla bir süre konuşup, sohbet 
eden Resulüllah, bir süre dinlendikten sonra kal
kıp devesine biner. Medine ile arasında bulunan 
Küba isimli köye doğru hareket eder. Küba’ya ge
lince, o gece Küba’da kalacağını bildirir. Amacı 
Kuba’lı Es’ad ibn Zurâre ile görüşmektir.

Resulüllah, ikinci Akabe beyatı sırasında bazı 
Medinelileri Medine’deki Müslümanların işlerini 
yürütmek, yönetimlerini üstlenmek için seçip gö
revlendirmiş, Es’ad ibn Zurâre’yi de bu kimselerin 
sorumlusu olarak tayin etmişti. Resulüllah Es’ad 
ibn Zurâre ile görüşerek Medine’deki Müslümanla
rın durumlarını öğrenmek ister. Resulüllah Es’ad 
ibn Zurâre’nin nerede olduğunu sorar. Es’ad ibn 
Zurâre’nin orada olmadığı, Hazreçli Es’ad’ın, İslam 
öncesinde Evslilerle kan davası olduğu için Evsli- 
lerin mahallelerine giremediği söylenir. Çünkü, 
her ne kadar Müslüman oldukları zaman Hazreçli- 
1er ile Evsliler arasındaki çekişme ve fiili kavgalar 
sona ermişse de; geleneksel ayrılık ve muhalefet 
hala devam etmektedir. Hala Müslüman Hazreçli- 
1er ve Evsliler bir araya gelmekten kaçınmakta, 
birbirlerinin mahallerine, evlerine gitmeye çekin
mektedirler.

Kendisinin Resulüllah tarafında sorulduğunu 
duyan Es’ad ibn Zurâre akşam olunca başını örtüp, 
tanınmayacak bir kıyafetle Resulüllah’ın yanına 
gelir. Resulüllah’ın bu durumu yadırgaması üzeri
ne, İslam öncesi kırgınlıkların kalplerde yaşamaya 
devam ettiğini belirterek böyle gelmek zorunda 
kaldığını, kendisine bir zarar gelmesinden korktu-

ister. Müslümanlardan bazıları "Ey Allahın Resulü 
onu sen himayene al” teklifinde bulunurlar. Resulül
lah bu teklifi uygun bulur ve Esad ibn Zurare’yi hi
mayesine aldığını ilan eder. O günden sonra Es’ad 
ibn Zurâre, Evslilerin de mahallelerinde korkma
dan gezmeye başlar. Hiç kimse Resulüllah’ın hima
yesindeki bir kişiye kin ve düşmanlıkla bakmaz.

Resulüllah Küba’da ondört gün kalır. Müslü- 
manlar arasındaki sorunları çözer, aralarındaki 
kardeşlik bağını güçlendirir. Yine bu süre içerisin
de namaz kılacak bir yer belirler ve belirlediği bu 
yeri bir mescit olarak tahsis eder. Mescit inşasında 
Resulüllah da fiilen çalışır. En ağır taşları kucakla
yıp, taşımaktan bir an olsun geri durmaz. Mescidin 
inşasında çalışan Şemus bint-i Numan o güne ait 
bir gözlemini şöyle anlatıyor: "Resulüllah’ı bir kişi
nin çok zor kaldırıp taşıyabileceği bir taşı kucaklarken 
gördüm. Müslümanlardan birisi hemen yanına koşup 
“Ey A llahın  resulü! Anam babam sana feda ol' 
sun. Yapma ne olur! Ver ben taşıyayım” dedi. Re
sulüllah ilerideki bir başka taşı göstererek “Hayır ol- 
maz, eğer istiyorsan sen de onu a l” dedi. Resulül
lah mescidin inşası bitinceye l<adar hiç durmaksızın ça- 
lışü”. Resulüllah ilk Cuma namazını bu mescitte 
kıldırır. Önceden beri Medine’deki Müslümanlar 
tarafında kılınmakta olan Cuma namazı, müşrikle
rin saldırılarından korkmadan toplanabilecekleri 
bir yere taşındıkları için artık Mekkeli Müslüman
lar tarafından da kılınmaya başlanır.

Resulüllah Mekke’den ayrılırken, müşrikleri al
datarak oyalayıp vakit kazanmak için Hz Ali’den 
yatağına yatmasını, yanında bulunan ve Mekkeli- 
lere ait olan emanetleri ertesi gün sahiplerine iade 
etmesini istemişti. Ayrıca, işini bitirdikten sonra

'ğunu ifade eder. Resulullah, Müslümanlardan hemen yola çıkmasını ve kendisine yetişmesini
söylemişti. Ali söylenenleri aynen yapar ve işini 
bitirince Mekke’den ayrılır. Zorluklarla dolu, son 
derece yorucu bir yolculuğun sonunda Küba’ya ge-

mensubu kalabalık bir ailenin Es’ad ibn Zurâre’yi 
himayelerine almalarını ve Es’ad’ın çekinmeden 
her mahalleye, her eve gidebilir duruma gelmesini
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lir ve Resulüllah’a yetişir. Hz Ali Küba’ya gelir fakat 
yolculuğu son derece zor geçtiği için, ayakları yara 
içerisindedir; yorgunluktan yığılıp kalır. Bir adım 
dahi atacak hali yoktur. Resulüllah’a Ali’nin Kü
ba’ya geldiği, ancak ayakları yaralı ve çok yorgun 
olduğu için yerinden kalkamadığı bildirilir. Resu- 
lüllah hemen kalkıp Ali’nin bulunduğu yere gider. 
Karşısında ayakları kanlar içinde, yorgunluktan kı
pırdayamaz hale gelmiş Ali’yi bulunca duygulanır; 
gözyaşlarını tutamaz. Ali’nin ayaklarını kucağına 
alıp elleriyle sıvazlarken, bir yanda da gözlerinden 
yaşlar akar. Dua eder; sağlık ve şifa diler.

Resulüllah henüz Medine’ye girmemiş, Kü
ba’da kalmaktadır ve Küba Mekke’yle kıyaslana
mayacak oranda güvenilir bir yerdir. İslam’a ve 
Müslümanlara açıkça düşmanlık yapan hiç kimse 
bulunmamaktadır. Fakat, başta Resulüllah olmak 
üzere tüm Müslümanlar ilk defa Küba’da o zamana 
kadar alıştıkları Mekke müşriklerinden daha farklı 
nitelikte bir düşman tipiyle karşılaşırlar. Bunlar 
münafıklardır. Münafıklar, Müslümanların sayıca 
fazlalığı nedeniyle içlerindeki İslam’a ve Müslü- 
manlara yönelik kinlerini, düşmanlıklarını açığa 
vuramayan ve Müslüman görünme ihtiyacı hisse
den müşriklerdir. Onlar, kendilerini Müslüman 
olarak gösterirken, fırsatını buldukça düşmanlıkla
rının gerektirdiği şekilde davranmaktan geri kal
mazlar. Böylesi bir girişimin ilk örneklerinden biri
si Küba’da yaşanır. Gündüzleri Müslümanlarla bir
likte olan ve kendilerini Müslüman olarak tanıtan 
bazı kimseler, gecenin karanlığı çökünce, bir yerle
re gizlenip kucaklarına topladıkları taşları olanca 
kuvvetleriyle Resulüllah’ın kaldığı eve fırlatırlar. 
Amaçları Resulüllah’ı korkutup kaçırmaktır.

Yolculuğunun asıl hedefi Medine olan Resulül
lah, Küba’daki işlerini bitirdikten sonra yola çıkar. 
Neccaroğullarından bir grup gencin eşliğinde yol 
arkadaşı Ebu Bekir’le birlikte Kusva isimli devesi
nin sırtında Medine’ye girer. Tüm Medineliler so
kaklara dökülmüş haldedirler. Nihayet misafirleri 
teşrif etmiştir. Müslümanlar arasında bir yarış baş
lar; her Müslüman o kutlu misafirin ev sahibi olma 
şerefini kimseye kaptırmamanın mücadelesine gi
rer. Fırsatını bulan kendisini Kusva’nın önüne 
atar: “Ey Allah’ın resulü! Anam babam sana feda ol
sun! Bizde kuvvet ve servet var. Bizim evimizi şeref
lendir. Bizim misafirimiz ol” der. Bütün bu isteklere, 
bütün bu misafirperverlik yarışına Resulüllah’ın 
verdiği cevap ise “Allah onları size hayırh etsin; mü
barek kılsın” olur. Resulüllah, her kimin evini se

çerse, diğer Müslümanların üzüleceğini, kendileri
nin tercih edilmediği gibi yanlış bir kanaate sahip 
olacağını düşünür. Çözümü devesi Kusva’ya bıra
kır. Kusva her nerede çökerse orada kalacağını, 
oranın sahibine misafiri olacağını bildirir. Artık 
bütün gözler Kusva’dadır. Herkes Kusva’nın kendi 
evlerinin avlusunda, kendi bahçelerinde çökmesi 
için dualar etmeye başlarlar. Serbest bırakılan Kus
va, sırtında Resulüllah olduğu halde, bir süre gezi
nip sonra bir alana gelince durur ve çöker. Bir an
da sevinç çığlıkları duyulur. Bazıları kutlu misafir
lerine ev sahipliği yapamamanın üzüntüsüyle kah
rolurken, Neccar oğulları sevinçlerinden ne yapa
caklarını şaşırmış haldedirler. Bu arada, Kusva tek
rar ayağa kalkarsa, belki de kendi bahçesinde veya 
evinin önünde çöker umuduyla kimseye çaktırma
dan devenin ayağına tekme vurup kaldırmaya çalı
şanlar da yok değildir. Ancak bir kez çöken Kusva 
yerinden kalkmaz. Kusva’nın çöktüğü yer Neccar 
oğullarına ait olduğu için Resulüllah Neccar oğul
larından birisinin evinde kalacağını bildirir. Fakat 
bu sefer de Neccar oğullarının arasından kutlu mi
safiri paylaşamamanın itişip-kakışmaları görülür. 
Sonunda kura çekilir ve kura Ebû Eyyub el Ensa- 
ri’ye çıkar. Ebû Eyyub yedi ay süreyle kutlu misafi
rinin ev sahipliğini yapma şerefine sahip olur.

Resulüllah’ın kendi evinde kalması, Ebu Eyyub 
için ifadesi mümkünsüz bir mutluluk, değeri tah
min edilemeyecek bir şereftir. İnsanların gıpta et
tikleri, kıskandıkları birisi olur. İnsanların en kut
lusuna ev sahipliği yapmanın doyumsuz mutlulu
ğunu, sonsuz şerefini doya doya yaşar. İki katlı evi
nin alt katına kendi isteğiyle yerleşen Resulül
lah’ın üstünde yaşıyor olmaktan rahatsızlık duyar; 
Resulüllah kabul etmek istemediği halde zorla 
kendisi alt kata geçer, Resulüllah’ı üst kata çıkarır. 
Bu arada, Resulüllah’ı evlerinde misafir etme şere
fini kaçırdıkları için üzülen diğer Müslümanlar ise, 
ona hizmet şerefini paylaşmaya çalışırlar. Onun ih
tiyaçlarını karşılamaya, en güzel yemeklerini ona 
sunarlar. Resulüllah ise kendisine gelen bu yiye
cekleri her seferinde yoksul Müslümanlarla payla
şır, kendisine sunulanları başkalarına; yoksullara 
dağıtır.

Medine’deki ilk Cuma günü, Müslümanlar Re
sulüllah’ın imamlığında Cuma namazlarını kılar
lar. Resulüllah Medine’deki ilk cumasının hutbe
sinde sayıları yüz civarında olan cemaate uzun bir 
konuşma yaparak onları bilgilendirir, uyarır ve na
sihat eder:
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Ey nisanlar!
O Allah ki, peygamberlerin arası açıldığı, ilim azal

dığı, insanların sapkınlığa düştüğü bir zamanda kulu
nu tam bir hidayet, tam bir nur ve en güzel öğüt olan 
Kur’an’la gönderdi.

Sözlerin en güzeli Allah’ın kitabının sözleridir. Al
lah kimin kalbini Kur’an la süsler ve onu küfürden 
sonra İslam’a mensup kılarsa; O’da Kur’anın sözleri
ni insanların sözlerine tercih ederse; i§te o kimse felaha 
erer; kurtulanlardan olur.

Allah’a ve resulüne uyan doğru yolu bulmuştur. 
Allah’a ve resulüne karşı gelen de azgınlık ve taşkınlı
ğa saplanmış, sapıklığa düşmüştür.

Allah’ın sizi sakındırdığı şeylerden sakınınız. Bun
dan daha üstün bir hatırlatma ve bundan daha değerli 
bir nasihat yoktur.

Ey insanlar!
Sadece Allah’a ibadet edin; O ’na hiçbir şeyi ortak 

koşmayın. Ondan sakınılması gerektiği gibi sakının.
Allah’ı sevin, Allah’ın sevdiğini sevin.
Allah’ın kitabından usanmayın; O ’nun zikrinden 

kalbinize darlık gelmesin. Çünkü O’nun kitabı, yara
tılan her şeyin üstününü seçip ifade eder; amellerin ha
yırlısını, kulların seçkinlerini, kıssaların iyisini anlatır. 
Haram ve helalleri bildirir.

Güzel sözlerinizle Allah’ın söylediklerini tasdik 
edin ve söyleyin.

Allah’ın ihsan ettiği rahmet ve sevgiyle birbirlerini- 
ze karşı muhabbetli olun.

Ey insanlar!
Allah’tan başkasında kuvvet ve kudret yoktur.
Allah’ın düşmanlarına düşman olun.
O’nun yolunda gereği gibi cihad edin.
Ey insanlar!
Kendinizi ahirete hazırlayın. Ahiret azığınızı kendi

nizden önce gönderiniz ki oraya gittiğiniz zaman hazır 
bulabilesiniz- Şunu biliniz ki hepiniz öleceksiniz ve 
malınız sahipsiz, sürüleriniz çobansız kalacak. Rabbi- 
niz size *^Benim elçim size gerekli şeyleri bildirme' 
di mi? Ben sana mal verdim, ihsan da bulun' 
dum. Sen bunlardan kendine ahiret payını ayır-- 
dm  mı?’  ̂diye soracak. Eğer azığınızı önceden gönder
memişseniz sağınıza bakacaksınız, solunuza bakacak
sınız ve cehennemden başka bir şey göremeyeceksiniz- 
Öyle ise yarım hurma ile de olsa, kendinizi cehennem
den uzak tutun. Gücü yeten hayır işlemeyi erteleme- 

_sin. Onu bulamayan da güzel sözle kendisini cehen-

daha emniyetli yer olmasına rağmen, ilk günlerde 
yine de bazı kuşku ve sıkıntdar yaşanır. Küba’da 
iken Resulüllah’ın kaldığı evin taşlanması bu kuş
ku ve sıkmtıları haklılaştırır. Henüz insanların ne 
olduklarının tam bilinmediği; dost ve düşmanların 
henüz birbirinden açıkça ayrılmadığı o günlerde 
duyulan kuşkuları, yaşanan sıkıntıları haksız bul
mak mümkün değildir. Bundan dolayı olacak, bir 
gün Resulüllah düşmanların saldırısına uğramak
tan çekinir ve bir kişinin hiç değilse kapısında nö
bet tutmasının iyi olacağını eşi Aişe’ye ifade ettiği 
sırada kapının önünden sesler gelir. Dışarı çıkıp 
ne olduğunu sorar, Sad bin Ebi Vakkası’ın sesini 
duyar: “Ey Allah’ın Resulü! Binlerinin sana zarar ve
receğinden kuşkuya kapıldım, bu nedenle rahat edeme
dim, kapında nöbet tutmaya geldim”

Fakat o günlerde “Allah seni insanlardan koruya
caktır. Şüphe yok ki Allah kafirler topluluğunu başarı
ya ulaştırmaz” (Maide 67) ayeti vahyolunca, Resu
lüllah hem kuşku ve sıkıntıları üzerinde atar ve 
hem de kapısından nöbet tutturmaktan vaz geçer. 
Enes bin Malik anlatıyor: “Medine de bir ses, ne ol
duğu belli olmayan bir gürültü duyulursa Resulüllah 
herkesten önce atına atlar ve yine herkesten önce ora
ya giderdi. Bir gece Medineliler bir bağırtı duyup kork
muşlar, bu bağırtının sebebini de anlamak istemişlerdi. 
Ancak hiç kimse cesaret edipte gürültünün geldiği yere 
gidemiyordu. Bir süre sonra bazıları cesaretlerini top
layıp bağırtının geldiği tarafa doğru gitmeye karar ver
diler. Ancak o sırada Resulüllah’m atının çıplak sırtı
na binmiş kılıcı da elinde olduğu bir halde son surat o 
taraftan geldiği görüldü. Bir yandan insanlara doğru 
atını sürüp evlerine dönmelerini isterken bir yandan da 
bağırıyordu: "Korkutamadılar, korkutamadılar”” 

Medine’nin ilk günlerinde vahyolunan bir ayet 
ise, muhtemelen Müşriklerin, Münafıkların ve Ya- 
hudilerin Müslümanları korkutma girişimleri kar
şısında tüm Müslümanların kalplerine güven aşı
lar: “Allah sizden, inanıp iyi işler yapanlara va’detti; 
onlardan öncekileri nasıl hükümran kıldıysa, onlan da 
yeryüzünde hükümran kılacak ve kendileri için seçip 
beğendiği dinlerini kendilerine sağlamlaştıracak ve kor
kularının ardından kendilerini (tam) bir güvene erdire
cektir. Onlar hep bana kulluk ederler ve bana hiçbir 
şeyi ortak koşmazlar. Ama her kim inkar ederse işte 
onlar, yoldan çıkanlardır” (Nur: 24/55). ■

nemden korusun.
Selam, Allah’ın rahmet ve bereketi üzerinize olsun. 
Medine, Mekke günlerine göre muhacirler için

1 - 0  coşkulu günü, o günün ianıklanndan Enes bin Ma
lik şöyle anlatıyor: “Ben, Resulüllah’ın Medine'ye geldiği günden 
daha güzel, daha parbk ve daha coşkulu bir gün asla görmedim".

Ümran-Mart ‘ 2003 87



NEFİSLERİN DEĞİŞİMİ

CEVDET SAİD 
Türkçesi: Abdi KESKÎNSOY

I slâm âleminin ümmet olarak vecîbelerini yeri
ne getirme konusundaki elem verici ve şaşırtı
cı acziyetine hep birlikte tanık oluyoruz. Ne 

var ki bu acziyetin sebeplerini kavrama konusunda 
güçsüzlük içindeyiz. Bu acziyetin nedenini anlama
da değişim (tağyir) konusundaki sünnetüllahı ve 
tağyîr kânununu kavramanın bize yardımcı olacağı
nı düşünüyorum.

Bu yazıyı, Birleşmiş Milletlerin silahlardan arın
dırma ve silah denetiminde bulunma şartlarıyla ilgi
li çıkardığı kararları kabul veya reddetme konusun
da Irak’ın karar verme durumuyla karşı karşıya bıra
kıldığı günlerden sonra yazıyorum. Bu kararları ka
bul da etse, red de etse, her iki durumun neticede 
tadı acı olacaktır. Zira düşünebilme seviyesine eriş
miş bir insanın bu tür bir teklifi kabul etmesi müm
kün değildir. Öre yandan bu kararlan Güvenlik 
Konseyine ve Irak’a dayatan taraf (ABD), Irak ister 
kabul etsin, ister reddetsin, istediğini dayatabilece- 
ğinin farkındadır. Bu gelişmeler artık kötülüğün son 
aşamasına varmış bulunmaktadır. Kur’ân bunu ka- 
vimlerin zilleti, acziyeti, izzet veya kerameti olarak 
adlandırmaktadır;

“Bunun böyle olması şundan dolayıdır: Allah 
bir kavme verdiği nimeti, onlar nefsindeki sebebi 
değiştirinceye kadar değiştirmiş değiIdir.”[8/53].

Kavimlerle ilgili olan nimet ve darlık, o kavim- 
lerin. kavramlar, tasavvurlar ve çözüm yöntemleriy
le ilgili nefislerinin durumunun tabiî neticesidir. 
Sözgelişi Kur an İsrâîl oğullarının la’netlendiklerin- 
den şu şekilde söz eder:

“İsrâîl oğullarından küfredenler, Dâvûd’un ve 
Meryem oğlu Isâ'nın lisânında la’netlenmişlerdi.

Bu isyânları ve saldırganlık etmelerinden dolayı 
idi. Birbirlerini münkerden nehyetmiyorlardı. Ne 
kötü şey yapıyorlardı. Onların çoğunun küfre  ̂
denleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin 
kendilerine takdim ettiği şeyler ne kötüdür. Allah 
onlara gazap etmiştir; onlar azapta da ebedî kalâ  
Gaklardır.” [5/78-80].

Milletler içinde yaşadıkları dönemleri bu şekil
de geçirirler:

“Yemîn olsun ki İsrâîl Oğullarına Kitâb, hü- 
kümrânlık ve peygamberlik verdik; temiz ve hoş 
şeylerden onları rızıklandırdık ve onları âlemlere 
üstün kıldık.” [45/16]̂

Burada üstünlük kendisine yazılmış (mukadder 
kılınmış) sürekli üstün kılınan bir millet yoktur. Ni
tekim Kur an müslümanlarla ilgili olarak da şöyle der: 

“Siz ma^rûftî emreden münker den nehyeden 
insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsi
niz.” [3/110].

Evet, bir zamanlar Müslümanlar bu nitelikte bir 
ümmetti.

Şu ân ise bize zillet ve meskenet damgası vurul
muş, zillet ve meskenete mahkûm edilmişiz. Zira bu 
hususta Allah’ın kânunu şudur:

“İşte bu şekilde günleri, dönemleri insanların 
arasında değiştiririz.”[3/140].

“İş ne sizin kuruntunuza ne de Kitâb Ehlinin 
kuruntusuna göredir; kim bir kötü amel işlerse, 
ondan dolayı cezâlandırılır.”[4/123].

Kavimlerle nefisler arasındaki ilişkinin mahiye
tini keşfetmeliyiz. Biz her şeyden önce nefisler ara
sındaki ilişkileri göremiyoruz, kavrayamıyoruz. İşte 
bu bize vurulan zillet damgasıdır.
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Sorun başkasından kaynaklanmıyor; asıl sorun 
bizde ve bizim nefislerimizden kaynaklanmaktadır. 
Sorun bizim genelimize yerleştiği gibi Müslümanla- 
rın yöneticilerinden de kaynaklanmıyor. Asıl sorun 
bizim anlama ve yorumlama konusunda kendi ne- 
fişlerimizden kaynaklanmaktadır. Ne yazık ki bizim 
bunu kavrayacak gücümüz yok; bu yüzden sorunla
rımızı çözümleyecek güçten de yoksunuz.

Milletle(yönetilenlerle) yönetici(ler) arasındaki 
ilişki derinlikli ve değişmez (sabit) bir ilişki biçimi
dir. Kavimler ve nefisler arasındaki ilişki de aynı şe
kildedir; nefislerde bir değişiklik meydâna geldiğin
de ancak bu ilişki biçiminde bir değişiklik meydâna 
gelir, sözgelişi kavimlerin sahip olduğu nimet veya 
darlık, bu ister iktisat, ister siyaset, isterse kamu sağ
lığı konusunda olsun farketmez, bunların hepsi ne
fislerde olanla doğrudan irtibatlıdır. Meselâ yöneti
ciler, yönetilenlerin nefislerindeki değişim sayesin
de ancak değişirler. Değişimde asıl olan, nefisler
de, fikirlerde, tasavvurlarda ve kavramlarda olan 
özelliklerdir.

Bizler nefislerimizde olan fikirlerimizi ve tasav
vurlarımızı değiştirmediğimiz sürece, bizde ve bi
zimle ilgili hiçbir şey değişmeyecektir. Değişim ön
celikle düşüncelerde ve tasavvurlarda meydana gel
mesi, oradan başlaması gerekir, bu değiştiğinde ka
vimlerin içinde bulundukları nimet ve darlık, duru
mu da değişecektir. Zira yönetici insanla ilgili sahih 
kavramlara sahip bilinçli bir millete tasallut etmesi, 
onların üzerinde zorbaca egemenlik kurması kesin
likle mümkün değildir. Bunun gibi câhil bir mille
tin de râşid (âdil) bir yöneticiden yararlanması 
mümkün değildir. Bu yüzden râşid bir milleti dikta
tör bir yöneticinin yönetmesi mümkün olmadığı gi
bi, câhil bir milletin de râşid bir yöneticiden yarar
lanması aslâ mümkün değildir. Bu durumu çevre
mizde müşâhede etmemiz mümkündür. Bunu kadim 
tarihimizde de görebiliriz;, rüşdü olmayan bir mille
tin Ali bin Ebû Tâlib gibi bir Râşid ve âdil yöneti
ciden nasıl yararlanmadığını. Zira biz savaşta onu 
ezdik, ona suikast düzenledik, dışladık. Yerine ısırı
cı krala boyun eğmeyi kabul ettik, ona güvendik. 
Artık ondan kurtulacak kudretimiz kalmadı. Çünkü 
biz hâlâ yönetimin, hükümet etmenin ancak güçle 
mümkün olacağına îmân ediyoruz, güveniyoruz.

Bundan dolayı kuvvete tapıyor, aklı ve rüşdü in-
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karşısına nasıl çıkacağını, akla, Allah’a, Allah’ın 
insandaki rûhuna îmân edenlerin yaptığı gibi nasıl 
bir çözüm önereceğini bilen, aklı eren (racül-i re-

şîd) aramızda bulunmuyor. Zira bizim aklın bütün 
sorunları çözmesinin mümkün olduğunu kavraya
cak gücümüz yok. Hatta biz sorunlarını akıl ile çö
zen bir kavim gördüğümüzde, bu durumu bir türlü 
kavrayamıyoruz. Çünkü biz hâlâ hârikalar-olağa- 
nüstülükler-çağmda yaşıyoruz. Hâlâ bu düşüncede 
olan birisinin keşif ve değişime kabiliyetli kânuna 
dayalı (sünem) bir akla sahip olması mümkün de
ğildir.

Bu tür büyük değişimler, âlimleri, bilim adamla
rını şaşkına çeviren, çocuğu ihtiyarlatan şiddetli 
bunalımlar, sıkıntılar nedeniyle meydana gelir an
cak. Büyük sarsıntılar, büyük depremler ancak put
ları yerinden sarsar. Bundan dolayı biz bir açıdan 
gerçekten çok kötü bir aşamada bulunuyoruz, ancak 
bu aşamada bu zillete düşüren kötülükleri ve alçal- 
tıcı azapların nefislerimizde dilediği her şeyi yapabi
leceğini zannettiğimiz putlarla ilgili tasavvurlarımı
zı da değiştirecektir.

Delillerin, bürhanlann ve hüccetlerin hiçbir de
ğeri yoktur, nefislerimizde haksız yere büyüklenme- 
yi tamâmen izâle etmek için, acıklı azâbı görünceye 
kadar ibret almamız mümkün değildir, zira Allah 
müstekbirlere görme ve anlama kudreti vermez. Ni
tekim O şöyle buyurur:

“Yeryüzünde haksız yere büyüklenenleri (te
kebbür gösterenleri) âyetlerimden (ilkelerimden) 
döndürteceğim. Hangi âyeti görseler, ona inan
mazlar, rüşd yolunu (akıl yolu) görseler onu yol 
olarak benimsemezler; ğay yolunu (akıl dışı yol) 
görseler onu yol olarak benimserler; bımun böyle 
olması onların âyetlerimizi yalanlamalarından do
layıdır. Zira onlar âyetlerimizden gâfildirler 
de.”[7/146].

Bunun içindir ki Allah böyleleriyle ilgili olarak 
şöyle buyurur:

“Doğrusu Rabbinin söz verdiği azâbı hak eden
ler, her türlü âyeti (belge-mucize) gelse bile acık
lı azâbı görene kadar îmân etmezler.”ll0/96-97].

Bu kadar azap yetmeyenlere bundan daha büyü
ğü gelecektir:

“Belki dönmelerini sağlar diye onlara büyük 
azaptan önce daha hafîf azâbı tattırırız.”[32/21].

Nefislerimizdeki kavramları değiştirinceye dek 
Allah bizim hallerimizi ve konumlarımızı kesinlikle 
değiştirmeyecektir:
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vim nefislerinde olan sebepleri değiştirinceye ka
dar, Allah onlara olan nimetini değiştirmez.” ■ 

29/12-4/1/2003; s. 1194
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KORKU^YORUM

MÜNİB ENGİN NO YAN

K ar öncesi berraklığı var havada... Gökyüzü 
inanılmayacak kadar mavi bu sabah! Tüy 
hafifliğinde ve zerâfetinde biri iki bembeyaz 

bulut ve... pırıl pırıl, capcanlı-dipdiri güneş!
Seyrine doyamıyorum bir türlü...
Ahsenu’l-hâlikîn O (c.c.) I O’ndan başka yaratan - 

hâşâ!' olmadığına göre, kuşku yok, yaratıcıların değil 
'Sümme hâşâ!- sanatkârların en güzeli - en yetkini, 
en büyüğü O! Sibğatallâh, Alemlerin Rabbi Yüce A l
lah’ın (c.c.) boyası, yalnızca manevî'inecazî mânâda 
mı geçerli? İşte maddî yansıması karşımda! Kim bu 
renkleri, bu güzellikte, bu parlaklıkta, bu gönüllere 
ferahlık ve huzur veren ahenk içinde bir araya geti
rip, yalnızca ve yalnızca kalbin derinliğinden yükse
len hâlis bir şükür mukabilinde ihsan eder, edebilir 
O’ndan başka? El-hamdu lillâh!

Ve sizin için yeryüzünde yarattığı, bütün o rengârenk 
[güzel] şeyler: işte bunlarda da anıp da hatırda tutması
nı hilen kimseler için elbette çıkarılacak bir ders/bir me
saj vardır! (16 Nahi 13)

Gökyüzü berrak, güneş pırıl pırıl ama biliyorum 
ki buna rağmen dışarıda iliklere işleyen keskin bir 
soğuk var - rahmetli babaannemin deyişiyle “kar 
topluyor’’ hava!

Biliyorum, çünkü dersimi çalıştım, bana en ya
kın büyüklerimden birinin, rahmetli babaannemin, 
uyarısını, nasihatim ciddîye aldım, dinledim: 
“Aman, sakın güneşe bakıp aldanma, dışarı çıkar
ken sıkı giyin!” ve... uzun yıllar sonra da olsa, mü
barek Kur’ân’ın bütün varlık âleminde mevcut ola
nı, olup biteni dikkatle gözlemleyerek bütün kevnî 
âyetleri okuma, öğrenme sonra da üzerlerinde derin 
derin düşünme emrine uymayı hayatımın bir parça

sı haline getirdim - en azından getirmeye çalıştım.
Dışarıda gündelik hayat, sanki herşey yolunday

mışçasına, her zamanki kaygılar ve zorluklar içinde, 
işliyor, akıp gidiyor...

Ama tepemizde bir yerlerde, özellikle de Irak’ta- 
ki Müslüman kardeşlerimin başında savaş zulmünün 
kapkara bulutları, her geçen saat daha da yoğunlaşa
rak kümeleniyor! Zulüm fırtınasının eli kulağında, 
koptu-kopacak - hava “zulüm topluyor” !

Dünyanın dörtbir yanında sağduyu sahibi bütün 
insanlar bu korkunç durumun farkındalar. Gün geç
miyor ki caddelerde, meydanlarda toplanıp, savaş 
zulmünü durdurmak için ellerinden geleni yapma
sınlar. Müstekbir zâlimin kulağı sağır, gözü kör değil 
elbet, ama sağırı ve körü oynuyor - çünkü işine böy- 
lesi geliyor! Niyeti bozmuş bir kere!

Saddam Hüseyin’i seviyor muyum?
Hayır! Yalnızca müsebbibi olduğu Halepçe katli

âmı bana yeter de artar bile, onu sevmemek, hatta 
ondan nefret etmek için!

Saddam Hüseyin’den nefret ediyorum, biraz vic
danı olan her sağduyu sahibi insan gibi, çünkü o da 
kendi çapında bir müstekbir ve yaman bir zâlim 
ama... o, ne yazık ki benim kardeşim! Evet, o benim 
kardeşim, çünkü o bir Müslüman! Bizi, ortak inan
cımızdan, kıblemizden, secdemizden ve Muazzez 
Peygamberimizden (s.a.v.) dolayı kardeş kılan ise 
Bizzat Âlemlerin Rabbi Yüce Allah (c.c.)!

Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı tutunun ve birbi
rinizden kopmayın. Ve Allah'ın size verdiği nimetleri ha
tırlayın: Siz birbirinize düşman iken kalplerinizi nasıl uz
laştırdı da O ’nun lütfü ile kardeş oldunuz; ve ateşli bir 
uçurumun kenarında [iken] sizi ondan [nasıl] korudu.
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Bu şekilde Allah mesajlarını size açıklar ki hidayet bula
sınız. (3 Â l'i İmrân 103)

Evet, Saddam Hüseyin’den nefret ediyorum 
ama, o benim düşmanım değil! O yalnızca yola geti
rilmesi, hatta durdurulması, hem de acilen durduru
lup cezalandırılması gereken bir Müslüman. Zâlim 
olmasına zâlim, ama kendi içimizden türemiş bir zâ
lim! Onu ancak biz Müslümanlar durdurmalıyız, 
durdurmak zorundayız:

ve belki içinizden iyi ve yararlı olana davet eden, 
doğru olanı emreden, eğri ve yanlıştan alıkoyan bir top
luluk çıkar: nihaî kurtuluşa erişecek kimseler, işte bun
lar olacak. (3 Âl'i. İmrân 104)

Yıllardır, belki de yüzyıllardır her tarikâtın, her 
cemaatin “nalıncı keseri” misâli kendine yontarak, 
deyim yerindeyse “mürid toplama reklâm kampan- 
yası”na dönüştürdüğü bu mübarek âyeti, Hicrî onbe- 
şinci/Milâdî yirmibirinci yüzyılın ilk çeyreğinde 
Ummet-i Muhammed sıfatı taşıyan Müslüman ülke
lerin, devletlerin yetkin ve de yetkili temsilcilerin
den meydana gelmiş yetkili ve etkili bir toplulu
ğun/bir kurulun biraraya gelmesi şeklinde anla
mak/yorumlamak niye mümkün olmasın?

Meselâ mübarek haccda böyle bir kurul toplana
bilirdi; hiçbir gayr-i müslimin, sözümona “gözlemci” 
sıfatıyla dahi bulunamayacağı o mübarek beldede, o 
Beledi'l-emînde...

Öyle bir kurul ki, Saddam Hüseyin gibi kendi 
başına buyruk, astığı astık - kestiği kestik bir zâlimin 
bile “Bunlar da kim oluyor!” diyemeyeceği Islâm 
âlimlerinden meydana gelmiş olsun!

Öyle bir kurul ki, önce Irak halkının, sonra da 
cümle Ummet-i Muhammed’in selâmeti için Sad
dam Hüseyin’i, ona Hesap Gününü hatırlatarak he
sap vermeye davet etsin, edebilsin!

Öyle bir kurul ki, dünyayı, yalnızca kendi men
faatlerini gözeterek yönetmeye, kendi menfaatleri 
doğrultusunda şekillendirmeye kalkan ve bu uğruda, 
kendi insanları dahil, milyonlarca günahsızın kanını 
dökmekten çekinmeyen o ‘abd-i tâğût fir’avnlarm 
kendilerini haklı göstermek için çevirdikleri dolap
ları, timsah gözyaşları dökerek sahneledikleri oyun
ları, izzetli ve faziletli, yani sahîh bir Müslüman tav
rı sergileyerek deşifre edip durdurabilsin: “Biz Müs
lümanlar yeryüzünde Hak ve Adâleti sağlamakla 
mükellef olan insanlarız! Zira sizin de Rabbiniz olan 

-â l emlerin Rabbi ¥ üee Allah- êrer) buywmuştöf4eif- 
Si?: ey imana ermiş olanlar!
insaf ile Hakikate şahitlik yaparak Allah'a bağlılığı

nızda sıkı durun; ve herhangi bir kimseye karşı nefreti

niz, sizi adaletten sapma günahına itmesin. Adil olun: 
bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaya en yakın 
olan (davranış)tır. Ve Allah'a karşı sorumluluğunuzun 
bilincinde olun: şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınız
dan haberdardır. (5 Mâide 8)

Zalimliğe sıvanan herkese karşı, bu içimizden bi
ri dahi olsa, karşı dururuz - hele onun, kim olursa ol
sun, bütün insanlık için bir tehdit haline gelmesine 
asla müsade etmeyiz! Biz bu meseleyi, sözkonusu zâ
lim, ne yazık ki bizden biri, bir Müslüman olduğuna 
göre, kendi aramızda hallederiz ve hiç kuşkunuz ol
masın ki insanlığı rahatlatırız! Bunun için sizin dev
reye girmeniz ne gereklidir, ne de mümkündür! He
le biz Müslümanlardan sizlerle, besbelli ki yalnızca 
kendi menfaatleriniz doğrultusunda ve kendi tarzı
nızda işbirliği yapmamızı beklemeniz hiç mi hiç 
mümkün değildir!”

Öyle bir kurul ki Hakkı inkâra şartlanmış olanlar 
birbirleriyle müttefiktirler; sizde (birbirinizle) öyle olma
dıkça yeryüzünde fitne ve büyük bir karışıklık baş göste
recektir âyet-i celîlesinde^ apaçık dile gelen İlâhî 
İkaz karşısında korkuyla ürperen mü’min kalpleri ra
hatlatsın!

Yani, öyle bir kurul ki Hakikatin bütün kanıtları 
kendilerine geldikten sonra karşıt görüşlere kapılıp parça
lananlar gibi olmayın âyet-i celîlesinde^ apaçık dile ge
len İlâhî Emri tereddütsüz yerine getirebilmiş olsun!

Bütün bunlar, Hicrî onbeşinci/Milâdî yirmibi
rinci yüzyılın ilk çeyreğinde, mensubu olduğum 
Ummet-i Muhammedin, ne yazık ki yine biz Müslü
manlar tarafından içine düşürüldüğü yürekler acısı 
durumdan çok ama çok utandığım, hatta tiksindi
ğim için, artık iyice bezginleşmiş ve yorulmuş olan 
zihnimin bana kurdurduğu bir tür kaçış hayalleri mi?

Bilmiyorum.
Ya “canlı kalkan” olmak için Bağdad’a gitmek?
Amerikalı çavuşun bu aktif özeleştirisine ya da 

dikine perdah günah .çıkartma operasyonuna fiilen 
katılmak, Müslüman olarak üzerimize bu konuda 
düşen çok daha büyük ve çaplı sorumluluktan, ara
mızdaki birliği yeniden ve en doğru şekilde tesis et
me son.ımluluğundan bizi kurtarmaya yeter mi?

Sanmıyorum.
Vallahi ölmekten değil, yalnızca uğrunda gere

kirse koşa koşa ölüme gidilecek şartları hâlâ, bunca 
somut verilere rağmen, bir türlü sağlayamamış ol- 

~maktanrvı^d7unun hesabmı Huzur-u llâhî’de vere- 
memekten ölesiye korkuyorum! ■
1- 8 Enfâl 73
2- 3 Âl-i İmrân 105
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BİR GÖNÜL ADAMI

ALİ KEMAL BEL VİRANLI

ABDULLAH YILDIZ

A dana İmam Hatip Lisesinde okuduğumuz 
‘60’l ı '  ‘70’li yıllarda oluşturduğumuz mini 
İlahî gruplarında öğrenip dillerimizden 

düşürmediğimiz ilahiler arasında, ruh dünyamızı 
en fazla etkileyen, bize şevk ve heyecan veren, 
inancımızı ve umudumuzu tazeleyen ilahı bu idi. 
İlahînin ilk iki mısraının büyük İslâm şairi Meh- 
med A kif e ait olduğunu biliyorduk; son iki mısraı 
da merhûm Ali Ulvi Kurucu’nun ilave ettiğini yıl
lar sonra öğrenmiştik. Bu çok sevdiğim İlahîyi ki- 
min bestelediği ise, yakın zamana kadar şahsen be
nim meçhûlüm idi...

Yıl 2000, yer Belgrat ormanları, Araştırma ve 
Kültür Vakfı’nın pikniğindeyiz. Pikniğin şeref mi
safirleri arasında Ali Kemal Belviranlı ağabey de 
var. Gıyabî tanışıklığımız vicahî tanışıklığa dönü
şüyor ve sevgili Kadri ve Bilâl’le birlikte koyu bir 
sohbete dalıyoruz. Konu konuyu açıyor. Ali Kemal 
ağabeyin İslâm Prensipleri isimli kitabı başta olmak 
üzere diğer eserlerine ve beste çalışmalarına, yakın 
dostu olan üstatlardan, hocalardan ortak tanıdık
lara kadar pek çok konu gündeme geliyor, bazı İla
hîleri birlikte mırıldanıyoruz...

Yukarıdaki İlahîyi Ali Kemal ağabeyin bestele
diğini öğrenmek bizi ziyâdesiyle heyecanlandırı
yor. Rast makamındaki bu nefis İlahîyi, ricamız 
üzerine adeta ders verircesine meşk ediyor; biz de 
hafiften katılmaya çalışıyoruz. Bize doyumsuz bir 
manevî lezzet sunuyor..

Ali Kemâl ağabeyin bestelediği İlahîlerin çoğu 
aruz üstadı Ali Ulvi Kurucu’ya ait. Üstadın diller
den düşmeyen “Bambaşica ufuklar açıyor, ruhlara 
Kur ân ..” şiirini mâhur makamında, "Ruhum sana 
âşık, sana hayrandır Efendim / Bir ben değil âlem sa-

Allah^a dayan, sa*ye sarıl, hikmete râm ol;
Yol varsa budur, bilmiyorum ba^ka çıkar yoL 

Allahla dayan, gâyene tevfîkıni versin.
K ur'ân’a sarılmazsan eğer, ye’se düşersin,

na kurbandır Efendim..” şiirini uşşak makamında, 
“Mevlâm sana ersem diye / Aşka düşen pervaneyim.. ” 
şiirini yine uşşak makamında bestelemiş. Ali Ke
mâl ağabeyin besteleri elbette bunlardan ibaret de
ğil; 40’dan fazla bestesi var. Bunlar arasında Ya
man Dede’ye ait “Cemâlinle ferahnâk et / Ki yandım 
yâ R asû la llah .isimli ilâhi ile Eşrefoğlu Rûmî’nin 
“Bu dervişlik yoluna / Sıdk ile gelen gelsin / Haktan 
özge ne ki var / Gönlünden silen gelsin..” şiirinin uş
şak bestesi de yer alıyor.

Ali Kemâl Belviranh’nın Türkiye’de İslâmî potan
siyelin oluşumundaki asıl etkisi ise kitapları ve ya
yınlarıyla olmuştu. Bizim ‘60’lı yıllarda bulabildiği
miz üç-beş İslâmî eserden biri de Islâm Prensiple
ri idi. Temel îman ve İslâm esaslarını, ilmihal bil
gilerini vs. ihtiva eden bu muhtasar eser, herkesin 
anlayabileceği yalın bir dille sorulu -  cevaplı ola
rak hazırlanmıştı. İlk basımı 1961’de yapılan kita
bın daha sonra İngilizce’ye de çevrilerek yayımlan
dığını öğreniyorum Marifet Yayınları sahibi Ömer 
Ziya Belviranlı’dan.

Ömer Ziya Bey, ağabeyi hakkında bir hayli ge
niş malumat aktarıyor Umran’a. Arzumuz, Ali Ke
mal ağabeyle uzun uzun görüşüp sohbet etmek, bu 
sohbeti kayda almak ve resmini çekmekti. Ama 
maalesef bu mümkün olmadı; zira Ali Kemal ağa
beyin sıhhi durumu, böyle bir görüşme yapmaya 
uygun değil. Bu yüzden de memleketi Konya’ya 
dönmüş.

si;:):*
Ali Kemal ağabey 1923 Konya doğumlu. 11 yaşın
da hafızlığını tamamlamış; Arapça, Farsça ve İslâ- 
mi ilimler tahsil etmiş. Ali Ulvi Kurucu ile birlik
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te yıllarca Konya camilerinde 
mukabele okumuşlar; kadîm 
dostlukları o zamanlara dayanı
yor. Sonra I. U. Tıp Fakültesini 
kazanarak İstanbul’a gelmiş.
“Tıbbiye’den doktordan başka 
her şey çıkar” derler ya; elbette 
Ali Kemal Belviranlı gibi bir ka
biliyet de, kendi mesleğiyle sı
nırlı kalamazdı; hele İstanbul gi
bi bir bilim -  kültür merkezinde 
bulunuyorsa.. Ali Kemal ağabey 
Ömer Nasuhi Bilmen, Haşan 
Basri Çantay, Abdülaziz Bekin- 
ki, Mehmed Zahid Koktu, Ce
mal Öğüt, A. Şeref Güzelyazıcı 
gibi İslâm âlimleri, Necip Fazıl 
Kısakürek, Ali Fuat Başgil, Eşref 
Edip, Nuredin Topçu, İbnüle- 
min M. Kemal İnal, Ebû’l-Ûlâ 
Mardinî-, Mahir İz, Osman Yük
sel Serdengeçti, M. Said Çekmegil, Mümtaz Tur
han, Osman Turan gibi mütefekkir, yazar ve edip
ler, Hafız Ali Üsküdarlı, Sadettin Kaynak, Varna- 
lı Hamdi Efendi, Necati Efendi, Gönenli Mehmed 
Efendi, Abdurrahman Gürses gibi kurâ ve mûsikî 
üstadlan, Hamid Aytaç ve Halim Özyazıcı gibi 
hattatlarla tanıştı.

1952-1953 yıllarında aylık İslâmın Nûru der
gisini çıkardı; bu dergide yukarıda adı geçen zeva
tın birçoğunun yazı ve şiirleri yer alıyordu. Yine o 
yıllarda Haşan Basri Çantay’ın mealini tashih ve 
redakte ederek yayına hazırladı. Sonraki yıllarda 
Konya’ya dönerek uzun süre doktorluk mesleğini 
icra etti. 1967-1973 yıllarında mesleğiyle ilgili ola
rak İngiltere’de bulunduğu zaman yine boş durma
dı. Birçok Müslüman fikir adamı ile tanıştı; uluslar 
arası İslâmî teşkilatlarda görev aldı.

Ali Kemal Belviranlı ağabey, temel İslâmi bilgileri 
içeren İslâm Prensipleri’nin dışında; Kur’an kırâ- 
ati, tecvid, dinî mûsikî, Osmanlıca öğretimi gibi 
konularda birçok eserler verdi ve bazı çeviriler 
yaptı:

Hattat Hamid Aytaç’la birlikte hazırladığı 
Kurbân Rehberi adlı elifbâ ile Tecvid kitabı, 
Kur’ân’ın kolay öğrenilmesi ve doğru kıraat edil
mesini sağlayan ilk çalışmalardandı. Aruz vezninin
bütün kalıplarıyla öğrenilmesini sağlayan Aruz ve 
A henk  isimli önemli eserinin yanında Medine’de 
yaşayan aruz üstadı Ali Ulvi Kurucu’nun şiirlerini 
Qümüş Tül ve Alevler adı altında bir araya getirip

tasnif ederek giriş, önsöz ve ila
veleriyle yayımladı. Bu arada 
klasik ve dinî mûsikî konusunda 
temel bilgilerin ve eserlerin yer 
aldığı Mûsikî Rehberi ile onun 
cep kitabı formundaki Cönk 
isimli eserlerini neşretti.

Ayrıca İmam Hatip ve İlahi
yat öğrencileri başta olmak üzere 
Osmanlıca öğrenmek isteyenler 
için büyük kolaylık sağlayan Os- 
manhca Öğrenme Dizisi; Os- 
manlıca Rehberi, İmlâ R ehbe
ri, İmlâ Lügati ve Metinler 
Rehberi, sadece o yıllar için de
ğil, bugün için de önemli eserler.

Öte yandan, Ali Kemal ağa
beyin çevirisini yaptığı büyük 
Hintli mücahid Ebû’l-Kelâm 
Azad’ın İngiliz mahkemelerin
deki savunmasından oluşan 

Ölümsüz M üdafaa isimli hacmi küçük, ama anla
mı büyük eser, hala ölümsüzlüğünü koruyor.

Yaklaşık çeyrek asır süren Şeflik Devrinin İslâmî 
kültür hayatımızın üzerinden adeta bir silindir gibi 
geçmesini takip eden ‘50’li -  ‘60’lı yıllarda; yani İs
lâm’ı öğrenmek için başvurulacak eserlerin birkaç 
düzineyi bile bulmadığı dönemlerde Ali Kemal 
Belviranlı ağabeyin eserlerinin ne kadar önemli bir 
fonksiyon icra ettiği unutulmamalı. Şahsen ben sa
dece Ali Kemal ağabeye değil, Amentü Şerhi mü
ellifi merhûm Numan Kurtulmuş’a, Karanlık Qe- 
çelerin Nurlu Sabahı kitabının yazarı Sami Ars- 
lan’a. Fazilet M ücadelesi yazarı Hamdi Gülal’a ... 
Serdengeçti’ye, Eşref Edib’e, Necip Fazd’a, Baş- 
gil’e, Çekmegil’e ve diğerlerine, bizim kuşağa ka
zandırdıkları İslâmi duyarlılıktan ve öğrettikleri 
temel İslâmî bilgilerden dolayı minnet borçluyum.

Bilinmeli ki, şu gelinen noktada dostlara se
vinç, düşmanlara korku veren İslâmî oluşum yer
den mantar biter gibi bir anda ortaya çıkmadı. Bu
günlere kolay gelinmedi. Emeği geçen, hizmet ve
ren, çile çeken, ter döken öncülere vefa gösterme
li, duâlar göndermeliyiz. Bunu fazlasıyla hak eden
lerden biri de Ali Kemal ağabey...

Bugünlerde, güftesi Ali Ulvi Kurucu’ya, bestesi 
Ali Kemal Belviranlı’ya ait "AşJca düşen pervane- 

3ftm^^is1mtrilâhîyt7^merÖzh^m^sesinden 
bir manevi lezzet alarak dinliyor ve Ali Kemal 
ağabeye Cenâb-ı Hak’tan acil şifalar dileyerek dua 
ediyorum. ■
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SİYASİ BİR PORTRE OLARAK 
HALİDE EDİP ADIVAR-1

MEHMET AYMAN

y  y  nlü romancı Halide Edip hakkında kaleme
I  I aldığımız bu kısa biyografik çalışma, yakın

tarih okumaları esnasında alınan notların 
yeni bir tasnif ve düzenlemeye tabi tutularak yeniden 
yazılmasıyla oluşturulmuş bir çalışmadır. Edebi alan
da hiçbir iddiası olmamakla birlikte, siyasi bir portre 
olarak da görülen Halide Edib'in oldukça çok renkli, 
ve bir o kadar da hareketli hayatının (Halide Edib’in 
Sabatayist olup olmadığı. Am erikan mandacıli' 
ğı, sürgüne gönderilmesinin sebepleri vs.gibi) 
spekülatif birkaç yönüne açıklık getireceğine umuyo
ruz-

Mor Salkımlı Ev

Halide Edip Adıvar Meşrutiyet ve Cumhuriyet 
devirlerinin tanınmış edebiyatçılarındandır. 
1882’de İstanbul’da doğmuş, 9 Ocak 1964’te İS' 
tanbul’da ölmüştür. Babası Yıldız Sarayı Ceyb-i 
Hümâyûn (Padişah’ın özel kasası) Katiplerinden 
Mehmet Edip Bey’dir. Mehmet Edip Bey son Os- 
manii dönemi (Abdülhamit dönemi) bürokratla
rından olup aslen Selanikli^ bir Yahudi “dön- 
me”2sidir. Asıl adının Diyamendi olduğu söylen
mektedir. Fakat Mevlânzâde Rıfat’ın ismini ver
mekten kaçındığı bir arkadaşından aktardığına 
göre “Halide Edib’in pederi Selanikli bir Yahu
di’dir. Dönme değildir. Asıl Yahudi’dir. Genç 
iken bir Türk’ün yanına hizmetçi olarak girmiş, 
birkaç sene sonra İslâm olmuş ve Edip ismini al
mıştır. Edip ismini alan bu Yahudi genci Ali Şa

mil Paşa’dan boşanmış bir kadınla (Bedrifem Ha
nım) evlenmiş, Halide Hanım da bu evlilikten 
doğmuştur^.

Halide Edib’in babası Edip Bey, Bedrifem ha
nımın ölümünden sonra, ikinci ve üçüncü bir eş 
daha almıştı. Halide üvey annelerinin evleri ara
sında kendisini bölünmüş hissettiği için, çocuklu
ğunu genel olarak büyükannesinin evinde geçir
miştir. Bu ev Halide Edib’in daha sonra hatırala
rında anlattığı “Mor Salkımlı Ev”dir. Mor Sal- 
kimli Ev klasik bir Osmanlı konağıdır, ve Halde 
Edib’in huzur ve güvende olduğunu hissettiği ye
gane yerdir. Bu evde sevgi dolu büyükannesinin 
yanı sıra, solgun, hasta ve sürekli kendisinden 
uzaklaşan bir anne vardır. Halide Edip yazar ruhu
nun özelliğini Mor Salkımlı Ev de geçen çocukluk 
günlerine bağlar. Anne sevgisinden yoksun kalan 
küçük benliği, babasına, büyükannesine, bir öğ
retmene, bir canlıya bağlanırken aslında hep o 
anııe sevgisini aramıştır.

Halide Edib’in çocukluğunun bir kısmı da, İt
tihat ve Terakki Cemiyeti üyesi olan babasının 
evinde geçmiştir. Halide Edip babasının evinde 
kaldığı sürede her bakımdan Anglo-Sakson terbi
yesinin, anneannesinin evinde ise İslâm kültürü
nün etkisinde kalmıştır.

Halide Edip henüz Türk öğrencilerin gideme
diği Amerikan Kız Kolej i’ni bitiren ilk Türk kızı
dır. Babası Halide Edib’in eğitimine çok fazla 
önem verdiğinden onun okul eğitimini özel ders
lerle takviye etmesini sağlamış ve bu maksatla za
manın ünlü matematikçilerinden pozitivist görüş
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leriyle meşhur Matematikçi Salih Zeki^’den ma- 
tematik ve Filozof Rıza Tevfik^’ten de felsefe ve 
edebiyat okumuş, Üsküdar Amerikan kolejinde 
İngilizce öğrenip İncil okumaları yapmıştır.^

O B ir Feminist

Halide Edip yazılarmm muhafazakar çevrelerde 
gördüğü tepki nedeniyle 1908’de (31 Mart vakası 
üzerine) oğullarıyla birlikte hayatının tehlikede 
olduğu gerekçesiyle Mısır’a kaçmak zorunda ka- 
lır7 O yıl bir dostunun daveti üzerine ilk defa İn
giltere’ye gider.

Halide Edip İngiltere’ye ilk kez İngiliz eğitim- 
ci İsabel Fry’ın daveti üzerine 1909’da gitmiştir. 
İsabel Fry önceki yıl Türkiye’ye gelerek kadınla
rın eğitimi, Türkiye’de yapılması mümkün olan 
reformlar üzerine görüşmüştü. Halide Edib’in 
Meşrutiyetin ilanından sonra Türk kadınlarının 
eğitim görmesinde yardım istemek amacıyla The 
Nation dergisi editörüne yazdığı mektuba İsabel 
Fry karşılık verince Halide Edip-İsabel Fry yazış
ması başlamış olur. Söz konusu mektupta, Halide 
Edip, Anglo-Saksonlara ve kadınlarına övgüler 
düzüyor, Türkiye’de kadınların eğitim görmesi 
için İngilizlerin okul açmasını öneriyordu.^

“İngilizlerin Türkiye'nin dört bir yanında okullar 
açmasını Türk anneler memnuniyetle karşılayacak
tır. Bizim istediğimiz, Anglo-Saksonlann sağlayabile
cekleri türden, sade, sağlıklı, insani eğitimdir. Büyük 
ciddi kadınlarınızdan canlı örnekler verin bize.^

İsabel Fry bu mektuba karşılık vermiş, İstan
bul’a gitmiş ve Maarif Nezareti’ne erkek çocuklar 
için olduğu gibi, kız çocuklar için de devlet okul
ları açılmasına dair bir rapor hazırlamıştır. Bu ra
por, dönemin önde gelen gazetelerinden Ta- 
nin’de”(“Kız Mektepleri Hakkında Bir Mütalaa-i 
Mühimme”, Tanin no.167, 18 Kanunissani, 
1909”) çıkmıştır.

Halide Edip Türk kadınlarının eğitimi konu
sunda İngiliz ve Amerikan modellerini istemek
teyken çok daha ileri gitmiş ve bu konuda Putpe
rest İsparta Medeniyetinin örnek alınmasını tek
lif edebilmiştir. Ona göre “İsparta medeniyeti ve

çocuklar doğursunlar”; anneler aynı zamanda “ah
laki olarak da iyi eğitilmiş ve yüce erdemli olma
lılar ki çocuklarını da yüksek karakter ve ahlakla 
donatsınlar.”

Ortadoğu Macerası

1916’da (I. Dünya savaşı esnasında) Cemal Paşa
nın daveti^* üzerine gittiği Beyrut ve Şam’da 
Türk okullarının düzenlenmesiyle ve yetimhane
lerle ilgilenmek üzere görevlendirilir. Şam’da kal
dığı sürece, orada bulunan Amerikalı öğretmen
lerle ve Amerikan yardım teşkilatı üyeleriyle te
ması devam eder.O sırada İttihat ve Terakki Ce- 
miyeti’nin en yüksek kademesi ricalinden olan 
Cemal Paşa, Bahriye Nazırlığı ve Dördüncü ordu 
kumandanlığı yapmaktadır. Osmanlı İmparator
luğu Birinci Dünya Savaşı tehlikesi içinde ateş al
tında iken Cemal Paşa Suriye’de bir kral gibi sal
tanat sürmekte idi.^^

Cemal Paşa’nın sarayı ve haremi şark ve garp 
karmaşası arz ediyordu ve onun sarayı alafranga

toplumu, sağlık üzerine, ahlaki ve fiziksel erdem olmak şartıyla bütün İstanbul sosyeTesine açıktı,
üzerine yaptığı vurguyla Türk ulusu için bir model Günün birinde bu saraya bir küçük kadın da-
oluşturabilir.Böyle bir toplumda, özellikle anne- ha çıkagelir. B u  k a d ın  H a lid e  E d ip ’tir.^^

1er, “fiziksel olarak gelişkin olmalılar ki sağlıklı Bu küçük kadın da diğer hanımlar gibi Cemal
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Paşayı o kadar aşağıdan almıyor, önünde ayak 
ayak üstüne atıyor, sigarasını paşaya yaktırıyor, 
Paşa ile siyasi ve fikri tartışmalar yapıyordu. Falih 
Rıfkı’nın anlattığına göre de aralarında hiçbir şey 
geçmediği halde Cemal Paşa’yı öylesine etkilemiş 
ve sultası altına almış ki, adamcağız ona danışma
dan, onun onayını almadan, basit bir evrakı bile 
imzalamayacak hale gelmişti.

Halide Edip Suriye’ye bir görev için gönderil- 
mişti. Görevi orada Türk kültürünü yaymak için 
okullar açmak, Arap çocuklarına Türkçe öğret
mek ve bu yolla Suriye’yi Türkleştirmeye çalış
maktı. Suriye’ye giderken yanına aldığı yardımcı 
öğreticilerden birisi de sonraki yılların ünlü ro
mancısı ve çevirmeni Selanikli Muazzez Tahsin 
Berkant(Selanik, 1900, İst, 1984)tır.

Halide Edib’e o zamanlar her bakımdan mü
kemmel denilebilecek durumdaki Fransız Mekte
bi binası tahsis edilmişti. Bu binayı daha önce 
Fransızlar Harp sebebiyle terk edip gitmişlerdi.

Mektep Halide Edib’in yönetiminde açıldı fa
kat talebe yoktu. Sınıflar bomboştu. Okulun Mü
diresi Halide Edip Hanım kendisine ayrılan saray 
gibi dairesinde bomboş oturuyordu. Sonraları 
okul ya hatıra binaen ya da zorla Alman mekte
binden alınan öğrencilerle doldurulmaya çalışıldı. 
Fakat bu öğrenciler okul kapanana dek yani üç ay 
boyunca hiçbir eğitim almadılar. Bu süre, konusu 
tamamen Tevrat’tan alınan ve senaryosu Halide 
Edip tarafından yazılıp (1917) müziği de o zama
nın ünlü bir bestecisi, Lübnanlı bir Ermeni olan 
'*Vedıa Sabra” tarafından yapılan '^Kenan Çoban
ları” adındaki bir operayla vakit geçirildi.

Münevver Ayaşlı o dönemi anlattığı anıların- 
dai5 “Bir Biblik Güzeli” veya "Ahd-i Atik” de ge
çen “Beni İsrail Kızları”na benziyor diye nitele
diği Halide Hanıma çok kızar. Bunun sebebi de 
Alman Mektebinden zorla aldırdığı öğrencile- 
rin(aralarında Münevver Ayaşlı da vardır) vakti
ni boşa geçirtmesidir... Nasıl kızmasın.Temel bil
giler aktarımında oldukça tembel olan Halide 
Edip Hanım “Irkî” bağının fevkalade bilinciyle, 
yıl sonu müsameresi için “Ahd-i Atik”de geçen 
bir konuda operet yazmayı^  ̂ ve Ermeni Vedia 
Sabra’ya besteletmeyi başarmıştır. '̂^

Konusu Tevrat’tan alınan “Kenan Çobanları” 
1917’de sahneye konur ve valiler, kumandanlar, 
polis müdürleri huzurunda oynanır.

Konunun devamını Ayaşlı’nın hatıralarından 
aktarmaya devam edelim: Bu “Kenan Çobanları 
operası benim içimi çok burkmuştu ve acı acı dü
şündürmüştü. Zira bu temsil memleketin mukad
deratını ellerinde tutan kimselerin önünde fütur
suzca ve küstahça oynanıyordu. Bu temsil İsrail’in 
bir habercisi, bir müjdecisi idi...”

“O gün Halide Edip, her zamandan daha ken
dinden emin, daha gururlu ve daha mesafeli idi, 
çok derinde, çok çok gizli de olsa o gün Halide 
Edip gerçek benliğini saklayamamış, kim bilir, 
ekabirin ahmaklığından o kadar emindi ki gelen
lerin gaflet ve anlayışsızlığı ona cesaret ve cüret 
veriyordu.Üstün zekasıyla bu gelenlere ne kadar 
da yüksekten bakıyordu.

Halide Edip ise anılarında 1916-17 yıllarında 
Beyrut ve Şam Kız Okulları ve Amtoura Yetim
ler Yurdu’nu kurma çabalarını ruhunu en çok tat
min eden faaliyetler olarak anlatıyor^^

O Şimdi Asker!

Halide Edip 1919’dan sonra Anadolu’nun işgalini 
protesto eden mitinglere (İzmir, İstanbul Kadı
köy, Fatih, Sultanahmet mitinglerine) katılır ve 
oralarda ateşli konuşmalar yapar.İstanbul’un işga
li üzerine 16 Mart 1920’de kocasıyla birlikte Ana
dolu’ya geçerek Sakarya’dan sonra fiilen cepheye 
de katılır. İstihbarat teşkilatı içerisinde yer 
alır.Ayrıca Kızılay’da Hastabakıcı olarak çalışır. 
Tetkik-i Mezalim Komisyonu’ndâ 'O Yunanlılar 
tarafından sivil halka yapılan zulumlerı kaydetme 
hizmetlerini görür. Tüm bu hizmetlerinden dola
yı da önce onbaşı sonra da çavuş rütbesiyle taltif 
edilir.

Münevver Ayaşlı, Halide Edib’in Anadolu’da
ki çalışmaları hakkında “Onun hiç samimi olmadı
ğını ve aslında hakkmdaki haberlerin ve resimlerin hiç 
de sempatik bulunmadığını” söyler. Ona göre “Bü
tün bir millet ölüm kalım mücadelesi verirken en güç 
ve en dramatik, aynı zamanda en ulvi devrini yaşar
ken, Halide Edip kafası acayip sargılar ile sarılrmş, 
ayağında pantolon, beygirinin yuları bir elinde, bir 
elinde kırbaç, poz poz resimler çektiriyor. Yok Halide 
Onbaşı, yok Halide Çavuş gibi manasız ve ciddiyetle 
telif edilmeyecek hallerdi bunlar... Ciddiyet nere
de? ... Bilakis onun milletle alay eder gibi bir hali var
dı resimlerde.”  ̂̂
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Aslına bakılırsa bu durum Filozof Rıza Tev- 
fik’in de canını oldukça çok sıkmış olmalı ki Ha
lide Edip hakkında bir şiir bile yazmıştı:

Ve İlallah-u Müştaka
(Allah’a Şikayet Ediyorum)

Ben hala neferken Edip Hanımı,
Onbaşı yaptırdın sıktın canımı,
Buna sebep an ve şanı mı.
Niçin o yosmaya kılıç kuşattın?

Halide Edib’in M illi Mücadele esnasında 
Hristiyan misyonerlerle yakın temasta olduğu bi- 
linmektedir.22 Fakat bu temasın hangi konularda 
özellikle de ne amaçla yapıldığı ve ne kadar bir 
süre devam ettiği hakkında yeterince bilgi sahibi 
değiliz. Bizce bu konu da müstakil bir araştırmaya 
muhtaçtır.

Cumhuriyetin Asi Kızı

Halide Edip, Atatürk daha hayatta iken(1925) eşi 
Adnan Adıvar’la birlikte (Mustafa Kemal’le yoh 
larının kesin olarak ayrılmasından sonra) Türki- 
ye’den ayrılmak zorunda kalır. İşin aslına bakılır
sa bu bir çeşit sürgündür. Adıvar çifti 1939’a ka
dar yurt dışında kalırlar.

Halide Edip ve eşi Adnan Adıvar gurbette 
uzunca bir müddet kalmak zorundadırlar. Önce 
bir müddet İngiltere’de (4 yıl) daha sonra da Pa
ris’te (10 yıl) yaşarlar. Paris’te yaşadıkları sürede 
Adnan Adıvar yabancı diller okulunda Prof. 
Deny’nin yanında çalışır. O sırada “Tarih Boyun
ca Bilim ve Din” adlı eseri yazar. Eser önce Fran
sızca (1939) sonra da Türkçe (1944) olarak yayın
lanır. Halide edip de “Mor Salkımlı Ev”, ’’Türkün 
Ateşle İmtihanı”, ve “Sinekli Bakkal” adlı eserle
rini bu gönüllü sürgün /kaçış döneminde yazar. O 
yıllarda çoğunlukla Avrupa’da kalmakla birlikte, 
konferanslar vermek üzere Amerika'ya ve Mo
handas Gandi tarafından Hindistan'a da çağrılır.
23

Adıvar çiftinin Türkiye’den Ayrılış/sürgün se- 
bebi net^ a r ak bilinmemekle beraber bu konuda

kişisel ilişkilerin mahiyeti ve özellikle Halide 
Edib’in sistem hakkındaki (kimi zaman menfi ki
mi zaman da müspet yansımaları olan) görüşleri
ni daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Şimdi tespit edebildiğimiz kadarıyla seya
hat/sürgün sebeplerini sıralamaya çalışalım:

1-Asıl sebebin Atatürk’le ihtilaf halinde ol
maları sanılmaktadır. Bu ihtilafın neden kaynak
landığı kesin olarak tespit edilmese de, Kurtuluş 
savaşından hemen sonra, yeni kadrolaşma içinde 
Halide Edib’e yer verilmeyişini zikredenler var- 
dır.24 Falih Rıfkı Atay’a göre^s Halide Edib’in 
Atatürk’le ihtilafı hiçbir zaman bir düşünce ve fi
kir ihtilafı değildi, ancak bir kadın erkek ihtila
fından da öte de değildi. Bu konuda Falih Rıf- 
kı’nın bir yorumu vardı: Halide Edip, öteki erkek
leri etkilediği gibi Mustafa Kemal’i de etkilemek 
istemiş ve ona da egemen olmayı aklına koymuş
tu. Mustafa Kemal’in, Halide Hanıma gelip, evin
de acı bir kahve içerken, “hanımefendi ne dersi
niz acaba Cumhuriyeti ilan edeyim mi?” ya da 
“halifeliği kaldırmamı doğru buluyor musunuz. 
Hanımefendi?” diye sorarak icazet almasını iste
mişti. Mustafa Kemal bunu yapmayınca da ona 
düşman kesilmişti. Halide Edib’in İngilizce anıla
rında gördüğüm bir fotoğraf Falih Rıfkı’nın pek 
yanılmadığını kanıtlıyordu: Fotoğrafçı bir dalgın
lık sonucu, Mustafa Kemal ile Halide Edib’i aynı 
filme çekmişti. Önde net bir Mustafa Kemal; ar
kasında da, bir gölge halinde, hayal meyal görü
nen bir Halide Edip vardı. Fotoğrafı altında da 
“Mustafa Kemal Paşa’yı yönlendiren kadın” anla
mına gelen “The woman behind Mustafa Kemal 
Pacha” yazılıydı. Halide Edib’in istediği buydu. 
Gazi’yi desteklemekle kalmayıp, ona yol gösteren 
kadın durumuna gelmeye karar vermişti. Bu iste
ğini gerçekleştiremeyeceğini anlayınca da, yenil
giye katlanamamış; memleketten uzaklaşmayı yeğ 
tutmuştu. 26

Muhtemelen Mustafa Kemal’e karşı hissettiği 
duygusal çekimin aralarında duygusal gerilime ve 
daha sonra da çatışmaya etkisi olduğu söylenebi- 
lir.̂ '̂  Ünlü Edebiyatçı Yahya Kemal de bir anısını 

-zikrederek Mustafa Kemal ile Halide Edip arasın-
birkaç önemli sebep göstermek müıakündür. Bü
tün bu konuların açıklığa kavuşturulması, aynı za
manda Halide Edip ve Mustafa Kemal arasındaki

daki tatsızlığın sebepleri ile Halide Edib’in kişilik 
yapısı da dahil bir takım gerçeklere ışık tutacak 
olan şu gözlemini aktarır. “Muzafferiyeti müteakip
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Bursa’da otelde ziyaret ettim. Halide Edip ismini 
ve cismini ordudan ayırmıyordu; yeni başçavuş ol- 
muştu; mamafih kendisini tahayyül ettiğim gibi 
bulmadan. Şan şöhret meselesinde fazla haris ve 
etrafma karşı epiy hasud (haset) olduğu hissedili
yordu. Askerlik ve mücahitlik tarafı ile göze hoş 
görünmediği için hatta epiy gülünç göründüğü 
için müteezzi oldum. Mamafih bu bahsi kendisine 
açacak bir dosta düşman olabileceğini anlıyor- 
dum.”28 Yahya Kemal, zaferden sonra Halide 
Edib’in Amerikalılarla Anadolu’da kolejler açma 
düşüncesini yerine getirmediği için onlara karşı 
güç durumda kaldığını ve arzu ettiği siyasi kudreti 
bulamadığı için de rahatsız olduğunu söylüyordu.

2-Halide Edib ve eşi Adnan Adıvar Mart 
1920’de Ankara’ya geçerek Mustafa Kemal’in sa
fına katılmışlardı. Nisan 1920’de de B.M.M top
lanmış ve İstanbul hüküm^eti İttifak kuvvetlerinin 
işgali altında olduğundan Türk Ulusu’nun tem 
temsilcisi olarak görülmeye başlanmıştı.Halide 
Edip kadın olduğu için bu mecliste yer alamadı, 
fakat Meclisteki birçok farklı sosyal ve politik 
çevreden ve farklı inançtan kimselerle teması 
vardı.Kurtuluş Savaşı anılarında, bu ilk Meclisin 
kompozisyonunda temsil edilen çeşitli gruplar ile 
onların toplumsal kökenleriyle, politik beklenti
leri hakkındaki farklılıklardan oluşan geniş yelpa
ze hakkında bilgiler verir. İlk Meclisteki Muhale
fet grubu olarak bilinen “İkinci Grup”, Birinci 
Gruptaki Kemalistler ve onların radikal reformiz- 
mine karşı liberal yaklaşımları temsil ediyorlardı. 
İkinci grubun üyeleri Osmanlı mirasını ve meşru
tiyet ya da anayasalı monarşi rejimini koruımak ve 
yerel düzeyde de adem-i merkeziyetçi idari yapıyı 
savunuyorlardı. Mustafa Kemal ise yönetimi ken
di önderliği ve Partinin(C.H.P) ellerinde merke
zileştirmek istiyordu; bu nedenle, 1923’te seçilen 
Mecliste üçü dışında bütün İkinci Meclis taraftar
larını ihraç etti. Fakat Birinci Grup içinde Musta
fa Kemal’in yandaşları arasında dahi onun yöne
timine karşı gitgide bir muhalefet oluştu ve bu po
litik oluşum, 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası’nın kurulmasına yol açtı.Bu partinin ku
rucu üyeleri arasında Doğu Cephesi Kumandanı 
Kazım Karabekir gibi Kurtuluş Savaşı’nın önde 
gelen isimleri, paşalar ve Adnan Adıvar gibi Ulu
sal Meclisin başkan vekilliğini yapmış olan sivil
ler de vardı.

Parlamentodaki biçimi itibarıyla bu parti ikin
ci grupla aynı tarzda bir muhalefet partisi değil
di,ya da Demokrat Parti’nin ilerde yapacağı gibi 
bir muhalefet yapmıyordu. Aslen hukuki ve tica
ri bir görünümü vardı ve siyaset malzemesini de 
Kemalist entelektüeller, bürokratlar ve özellikle 
de askerlerle aynı kaynaktan alıyordu. İşte tüm bu 
nedenlerden dolayı Kemalistlerin gözünde en 
tehlikeli organizasyonlardan biriydi ve eğer başa
rılı olurlarsa Kemalist kadroların gücünü bölebilir 
ve başarısız olmasına neden olabilirlerdi^^jş^g 
tüm bu nedenlerle Terakkiperver Cumhuriyet 
Fırkası yedi aydan az bir sürede Haziran 1925’de 
kabine kararıyla kapatıldı ve 29 milletvekilinden 
6’sı idam edildi. İçlerinde Adnan Adıvar ve Hali
de Edib’in de bulunduğu büyük bir grup Türki
ye’den sürgüne zorlandı. *̂^

3-Bu konuyla ilgili olarak Halide ve Adnan 
Adıvar’ın “Cumhuriyet rejiminin tek partili ve 
baskıcı bir yönetime dönüştüğü Takrir-i Sükun 
döneminde, Mustafa Kemal’in hayatına kast et- 
mek(adı İzmir suikastına karıştırıldı) ve dini mu
halefeti körüklemekle suçlanıp dışlanan Terakki
perver Cumhuriyet Fırkası yanlısı muhalifler ara
sında olması ve yine o dönemde yazdığı bir maka
lede 1930’larda inkılaplar sırasında tarih ve dil 
alanında köklü yanlışlıklar yapıldığını” söyleye
rek inkılapları eleştirmesini de ekleyenler vardır. 
Şimdi bu konuya biraz olsun açıklık getirmeye ça
lışalım.

Bildiğimiz kadarıyla Adıvar çiftinin eleştiri 
ağırlıklı yazıları daha çok İngilizce yazılmış ve ço
ğunluğu da İngiltere ve Amerika’da basılmıştır. 
Türkçe çevirileri de genellikle ya sansürlü olarak 
yayınlanmıştı ya da hiç yaymlanmamıştı.^ı

İşte bu yüzden de okuyucu çok genel batlarıy
la Adıvar çiftinin sadece sistemi ve Mustafa Ke
mal’i eleştirdiğini bilm.ektedir. Fakat bu eleştirile
rin hangi konularda yoğunlaştığını ve kullanılan 
üslup hakkında pek malumat sahibi değildir. Hem 
konuya biraz olsun açıklık getirmek hem de eleş
tirilerin içeriği ve şiddeti hakkında örnek olsun 
diye Halide Edib’in “Dictatorship and Reforms 
in Turkey”32adlı makalesini referans alarak ko
nuya açıklık getirmeye çalışacağız:
(Yazı, ikinci bölümüyle devam edecek) ■
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Dipnotlar

1- “Selanikli” sözcüğü Türkiye Aydın ve Politik literatüründe ay
rı bir anlama sahiptir ve “Dönme” ile aynı anlama gelmektedir, 
(bk. Abdurrahman Küçük, Dönmeler Tarihi, Ankara 1992, 
S.410. İlgaz Zorlu, Evet Ben Selanikliyim, 1st, 1988, s.50)
2- “Dönme” sözünün Türk tarih literatüründe özel bir anlamı 
vardır. İspanya Engizisyonu’ndan kaçıp Türklerin himayesine sı
ğman Yahudi bir ailenin çocuğu Sabatay Sevi, “Mesilılik “ iddi
asında bulunmuş ve iddiasını ispat etmesi için çıkarıldığı Divan 
huzurunda (cezalandırılmaktan korktuğu için) Müslüman oldu
ğunu iddia edip Mehmet ismini almıştır. O İslam’ı (şeklen) kabul 
ettikten sonra Müslüman görünüşü altında, Yahudiliğini devam 
ettirmiş ve onu takiben Müslüman olan taraftarları, onun ölü
münden sonra da varlıklarını aynı şekilde (kendilerini gizleyerek) 
devam ettirmeyi benimsemişlerdir. O günden (1666) beri dıştan 
Müslüman görünen, fakat içten Yahudi kalan ve Osmanlı İmpa
ratorluğunun muhtelif yerlerinde vc özellikle de Selanik de yer
leşik bulunan Yahudi Cemaati “Dönme” diye adlandırılmıştır. 
Dönmeler zahirde İslâm’la alakalı görünseler bile gerçekte İs
lâm’la mücadele eden, riyâkarâne Türk kisvesine bürünmüş Ya- 
hudiler olarak da vasıflandırılmıştır. (A.Küçük, s.403,411)
3 ' Mevlânzâde Rıfat: İttihat Terakki İktidarı ve Türkiye İnkıla
bının İç Yüzü, İst, 1993, s. 206.
4 '  Bu zat evli ve çocuk sahibi iken onları bırakıp, koleji bitirir bi
tirmez Halide’nin peşine düşmüş ve onunla evlenmiştir(1901).Bu 
evliliklerinden Ayet ve Zeki adında iki oğlu dünyaya gelmiş- 
tir.Salih Zeki’nin başka bir kadınla evlenmek istemesinden son
ra Halide Edip, Salih Zeki’den boşanarak(1910) iki çocuğuyla 
birlikte(yaşadığı yoğun psikolojik bunalıma rağmen), ayakta kal
ma mücadelesi vermiş(Gökhaı\ Çetinsaya; Halide Edip Adıvar, 
Modem Türkiye’de Siyasi Düşünce, C.3, Modernleşme ve Batıcı
lık, İst.2002, s 88.)Daha sonra da(1917) bir Yahudi dönme
si (Mevlânzâde Rıfat, s. 206) olan Adnan Adıvar’la evlenmiştir. 
Halide Edip gençliğinde, klasik anlamda güzel sayılmamakla bir
likte, çok çekici bir kadınmış. İlk eşinden doğan iki oğlundan bi
rine hekim olarak bakan Adnan bey ona öylesine aşık olmuş ki, 
“ya benimle evlenmezse” diyerek, başını duvarlara küt küt vurur- 
muş(Mina Urgan; Bir Dinazor’un Anılan, Y.K.Y , İst,1998.s, 
202).
5 ' Halide Edib’in mistik yanını Rıza Tevfik’in yönlendirmesine 
bağlayan görüş çok yaygındır ama artık bunun bir yakıştırma ve 
saklama kabul etmek durumundayız.Çünkü Sabatayist bir ailede 
Kabalistik Sufizm eğitimi aile içinde yapılır ve temel eğitim düze- 
yindedir(Yalçın Küçük; Şebeke, s.l09,İst.2002).
6 ' Gökhan Çetinsaya; Halide Edip Adıvar, Modem Türkiye’de 
Siyasi Düşünce, C.3, Modernleşme ve Batıcılık, İst,2002, s.90 
7 ' Çetinsaya;88
8 ' Ayşe Durakbaşa;Halide Edip:Türk Modemleşmesi ve Femi
nizm,İletişim yay,İst.2000, s,191 
9- The Nation, 1908; 149 dan nakleden Durakba^a, 192 
10' Durakbaşa, 201
11- İnci Enginün, Halide Edib’in İttihatçılarla ilişkilerinin ger-

13' Halide Edip fizik olarak küçük bir yapıda olduğunu kendisi de 
anılarında şöyle söyler: “2 Haziran 1921’de hemşire üniforması 
giymiş ufak tefek biri, Eskişehir istasyonundan Kızılay hastanesi
ne yürüyerek gelmişti. O bendim.”
14' Mina Urgan ; Bir Dinazor’un Anılan, Y.K.Y , İst, 2001, s.203 
15' Münevver Ayaşlı; “İşittiklerim, Gördüklerim, Bildiklerim”İs- 
tanbul 2002 x
16' Bu eser daha sonra 1918’de Kenan Çobanları adıyla tiyatro 
fonnunda yayınlanmış ve 1968’de yapılan 2. baskısında Baha 
Dürder tarafmdan sadeleştirilmiştir. Kitabın 3.baskısı bu sadeleş
tirmeyle 1982’de yapılmış ve Atlas kitapevi tarafından yayınlan
mıştır.
17' Fehmi Koru;Taha Kıvanç’ın Not Defteri, İst, 2000, s.31 
18' Ayaşlı.s.82-83 
19' Durakbaşa,245
20 ' Halide Edip ilginç bir kişilik yapısına sahip bir kadındı. Öy' 
le ki bir kimsede aynı anda hem hayranlık hem de rahatsızlık ya' 
ratacak bir etki bırakabilirdi. Bu özelliğinden olsa gerek aynı ko
misyonda Halide Edip’le beraber çalışan Yusuf Akçura tarafmdan 
“cadı” olarak nitelenmişti. Halide Edip “Türk’ün Ateşle İmtiha- 
nı”nda; “Akçura sabahleyin gözlerini açınca, bana sövüp sayar
mış. ‘O kadın büyücü’ dermiş. İşin garip tarafı, sahiden de benim 
büyü yaptığıma inanıyormuş” diye anlatır. (Durakbaşa, 241)
21 ' Ayaşlı.s.85
22 ' İnci Enginün. Mukayeseli Edebiyat, İst. 1999. s,
23 1939'da İstanbul'a dönen Adıvar 1940'ta İstanbul Üniversite
si'nde İngiliz Filolojisi Kürsüsü başkanı oldu, 1950'de Demokrat 
Parti listesinden bağımsız milletvekili seçildi. 1954'te istifa ede
rek evine çekilmiş ve 1964'te ölmüştür 
24 ' Durakbaşa,244
25 ' Kurtuluş Kayalı; A. Adnan Adıvar, Modem Türkiye’de Siya' 
si Düşünce, İst 2002, C,3, s.36 
26 ' Urgan; 203-204 
27 ' Durakbaşa, 236
28 ' Yahya Kemal,Siyasi Edebi Portreler, lst,l 986 ,s,39'40 dan 
aktaran Durakbaşa, 244
29 ' Ayşe Durakbaşa, Halide Edip: Türk Modemleşmesi ve Femi
nizm, İletişim yay, İst.2000, s. 149
30 ' Mete Tunçay: T.C’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulma- 
sı(1923-1931), Cem yay, İst.1992, s.99 vd.
3 1 ' “Bu konularla ilgili olarak mesela “The Turkish Ordeal” de 
bazı ipuçları yakalamak mümkündür. Türkçe anılarında ise Mus
tafa Kemal’in şahsiyetine ilişkin değerlendirmeler otosansüre uğ
ramıştır. Örneğin, Mustafa Kemal’i “immoral”(ahlaksız)değil fa
kat “amoral”, yani hiçbir ahlak ilkesine bağlanmayan ve hük
mündeki insanların ahlaki değerlerine de önem vermeyen, des
pot bir dava adamı olarak anlatıyor, Adıvar Halide Edip; The 
Turkish Ordeal(Halide Edib’in Anıları), New York Londra: 
1928, s.l69’dan aktaran Durakbaşa, 245. Mina Urgan’ın anlattı
ğına göre de Halide Edip Mustafa Kemal’i hiç sevmezdi. Mustafa 
Kemal’in güzelliğiyle ünlü elleri için, hiç de güzel değildi elleri; 
kaplan pençesine benzerdi” demişti.(Urgan; 203)
3 2 ' Halide Edip, Dictatorship and Reforms in Turkey”, Yale Re-

gin olduğunu ve Cemal Paşa himayesinde Suriye'ye gidişinin bir 
çeşit sürgün olduğunu söyler.
12' Münevver Ayaşlı; “İşittiklerim, Gördüklerim, Bildikle- 
rim”İst, 2002 s.79

viev,xıx-l(Sonbahar 1929)s.27-44
Halide Edip, “Türkiye’de Diktatörlük ve Reformlar, (Çev.Meh- 
met Özden)Türkiye Günlüğü/iki aylık fikir ve kültür dergisi, sayı 
37, Kasım Aralık, Ankara,1995, s.118,126
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FARKI TEFRİK EDEBİLMEK

HASANALİ YILDIRIM

Düzyazı sanatı, düzyazının 
anlam taşıdığı biricik yöne
tim hiçimi olan demokrasi 

ile bağdaşır ancak. Biri tehlikedeyse 
öteki de öyledir. Ve o zaman onlan 
İcalemle savunmak yetmez. Bir gün 
gelir, kalem durmak zorunda kalır; 
o zaman yazarın kalemi bırakıp silâ
ha sanhnası gerekir. Böylece, hangi 
yoldan gelmiş olursa7T.ız olun, sa- 
vuı^duğımuz görüşler ne olursa ol
sun, edebiyat sizi kavganın ortasına 
aaverir. Yazmak, özgürlük isteme
nin bir biçimidir; bir kez yazmaya 
berkidiniz mı, ister istemez bağlan- 
mışsınızdır.

Jean Paul Sartre

Dünya Sistemi diye adlandırı
lan içinde yaşadığımız düzenin 
belirginleştiricilerinden Key
nes’in, iktisat kuramlarından 
hoşlanmayan, hatta bu kuramlar 
olmasaydı iktisadın çok daha ra
hat anlaşılıp iş göreceğini savu
nan iktisatçıların, aslında eski bir 
iktisat kuramının kölesi oldukla
rını vurguladığı bir sözü var. De
ğil yalnızca edebiyat ilgililerinin, 
ülkemiz edebiyatçı ve yazarları
nın handiyse tümü, edebiyat ku
ramları için Keynes’in eleştirdiği 
iktisatçılar gibi düşünmekte. Ne 
ki buradaki önemli ayrımı gözar- 
dı etmemek durumundayız: İkti

sat kuramlarını küçümsediği için 
Keynes’in küçümsediği iktisatçı
lar, sonuçta iktisadın iç işleyişini 
kavramış, buna karşın iktisadın 
açıklamakta zorlandığı iktisadi 
bünyelerde, iktisat bilgisinin dı
şındaki yaklaşımların devreye 
alınmasının önemini yeterince 
anlayamamış kişiler. Bu kavrama 
zorluğunda sözkonusu olan bir 
derece farkıdır yalnızca, düzey 
farkı değil. Ama ülkemizde ede
biyat kuramlarına karşı yürürlük
teki hasmane tavır, bir derece 
farkı değil bir düzey farkıdır.

Bu iki fark arasındaki fark ne
dir?

Bir ilkokul üçüncü sınıf öğ
rencisinin matematik ödevlerini 
anne ve babasından yardım al
madan yaparken kullandığı ma
tematik bilgisi ile bir mühendi
sin, bir barajın statik ayrıntılarını 
hesaplarken kullandığı matema
tik bilgisi arasındaki fark düzey 
farkı iken; örneğin ünlü matema
tik düşünürü Henry Poincare ile 
ünlü matematik düşünürü ve bi
lim tarihçisi Salih Zeki arasında
ki fark ise olsa olsa kimi konular
da ortaya çıkabilecek bir derece 
farkıdır.

Tam burada sorulması zorun
lu soru şu: Ne oldu da Salih Zeki 
ile Henry Poincare arasındaki

derece farkı komnamadı ve bu 
fark bir düzey farkına ulaştı?

Düzeysizliğimizin Tarihi

Sorunun bu kapsamdaki karşılı
ğını sorgulamak bu yazının konu
su değil. Ancak edebiyat alanın
daki bu akılalmaz düzeysizleşme 
elbet bir gün sorgulanacaktı.

Ülkemizde kemikleşmiş ede
biyat eğitiminin zevk merkezli ve 
o kabulün açımlanması sorumlu
luğu taşımayan tarzıyla atbaşı gi
den konu-perestliğinin arkasın
da, deşildiğinde çok şaşırtıcı so
nuçlar çıkacağı kesin. Bu şaşırtıcı 
sonuçların başında Cumhuri- 
yet’in öngördüğü yeni insan tipi
nin kemikleşmiş yavanlığının ge
leceğini savlamak, asla kehanet 
yeteneğiyle açıklanacak bir du
rum değil.

Cumhuriyet süresince ürün 
merkezli değil anlayış merkezli 
bir edebiyat yaklaşımından ne 
kadar uzaklaşmışsak, ürün mer
kezli değerlendirmelerimizde de 
konu ağırlıklı değerlendirmeleri 
o kadar önemser hale gelmişiz. 
Niçin? Kanımca bunda edebiya
tın anlamını sorgulamayı bir ta
rafa bırakmanın payı büyük. 
Çünkü yalnızca edebiyatın siste
matik düzeydeki sorgusu, edebi
yatın gündelik gerçekliğin dışın
da kendine özgü bir gerçeklik 
dünyası kurduğunu ve bu dünya
da konunun yalnızca sıradan bir 
malzeme konumunda kaldığını 
insana öğretebilir. Gündelik ger
çeklikten hareketle ve onların 
bir türevi gibi peş peşe sıralandı
ğında değil, ancak onlardan ha
reketle ama bu tür öğeleri sütün 
içindeki kaymak türünden kendi
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içinde eritilebildiğinde ve bu eri
yikten kurgu denilen yapı çerçe- 
vesinde düşgücü yüksek yaratıcı 
yapıtlar devşirilebildiğinde ede- 
biyattan söz edilebileceği, şimdi
lik Türk aydını için kıyamet ka
dar uzak görünüyor.

Bu uzaklığı günbegün artıran 
nokta da ne şu, nede bu: dilsizliğimiz.

Meramın Ta Kendisi

Wittgenstein’in “Dilimin sınırla
rı dünyamın sınırlarını imler” sö
zü, çağdaş felsefedeki bağlamın
dan sıyırılarak gündelik entelek
tüel malzemelerden biri haline 
getirileli beri, düşünce ile dil ara
sında bir bağın varlığından ha
berdar olundu belki ama bu sö
zün işaret ettiği düzlem henüz 
kavranılmış değil. Çünkü o ente
lektüeller, hâlâ “Düşüncelerimi 
ifade edecek sözcük bulamıyo
rum” diyebilmekteler. Halbuki 
bu sözün ‘imlediği’ temel ilke, 
düşüncenin, kendini ifade edebi
leceği araç olarak sözcükle ara
sındaki sıkı bağın ötesinde bir 
tıpkılıklarının varlığıdır. Başka 
bir anlatımla sözcük, bir düşünce 
zihinde canlandığında, bu can
lanmanın bedenlenmiş halini 
oluşturan yapıdan başka bir şey 
değildir. Demek ki kavramsız dü
şünce olamayacağı için, akla ge
len düşüncelere uygun sözcük bu
lamamak diye bir durum da söz 
konusu olamaz. Çünkü sözcük, 
meramı aktarmanın aracı olma
nın ötesinde, ‘meram’ın ta kendi
sidir de.

O yüzden de sözcüklere ve 
kavramlara önem atfetmek, dü
şüncenin kendisine atfedilen

ne aktarılmasında da, her dilde 
şu ya da bu nedenle birçok sorun
lar yaşanır. Bu sorunların teme
linde, söz konusu kavramın akta
rımında bir denk düşürme kaygı
sı yatar. Fakat bizdeki dil tartış- 
malarmın son 200 yıllık tarihi 
çok başka seyirler izlemiş, özellik
le de Cumhuriyet sonrasında bu 
seyre müdahale edilmiş olduğu 
için sorun farklı düzlemlere ta
şınmış, böylelikle de bugün yaşa
dığımız dil karmaşası doğmuştur.

Dil Karmaşası Nasıl Aşılır?

Bu karmaşayı aşmaya çalışan ta
rafları ana batlarıyla ikiye ayıra
biliriz. Her kavramı aynen al
makta sakınca görmeyen ve kav
ramların bir biçimiyle Türkçe’de 
ifade edilmesini amaçlayan bu 
iki taraftan ilk bakışta yalnızca 
ilki kendi dilini korumanın öne
mini anlayamamış gibi görünür
ken, ikinci tarafta yer alanların 
kendi aralarındaki sınıflandır
malarına göz attığınızda, öbür ta
rafı aratmayacak gafletlerle kar
şılaşırsınız. Çünkü ikinci tarafın 
önemli bir kısmı, Türk dilinin 
asıl ‘olmazsa olmaz’ı durumunda
ki Arapça ve Farsça kavramları, 
yani İslâm Medeniyeti’ne men
subiyetimizle kazandıklarımızı 
ne olursa olsun değiştirmeyi ilke 
edinmişken, başta İngilizce ve 
Fransızca olmak üzere Avrupa 
dillerinden gelmiş olanlara ba
ğırlarını açabilmekteler.

Cumhuriyet’in resmi dil görü
şünü temsil eden bir başka sınıf 
da, önlerine gelen her kelimeyi 
Türkçe söylemek adına, komik
likleri de göze alarak sözcük ve

T5rrem anlamına“gehr.----------------
Yalnızca bilimsel ve felsefi 

metinlerde değil, tüm öteki kül
tür ürünlerinin bir dilden öteki

ĉavraııı. uydurmaktan geri durma-- 
mayı ilke edinmiş durumda. Tabii 
bu arada olanlar, o güzelim Türk
çe’nin kendisine olmakta.

Muharrir ve Müellif Farkı

Hiç öyle uzağa gitmeye gerek 
yok. Daha muharrir ile müellifi 
bile ayıramayacak bir dil anlayı
şının doğurduğu araştırmacı-ya- 
zar tiplemesine, buradaki dil ga
rabetini görmezden gelerek bir 
göz atalım.

Bakın bakalım, medyada söz 
söyleyenlerin handiyse bütününe 
yönelik bu yaftalama, gerçekte 
kaç kişi tarafından hak edilmiş 
bir sıfattır? Bunlardan kaçı ger
çekten bir konuyu sahiden araş
tırmış ve bunlardan kaçı gerçek
ten Türkçe yazabilmiştirl Onca 
araştırmacı-yazarımız var ama yi
ne de söz gelişi tarihimiz, hele 
düşünce tarihimiz, henüz bir neb
ze olsun karanlıklardan ve oryan
talist bakışın tasdiki niteliğinde
ki girişimlerden öteye gideme
miş. Tabii sanıldığının tersine, 
bu durumdan en çok etkilenen, 
en büyük ihmale uğrayansa ede
biyat tarihimiz. Demem o ki, 
edebiyat tarihi olmayan bir ülke
de edebiyat nasıl olabilir ki!

Değil yalnızca edebiyat ve sa
nat alanında, örneğin bizde hiç 
de yaygınlaşmadığı öğretilen ma
tematik alanında, çağın m en 
önemli matematik düşünürüyle 
yarışabilecek bir kafayı çıkarabil- 
me düzeyi, nasıl oldu da yerini 
Batı’da olup bitenleri anlayama
ma düzeysizliğine bıraktı? Üstelik 
bunun konumuz edebiyattaki 
karşılığı nedir? Bu içler acısı soru
nun karşılığını verebildiğimiz 
gün, yeni Salih Zeki’ler yetiştir
menin de önünü açabildiğimiz 
gün olacaktır. İşte o gün, yeni Sa- 

-lih- Zekt’ler yetiştifebilmemn ilk-
şartının da yeni Abdülhak Ha
mid’1er yetiştirmek olduğunu 
kavramış bulunacağız. ■
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^̂ BUSĤ UN FİNO KÖPEĞF^

KANİ TORUN

B u tabir bana ait değil, İri' 
giliz gazetelerinde başba
kan Blair için kullanıldı. 

BBC 2’nin Newsnight özel prog
ramında Jeremy Paxman, başba
kana, ‘size böyle diyorlar; ne di
yorsunuz?’ dedi. Tony Blair’in 
durumu bugünlerde hiç iyi değil. 
*‘Teflon  Tony”nin dibi tutmaya 
başladı. Eskisi gibi su üzerinde 
yürüyemiyor. Kişisel popülaritesi 
20 puan düştü. Anlayacağınız 
Tarzan  zor durumda.

Peki buraya nereden geldik?
Geçen yaz sonundan beri ka

muoyunun birinci gündemi Irak: 
Bütün tartışma programlarında 
ilk gündem maddesi Irak. Gaze
teler bu konuda bölünmüş du
rumda. Medya devi Murdoch’un 
gazeteleri(Sun, Times) kayıtsız 
şartsız Amerikan şahinlerinin se- 
si(Murdoch’un A BD ’deki gaze
tesi New York Post ve T V ’si Fox 
TV  de şahinlerin sesi). Daily 
Mirror ise bunun tam zıddı, ba
şından beri savaş karşıtlığının 
bayraktarı. Telegraph gibi sağcı
lar hükümeti destekliyor. Guar
dian ve Independent’da savaş 
karşıtlarına sempatik gelecek ya
zılar yayınlanıyor ama tavırları 
tam net değil, BM kararıyla mü
dahaleyi desteklerler. Televiz

yonlar da aynı şekilde. Mur
doch’un Sky T V ’si savaş tarafta
rı (Amerika’daki Fox T V  kadar 
değil), ITV hükümeti destekler 
durumda. BBC ortadan gidiyor,
4. Kanal muhalefetin sesine yer 
veriyor.

Özellikle geçen ay ve bu ay 
yapılan TV  programlarında in
sanlar gitgide seslerini yükselt
meye başladılar. Özellikle çifte 
standardı sorgulamaya, niçin İs
rail’e de aynı muamele yapılmı
yor demeye başladılar. Bir diğer 
konu da, insanların Bush yöneti
mine hiç güveni yok. İrak mese
lesinin başka amaçla kullanıldı
ğını düşünüyorlar. Özellikle Or
tadoğu’daki petrol kaynaklarına 
konma gibi. Her şeyden önce şu 
bilinmeli ki; Batıdaki insanların 
hepsi yönetimlerin arkasında de
ğil. Sorguluyorlar ve birçok da 
vicdan sahibi insan var bu yapı
lan haksızlıklara tahammül et
meyen; yoksa İngiltere tarihinin 
en büyük gösterisi "Irak^ta sava^ 
§a hayır ve FiUstin*e özgürlük** 
adı altında olabilir miydi? Soğuk 
kış gününde iki milyon insanı 
oraya ne toplayabilirdi? Neyse, o 
konuya biraz sonra geleceğiz.

Eğer gözlemlerim beni yanılt
mıyorsa, Irak konusunda estab

lishment {müessts nizam, derin 
devlet) içinde ciddi bölünme 
var. Bundan bir ay kadar önce 
Daily Mail, D. Rumsfeld’in Sad- 
dam’la el sıkıştığı fotoğrafı tam 
sayfa yayınladı ve Saddam’a. 
kimyasal silahların Rumsfeld ta
rafından verildiğini yazdı. Daily 
Mail royalist(kraliyetçi) ve es
tablishment’m sesi durumunda 
bir gazetedir. Yine daha sonra 
gazetelerde yukarıdaki başlıkta
ki ifadeler yazıldı ve ona uygun 
karikatürler yayınlandı. Anladı
ğım kadarıyla Blair’in (Mande- 
la’nın deyimiyle) *ABD*nin dı
şişleri bakan ı gibi* çalışması 
soylu İngilizleri rahatsız ediyor! 
Bunu destekleyen iki olay daha 
var: Birisi; 15 Şubattaki Londra 
yürüyüşünü BBC haber kanalın
dan naklen verdi, yine BBC ’ nin 
programlarında başbakan ve ba
kanlar BBC sunucuları tarafın
dan fena halde sıkıştırıldılar 
(BBC devletin resmi kanalıdır). 
Bir diğeri de; 19 Şubat günü 
Anglikan kilisesi başpiskoposu 
Dr. P-owan Williams ve Katolik 
kardinal Murphy O ’Connor’un 
ortak yayınladıkları bildiri. Bil
diri resmen başbakanı hedef alı
yor. Blair iki gün önce Saddam 
rejimini yıkmak için Irak'a sal
dırmanın ahlaki bir görev oldu
ğunu söylemişti. İki başpiskopos 
da başbakanı tekzip ederek Irak- 
'a  saldırmanın ahlaki meşrûiyeti 
olmadığını söylediler. Kraliçe bi
liyorsunuz Anglikan kilisesinin 
başıdır. Yani yayınlanan bildiri
nin bir anlamda kraliçenin gö
rüşlerini yansıttığı söylenebilir. 
Bu da Ingiliz usûlüne uygundur, 
îngilizler direkt konuşmazlar,
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imâlar ve sembollerle konuşur' 
1ar. Herhalde kraliçeden bizim 
cumhurbaşkanı gibi hükümete 
yönelik ‘muhtıra niteliğinde’ 
uyarılar beklenmez burada. Ku- 
rumlar aracılığıyla konuşuyorlar. 
Zaten Prens Charles da şimdiye 
kadar bu konuda hiç konuşmadı. 
Muhtemelen İngiltere’nin Arap- 
larla özel ilişkilerini devam etti- 
ren ve her yıl Körfez ya da S. 
Arabistan’ı ziyaret eden Prens, 
ABD güdümlü Ortadoğu politi
kasını benimsemiyor olabilir (siz 
burada Prens’in yerine estah' 
lishment'ı koyun).

Gelelim 15 Şubattaki yürü
yüşe: Düzenleyenlerin 500 bin 
kişi bekledikleri yürüyüşe iki 
milyon kişi katıldı. Bunun öte
sinde birçok meşhur (sanatçı ve 
politikacı) katıldı. Konuşmacı
lardan bazıları; Tony Benn(eski 
bakan), Tarık Ali(yazar), Geor
ge Galloway(İsçi Partisi millet
vekili), Ken Livingstone(Londra 
belediye başkanı), Jesse Jack- 
son(vaiz, ABDli insan hakları 
savunucusu), Charles Kennedy 
(Liberal-Demokrat Parti başka
nı), Bianca Jagger(şarkıcı, Mick 
J agger'in eski karısı ve insan 
hakları savunucusu). Tim Rob- 
bins(ABDli artist), Harold Pin
ter (oyun yazarı) idi. Artist Va
nessa Redgrave de yürüyüşteydi 
(Çeçen lider Ahmed Zakayev’i 
Ingiltere’ye davet eden ve tutuk
lanınca da kefaletle serbest kal
masını sağlayan, Çeçen davası
nın Batıdaki savunucusu). Ko
nuşmacılardan bazıları çok vuru
cu konuştu. Tony Benn dedi ki; 
eğer silah denetçileri Irak'a gidi-

yönelik, biri de diğer insanla
ra/*  dedi ve BM’nin İsrail’e kar
şı da karar alması gerektiğini söy
ledi. Tarık Ali, İşçi Partililere T. 
Balir’i indirmeleri çağrısı yaptı. 
Harold Pinter, Blair için 
‘‘ABD’ye hizmet eden Hıristi
yan haydut** dedi. Jesse Jackson 
dinî bir konuşma yaptı ve barış 
çağrısında bulundu. Toplantıda 
konuşan Müslüman konuşmacı
ların sözleri BBC tarafından ve
rilmedi.

Yürüyüşün en önemli özelliği 
de son derece barışçı olması, hiç
bir olay olmaması idi.

Yürüyüşün yankıları büyük 
oldu. Gerek başbakan gerekse dı
şişleri bakanı kamuoyunu göz ar
dı edemeyecekleri mesajını ver
diler. Hemen ardından Guardi- 
an’da anket sonuçları yayınlandı

İsrail’e de gitmeli, îngılre^— ve Blair’in popülaritesinin Irak— dünya kamuoyundaki antiyorsa, İsrail e 
re ve ABD’ye de gitmeli. Ken Li
vingstone, *^Bunlann iki stan
dardı var; biri Müslümanlara

güvenlik konseyi kararı çıkart
maya çalışıyorlar. Daha önce 
burnundan kıl aldırmayan ABD 
de yeni karar için çalışmaya baş
ladı. Dün bir gazete de Bush’un 
şahinleri dinlemediği ve yeni bir 
karar için çalıştığı yazıyordu. 
Anlaşılan dünya kamuoyu bir öl
çüde etkili oldu. Burada bir iki 
kelime de bizimkilere söylemek 
istiyorum. Bugünkü Yeni Şa- 
fak’ta T. Erdoğan’ın Y. Şafak ya
zarlarıyla yaptığı konuşma yer al
dı. .Erdoğan’ın verdiği mesaj: 
“A BD  nasıl olsa saldıracak, biz 
ne koparsak kârdır**. Bir kere 
ABD’nin nasıl olsa saldıracağı 
propagandası bir mittir. O za
man, ta geçen Eylülde saldırırdı,
o zaman Blair Bush’u BM’yi kul
lanmaya yönlendirdi. Şimdi de 
özellikle Avrupa’nın direnişi ve

t̂ ABD-
krizinden büyük yara aldığı orta
ya çıktı. Şimdi harıl harıl Avru
pa’yı da ikna ederek bir yeni BM

imaj, onları ürküttü, mümkün 
olduğu kadar işleri BM yoluyla 
halletmek istiyorlar. Türkiye’nin
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direnişi burada çok önemli, çün
kü ABD kuzey ceplıesini kullan
mazsa çok kayıp verebilir ve bu 
da Bush’un tekrar seçilmesini 
riske sokar. Eğer Türkiye direnir
se diğerleri de cesaretlenir ve sa
vaş önlenebilir. Bu savaş önlene
mez değildir. Bana sorarsanız 
ABD bu savaşı başlamadan kay
betti. Dünya kamuoyu yeniden 
epeydir unutturulan Çirkin  
Am erikalı ile tanıştı. Ne kadar 
güçlü olursa olsun hiçbir impara
torluk kalpleri kazanmadan sa
dece güçle ayakta kalamaz. 1979 
sonunda Sovyetlerin Afganis
tan’ı işgalini hatırlayın. Koskoca 
süpergüç fakir ülkeyi ezer geçer 
gibi görünüyordu ama hesaplar 
ters tepti, şimdi de ne olacağını 
Allah bilir.

Son günlerin bir başka gün
dem maddesi ise kriket: Şimdi 
diyeceksiniz ki bu kadar önemli 
olay arasında bu nasıl gündem 
maddesi oluyor. Bu ay Zimbab- 
we’de yapılan Kriket Dünya Ku
pasına İngiliz kriket takımının 
katılması İngiltere’de politik bir 
olay oldu. Hükümet sporcuların 
gitmemesini istedi, fakat engel
leyemedi. Mesele İngiltere ile 
Mugabe yönetimi arasındaki hu
sûmete dayanıyor. Zimbabwe 
1980’e kadar Rodesia olarak bi
linen bir sömürge(bu isim de, 
oraya 1900’lerin başında gidip 
paralı askerleriyle yerli katliamı 
yaparsak ülkeyi kendi şirketinin 
malı yapan ve sömürgeleştiren 
Cecil Rhodes’tan geliyor) idi ve 
beyaz azınlık yönetimi tarafın
dan yönetiliyordu. 1980’de Ro
bert Mugabe öncülüğündeki si
yahlar bağımsızlık ilan ettiler ve 
Mugabe o zamandan beri baş
kan. Özellikle muhafazakar hü
kümetler zamanında ilişkiler iyi

gitti; onlar Mugabe’nin diktatör
lüğünden rahatsız olmadılar. 
1997’den sonra İsçi Partisi gelin
ce demokrasi lafları etmeye baş
ladı, hatta muhalif bir lider çı- 
karttdar Mugabe’nin karşısına. 
Mugabe de misilleme olarak ülke 
topraklarının %80’ini elinde tu
tan 4500 beyaz çiftçinin elinden 
toprakları almaya başladı (tabii 
kendi yandaşlarına dağıtmak 
üzere); bundan sonra Mugabe 
ezilmiş siyah söylemini kullan
maya başladı; geçen yılki seçim
leri de kazandı. Şimdi seçimler
deki rakibini vatana ihanetten 
yargılıyor(tipik 3. Dünya filmi). 
İngiltere de Mugabe’nin baskıcı 
rejimini baskı altına almak için 
Mugabe’ye Avrupa Birliği ülke
lerine giriş yasağı koydurttu. Kri- 
ketçiler de bu arada politik kaza
ya kurban gittiler. Hiç ilgileri ol
madığı halde bir politik araç ha
line geldiler. Bugünlerde Muga
be Afrika zirvesi nedeniyle Pa
ris’te. İngiliz gazeteleri Chirac’a 
ateş püskürüyor. Tabii bu arada 
olan zavallı halka oluyor. Ülkede 
6  milyon kişi açlık tehlikesinde. 
Mugabe onlar muhalefeti des
teklediği için yardım kuruluşları
nın o bölgelere gitmesini engel- 
liyor(kendisi de bu arada Paris’te 
lüks alışveriş yapıyor, daha önce
den de Christmas alışverişini 
Londra’da yapardı)

Bu Afrika meselesi çok yürek 
yakan bir mesele dostlar. O güze
lim topraklarda (Sahra altı bölge, 
ta Güney Afrika’ya kadar yem
yeşil) insanların açlık tehlikesi 
çekmesi anlaşılır gibi değil. Bu 
Afrika insanının tembelliğinin 
değil, sömürgeleştirmenin direkt 
sonucu. Batılılara Afrika’da işle
dikleri günahlar yeter cehenne
me gitmek için. Sömürge döne

minde Afrika’daki üretim yapısı
nı değiştirdiler, insanlar daha 
önce kendilerine yetecek yiye
cek üretirken halkı endüstriyel 
bitki üretimine mecbur etti- 
ler(kahve, kakao vs.) sonra da 
bu ürünleri birkaç çok uluslu fir
ma tekeline aldı. Şimdi Afrika 
insanı ürettiğiyle karnını doyu
ramıyor, fakat onların ürettiğiyle 
çok uluslu firmalar milyar dolar
lar kazanıyor. Sömürgecilik so
nunda bu düzeni devam ettirmek 
için kendi yetiştirdikleri adamla
rı ülkelerin başına getirdiler, on
ların servetin çoğunu kontrol et
mesine ve halka terör estirmesi
ne ses çıkarmadılar. Ses çıkar
mak isteyeni lejyonerler, paralı 
askerler vasıtasıyla devirdiler. Bu 
arada silah satmak için bitmez 
tükenmez iç savaşlar icat ettiler. 
Bütün yeni ilaç ve biyolojik sa
vaş deneylerini burada yaptı
lar (ebola virüsü), hastalık icat 
ettiler (AIDS). Bugün kıta tam 
bir umutsuz vaka. 30 milyon kişi 
HIV pozitif yani AIDS mikrobu 
taşıyor. Bazı ülkelerde yetişkin 
nüfusun %40’ı mikrop taşıyor. 
Ortalama ömür 40 yaş civarında. 
Mesela Swaziland’da 10 yıl için
de ortalama ömür 60 yaşından 
37 yaşına inmiş durumda. AIDS 
tedavisi için kullanılan ilaçlar 
çok uluslu ilaç firmalarının pa
tent hakkı yüzünden çok pahalı. 
Bir hastanın bir yıllık tedavisi 
için patent parası ödenmeden 
Hindistan’da üretilen ilaç 300 
dolara mal olurken, aynı ilaç ay
nı miktar Batılı ilaç firmaları ta
rafından 1 2  bin dolara satılıyor. 
Batılı ilaç firmaları BM tarafın
dan yapılan bütün ısrarlara rağ
men hiç olmazsa AIDS ilaçların
da patent hakkından vazgeçip 
indirim yapmaya yanaşmıyorlar.
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Afrika’da alenen AIDS eliyle bir 
etnik temizlik yapılıyor.

İngiltere’de gündemin değiş
mez maddeleri iltica meselesi ve 
suç oranlarındaki artış; Geçen 
ay Manchester’da bir polis me- 
muru Cezayirli bir mülteci tara
fından öldürülünce hükümetin 
de desteğiyle yabancılara yönelik 
düşmanlık körüklenmeye başla
dı. Mülteciler topun ağzında, 
içişleri bakanı herhangi bir mu
hafazakar bakandan daha fazla 
sağcı ve yabancı düşmanı. Bu du
rum özellikle Britanya Ulusal 
Partisi gibi ırkçıların güçlenme
sine neden oluyor. Anlaşılan bu
rada da gelecekte büyük prob
lemler çıkabilir. Geçen yıl yapı
lan nüfus sayım sonuçları açık
landı; ülkede %9 civarında etnik 
azınlık var. Bunların çoğunluğu
nun genç olduğunu ve Ingilizler- 
den daha hızlı çoğaldığını düşü
nürseniz bu ciddi bir rakam.

Son olarak bir magazin habe
ri. Manchester United’in teknik 
direktörü Alex Ferguson gecen 
hafta Arsenal’e 2-0 yenilmeleri
nin ardından soyunma odasında 
sinirle David Beckham’a ayak
kabı fırlatıyor ve Beckham’ın ka
fasına iki dikiş atılıyor. Basının 
önemli gündem maddelerinden 
biri buydu geçen birkaç günde. 
Neyse iki taraf da yatıştırıcı açık
lama yaptılar ve hamamın na
musu şimdilik kurtuldu. Zaten 
Şampiyonlar liginde Juventus’u 

-yenince ortam ^ymufad t.-----------
Bu aylık da bu kadar, gelecek 

sayıda buluşmak üzere Allah'a 
emanet olun. ■

ÇOCUKLAR DUYMASIN YA DA 
BİR SİTCOMUN 

ÇAĞRIŞTIRDIKLARI

MUSTAFA TEKİN

G enelde dünya halkları
nın, özelde Osmanlı’dan 
başlayarak Türkiye’nin 

modernlikle tanışmasının ardın
dan yaşananlar, din ve geleneğin 
konumu tartışması gibi daha de
rinlerde etkileri bulunan farklı 
formlardaki tezahürleri ile ajanda
mıza taşınmıştır. Bu, aynı zaman
da Türkiye açısından anlam soru
nunu da beraberinde getirerek, 
toplumun sürmenaj belirtileri gös
termesinin de bir sebebi olarak 
görünmektedir. Diğer yandan mo
dernlik karşısında konumlandırı
lan geleneğin, topluma referans 
olma noktasında yaşanan bir baş
ka gerilimi de beslemiştir. Bu kon- 
sept, bir yandan modernliğin gele
nek tutmayan boyutunu, diğer ta
raftan batı tarihi içinde derin uza
nımları olan çatışmacı düzlem gi
bi paradoksal bir ilişkiyi de aynı 
zamanda açığa çıkarmaktadır.

1950’lerden sonra mekansal 
anlamda da homojenliğin şehre 
göç olgusu ile bozulması, daha 
karmaşık ilişkiler zincirini Türki
ye’nin gündemine taşımıştır. Mo
dern toplumların “şehirli” niteli
ği karşısında, modernizasyon sü

rüklenmişlerdir. Böylece hızlan
dırılmış, politize edilmiş bir mo
dernlik 1950 sonrasında daha et
kin formlarda görünür olmuştur. 
Şehre göç, şehirlerin periferisin- 
de kırsal kökenli yeni kitlelerin 
yerleşimine zemin hazırlayacak, 
daha ileriki süreçte şehrin im
kanlarından pay almayı talep et
melerini de sonuçlayacaktır. Bu 
ise, son tahlilde yeni bir şehirli, 
okumuş formların görünür olma
sıyla sosyolojik incelemelerin ko
nusu olmuştur.

İkibiniki yılı içerisinde tekrar
ları bile izlenme rekorları kırdığı 
söylenen “Çocuklar Duymasın” 
dizisinin ana temasının, I950’den 
sonraki modern-geleneksel ara
sında yaşanan gerilim ve çatışma
ların 2 0 0 0 ’li yıllardaki versiyonu 
olduğu söylenebilir. Çok farklı 
toplumsal katmanlardaki homo
jen yapıların bozulması, gelenek
sel ile modernin evliliğe varınca
ya kadar yakınlaşması, bugün mo
dern ile gelenekselin yaşadığı sü
reci ve vardığı noktayı ilk elden 
göstermektedir. Biz bu yazıda 
“Çocuklar Duymasın” dizisi üze
rinden çeşitli soru(n)lar geliştire-

recine kendi doğal seyri içinde reici^tinlara ceva pl;
yaşamayan ülkeler şehirliliğe 
özendirme ve teşvik etme bağla
mında bir politikanın içine sü-

cevapıar aramaya ça
lışacağız. Bu çerçevede dizideki 
tipleri kısaca portreleştirmenin 
gerekli olduğunu düşünmekteyiz.
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Haluk (Abidin): Haluk, taşra 
kökenli bir kişi olarak şehirde 
eğitim imkanlarına kavuşmuş, 
sosyo'ckonomik açıdan iyi bir 
düzeyde bulunan, modem-gele- 
nek ikileminde gelenek kanadma 
yakm durmaya çalışan bir tip ola- 
rak görünmektedir. Ancak bu ge
lenek, dinsel temalar taşımadığı 
gibi aslında moderne bakarak bir 
tanım bulmaktadır. Beslenme 
alışkanlığını ağırlıklı olarak ek- 
mek, et ve ağır yiyeceklerin oluş
turduğu, maça giden, opera, bale 
gibi sanat etkinliklerinden hoş
lanmayan, hanımını kıskanan, 
akşamları televizyonun karşısında 
vakit geçiren bir taşfırın erkeği 
karşımızdadır. Dizide tercih edi
len modern çağrışımlı ismi Haluk 
ile kır kökenli, şehirleşmemiş, ge
leneksel ismi Abidin arasında 
gel-gitler yaşayan bu tip, modern
leşemeyen yönleriyle dizide eleş
tiri konusu yapılmakta, bü yöne 
tevessül eden hareketlerinde ha
nımı tarafından “Abidin” olarak 
çağrılmaktadır. Haluk, kökten şe
hirli ve özel yabancı okullarda 
okuyan birisi değildir. Fakat taşra 
kökenli bir kişinin şehrin imkan
larından faydalanarak mobilize 
oluşunu güzel örneklendirir.

Meltem (Bayan Personel 
Müdürü): Meltem, eğitimli, tüm 
şehirli temaları oldukça içselleş
tirmiş, kadın üzerinden yürütülen 
modernizasyon politika, propa
ganda ve ilkeleri tümüyle uygula
maya çalışan, çağdaş giyime dik
kat eden, insancıllığının özellikle 
altı çizilmiş bir tiptir. Haluk’un 
(gelenekselin) insani olan bir çok 
konuya duyarsızlığının tam karşı
sında Meltem, etrafına çok du
yarlı bir kişilik olarak çizilmekte
dir. Bu, aynı zamanda gelenekse
lin kaba saba, modern duyarlıkla
ra karşı bencil, duyarsız, köylü ni
teliklerine de bir gönderme yap
maktadır. Bürokrat bir babanın 
kızı olarak iyi bir okulda eğitim 
gören Meltem, çalışma hayatında 
da iyi bir konumdadır. Dikkat 
edilirse personel müdürü Türkiye 
özelinde işverenlik dışında bir ka
dının varacağı doruk noktalardan 
birisini oluşturmaktadır ki, bura
daki esas vurgu kadının yönetici- 
liğinedir. Çünkü yönetici kadın 
imgesi, gelenekselin kadını özel 
alanla sınırlayan yaklaşımı karşı
sında modern temanın ana uğ
raklarından birisini oluşturmak
tadır. Toplumun daha önceki an
lam dizgelerinin kırılması açısın

dan kadın yönetici önemli bir 
gösterge niteliğine büründürül- 
müştür.

Meltem, gerçekten modern 
temaları en ince ayrıntılarına ka
dar üzerinde taşıyan bir karakter 
olarak önemlidir. Bu bağlamda 
mini etek giymekte, çeşitli krem 
ve makyaj malzemeleriyle cildine 
önem vermekte, yaşlanmaya kar
şı düzenli spor ve hareketlerle 
sağlığını korumaya çalışmakta, 
çoğunlukla sebze ağırlıklı bir bes
lenme alışkanlığma sahip görün
mekte, kendisine güvenen, kadın 
bakış açısına sahip, bireysel bir 
kadın imajı çizmektedir. Fakat bu 
arada çocuklarını ihmal etmeyen 
bir anne vurgusuyla da kafalarda 
oluşacak olumsuz kadın imajı si
linmek istenmektedir. Para kaza
nan ve kazandıkları üzerinde bi
reysel tercihleri rol oynayan mo
dem ve şehirli kadın imgelemi, 
zaman zaman gece yarılarına ka
dar uzanan iş toplantılarının dizi
de konu edilmesiyle pekiştiril- 
mektedir.

Müzeyyen Hanım ve Müste
şar Kemal Bey: Dizide Haluk’un 
(erkeğin) anne babasının pek gö
rünmemesine karşılık Meltem’in 
(kadının) anne babasının sıklıkla 
görünmesi, ilk elden ataerkil ya
pının kırılması gerektiğine yöne
lik imalar taşımaktadır. Bu aynı 
zamanda geleneksel büyük aile
nin dönüşümünü de aynı oranda 
veren bir duruma denk gelmekte
dir. Klasik ev hanımı tiplemesine 
de uymayan Müzeyyen hanım, 
kocasının arkasında fakat mo
dern temalara temayüllü bir ka
dın olarak dikkat çekmektedir. 
Nitekim kocasını sevgililer gü
nünde çiçek almadı diye eleştir
mektedir. Dede, nine veya kır
sal tabiriyle ebenin, büyükanne 
(grandmother) ve büyükbaba
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(grandfather) olalıdan beri eski 
değerlerden bir çoğunu kaybettiği 
göz önüne alındığında, müzeyyen 
hanım ve Kemal bey, dede ve ni' 
nenin bugün geldiği yer olarak 
okunabilir. Dede, nine, ebe zaten 
hatırlanmak istenmeyen yaşlılığı 
da çağrıştırdığından ve ölümle di
rekt ilintisini deşifre ettiğinden 
dolayı, modem insanın lügatin
den çoktan beri sildiği bir kaç ke
limeden birisidir. Nitekim müste
şar Kemal beyin hormonsuz sebze 
yetiştirme merakı, sporla ilgilen
mesi bu bağlamda önemlidir ve 
hem Müzeyyen hanımın hem de 
Kemal beyin aşırı dünyevi olduk
ları gözlerden kaçmamaktadır. 
Kemal beyin eskiye aitliğini ha
tırlatan, dizinin bir yerinde söyle
diği Osmanlıca kelime ve tamla
malar olarak görünmektedir.

Selami ve Gönül (Light Er
kek '  Dominant Teyze); Selami 
oldukça modernize edilmiş, “kılı
bık” diye nitelenen erkeğin mo
dern versiyonu olarak göze çarp
maktadır. Gönül de tüm yönle
riyle iktidarı ele almış bir kadın 
portresi çizmektedir. Modem te
maların idealleştirilmesi dizide 
daha çok Selami ve Gönül üze
rinden verilmektedir. Çünkü Ha
luk’un daha dönüştürülmesi gere
ken bir çok yönü bulunmaktadır. 
Dizinin senaristinin ilgili şu sözü
nü burada söyleyebiliriz; “Moder- 
nite eve genellikle kadın kılığın
da giriyor. Erkek kılığında girdi
ğinde de light oluyor” (Güven, 
2 0 0 2 ; 190) Fakat yine de Selami 
ve Gönül un takma isimleri ata
erkil bakış açısını yansıtmaktadır. 
Çünkü ironik kullanımın konusu

Sinan (Psikolog): Modem 
öncesi dönemde toplumun danış
manları din adamları idi. Toplum 
genel olarak hayatın tüm aşama
sında farklı sorunları din adamına 
götürür, bilgi ve yönlendirme 
beklerdi. Modern toplumlarda ise 
bu işlevi psikologlar üstlenmiş 
görünmektedir. Sinan tam da 
böyle bir psikologtur ve Türki
ye’deki ortalamanın çok üstünde 
karakterize edilmiştir. Modern, 
seküler bir bilgi ve yönlendirme 
psikolog eliyle olmaktadır ve ge
lenekselin (Haluk’un) psikoloğa 
devamlı itirazı vardır. Dikkat edi
lirse Sinan, sadece psikolojik ra
hatsızlıklar değil, tüm ailevi, sos
yal vb. konuların konuşulduğu 
hayat danışmanı gibidir ve ona 
kadınlar sürekli müracaat etmek
tedirler.

Bu haliyle psikolog bir din 
adamı (Rahip, Şaman vs.) misyo
nu üstlenmiştir. Zaman zaman 
Yoga gibi mistik unsurların bu 
karakteri tamamladığını da be-

“Çocuklar Duymasm’’

Türk toplumunun televizyon sey
retme kültürünün 1980’lerden 
sonra oluşmaya başladığını söyle
mek çok abartılı bir yargı olmasa 
gerektir. TRT’nin 1968 yılında 
yayına başladığı gözönüne alındı
ğında, 1980’lere kadar olan süre
yi televizyonun evlere yerleşme 
süreci olarak görmek gerekir. 
Türk toplumu dizi seyretme se- 
rencamına Kunta Kinte, Köle 
Isaura gibi uzun soluklu fakat ta
rihi uzanım ve gerçekliği bulunan 
dizilerle başladı. Bunlar aynı za
manda ezilmişlik psikolojisi yaşa
yan insanların kendilerini özdeş
leştirerek seyrettiği dizilerdi. Fa
kat bu süreç daha sonra Yalan 
Rüzgarı, Yalnızca Maria, Hayat 
Ağacı gibi daha popüler daha 
uzun Brezilya dizileriyle yeni bir 
seyir izledi. Özellikle son beş yıl
dan bu yana Türk dizilerine olan 
ilginin artmasıyla yabancı dizile
rin eski popülaritelerini yitirdik-

olan bu isimler, aynı zamanda 
toplum açısından anormal duru
mun anlatıldığı izlenimini de ver
mektedirler.

lirtmek gerekir. Dizide Sinan bir 
hasta-doktor ilişkisinin çok öte
sinde eve gelerek, çeşitli kılıklara 
girerek hizmet vermektedir.*

lerini gözlemledik.
Yaklaşık son bir yıldan bu ya

na Çocuklar Duymasın isimli di
zinin seyredilme rekorları kırdığı
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söyleniyor. Tekrarlarının bile çok 
seyredildiği belirtilen bu dizinin 
niçin bu kadar seyredildiği tartışı
lıyor. Bu sorunun cevabını aradı- 
ğımızda, çoğunlukla söylenen 
Türk Toplumu bu dizide kendini 
buldu” streotip yargısının gerçeği 
kısmen yansıttığını düşünmekte
yiz. Dizi, Türk toplumu için geç
mişten bu yana oluşturulmaya ça
lışılan özlemleri idealleştirerek 
dramatize etmektedir. Çünkü di
zideki aile ve karakterlerin son 
derece steril bir ortamda kurgu
landıklarını öncelikle belirtmek 
gerekir. Haluk-Meltem, Selami- 
Gönül her ikisi de çalışan ve çok 
iyi para kazanan kişilerdir. Arası- 
ra ekonomik sıkıntılardan bah- 
setseler de kendilerini en fazla 
lükslerden mahrum bırakmakta
dırlar. Aynı zamanda hepsi eği
timli kişilerdir. Dizinin kurgusu 
modemitenin sonuna ulaşmış bir 
durumda ekonomik ve diğer bir 
çok sorunları çözmüş insanların 
yaşadığı bir dünya izlenimi ver
mektedir.

Diğer yandan çalışan erkek ve 
ev kadını olarak Kemal bey ve 
Müzeyyen hanım, çalışan erkek- 
çalışan kadın, bir kız ve erkek 
ideal çocuk sayısı olarak Haluk- 
Meltem, Duygu-Emre, çocuksuz 
çalışan erkek, çalışan kadın ola
rak Selami'Gönül neredeyse bir 
evrimin ana uğraklarıdır. Dikkat 
edilirse çocuk sahibi olma gittik
çe zorla kabullenilen bir tartışma 
konusudur. Bı ise geçmişten bu 
yana çalışan kadın, az çocuk sahi
bi olma şeklindeki propagandala
rın somutlaşmış biçimi olarak 
dikkat çekmektedir. Bu propa
gandaların oldukça yüksek düzey
de Türk toplumunda karşılık bul
duğunu da bugün geldiğimiz nok
tada gözlemleyebiliyoruz. Bu yö
nüyle bakıldığında değerlerin dö

nüşümü açısında dizinin toplum
la tekabüliyetini hissedebiliyoruz.

Türkiye’de modernleşme sü
reci içerisinde belirli sembol ve 
eşik noktaları çok önemsenmiş, 
bunlar modemitenin içselleştiri
lip içselleştirilemediği konusunda 
önemli doneler olarak görülmüş
tür. Özellikle 1980’den sonra Ba- 
tı’ya daha açık modernleşme po
litikaları, toplumda bir yandan 
eski değerlerde aşınma meydana 
getirirken, diğer yandan moder- 
nite ile ilişkilerin çeşitlenmesini 
de sonuçlamıştır. Çok yoğun bir 
biçimde apolitik liberalizasyon 
süreci yaşanmış, bunlar gelişim 
ve açılım açısından olumlanmış- 
lardır. Bu bağlamda modernleşme 
sürecinin en net izlenebildiği 
alanlardan birisi de kadındır. Er
kekler de bu süreçten önemli 
oranda etkilenmekle birlikte ka
dınlardan geri bir seyir izlemekte
dir. Dizide de modem temaların 
en çok dikkat çektiği karakterler 
kadınlar olarak görünmektedir. 
İşte Haluk ile meltem üzerinden 
verilen geleneksel-modem gerili
mi, bu çerçevede anlamlı bir ze
mine oturmaktadır. Fakat Ha
luk’un tam anlamıyla geleneksel 
bir tipleme olmadığı Abidin ile 
Haluk arasında yaşanan gel-git- 
lerden anlaşılmaktadır. Hatta 
Haluk, aslında modeme eleştiri 
getiren bir tip olmadığı gibi özü 
itibarıyla onu toplumsal roller 
içinde özdeşleştirmiştir ve mo
derne sadece gelenek içinden ge
liştirilen eleştirilerin dayanaksız 
olduğu Haluk üzerinde somutlaş
maktadır. Tam da bu noktada di
zinin, Türk toplumunun modern
leşmeye dair bilinçaltı ideallerini 
kadın gözlüğünden verdiğini söy
lemek mümkündür. Modem ola
na gelenekselin yaptığı itiraz; 
geçmişte sıklıkla tekrarlanan

“Batı’nın ilim ve tekniğini alıp 
ahlakını almamak” şeklindeki ar
gümanla özetlenebilir. Bunu dizi
de sınırlı olarak Haluk’un mini 
etek, dekolte kıyafete itirazı üze
rinden izleyebiliriz. O da toplum 
baskısından kaynaklanmaktadır. 
Bunun dışında Haluk’un ne ya
şam biçimi ne de kültürel olarak 
modeme itirazının olmadığı söy
lenebilir. Fakat dizideki kadın ya
şam biçimi hem geleneksel kalıp
ları dönüştürmeye hem de yerli 
yaşam biçiminin meşruiyetini 
sağlamaya yönelik bir içerik taşı
maktadır. Dolayısıyla dizinin top
lumun modern lehindeki dönüşü
münü daha steril ve abartılı ola
rak tipleştirdiğini belirtmemiz ge
rekir. Yine dizinin toplumun ge
neli gözönüne alındığından tem
sil sorunu vardır. Diziyi toplumun 
hangi kesiminin seyrettiği konu
sunda istatistiki bir bilgim olma
masına karşın ezici çoğunluğunu 
kadın ve çocukların oluşturduğu
nu düşünüyorum. Bu da senaris
tin “kadını ise mükemmel yazıyo
rum” (Güven, 2002; 190) sözüyle 
örtüşmektedir. Diğer yandan ezi
len kadın imajının düzeltildiği, 
hatta hakim kadın anlayışına ev- 
rildiği, çocukların oldukça geniş 
bir özgürlük ve imkan içerisinde 
yaşadığı bir ailenin özellikle ka
dın ve çocukların hayallerini bes
lediği ideallerini yansıtması açı
sından da toplumda karşılık bul
duğu öne sürülebilir. Çünkü top
lumun ideal portreleri özellikle 
televizyon kültürünün yaygınlaş
masıyla birlikte değişmiş, daha 
modem, güzel giyimli, çileciliğe 
uzak duran, lüks araba sahibi, iyi 
ve pahalı dizayn edilmiş evlerde 
kolay bir yaşam ideali daha bas
kın olarak ortaya çıkmıştır.

Aslında senaristin söylediği 
bir çok şeyi dikkate almak gerek
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mektedir. Çünkü bu gibi diziler 
hakkında yorum yaparken, yazdı
ğınız şeyler senariste bunları dü- 
şünmemiştim dedirtebilir. Fakat 
diğer yandan senaristin bilinçal
tını ortaya çıkarmak açısından da 
önemli doneler sunabilir. Önce
likle dizinin sadece bir komedi 
olduğunu düşünüp geçiştirebilir 
miyiz? Senariste göre geçiştirile- 
mez. Çünkü kendisi “ben duygu
sal Türk sitcomu yazıyorum” 
(Güven, 2002; 5) demektedir. 
Ancak dizinin mesaj veren bir 
boyutu da bulunmaktadır. Özel
likle dizinin kazandığı popülarite
den sonra senaristin “ artık yanlış 
yapma lüksüm yok, senaryoyu ya
zarken komik olanı değil doğru 
olanı da düşünmek zorunda kalı
yorum” (Güven, 2002; 185) sözü 
bunu daha iyi anlatmaktadır. 
Çünkü senarist bu işin tehlikeli 
bir noktaya geldiğini, zira gerçek
ten insanların bu diziye inandığı
nı düşünmektedir. (Güven, 2002; 
185) Dizinin son tahlilde bir kur
gu olduğu doğrudur, fakat insan
ların beğeni ve zevkleri ile ideal
leştirmelerinde son derece önem
li bir rol oynadığı da yaşadığımız 
gerçeklerin bize anlattığı bir du
rumdur.

Dizide geçen geleneksel-mo- 
dem geriliminde geleneksel hep 
aşılan, buna rağmen durmadan 
gürültü yapan bir taraf olarak Ha
luk üzerinde somutlaşmaktadır. 
Yani hep itiraz etmekte, ancak 
hiçbir itirazının arkasında dura- 
mamaktadır. Bu durum senaristin 
dilinden “erkeklerin vıdıvıdıları- 
nın çok da manalı olmadığını an
latan bir dizi aslında” (Güven, 
2002; 189) şeklinde verilmekte-

malar üzerinde yoğunlaşıldığı gö
rülmektedir. Sabah bütün aile 
fertleri işe ve okula dağılmakta, 
akşamları kadının talebi üzerine 
arasıra dışarıda yemek ve eğlence 
vurgusu öne çıkarılmaktadır. Yi
ne sevgililer günü sıkça altı çizi
len bir başka mesaj olarak görün
mektedir. Nitekim kadınlar tara
fından çok önem verilen sevgili
ler günü, Duygu gibi küçük yaşta
ki bir kızdan Müzeyyen hanım gi
bi daha yaşlı kadınlara kadar yay
gın bir sorunsal olarak ele alın
makta, pekiştirilmekte ve hatta 
modem yaşam içinde tekrar ta
nımlanmaktadır.

Gönül’ün hamilelik macerası 
ise çok abartılmış bir anaerkillik 
ve kadın bakış açısıyla verilmek
tedir. Bilindiği gibi az çocuk sahi
bi olmaya yönelik propaganda, 
bugün gelinen noktada, çocuğun 
geleceğini garantileme, ona iyi 
bir gelecek temin etme ile farklı 
bir aşamaya ulaşmıştır. Diğer 
yandan kadın vücudunun bozul
ması, fazla kilolar, eziyetli günler 
temalarıyla işlenen hamilelik, 
tam da bedeni üzerinde odakla
nan ve bedenini fetişleştiren mo
dem kadın için olumsuzlanarak 
ele alınmakta, ikonlaştırılmış ka
dın portresini ortaya çıkaran ko
nular üzerinde ısrarla durulduğu 
görülmektedir. Nitekim dizideki 
kadınlar daha çok sebze ağırlıklı 
beslenmekte, aerobik ve spor 
yapmakta, çeşitli cilt kremleri 
kullanmakta, yaşlılığa mahvol
mak gibi bakmakta, hamileliğin 
vücudu bozacağı temasını işle
mektedirler. Tüm bunlar ise 
“ana” kavramı etrafından örüntü- 
lenen eski anlam dizgesinin ol-

* ----------------------------------------
Dizide sevgililer günü, inter

net, hamileliğin durumları, fut
bol, erkek-kız arkadaşlığı gibi te

dukça değişmiş olduğunu göster- 
mektedir.

Haluk’un futbol merakı, er
kek çocuğunun çapkınlığını teş

vik ederken, kız çocuğunun sev
gililerine kötü davranması, hanı
mını kıskanması, ekmek ve et 
ağırlıklı beslenmesi gibi gelenek
sel davranış biçimleri şeklinde 
verilen temalar ise daha çok eleş
tirilmek için kullanılmakta ve 
Haluk’un “patolojik Abidin’liği” 
olarak tanımlanmaktadır.

Sonuç Yerine

Daha çok geleneksel-modern iliş
kisi içerisinde tartışmaya çalışılan 
dizi, kanaatimizce geçmişten beri 
devam edegelen idealleştirilmiş 
modem bir yaşamın kesitleri ola
rak okunabilir. Diziyi eleştiren 
bazı yazınlara baktığımızda bu 
eleştirilerin Türk aile yapısına 
uymadığı, içinde topluma ait de
ğerlerin bulunmadığı (Fırat, 
2002; 20-23) gibi noktalarda 
odaklandığını görmekteyiz. Fakat 
belirtmeliyiz ki, dizi bir kaç nu
mara büyük, abartılı ve temsil so
runu olan portresi çizmekle bir
likte, toplumun geçirdiği dönü
şümlerin ana kesitlerini yakala
mış görünmektedir. Özellikle bu
nun bir komedi biçiminde sunu
munun, dizinin seyrediliş oranını 
arttırdığını söyleyebiliriz. Genel 
olarak toplumda dizinin aşındır
dığı ya da ihmal ettiği söylenen 
değerlerin referans gücü ile dizi
deki referans gücü karşılaştırılsay- 
dı acaba hangi sonuçlar ortaya çı
kardı? ■

Referanslar

* Yazıya tartışmalarıyla katkıda bulunan 
Ömer Miraç Yaman’a teşekkür ederim. 
Fırat Ferman, 2002; “Çocuklar da Duy
du Büyükler de!”, Anadolu Gençlik, 
Ank., Arahk-2002.
Güven Birci, 2002; Çocuklar Duymasın, 
4. baskı, Ank., Kim Yay.
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I ran sinemasından bir ör' 
nek olan Ebû Zerr(r.a), yö- 
netmen Davud Mirbagi' 

ri’ye ait 1995 tarihli bir çalışma 
Hz. Aii(r.a.) adlı uzun bir bölü
münü teşkil eden film, As- 
hab’ın önde gelen şahsiyetlerin 
Ebû Zerr’in hayatının Hz. Os' 
man (r.a.) devrinde geçen dö
nemini görüntülemektedir. 
Doğruları sakınmadan ortaya 
koyduğu için yalnız kalmayı 
göze almış, yalnızlığın faziletini 
kendi ruhunda yaşanır kılmış, 
hakkı şiar edinmiş bu büyük sa- 
habinin ibretamiz hayatı, halkı 
idare edenlerin bir bölümü ve 
diğer bir bölüm yüksek nüfuz 
sahipleri için bir rahatsızlık un
suru oluşturmuş ve olması gere
keni yerine getirmemek için 
kendisinden uzak durmaya gay
ret edilmiştir.

Filmin genel karakteri, siya
si ve sosyal çatışmacı filmlerin 
genel havasına uygun olarak 
ihtilafı, çekişmeyi ve gerilimi 
öne çıkarmaktadır. Ancak tür- 
kiyenin içinde bulunduğu ikti
sadi buhran ve sosyal dayanış
manın her zamankinden daha 
gerekli olduğu günümüz itiba
riyle, insanlararası adalek ve 
infak anlayışının acilliği gereği 
ve müslümenler için de ikaz 
edici bir işlev yüklenme ihti
malinden dolayı, VCD forma- 
tındaki bu filmin kimi sertlik
lerine rağmen ferdi ve topluma 
dönük bir değeri olduğu ortada
dır. Filmin bu bir parça sert ve 
gerilim ih^ksek akışt^-ilk-yaz 
lardan itibaren çok duygulu bir 
müzikle dengelenmekte, zaman 
zaman belli bir hüzne, Ebû

sin em a d a  
BİR EBÛ ZERR PORTRESİ

ÎHSAN KABfL

Zerr’in hayatında da hemen 
baştan başa hakim olan hüznün 
müziğine dönüşmektedir.

İçtimai adalet için mücade
le veren, mal biriktirmeye -m al 
aslında kişiye emanettir- karşı 
çıkan Ebu Zerr, toplum için 
yardımlaşmanın esas olduğunu, 
infak etmeyi savunur. Filmdeki 
yorumuyla, aşırı fakirliğin bir 
fitne olabileceği ve insanın 
imanına dahi tesir edebileceği 
ileri sürülür.

V C D ’yle beraber sunulan

Hakan Albayrak’ın Ehûzerr 
isimli kitabı ise, şayet Ebû Zerr 
günümüzde yaşasaydı, nasıl bir 
tutum içinde olurdu sorusuna 
ışık tutmaktadır. Haksızlıklara 
karşı çıkan, adalet ruhundan 
taviz vermeyen ve her şeyin üs
tünde iman gücünü önceleyen 
bir ruh dünyasına sahip olan 
Ebû Zerr, dünyanın her tarafı
na fıtrata uygun, örnek insanlı
ğı götürecek ve temsil edecek 
bir kişilik olarak sergilenmek
tedir. ■
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AKV YENİ HİZMET BİNASINA 
KAVUŞTU

HULUS/ Ö Ğ Ü T

Araştırma ve Kültür Vak- 
fı’nın yeni hizmet binasının 

açılışı vesilesiyle...

Fatih semtinin tarihi daha çok 
insanın içini güzelleştirmeye 
yönelik olarak bilinir. Çoktur, 
açılan berber, kuaför salonları, 
giyim-kuşam mağazalarıyla in
sanımız kaportasına yönelir ol
du, Fatih’te de. İstanbul’un 
şahdamarı Fatih’te eskinin de
vamı anlamında, görünümünü 
ihmal etmeden ruhani boyutla
rını da kapsayarak bir bütün 
halinde insana yatırım yapan

kişi ve kurumlara haksızlık et
memeli. Şükürler olsun vakıfla
rımız var.

Araştırma ve Kültür Vakfı 
da insan için uzun soluklu ko
şuya çıkan vakıflarımızdan ve 
Fatih’te belki İstanbul’un en 
meşhur sokaklarından Hor- 
hor’da AKV yeni hizmet bina
sını açtı.

Yeni mekan yeni imkan de
mek. Yeni ve taze kan demek 
insanımıza. İnsanı yaşat ki me- 
kanlar yaşasın şiarının dirilti
cileri olarak görüyoruz, bu yapı
larının banilerini. Suphi Paşa

Konağı’nın karşısındaki sokak
ta tarihi dokusunu bozmadan, 
Hattat Arif Efendi konağını ih
ya edecek bir binaya kavuştur
dular bizleri.

Günlük hayatın içinde ne 
kadar da dağıtıyoruz kendimizi. 
Ne kadar kaybediyoruz dışarı
da. Biraz daha toparlanarak ka
zanacağız daha da biriktireceğiz 
dostlarımızı.

“Kartallar uçmadan önce 
ücra kayalıklarda talim yapar
mış.” Yeni bina yeni talim ve 
terbiye merkezi olacaktır. Bir 
buluşma, toplanma, tartışma 
mekanı. Hem entelektüel bilgi
nin hem de gündelik bilginin 
toplandığı üretildiği, yorum
landığı bir çatı olacaktır. Farklı 
düşüncelere mensup onca insa
nı bir araya getirip dünyayı sa
dece yorumlayan değil, değişti
ren fikirlere zemin teşkil ede
cektir.

İnsanımızın kendi inanç ve 
kültürüyle donatılması, yürü
düğü yolda kurumsal mekaniz
manın kapasitesi çapında pro
jeksiyon tutulması hedeflene
rek 1989 yılında kurulan Araş
tırma ve Kültür Vakfı az sayıda 
ama kaliteli, gayretli insanın 
katkılarıyla bu günlere ulaştı. 
Bu güne kadar durduğu yeri bi
len dünyaya açık, özgüven sa
hibi, etkin ve etkili insanlar ye
tiştirdi. Bundan sonra da yetiş
tirecektir. Eğitim faaliyetlerin
den sosyal etkinliklere, sosyal 
dayanışmaya, yardımlaşmaya 
öncülük etti, edecektir de.

Siyaset, toplum, düşünce gi
bi konularda yoğun seminer ça-
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lışmalarmdan enstitü niteliği' 
ne kavuşan eğitim etkinlikleri 
de 2003’ün bahar döneminde 
bu yeni hizmet binasmda sür
dürülecek. Kur’an araştırmaları 
alanında Şemseddin Özdemir, 
edebiyatın anlaşılmaya çalışıl
ması konusunda Hasanali Yıl
dırım, İnsan hakları bağlamın
da Mesut Karaşahan, Kur’an’da 
tarih felsefesi ve peygamberler 
konusunda Abdullah Yıldız, 
Modem batı düşüncesi ve me
deniyetler ve düşünce tarihi 
alanlarında Yusuf Kaplan ve 
Osmanlıdan günümüze kriz dö
nemlerini, kırılma noktalarını 
tartışıma dersleriyle Cevat Öz- 
kaya seminer programlarını ye
ni binada yürütecekler. (Semi
ner programlarıyla ilgili telefon 
no: (0 212) 533 72 0 2 - 6 3 1  13 

--------------------------------------

teşekkül etmekte, faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Bu yeni binara 
çok kısa bir süre içinde tamam
lanabilmişse görünen ve görün
meyen kahramanların sayesin
dedir.

Vakıf düşüncesi müslüman 
toplumlarına has olarakg eliş- 
miştir. Medeniyetler yapıları 
gereği kendi insan tipini çıkar
tırlar ki İslâm medeniyeti de 
vakıflar vasıtasıyla asırlar bo
yunca enfüsi ve afaki özellikle
riyle müslüman tipini inşa et
miştir.

Bugün özellikle kimlik krizi 
yaşayan toplumumuzda yalnız 
başına kalsa da gündelik haya
tını imar ederek kendini ifade 
edebilen dindar insanlara ihti
yaç vardır. İnandığı, dininin 
gereklerini yerine getirdiği için

meyen kararlı ısrarlı, hırslı in
sanlara ihtiyaç vardır.

Müslümanlar dünya ve ahi- 
ret hayatlarında hasenat ister
ler. İnanırlar ki ömürleri bo
yunca yaptıkları, zeiTe mikta- 
rınca iyilik ve kötülüğün karşı
lığı görülecektir. Dünya hayatı
nı ahiretin tarlası görürler. O 
yüzden ekecekleri tohum ne 
kadar iyi ürün verirse o kadar 
kazançlı olunacaktır. O yüzden 
dikecekleri taş ne kadar daya
nıklı olursa o kadar hayır kaza
nılacaktır. Vakıf dünyada eki
len ahirette biçilen tohumdur, 
çünkü haşatı kıyamette yapıla
caktır.

AKV amacı gereği en küçük 
yaştan en büyüğüne kadar her
kese eğitim hizmeti sunmakta
dır. Eğitimin anlamı bugün da-

-ve bufiti-sftdeee4£endi-4̂ aftalttştı— takılmıştır. Bir bilginin aktarıh
Her vakıf şüphesiz bu işe gö

nül vermiş mallarıyla, canlarıy
la gayret gösterenler sayesinde

değil aynı zamanda bir başkası
nın toplumun kurtuluşu gördü
ğü için kınamalara aldırış et-

ması, ezberletilmesi ve denet
lenmesi olarak anlaşılmaktadır. 
Mevcut eğitim politikaları baş
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ta insanı kaybetmiştir. Eğitim
de insanı ıskaladıktan sonra ne 
gelirse gelsin sonuç alınamaz.

Hayat içinde insanın kendi 
varlığını ve varlığı kavrayacağı 
bir farkındalık, yorumlayan de
ğiştiren müdahil bir karakter, 
durup düşünen görüp bilen bir 
dikkat v̂e refleksi geliştirmek 
eğitimin sorunları arasındadır. 
Eğitim, kültür dinlenme me
kanlarının ayrı bir dinlenme 
mekanlarının ayrı bir özenle ta
sarım edildiğini de hatırlamak
ta yarar var. Vakfın kurucu ve 
üyeleri, gönüllüleri çok zor 
şartlarda imkansızlıklar-me- 
kansızlıklar içinde kendilerini 
yetiştirdi. Yeni nesillerin de 
problemi ciddi anlamda bütün 
boyutlarıyla eğitimi önceleyen 
kurumların eksiği olsa gerektir. 
Gençler kendilerini, kendileri
nin yetiştirmek zorunda oldu
ğunun bilincinde. Yeni bina 
onlara kendilerini eğitebile
cekleri genişliği, rahatlığı ve 
özgürlüğü sağlıyor.

Karlı bir günde Fatih’in 
Horhor Caddesi’ndeki
A KV’nin yeni hizmet binası 
nın açılışı yapıldı. Bütün heye
can telaş ve duygusallığımız bu
günü anlatmakta yetersiz kala
caktır. Açılışa davet edilenler 
ve vakfın gönüllüleri kar tane
leri gibi geldiler. Sema’dan ya
ğarken her biri farklı ve özgür
dür kar tanelerinin, birikince 
de çığ gibi hızlı ve güçlü olur. 
Kar taneleri gibi yağacağız daha 
çok defa, çok değil çığ gibi olu
nacak az sonra... ■

“BENt BENSİZ BIRAK; 
SENSİZ BIRAKMA!”

ABDULLAH YILDIZ

Ak umutların şairiydi, sev
gili Necati; Eyüp mezar
lığındaki taze kabrini bir 

anda örtüveren bembeyaz karlar 
kadar ak, temiz ve berrak umut
ların şairi. İnancın, ümidin, he
yecanın, sevginin şairiydi o. Şiir
leri, îmana, İslâm’a, Kur’ân’a ça
ğırır; buram buram dert ve ıstırap 
kokar, Anadolu kokardı.

İlk kez, ‘Tıkık Damlı şi
iriyle tanımıştık Necati Aykan 
ismini. Yıllarca memleketi Ço- 
rum’dan seslendi Türkiye’ye. 
Sonra İstanbul... Ve ‘Yüzyılların 
Şarkısı”nı yazdı. Şiirlerinin bir 
bölümü aynı isimle kitaplaştı...

Sevgili Necati ile 1976’da 
başlayan dostluğumuz Eyüp’te 
noktalanacakmış demek. O aylık 
Pınar dergisinde şiir ve edebiyat 
yazıları yazıyor, ben de Yeniden 
Milli Mücadele dergisinde İslâm  
Kültürü ve Islâm Dünyası say
falarını hazırlıyor, araştırma ve 
inceleme yazıları yazıyordum. 
Apartmanların ya çatı katındaki 
ya da bodrum katındaki bekâr 
evlerinin nemli odalarında aynı 
tastan çorba kaşıkladık aylarca; 
güreş tuttuk, Kur’ân meâli oku
duk. Ardından evlilikler, maîşet 
kavgası, hayatın iniş çıkışları, 
türlü gâileleri...

Son yılları hayli çileli geçti 
sevgili Necati’nin... Ama her 
görüşmede tazelenen gönül bağı
mız, sıcacık kardeşliğimiz, kadîm 
dostluğumuz ve sürüp giden tev- 
hid mücadelemiz vardı bizleri 
ayakta tutan... İlk erkek çocuk
larımıza “Tevhid’’ adını vermiş
tik; o Mustafa Tevhid demişti, 
bense Tevhid İslâm...

Bahar gibi yemyeşil, dipdiri 
umutları vardı Necati’nin: 

Çiçekler topluyoruz sizin için 
Gülmesini bilmeden göçen bah

tı karalar
Bizi büyüten umutlarınıza layık 

değil hu
Bir yudum su veremedik kuru

yan dudaklarınıza
Siz yaşarken görmedik güldüğü

nüzü
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Ama şimdi başka bilir misiniz? 
Kırıldı yarasaların kanatları 
Delindi kara bulutların bağrı 
Yağmur yağacak susuz toprak

larınıza semadan
Mezar topraklarınız da ıslana

cak
Yeniden yeşerecek umutları^ 

mız
B ahar gelecek bahar 
Dahası var,..

İslâmî duyarlılığını hiç kay
betmedi; duânın, ilticanın, yaka
rışın gücüne inandı hep:

Yâ Rab! Son ilticamız sana 
Yenilmez kudretine geldik 

düşe kalka
Kaç bin senelik yol aldık ilk 

günden beri
Yürüdük asırlarca demir çarık, 

demir asa
însan dilek kapılarında ağlar 

. Hem nazlı duaları var inan on
ların

Nemli gözlerimiz ümit ufuk' 
lanna bakar

Bir ışık gönder ki bize, ka 
ranlığa düşman

Parlasın basımızda 
Sönmesin haşre kadar!

Sanki Eylül 1976’da yazmıştı 
son şiirini:

Ümit güneşe 
Hüzün geceyedir bakma! 
Allahhm  adanmış bir yürek

le huzurundayım
‘Beni bensiz bırak, sensiz b ı

rakma!*

Bu duâ “Yüzyılların Şarkısı” 
değil de neydi?

Ve ak umutların şairi Necati

NECATİ AYKAN İÇİN BEYAZ ÖLÜM

22 Şubat 2003; Cumarte
si. Son yılların en yoğun ka
rı yağıyor. Bazen lapa lapa, 
bazen tipi tarzında... 
AKV’nin açılışına hava mu
halefeti nedeniyle gidemeye
cek olmanın üzüntüsü içeri
sindeyim. Vakit, öğleye ya
kın... cep telefonumdan 
arandığımı görüyorum. Tele
fondaki ses Cevat Ozkaya... 
kendisine üzüntümü ifade 
etmeme fırsat vermeden Ne
cati Aykan’ın vefat ettiğini, 
bugün Fatih Camii’nden, 
ikindi namazına müteakip 
cenazesinin kaldırılacağını 
söylüyor. Camdan dışarıya 
kayıyor gözlerim, yağan kar 
fırtmayla tipiye dönüşüyor. 
Beyaz kar ölüm haberini ge
tirdi bana. Nedenini soruyo
rum cesaretimi toplayarak. 
Birkaç gün önce, kanser ol
duğu tespit edilmiş...

1975’lerde, bir şair olarak 
tanımıştım onu. İyi şiir ya
zardı. İçtenlik, kabına sığa- 
mama vardı onun şiirlerinde. 
Pınar Dergisi etrafında kü
melenen birkaç seçkin ka
lemden biriydi. 1977’lerde 
Bayrak Gazetesinde zamanı 
paylaştık onunla. Espriyi se
verdi, onun tıknaz bedeni
nin üstündeki mütebessim 
çehresi hep hafızamı süsleye
cek. Bir güneş gibiydi o; bu
lunduğu ortamı hem ısıtır 
hem ıştırdı. Zaman tünelin
den geriye döndüğümde 
onunla Y erebatan Ca-

liğiyle, kalın kollarını, tüylü 
bacaklarını sıvamış, Bedr’in 
aslanları gibi kükreyerek ap
tes alışını. Bir ilkbahar gü
nüydü... Yazdığı şiirler gibiy
di davranışları... Aptes alışı 
bile...

Daha sonraki yıllar sık 
karşılaşmadık kendisiyle. 
Herkes gibi o da kırgındı 
ağabeylerine. Hayat, su mi
sali akıyordu. O da katıldı 
hayat kervanına. Ne olacak 
sorusu, gelecek kaygısı sanı
rım kendisinin şiir yazması
na izin vermedi...

İ§ hayatına atıldı. İşleri
nin çok iyi gitmediğini duyu
yordum uzaktan. Bu doğaldı; 
o bir iş adamı değil; Anado
lu’nun bağrından yetişmiş, 
dava adamıydı, heyecan ada
mıydı, gönül adamıydı, o bir 
kalem erbabıydı. Genç yaşta 
elinden tutanlar, onu yolda 
bırakmışlardı.

Dışarıda kar yağıyor. Rüz
gar hızını kesmiş. Kar, lapa 
lapa yağıyor... Kuşlar uçuşu
yor gruplar halinde. Kar ta
neleri ile raks ediyorlar, ka
rın hızıyla yarışıyorlar. Hava 
aydınlanmaya başladı.

Benim için Necati Ağa
bey, başkaları için Necati 
Kardeş! Sen kardan öte be
yazsın. Beyaz bir günde, kirli 
hayatın kirlerine bulaşma
mış olarak beyazlıklar içinde 
cennete yolluyoruz seni...

Sonsuz defa, ruhuna fati-

Aykan 48’inde Hakk’a yürüdü.
Ey Allah’ım! O, onsuz ar

tık... Ama Sensiz bırakma!...

mii’nde birlikte aptes alışımı 
hatırlıyorum. Bir Anadolu 
delikanlısı olmanın sevecen

ha...
Kadir DURGUN 

İZMİT
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İSLAM’DA ik t id a r  
MÜCADELESİ

NURİ GÜNER

İslam’da İlk İktidar Mücadelesi

Müslümanların iktidar talebi ve 
İslam’da iktidarın yeri/konumu 
hakkında İslam tarihi boyunca ya- 
§anan pratikler göz önüne alındı
ğında, halihazırdaki İslam dünya- 
sının istenilen yetkin bir modelle- 
me konusunda çektiği sıkıntıların 
sebepleri daha iyi anlaşılacaktır. 
Nitekim “Yeryüzünde fitne kalma- 
yıncaya ve Din yalnız Allah’ın 
oluncaya kadar” cehd ve gayret 
göstermenizi isteyen yüce Allah, 
bu ilkenin yaşanılabilir şeklini de 
en güzel biçimiyle Rasulü aracılı
ğıyla örneklendirilmiştir. Bu an
lamda Hz. Peygamber(s.)’in ortaya 
koymuş olduğu yönetim usulü; il
keler çerçevisinde yeniden düşü

nüldüğünde; bugüne, İslam ümme
tine nasıl bir model sunduğu el
bette daha iyi anlaşılacaktır.

Hz. Peygamber döneminde, İs
lam ümmetinin her alanda olduğu 
gibi siyasi planda da içine düştüğü 
açmazlar, vahiy yoluyla düzelti
lip/düzenleniyordu. Belki bu an
lamda siyasi iktidar talebinin pey
gamberin vefatının hemen akbin- 
de, bir iktidar çekişmesi/çatışması
na dönüşmesi de, Hz. Peygam
ber’in sahsında ortaya konulan 
pratiğin daha henüz hazmedileme- 
diğinin de bir göstergesiydi.

Lâkin, Hz. Peygamber’in vefa
tının ilk günü ümmetin içine düş
tüğü çaresizlik, ümitsizlik anını, ve 
P>.asulün ölmüş olamayacağına 
inanılması konusunda Hz. Ebube- 
kir’in geliştirmiş olduğu refleksin, 
üzerinde düşünülmesi, bugün için
de tavır olarak benimsenmesi ge
rekmektedir. Hz. Ebubekir; “Eğer 
Muhammed’e tapanlar varsa, bil
sinler ki Muhammed ölmüştür, 
yok eğer Allah’a iman edenler 
varsa bilsin ki Allah Bakidir.” me
alindeki sözü bir başka gözle dünya 
üzerindeki tüm iktidar hakimiyeti
nin kayıtsız şartsız Allah’a ait ol
duğunu, bunun tasarruf hakkının 
ise yine halifesi insanoğlu tarafın
dan yürütülebileceğini; lâkin bu 
yönetim sürecinde beşerin mut

laklaştırılıp, biricikleştirilmemesi 
dahası onun ölümlü olunduğu ve 
bir gün asıl “iktidar”a hesap verile
ceği bilinci yerleştirilmek isten
miştir.

Belki Hz. Ebubekir’in ümme
tin en zorlu dönemeçlerinden bi
rinde göstermiş olduğu basiret da
hası feraset, bir adım sonra onu 
halifeliğe taşırken, üzerine düşü- 
nülüp-geliştirilmesi gereken bir 
tarzıda ümmete kazandırmıştır.

Dört halife dönemiyle birlikte, 
ümmetin yöneticisinin kim olaca
ğı konusunda yaşanan problemle
rin; bizzat kabilecilikten ve elbette 
üstünlük iddiasından yani dünyevi 
heva ve heveslerden kaynaklandı
ğını bilmek önemlidir.

Nihayetinde görünür ve en 
şiddetli biçimiyle ilk iktidar müca
delesinin Hz. Ali ile Muaviye ara
sında gerçekleştiği bu anlamıyla 
muhakkaktır. Ama bilhassa bu ilk 
mücadelenin öncesinde de yani 
Hz. Ebubekir’in halife seçilmesi, 
Hz. Ali’nin O’na biati ve daha pek 
çok hadisede ümmetin siyasi alan
da yaşamış olduğu tecrübe karşı
mıza bir “iktidar mücadelesi” biçi
minde çıkmaktadır. Cem Zor
lu’nun Yediveren yayınları arasın
dan çıkan “İslam’da İlk İktidar 
Mücadelesi” adlı çalışması, bu çet
refilli tarih dilimine dair girişilmiş 
özenli bir çabayı içinde barındırı
yor. Zorlu, kitabını üç ana bölüm
den oluşturmuş. İlk bölümde Hz. 
Peygamber’in Veda haccı akabin
de rahatsızlanması ve bu dönemde 
ki siyasi gelişmeler, ikinci bölüm
de Rasulullah’ın vefatını takiben 
yapılan toplantılar-konuşmalar ve 
Hz. Ebubekir’in halife seçilişi, son 
bölümde ise Hz. Ali ile Hz. Ebube
kir arasındaki biat sorununu halli 
tartışılmış.
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Ortaçağ Felsefesinin Ruhu

Açılımkitap, Pınar yayınları’nın 
yeni bir yayın kolu olarak, kitap 
dünyasındaki yerini almaya başla
dı. Açılımkitap’m ikinci kitabı 
olan Etienne Gilson’un Ortaçağ 
Felsefesinin Ruhu’da yayınevinin 
Batı düşüncesi başlığında yayınla
mış olduğu ilk kitap. Türkiye’de, 
Batı Felsefesi alanında yeterli ol
masa dahi, üst bakışı geliştirecek 
bir literatür bulunmaktayken, or
taçağ felsefesi hakkında esaslı bir 
birikimin olduğunu söyleyemeyiz. 
Daha ziyade bu alan, felsefe tarihi 
kitaplarının içinde bir alt başlık 
alanda değerlendirilmektedir.

Gilson’un çalışmasının üslubu 
sayesinde, Modern Batı Düşünce- 
si’nin ilk nüvesinin şekillendiği 
Ortaçağ, daha bağımsız ve kapsa
yıcı olarak karşımıza çıkıyor. Yazar 
kitaba öncelikle “bir Hristiyan 
Felsefesin’den bahsedilebilir mi?” 
sorusuyla başlıyor ve çalışmanın 
omurgasını Hristiyan Felsefesi’nin 
mümküniyatı ve açılımı üzerine 
inşa ediyor. Burada Felsefe-vahiy 
ilişkisinden, Hristiyanlıkta felsefe
ye bakışa, farklı felsefi ekollerin 
değişik yâklâşırntârzlâri  ̂
felsefesinin; Tanrı, Doğa, Tarih ve 
Felsefe ile girdiği diyalogu enine 
boyuna belli bir tarzda tartışarak,

açıklıyor Gilson. Kendisinin Orta
çağ felsefesi ve bunun Modem fel
sefe üzerine etkileri konusunda 
akademik alanda ortaya koyduğu 
eserler; kitabın akademik anlamda 
tekabuliyetini de pekiştirmekte
dir.

Engin Noyan’dan 
İki Yeni Eser

Dergimizin Yaşayan İslam bölü
münde Kur’an Günlüğü alt başlığı 
ile tanıdığımız Münib Engin No- 
yan’ın iki değerli çalışması yayın 
dünyasına kazandırıldı. Noyan’ın 
ilk çalışması “Namaz Rehberi”. Bu 
kitapta Noyan, İslam’ın en önem
li rükunlarından biri olan namazı

yalın ve anlaşılır bir dille anlatma
ya çalışmış. Kitap salt bir “Namaz 
Felsefesi”nden ziyade pratiğe dö
nük olarak düşünülüp hazırlanmış. 
Kitapta; vakit namazlarının kılını

şından, bazı kısa surelerin ve meal
lerinin derlenmesine kadar bir çok 
bölüm mevcut. Noyan’ın ikinci 
kitabı ise “Dikkat Münafık Var”. 
Teyakkuz dizisinden çıkan kitap 
çok “Yalnızca nüfus kağıtlanndak 
‘dini’ hanesinde ‘İslam’ yazdığı 
için, başları her sıkıştığında, ‘Ca
nım, Biz de müslümanız!’ diye yay
gara kopartan, ama başta ‘Kamu
sal alan’ olmak üzere, hayatın her 
alanında İslam’a ve müslümanlara 
dair ne varsa, hepsinden rahatsız 
olan ve nefret eden birilerini” teşir 
etmek, tanıtmak için kaleme alın
mış. ■

KİTAP LİSTESİ

1 . Açık Sırlar, Israel Shahak, 
Med Cezir, 309 s.
2 . Günlük Hayatmıızda Sün
neti Yaşamak, Okul, 174 s.
3. Modernleşmenin Para
doksları, Hans Van Der Loo- 
Williem Von Reijen, İnsan, 
302 s.
4. Evrimin İkonları, Dr. Jo
nathan Wells, Gelenek, 312 s.
5. İslamiyette İtikadi Mez
heplerin Doğuşu, Yaşar Kut- 
luay, Pınar, 128 s.
6 . Milletin Kırmızı Kitabı, 
Mustafa Everdi, 21. Yüzyıl, 
213 s.
7. Derin Dünya Devleti, Atil
la Akar, Timaş, 301 s.
8 . Askerlik Sanatı, Machi- 
avelU, Anahtar, 270 s.
9. Dinler Tarihine Giriş, Mir- 
cea Eliade, Kabalcı, 453 s.
10. Dretnot, Tank ve Uçak, 
Jeremy Black, Kitap, 255 s.
12. Tarih Yazıcılığı, İrfan Ay- 
can- Mahfuz Söylemez- Nec
mettin Yurtseven, Araştırma, 
157 s.
13. Muhabbet ve Mücadele 
Mektupları, A. Yüksel Özem- 
re, İstanbul, 344 s.
14. Batıda Din Çatışmaları,

__ Ömer Mahir Alper, Metro-__
pol, 325 s.
15. Fark, İbn Teymiyye, Pı
nar, 144 s.
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İSLAM MEDENİYETİ

E R T U G R U L  BA YRA M O G LU

BİLİYOR MUSUNUZ?

* Mısırlı Muhammed îbnü’l Hi- 
§am{965)’ın Kitabu’l-Menâ- 
;?:ir(Optik Kitabı) isimli eseri bü' 
tün ortaçağ eserleri arasında, 
düşünce ve metot bakımından 
en fazla ilmi olanıdır. Işığın, ha
va ve su gibi saydam cisimler 
içinde kırılışını incelemiş, büyü- 
tücü merceği Avrupalılardan üç 
asır önce keşfetmesine ramak 
kalmıştı... Güneş tutulması esna
sında bir pencerenin kepengi 
üzerine minik bir delik açarak, 
güneşin yarım ay şeklindeki gö'

rünüşünü karşı duvara düşürmüş
tür ki bu bütün fotoğrafçılığın 
temeli olan “Karanlık oda” pren
sibinin temelidir. El-Hişam’ın 
Avrupa ilmine büyük etkisi ol
muştur. Eğer o olmasa idi bir Ro
ger Bacon’un adı bile duyulmaz
dı (Will Durant, îslam Medeniye
ti, sh. 180)
* 10. asırda Bağdat’ta tam 
27.000 hamam vardı, 1624 yılın
da yapılan Versay sarayında ise 
tuvalet bile yoktu.
* XIV. Luis’in sağlık güncesine 
göre 1647 ile 1711 arasında yal
nızca bir kez yıkanmıştır. Saint

Simon onun için şöyle yazar 
‘Mösyö her türlü parfümü kulla
nırdı ve bir temizlik timsali idi’ 
(Kudret Emiroğlu, Gündelik Ha- 
yattmızın Tarihi, S .178)
* 9. asrın ilk yarısında Mase- 
veyh, cüzzamın mufassal bir tab
losunu çizdi. Kayruvanh İbn-i 
Cesa, cüzzamın sebebi ve tedavi
sine dair bir eser yazdı. îslamlar 
cüzzamlıları insan ve hasta ola
rak tedavi ettiler. Çünkü cüzza- 
mın mikrobik sari bir hastalık ol
duğunu biliyorlardı. Avrupa’da 
ise cüzzamlılar, vahşi hayvanlar, 
müdafaasız ve esir insanlar gibi 
cemiyet dışına atılarak ölüme 
terk ediliyorlardı. (Dr Sigrid 
Hunke, Avrupa’nın Üzerine Do
ğan îslam Güneşi, Sh. 224)

ASLAN HEYKELİ

Bir aslan ile insan yolculuğa çık
mışlar. İkisi de koltuklarını ka- 
barta kabarta kendi soylarını 
övüyorlarmış. Derken bir yere 
gelmişler; bakmışlar bir heykel: 
bir adam bir aslanı yakalamış bo
ğuyor. İnsan heykeli aslana gös
termiş gururla, “görüyorsun ya 
sizden ne kadar güçlüyüz!” de
miş. Aslan bıyık altından gül
müş: “Biz heykel yapmayı bilmi
yoruz da onun için, yoksa aslanın 
pençesi altında ne adamlar gö
rürdün sen” demiş.

“KANUNİ OLSA İD İ”

Ahmed Vefik Paşa, Paris’te bü
yükelçi iken İmparator III. Na- 
polyon’un yeni yaptırdığı bir 
opera binasına davet edilir. Tö
ren sırasında paşa imparatora ya-
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kın bir locada bulunur ama tavır 
ve davranışları imparatora aldır
madığı izlenimi uyandırır. Bu du
ruma içerleyen imparator paşaya 
bir adamını göndererek;
- Git şu Osmanlı paşasına sor, 
kendini Kanuni devrinde mi sanı
yor? der. Ahmet Vefik Paşa ge
len adama şu cevabı verir:
'  İmparator hazretlerine hatırlatı
rım ki Kanuni Osmanb tahtında ol
sa idi kendileri orada olamazlardı.

HAFİF ŞİİR  - AĞIR NESİR

Bir sarhoş yolda Süleyman Na
zif in yolunu keser ve;
- Duuur, hir yere gidemezsin, şu şi
irimi mutlaka dinlemeni istiyorum, 
der ve berbat bir şiir okuduktan 
sonra da;
- Eğer fikrini açıkça söylemezsen 
külahları değiştiririz, der. Bunun 
üzerine muhatabını üzmek iste
meyen Nazif:
- Hafif. .. diye fikrini söyler. Sar
hoş sövüp saymaya başlayınca 
Süleyman Nazif kaçarak bir dük
kana girer. Burada bir ahbabı ile 
karşılaşır, olayı aktarır ve ekler:
- îşte böyle, herifin nazmı hafif, 
ama nesri çok ağır.

LEYLEK HASTANESİ

Bursa’da, İslam’ın eski çağlarının 
izlerini taşıyan bu gönül okşayıcı 
şehrin bir köşesinde, leyleklere, 
evet kış mevsimine girerken uça
mayacak kadar yaşlı veya yaralı 
olan leyleklere mahsus bir hasta
ne vardır. Burada yaraları sarıl
mış, hatta ağaçtan bacak takd- 
mış leylekler görürsünüz. Bu has-

bir baykuş tedavi ediliyor ve ley
lekler için yapılan bağışlardan 
besleniyordu. (Pierre Loti, Can 
Çekişen Türkiye, Sh. 59)

ZAVALLI ALET

Arif Nihat Asya’ya sorarlar:
- Hocam, sen maneviyatçıyım 

diye medeniyetin bütün nimetlerini 
inkar mı edeceksin!? En azından 
termometreyi bir düşünün...

Hoca cevabını verir:
- Ana sıcaklığını kalorifer sıcak

lığından ayırt edemeyen zavallı 
alet.

B İR  YERİNİZ Mİ 
AĞRIYOR

Bir toplantıda gençlerden birisi 
Mehmet Akif i küçük görmek 
için sorar:

------- Affederiim^r-sk-haytar-değil------ akmda kalarak can verdi.

KİTAPLA GELEN 
ÖLÜM

Abbasiler döneminde yaşa
mış olan meşhur şair, bilgin 
ve filozof Cahiz asimda zen
ci bir kölenin torunu idi. 
Asıl adı Bahr oğlu Osman 
idi. Ancak patlak gözlü ol
duğu için bu anlama gelen 
Cahiz adı ile meşhur olmuş
tur. Cahiz’in hayatı kitaplar
la geçmişti, bir çok eseri var
dı ve çok zengin bir kitap
lığı vardı. Kitaplarını duvar 
gibi dört taraftan yükselt
mişti. Cahiz bir gün bunla
rın arasından bir kitap alma
ya kalktı, dengeleri bozulan 
kitaplar Cahiz’in üzerine 
düştüler ve Cahiz bunların

taneyi ziyaret ettiğimde, orada 
ihtiyarlıktan dolayı yerinden kı
mıldamaya bile takati olmayan

misiniz?
Akif cevap verir:
- Evet bir yeriniz mi ağrıyor?

Cahiz öldüğü zaman yaşı 
yüzü aşkındı.
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

AMERİKAN ASKERLERİ

FAHREDDIN GOR

Altın prangalar, demir olanlardan daha kötüdür.
M. Gandhi

S ıcak gündem; ABD’nin 
Irak’a yapmak istediği 
muhtemel saldırmm nasd 

olacağı, kimler karşı duruyor, kim
ler dümen suyunda. Irak toprakla
rına tecavüz nereden yapılacak, 
kuzeyden mi güneyden mi, Türki
ye’nin bu iki ucu pis değnekle ne 
yapacağı, halkın %94’ünün muha
lefetine rağmen ABD’ye nasıl kar
şı durmak gerektiğini, TBMM ka
rarından ziyade hükümetin bu ko
nuda referanduma gitmesinin da
ha gerçekçi olabileceğini şayet sal
dırı olur ve işgal gerçekleşirse sıra
nın hangi ülkeye geleceğini vb. 
konulan konuşuyoruz dostlarımla.

Geçen gün böyle bir sohbet 
anında uzun zamandır görmediğim 
yaşı benden ileri nüktedan bir dos
tum ziyarete geldi. Önce sessizce 
dinledi. Sonra birden sözün ortası
na atladı.

“Hoooop! Durun bakalım! 
ABD teknik olarak ileri, silah gü
cü yüksek, uzaydan gözlüyor, in
ternetle her şeyden haberdar, bes
lediği medya gruplarıyla, iletişim 
vasıtalarıyla kendi lehine propa
ganda yaptırıyor, gücüyle korkutu
yor, uçaklarla, füzelerle uzaktan 
gönderir bombalarını ancak... İş

işgale geldiğinde, piyade askerini 
savaşa soktuğunda, askerleri buna 
dayanamaz. Onun için bizimkileri 
de haksız savaşma sokmak istiyor. 
Vietnam’da, Kore’de yaşadıkları 
kendi kamuoyunda da dışarıda da 
iyi bilinir. Vietnam’da savaşanla
rın mağduriyetleri gerek psikolojik 
gerekse maddi olarak ortada. New 
York’ta 1 milyona yakın savaş 
aleyhtarı yürüyüş, canlı kalkan ol
mak için Irak’a giden eski askerler, 
savaşın sonunda ABD’de kopacak 
fırtınayı göstermiyor mu?”

“Amerikan askerleri kolay ko
lay savaşamaz, bakmayın Rambo 
filmlerine. Neden mi?

Bakın anlatayım: Ben Kore ga
zisiyim. Kore’ye gittiğimizde bizim 
askerle ABD’nin askerleri arasın
daki fark şöyleydi: Bizim asker uy
gun veya değil arazide bulunduğu 
yerde kıvrılıp yatar, onlarsa porta
tif karyolalarında, üstüne de cibin
lik örter. Bizimki “baş üstüne” de
yip komutanların emrini yerine 
getirir, onlar nedeni, niçini sorar. 
Bizimki sabırlıdır, bulduğuna şük
reder, öbürü sıcak yemek arar, 
evinden gelirken tıraş takımları, 
parfümü, kremleriyle gelmiş; ne 
zaman eve döneceğinin hesabm-

dadır. Acıya, zorluğa tahammülle
ri yoktur. Ne zaman muharebeler 
başladı, cephe ateş yağmuru altın
da; bir yandan sivrisinek bir yan
dan sağanak yağmurlar, çamur, uy
kusuz karanlık geceler, yaralıların 
feryatları, yanında cansız insanlar, 
bulanık su, artan yorgunluk Ame
rikalıları bitirdi. Tommy de bu as
kerlerden biri...

“Bu duruma fazla dayanamayıp 
bayıldı. Adam ağır mı ağır. Taşı
mak mümkün değil. Ateş yağmuru 
devam ediyor. Bıraksan olmaz. 
Ama bir türlü ayıltamadık. Bizim 
bölükten Hüseyin Onbaşı “Dav
ran Recep, iş sana düştü, sen ayıl- 
tıver gavuru”dedi. Herkesi oradan 
uzaklaştırıp üç gündür ayağından 
çıkartmadığı postalların bağını 
gevşetip terden ıslanmış çorabını 
Tommy’nin burun ucuna yaklaş
tırdı. Ağır ve keskin kokunun şid
detinden Tommy fırlayıp ayağa 
kalktı. Ama hala ne olduğunu an
lamış değildi. Daha sonra kendini 
ayıltıp Kuzeylilerin eline düşmek
ten kurtaran Recep’e teşekkür etti. 
Beni ayıltan ne kokuşuydu diye 
Recep’e her soruşunda bizimki bı
yık altı güler geçerdi.

“Yani arkadaşlar,cephe savaşı 
başka şeye benzemez; gözü geride 
olanlar, evine barkına, çoluk ço
cuğuna ne zaman döneceğini ku
ranlar, yaptığı işin haklılığına 
inanmayanlar, topraklarını müda
faa eden, bu uğurda şehit olmayı 
savunanlarla savaşamaz.”

“Yine dileyelim ki; savaş olma
sın!!!'
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YAKIN GELECEĞİN NÜKLEER 
YAKITI OLARAK

TORYUM

Ulvi ADALIOĞLU, Ahmet BAYÜLKEN, Necmi DAYDAY,Şaman GENÇAY, 
Ahmed Yüksel ÖZEMRE, Erdinç TÜRKCAN

ÖZET- Türkiye toryum rezervi bakımından 
Dünyâmda ikinci sıradadır. Etkin bir ToryumlUran' 
yum çevrimine dayanan reaktör tiplerine öncelik ver
mek konusunda kararlı ve sürekli bir devlet politika- 
sı sürdürülecek olursa, elektrik üretiminde ülkemizin 
en az 500 yıllık bir otonomiye sahip olma potansiye
li bulunmaktadır.

mesiyle oluşan kararlı zincirleme reaksiyon mekanizması 
nükleer reaktörler teknolojisinin bugüne kadarki geliş- 
melerinin başlangıcı olmuştur.

Fisyon olayının keşfinden hemen sonra Doğa’daki 
mevcûd uranyum ve toryumun nükleer güç santralleri- 
nin teme! yakıtları olabilecekleri anlaşılmıştır. Doğal 
uranyumun bellibaşlı iki izotopu olan U-235 ve U- 
238’in bolluk oranlan, sırasıyla, % 0,72 ile % 99,27 dir. 
Üçüncü bir izotopu ise % 0,01 bolluk oranıyla U- 
234’dür. Toryumun ise başlıca izotopu Th'232’dir.

Kütle sayısı U-238’in ve Th'232’ninki gibi çift sayı 
olan izotopların fisyonu, daha çok, çarpan nötronların 
enerjisinin en azından 1 MeV’den büyük olması hâlin
de vuku bulmaktadır. Buna karşılık U-235’in fisyona 
uğraması çarpan nötronun enerjisi ne olursa olsun 

kirdek değil, ayrıca 1) birkaç yeni nötron ile 2) 200 mümküdür. U-235’in bu özelliğini haiz izotoplara fis-

Fisyonluk ve Doğurgan İzotoplar

U-235 çekirdeğinin, üzerine sevkedilen nötronlarla fis- 
yon’a uğrayabilmesi, yâni iki farklı atom çekirdeğine 
bölünmesi, nükleer reaktörler teknolojisinin temelini 
teşkil eder. U-235’in fisyonunda yalnızca yeni iki çe-

MeV  ̂ kadarlık bir enerji de yan ürün olarak ortaya 
çıkmaktadır. Her fisyonda açığa çıkan nötronlardan 1 
adedinin yeni bir fisyona sebep olmasının sağlanabil-

yonluk (ya da fisil) izotoplar denir. Fisyona uğramaksı- 
zın kendilerine çarpan düşük enerjili bir nötronu yutan 
U-238 ve Th-232 doğurgan izotopları:
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reaksiyonları uyarınca, tıpkı U-235 gibi fisyonluk izo
top olan, Pu'239 ile U-233 izotoplarına dönüşürler.

Ayrıca Th-232/U'233 çevrimine dayanan ılık (ter
mal) reaktörlerde elde edilen U-233’e ait h2 3 3  para
metresi, yâni U-233 tarafından yutulan her nötrona 
karşılık açığa çıkan fisyon nötronlarının sayısı, diğer 
nükleer yakıtlara oranla daha yüksektir:

Parametre

a , (bam)

Fisyonluk izotoplan

U-233

2.30

640

U-235

2.07

650

Pu-239

2.11

1400

Doğurgan izotoplar

U-238

0.16

4.1

TK-232

0.04

9.6

Bu cetvelden görülmekte olduğu gibi, Th-232/U- 
233 çevrimine dayanan bir reaktörde nükleer yakıtın 
yanma oranı (humup) diğerlerine göre çok daha yüksek 
olacaktır. Ayrıca, Th-232 nin absorpsiyon tesir kesidi- 
nin U-238 inkinden 2 mislinden (yâni 9,6/4,1 den) da
ha büyük olması dolayısıyla, Th-232 den üretilebilecek 
fisyonluk malzeme de U-238 den üretilebilecek fisyon
luk malzemeden 2  kat daha fazla olacak demektir.

^233 değerinin büyük oluşu Th-232/U-233 çevri- 
ıııiıuıı yüksek uiı âonuşunı Oı'üiu’na (coîivenion tcliig) 
sâhip olmasını sağlamaktadır. Meselâ A.B.D.nde Yük
sek Sıcaklıklı Gazlı Reaktörler için (HTGR) yüksek 
dönüşüm oranlı dik bir üretken reaktörün® pek,lâ 
mümkün olabileceği Fort St Vrain  ̂ reaktörlerinin ve 
Basınçlı Sulu Reaktörler (PWK) için de Shippingport 
reaktörünün işletimiyle te’yid edilmiş bulunmaktadır.

Dünyâmdaki Toryum Rezervleri

Dünyâ’daki toryum rezervlerinin uranyum rezervleri
nin üç katı olması ve ılık nükleer reaktörlerin ortamın
da ılık nötronlarla etkileşen toryumun fisyonluk bir 
madde olan U-233’e dönüşebilmesi olguları karşısında, 
yeterince toryum kaynağına sâhip bulunan bir ülkenin 
nükleer yakıt kaynaklarını toryumdan U-233 üreterek 
arttırması bilimin ve sağduyunun telkin ettiği mutlak 
bir zarurettir.

Dünyâ toryum rezervinin ülkelere göre dağılımı 
şöyledir [1 , 2 ]:

Ülke

Tesbit edilmiş 
Rezerv (Ton)

Muhtemel Ek 
Rezerv

Muhtemel
Toplam
Rezerv

Toffam
Muhtemd

Dünya
Rezervine

Oranı

Birezilya 606.000 700.000 1.360.000 % 30,58

Türkiye 380.000 500.000 880.000 % 20,60

A.B.D. 137.000 295.000 432.000 % 10,11

Hindi.stan 319.000 72.000 391.000 % 9,15

Avustralya 300.000 " " 300.000 %7,02

Mısır 15.000 280.000 295.000 % 6,91

Norveç 132.000 132.000 264.000 % 6,18

Kanada 45.000. 128.000 173.000 %4,05

Güney Afrika 18.000 97.000 115.000 % 2,96

Grönland 54.000 32.000 86.000 % 2,02

Nijer 29.000 29.000 % 0,69

Dünya Toplanu 2.006.000 2.265.000 4.271.000 % 100,00

Türkiye’nin haiz olduğu belirtilen bu muazzam 
toryum kaynağını görmezlikten gelmek de, bunun 
Türkiye’nin refahı ve geleceği için arz etmekte oldu
ğu önemi idrâk ve temyiz edememek de mümkün de
ğildir

Toryum/Uranyum Çevrimli 
Nükleer Santrallerin Önemi

Toryumun reaktörlerde yakıt olarak kullanılmasına şu 
düşüncelerden gelinmiştir:

* Plutonyum’un yakıt olarak kullanılmasına karşı 
olan genel bir tepki teessüs etmiştir.

* Dünyâ’da toryum rezervi uranyum rezervinin üç 
misli kadardır. Dolayısıyla toryum yatakları çok daha 
uzun süre dayanabilecektir.

* İlık (termal) reaktörlerde U-233 tercih edilen bir 
yakıttır. Bu yakıtı kullanmak suretiyle, yaktığı fisyon-
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TORYUM

luk madde kadar fisyonluk madde üreten üretken re
aktörler gerçekleştirmek mümkündür.

* Bunun sonucu olarak Th/U yakıtlı çevirgen reak
törlerin yakıttan faydalanması Pu/U yakıtlı çevirgen 
reaktörlerinkinden daha fazladır. Yâni 1 kg uranyum 
başına ThAJ yakıtlı çevirgen reaktörlerde üretilen 
enerji Pu/U yakıtlı çevirgen reaktörde üretilen enerji
ye oranla daha fazladır.

* Th/U-233 çevrimi Nükleer Silâhların Yayılmasını 
Önleme Andlaşması (NPT) açısından daha elverişlidir. 
Fisyonluk maddenin çalınması zordur. Yakıtlar daha 
baştan NPT’ye uygun zenginlikte yapılabilir. Pu üreti
mi azaltılabilir.

* Toryumlu değişik çevirgen reaktör tipleri uzun 
vadeli güvenilir ve ucuz enerji üretimi için bir strateji 
ortaya koymakta faydalı olabilir.

* Toryum yakıt çevrimlerinin uranyum kaynakları
nın artmasının ötesinde bâzı ek faydaları vardır. Uran- 
yum-oksid’inkine oranla, toryum-oksidin^  ̂ ısı geçir
genliği % 50 kadar, ergime noktası da 340 °C daha 
yüksektir. Toryum-oksid kimyasal açıdan daha kararlı 
olup uranyumdan daha az aktinid üretir.

1970’lerden i’tibâren başta A.B.D., Almanya, Hin
distan, Rusya ve Güney Afrika Cumhûriyeti olmak 
üzere birkaç ülke Th-232/U-233 yakıt çevrimine daya
nan bâzı reaktör tasarımları gerçekleştirmişlerdir. An
cak bu tasarımların uranyum yakıtlı reaktörler kadar 
büyük üniteler hâlinde inşasının büyük araştırma ve 
geliştirme yatırımlarına gerek duyduğu anlaşılmca, göz
le görülür büyük avantajlarına rağmen, uranyumlu re
aktörlere paralel ve onlarla rek,bete girebilecek ikinci 
bir ticarî uygulama imkânı olarak Th-232/U-233 çev
rimli reaktörleri geliştirmek fikrinden genellikle vaz 
geçilmiştir. Bugün, elindeki büyük toryum rezervini ül
kesinin menfaati için kullanmak husûsunda en bilinç
li ve bundan ötürü de Th-232/U-233 yakıt çevriminin 
en ısrarlı ve uzun vâdeli bir millî plân ve strateji uya
rınca uygulayıcısı olan ülke yalnızca Hindistan'dır.

Toryumlu yakıt çevrimi için uygun, denenmiş 4 tip 
nükleer reaktör tipi vardır;

Hafif Sulu Üretken Reaktör (LWBR) -
A.B.D.nde 1977’de devreye girmiş, Hafif Sulu Üretken 
Reaktör (LWBR) tipinin ilk örneklerinden biri olan 
Shippingport reaktörü Hızlı Üretken Reaktörler’in 
(FBR) tasarımında kullanılan uranyum-plutonyum ka

binde “kundaklanmış kaynak” (see/blanket) tasarımı 
uygulanmıştı. Buna göre fisyonluk materyel reaktör 
kalbinin ortasında yer almakta ve çepeçevre ve ayrıca 
da hem alttan hem de üstten üretken materyel ile kun
daklanmış bulunmaktaydı. Amiral Rickover’in yürüttü
ğü bu proje ne yazık ki, profesyonel rek,bet ve amerikan ,st 
d̂ zey b jokrasisinin Amiral Rickover’e karşı beslediği münâfe- 
ret dolayısıyla 5 sene kadar kısa bir süre sonra 1982’de, bürok
rasinin verdiği emirle reaktörün durdurulmasından sonra, iptâl 
edilmiştir. Bu 5 yıllık işletimde 10 milyar kWh’lik bir termal 
enerji üretmiş olan reaktörün durdurulmasından sonra, 1987 
yılında yapılan incelemeler reaktörün kalbinin gerçekten de 
üretken olduğunu ve ilk yakıt yüklemesinde ihtivâ ettiği fis
yonluk maddeden % 1,3 daha fazla fisyonluk materyel ihtivâ 
etmekte olduğunu ortaya koymuştur.

CANDU tipi reaktör -  Bu reaktör tipinde kendi 
kendine yeterli, dengeli bir toryum çevrimi mümkün 
görünmektedir. Doğal uranyum ve ağır su (DO2 ) nıo- 
deratörlü bu PHWR tipi reaktör bizâtihî daha iyi bir 
nötron ekonomisi sağlamaktadır. Bu reaktörün bir 
özelliği de PWR tipi reaktörlerinin çıkma yakıtlarında 
hâlâ % 1-1,5 kadar bir zenginleştirme oranı bulunma
sı hasebiyle PWR’ler için tüketilmiş olan bu yakıtların 
bir kere daha CANDU’da kullanılması potansiyelinin 
bulunmasıdır.

Diğer reaktör tiplerine nazaran haiz olduğu nötron 
spektrumu da göz önüne alındığında bu nitelikleri 
CANDU’yu Th-232/U-233 çevrimi söz konusu oldu
ğunda ekonomik açıdan en uygun ticârî reaktör tipi 
kılmaktadır [3]. Bu çevrimin CANDU’da kullanılması 
reaktörün tasarımında reaktörün durdurulması (shut
down) ve ilk yakıt yüklemesinde alınması gereken ön
lemlerden başka hiçbir değişiklik gerektirmemesi açı
sından da diğer Basınçlı Ağır Sulu Reaktörlere 
(PHWR) karşı bariz bir avantaj sağlamaktadır.

Eğer reaktörde toryum ile birlikte zenginleştirilmiş 
çıkma uranyum ya da çıkma plütonyumlu yakıt çevri
mi uygulanırsa elde edilen dönüşüm oranı 1 e erişebil- 
mektedir. Ancak bunun için- tüketilmiş yakıtlardaki 
plütonyumun geri kazanılması için gerekli teknik ha
zırlıkların yapılmış olması ve tedbirlerin alınması ge
rekmektedir.

Bir örnek olarak, CANDU reaktörlerinden şimdi
ye kadar çıkmış olan 780.000 ton tüketilmiş yakıt atı
ğının içindeki plütonyumun, toryum çevrimiyle des
teklendiğinde, 390.000 MWe tutarında bir güce yâni

nşımı yakıt ve erimiş sıvı metal soğutucu yerine soğuk 
suyla soğutulan ve zirkaloy ile gömleklenmiş olan Th- 
232/U-233 karışımı yakıt elemanları kullanmaktaydı. 
Nötron ekonomisini yükseltmek üzere de reaktör kal

yaklaşık 560 adet kadar CANDU- 6  reaktörüne denk 
olduğu hesaplanmıştır.[41

CANDU tipi reaktörler farklı yakıt çevrimleri açı
sından oldukça esnektirler. Bu reaktörlerde kullanıla
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bilecek yakıt çevrimlerini kısaca gözden geçirmek ge
rekirse karşımıza şu imkânlar çıkmaktadır:

1 ) Tabiî Uranyum (NU) Çevrimi 
Uranyumdan faydalanma hafif sulu reaktörlere 
(LWR’lere ve meselâ PWR’lere) göre % 30 daha fazla
dır. Yakıt mâliyeti PWR’nin ancak % 50 si kadardır.

2) Hafifçe Zenginleştirilmiş Uranyum (SEU^^) Çev
rimi
% 1,2 zenginlikte yakıt kullanılmaktadır. Yakıt imâla
tı için yılda taleb edilen uranyum buna göre % 30 azal
maktadır. Yakıt mâliyeti PWR’nin ancak % 40 ı kadar
dır. Yakıttan faydalanma PWR’den % 100 daha fazla
dır. Deşarj edilen yanmış yakıt mikdârı NU çevriminin 
1/3 ü kadardır.

3) Kazanılmış Uranyum Çevrimi
Reprosesden çıkan % 0,9 zenginlikteki uranyum da ya
kıt olarak kullanılabilir. Bu yakıtların temini hem ko
lay ve hem de ucuzdur. Bu durumda, uranyumdan fay
dalanma PWR’ye göre % 25 artmaktadır. Yakıt mâliye
ti PWR’nin % 33 ü kadardır. Ayrıca bu mâliyet: 1) NU 
çevrimine göre % 25 ilâ % 67, 2) SEU çevrimine gö
re ise % 15 ilâ % 30 daha ucuzdur. Yanmış yakıt deşarj 
mikdârı ise NU çevriminin yarısı kadardır.

4) Tandem Yakıt Çevrimi
Yanmış LWR yakıtı reproses edildikten sonra çok iyi 
bir yakıt malzemesi olur. Zenginleştirme (meselâ % 
1,2) için kullanılabilir. PWR’lere göre uranyum ve 
zenginleştirme talebini de % 40 civârında azaltır. Yan
mış yakıt miktarı da, bu durumda, % 40 kadar azal
maktadır.

5) Doğrudan Çevrim
Doğrudan çevrimin iki opsiyonu vardır:

A) PWR yakıt çubukları kısa ve uzun olarak ve kı
lıflı veyâ kılıfsız olarak mekanik işlemlerle CANDU 
yakıtına çevrilir; ya da

B) Yanmış uranyum, mekanik ve ısıl işlemlerle, fis- 
yon ürünlerinden kısmen temizlenir ve CANDU yakı
tı yapılır.

Her iki opsiyon da nükleer silâh yapımını önleyici 
bir çevrimdir. Uranyumdan faydalanma NU çevrimine 
göre % 25 daha fazla olur. Doğrudan çevrimde “PWR 
+ CANDU”nun toplam deşarj miktarı ise 1/3 e düş
mektedir.

6 ) Toryum Çevrimleri
Reprosessiz çevrim:

Işınlanan toryum, U-233 elde edilmesi için, dışar-

da bekletilir. Sonra bu yakıt yüksek nötron akışı olan 
yerlere yüklenir.

Reprosesli çevrim:
U-233 reprosesle işlemleri sonucu ayrılır ve tor

yumla karıştırılıp yeni yakıt yapılır. Eğer nötron eko
nomisi daha da iyileştirilirse çevirme oranı 1 civârında 
kendi kendine yeterli toryum (SSET^^) çevrimleri elde 
edilir. Bu çevrim yılda çok az bir toryum ilâvesiyle ve 
dışardan hiç bir fisyonluk madde temini gerektirmeden 
sonsuz enerji kaynağı olarak düşünülebilir.

7) Plutonyum Çevrimleri
Pu-239, CANDU’larda, U-235 kadar etkindir; yâni 1 
gr Pu, 1 gr U-235 e denktir. Buna karşılık PWR’lerde 
ise 1 gr Pu ancak 0,8 gr U-235 e denk olabilmektedir. 
Bu bakımdan CANDU’larda Pu yakmak daha da ve
rimlidir. Bunun da üç çeşit opsiyonu vardır;

A) Pu + Tabiî U çevrimi:
Ağırlıkça % 0,5 fisyonluk Pu ve tabiî U karıştırılıp 

yakıt yapdır. Böylelikle NU çevrimindeki yanma oran
larının 3 misline erişmek mümkün olmaktadır.

B) Pu + Fakir U çevrimi:
Ağırlıkça % 1 fisyonluk Pu ile % 0,23 oranında U- 

235 ihtiva eden fakir U’dan yakıt yapılır. Gene NU 
çevrimindeki yanma oranlarının 3 mislinden biraz faz
la yanma oranına erişilebilir.

C) Pu + Toryum çevrimleri:
Bir toryum çevrimini başlatmak için kullanılabilir. 

Şu opsiyonları vardır:
A) Ağırlıkça % 2 fisyonluk Pu + Th-232 den yakıt 

yapılabilir. NU çevrimindeki yanma oranının yaklaşık 
3 katına erişilebilir.

B) Ağırlıkça % 2,5 fisyonluk Pu + Th-232 den ya
kıt yapılır. Yanma oranı, NU çevrimindeki değerleri
nin 4  misline çıkabilir.

3. Hızlı Üretken Reaktör (FBR) -  Toryum ile 
alaşımlanmış uranyum metali birleşimine dayanan bir 
yakıt çevrimi Hızlı Üretken Reaktörler’de kullanıl
maktadır. Metal alaşımlarının ısı iletim özellikleri ok- 
sidli yakıtlardan çok daha yüksek özgül güçlere erişebil
meye müsaiddir. Metallerin yüksek atomik yoğunluğu 
da standart üretken reaktörlere oranla çok daha yüksek 
bir üretkenlik oranı sağlamaktadır. Bu Th-232/U-233 
çevrimi için olduğu kadar U/Pu çevrimi için de geçer- 
lidir.

4. Gaz Soğutmalı Yüksek Sıcaklıklı Reaktör 
(HTGR) -  Th-232/U-233 çevrimi bu reaktör tipine 
de fevkalâde uygundur. Bu tip reaktörlerde 0,8 lik bir 
dönüşüm oranına erişilebilmektedir.
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1985'1986 arasında Almanya’da Hamm Uent- 
rop’da hizmet vermiş olan Toryumlu Yüksek Sıcaklı 
Reaktör (THTR) de bu kategoriye giren grafit modera- 
törlü, helyum soğutmalı bir reaktördü. Fevkalâde yük
sek bir zâtî {intrinsic) güvenliğe sahip olduğu iddia edil
mekteydi. 760 MWth ısıl gücüne karşı (PWR tipi reak
törlerdeki verimin % 32-33 olduğu göz önünde tutula
cak olursa) % 40,5 gibi çok yüksek bir verimle 308 
M We gibi bir elektrik üretim gücüne sâhipti. Reaktö
rün yakıt elemanları, içine, çapları 0,5 ilâ 0,7 mm ara
sında değişen 35.000 adet minik kürenin serpiştirilmiş 
olduğu 6  cm çapında küresel grafit matrislerden ibaret
ti. Belirli bir konfigürasyon uyarınca, her minik küre 
belirli bir mikdarda U-235 ve bunun 10 katı kadar 
da Th-232 ihtivâ etmekteydi. Reaktörü soğutan helyu
mun reaktör kalbine giriş sıcaklığı 250 °C, çıkış sıcak
lığı ise 750 idi. Reaktör işlerken her gün yaklaşık 
620 yakıt elemanı küre yenileriyle değiştirilmekteydi. 
Yakıt elemanları reaktörde 3 sene kalmakta ve bu za
man zarfında reaktör kalbinde 6  kere geçmiş olmaktay
dılar. Bu reaktöre has yakıt elemanlarının üretimi zor 
ve mâliyeti de yüksektir. THTR 4 Mayıs I986’da ope
ratörlerin, yükleme borusunda sıkışıp kalan yakıt küre
lerinden birini kurtarmak isterken bunu zedelemeleri 
sonucu açığa çıkan radyoaktivitenin çevreyi kirletmesi 
sonucu ve 26 Nisan 1986’da vuku bulmuş olan Çerno- 
bil kazasının kamuoyunda ihdas ettiği ağır baskı yüzün
den Alman Hükümeti tarafından kapatılmak zorunda 
kalmıştır. [5]

HTGR’nin ve onun bir alt-sınıfı olan THTR’ın bir 
başka versiyonu da “Çakıltaşlı Modüler Reaktör” ya da 
“Yığma Yakıtlı Modüler Reaktör”dür (PBMR^  ̂ ya da 
MPBR^4)_ 120 MWe gücünde tasarlanmış bulunan bu 
reaktörü, ilk inşa edilen ünitesinin aynısı olan ünite
lerle modüler bir biçimde tevsî etmek mümkündür. Bu
gün özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Eskom 
Enterprise (Pty) Ltd. tarafından daha önceki HTGR tipi 
reaktörlerin tecrübelerinin (ve özellikle de Fort St Vra- 
in ve THTR’nin) kötü sonuçlarından ders alınarak ge- 
Uştirilmekte olan bu reaktörün [diğer reaktör tiplerine 
oranla: 1) daha etkin bir güvenliğe, 2) daha büyük bir ve
rimliliğe, 3) daha ucuz bir maliyete, 4) kullanılmış yakıtı
nın daha az radyoaktivite ihtivâ etmesi ve kolay depolanma
sı imkânlarına sâhip olduğu konularında oldukça iddiah ol
masına rağmen] tam anlamıyla ticârî meta hâline gele
bilmesi {ve en azından Türkiye açısından kabûl edi
lebilir olması) için önce nükleer ülkelerde lisanslan- 
mış olması ve sonra da en az 5 yıllık başarılı bir işletim

ney Afrika Cumhuriyetinde canlı kalabilmiştir. En son 
olarak da 1998 yılında Çin HTR GmbH ile Çin’de 
HTGR tipi reaktör üretebilmek üzere bir lisans anlaş
ması imzalamış bulunmaktadır^ .̂

Carlo Rubbia’nın
Enerji Yükselticisi (EA^^) [6 , 7]

1989-1993 arasında Avrupa Nükleer Araştırmalar 
Merkezi’nin (CERN’in) Direktörü olmuş olan 1984 yı
lı Nobel Fizik Ödülü sâhibi Carlo Rubbia’nın 1994’den 
itibaren geliştirmiş olduğu Enerji Yükselticisi diye 
isimlendirilen reaktör tasarımı da Th-232/U-233 çev
rimine dayanmaktadır.

Tasarımın temel fikri, içine Th-232/U-233 yakıt 
elemanları yerleştirilen 10.000-30.000 ton kadar eri
miş kurşundan müteşekkil bir kütlede, bir hızlandırıcı
dan çıkan protonlar aracılığıyla kurşunu spallasyona 
uğratarak nötron üretmek̂ ® ve bu nötronların yakıt 
elemanlarında gerçekleştirecekleri zincirleme reaksiyo
nu kontrol altında tutmakdan ibarettir. Böylece açığa 
çıkan toplam fisyon enerjisi, hızlandırıcıyı işletmek 
için gerekli olan enerjiden fazla olduğu andan îtibâren 
bu süreç kendi kendini desteklemektedir.

Konvansiyonel reaktörlerin aksine EA ancak, hız
landırıcının kurşun içinde hâsıl ettiği nötronların kat
kısıyla kritik olabilen bir ortamdır. Eğer hızlandırıcı 
durursa reaktörün kendisi de durmaktadır. Bu bakım
dan bu tasarımda, Çemobil kazâsında vuku bulmuş ol
duğu gibi, reaktörün amballe olması ve kalbinin erime
si söz konusu değildir. Ayrıca, bu tasarıma göre nükle
er atıklar diğer konvansiyonel reaktörlerden çıkanlara 
oranla çok daha az ve çok daha düşük bir radyoaktif 
düzeyde olacaklardır.

Zincirleme reaksiyon sonucu hâsıl olan ısı ise kon
vansiyonel reaktörlerdeki sürece benzer bir süreç uya
rınca elektriğe dönüştürülecektir. Yapılan ön teorik 
değerlendirmeler üretilen elektriğin kWh’inin kon
vansiyonel reaktörlerdekinden daha ucuza gelebilmesi 
için reaktör gücünün en az 800 MWe olması gerektiği
ne işâret etmektedir. Böyle bir tasarımın büyük avan
tajı yalnızca Th/U çevrimine değil her çeşit nükleer 
çevrime uygun olmasında ve konvansiyonel reaktörler
den çıkan kullanılmış, ve çıktığı reaktör açısından 
artık tükenmiş her türlü nükleer yakıttan elektrik 
üretebilmesindedir.

Bu reaktör projesi üzerinde CERN’de, Almanya’da, 
İtalya’da, Ispanya’da ve Fransa’da ciddî çalışmalar var-

tecrübesinin birikmesi gerekmektedir.
Bugün A.B.D., Almanya, İngiltere ve Fransa 

HTGR tipi reaktörlere karşı bütün ilgilerini kaybetmiş 
bulunmaktadırlar. Bu ilgi yalnızca Japonya’da ve Gü

dır. i asarımın babası olan Carlo Rubbia yeterli mâlî 
destek bulunduğu takdirde bu reaktörün ilk prototipi
nin on sene içinde hizmete girebileceğini ümid etmek
tedir.
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ToryumAJranyum Çevriminin 
Sağladığı Avantajlar

Şimdiye kadar Th'232/U'233 çevrimi bakımından ger
çekleştirilmiş olan uygulamalar ve teorik hesapların 
ışığı altında bu çevrimin avantajlarını kısaca aşağıdaki 
gibi özetlemek mümkündür. Bu çevrim:

Türkiye gibi ülkelerin uzun vâdede elektrik üreti
minde kaynak açısından bağımsızlığını sağlayacak ye
gâne potansiyeldir.Türkiye’nin nükleer enerjiden 
elektrik üretimi stratejisi ve toryum rezervi isabetli ve 
kararlı bir devlet politikasına dayalı olarak birlikte ele 
alınır ve uygulanırsa ülke, dış enerji kaynaklarına muh- 
tâc olmadan, en az 500 yd otonom bir biçimde elekt
riğini üretebilecektir.

Nükleer reaktörlerin çoğunda ana tasarımlarında 
bâzı önemli ve masraflı değişiklikler yapmak sûretiyle 
uygulanabilmektedir ki bu Lisans Otoritesi’nin yeni bir 
lisans verme prosedürüne yol açmaktadır. Buna karşılık 
PHWR tipi CANDU reaktörlerinde ise TK-232/U-233 
çevrimi reaktörün ana tasarımını değiştirmeden doğru
dan doğruya uygulanabilmektedir.

Nükleer reaktörlerin yakıt kaynaklarını arttırmak
ta ve mâliyetini düşürmektedir.

Uranyuma dayalı çevrimlerde elde edilen yanma 
oranından çok daha yüksek bir yanma oranı sağlamak
ta; ve dolayısıyla da yakıt çevrimi masraflarını azalt
maktadır.

Plütonyumun yeni baştan herhangi bir muameleye 
tâbi’ tutulmasına {reprocessing'e) gerek kalmadan yakıt 
olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Plütonyum üretimini kısmakta, işletim esnâsında 
oluşan plütonyumu ve diğer aktinidleri yakmakta ve 
bu sebeplerden ötürü de Nükleer Silâhların Yayılması
nı Önleme Andlaşması’na (NPT) da dolaylı olarak 
müsbet katkıda bulunmaktadır^ .̂

Uzun ömürlü nükleer atıkların mikdarını azaltmak
ta ve böylece atıkların radyoaktivite düzeylerinin çok 
daha düşük olmasını sağlamaktadır.

Türkiye gibi bir ülkenin bu avantajları
millî nükleer endüstrisinin temel taşları ve moti' 

vasyonlan olarak kabûl etmeyip de göz ardı etmesi ka
dar fâhiş bir hatâ olamaz!

Türkiye’nin Nükleer Enerji 
Millî Stratejisi Nasıl Olmalıdır?

1. Türkiye nükleer enerjiye geçerken, orta vâdede 
kendisinin de hâkim olabileceği

1) bir reaktör teknolojisi *̂  ̂ ile
2) yakıt çevrimi stratejisini
seçmek ve bu her iki alanda da gereken hazırlan

ma ve inceleme önlemlerini şimdiden almak zorun- 
dadır.

Buna göre:
Ham madde kaynaklarının mevcûd durumu 

[i0.000 ton uranyum ve 380.000 ton toryum] ve yapılan 
projeksiyonların verdiği tablo [150.000 ton uranyum, 
1.000.000 ton toryum] bu rezerv yapısına uygun bir ya
kıt çevriminin seçilmesini zorunlu kılmaktadır.

Bu çevrimin yakıtları zenginleştirmeye ihtiyaç duy
mayacak ve imâlinin de kolay olduğu bir yakıt tipin
den olması gerekir.

Bu teknoloji çok değişik yakıt ve çevrim tiplerini 
mümkün olduğunca problemsiz kullanabilecek tipte 
olmalıdır.

Bu çevrimleri kullanırken reaktör tasarımının çok 
fazla bir değişikliğe ihtiyaç duymaması gerekir.

Seçilen reaktör teknolojisinin ülkenin ekonomik 
ve teknolojik düzeylerine maksimum katkı sağlıyacak 
bir tipte olması gerekir.

Reaktör teknolojisi gelişmelere açık ve AR&GE 
çalışmaları için çok büyük masraflara ihtiyaç duyurma
yacak tipten olmalıdır.

Ülkeye teknoloji transferine de müsaade edecek bir 
teknoloji olmalıdır.

Bu mülâhazalar Türkiye’nin nükleer enerjiye ge
çerken, mutlak,:

A) Döğal uranyum, ve
B) Th-232/ü-233

çevrimlerini hedef almasını zorunlu kılmaktadır.

2. Bu iki çevrime en uygun olduğu görünen reaktör 
tipi (doğal uranyumlu yakıtla da çalışsa, hafifçe ya da 
daha yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumlu yakıt 
da kullanılsa) hâlen PHWR tipi CANDU reaktörüdür. 
CANDU tipi reaktör son Akkuyu Nükleer Santral 
ihâlesine verilmiş olan 3 tekliften biriydi  ̂ Bu reaktör 
tipinin avantajlarını kısaca özetleyecek olursak:

Asimda, zenginleştirilmiş uranyuma gerek duyma
maktadır.

Doğal uranyum ve Th-232/U'233 çevrimlerini uy
gulama potansiyeli açısından hâlen en uygun reaktör 
tipidir.

PWR tipi reaktörlerden çıkan yakıtlarda hâlâ daha 
% 1 ilâ 1,5 kadar zenginleştirilmiş uranyum bulundu
ğundan aynı kullanılmış yakıtın bir kere de bu reaktör
de kullanılabilme potansiyeli vardır.

Üretici firma Akkuyu Nükleer Santral ihalesindeki 
teklifinde “basınç tüplerinin know-how’ı hâriç olmak üze
re” bu reaktörle ilgili bütün know-how’ı transfer etme
ğe hazır olduğunu bildirmiştir. Bu konw-how’ı ayrıca: 
Güney Kore, Hindistan veyâ Pakistan’dan elde etmek 
de mümkün olabilir.
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Teknolojisi, bugünkü millî sanâyîmizin hâkim 
olabileceği kadar basit bir teknolojidir.

Bu reaktörde tükenmiş yakıtların yerine tâze yakıt
ları reaktörü durdurmaksızın yüklemek mümkün oldu
ğu için bir yıl boyunca kullanılma oranı çok yüksektir.

Fiyatı PWR tipi reaktörlere nisbetle % 15-20 kadar 
daha ucuzdur.

Üretilen elektriğin kWh’inin mâliyeti PWR tipi 
reaktörlere oranla çok daha ucuzdur.

Reaktörün gücü millî enterkonnekte şebeke ile 
uyumludur.

Bu avantajları göz önünde tutulduğunda Türki
ye’de nükleer santrallerin önemli bir bölümünün 
PHWR tipi CANDU reaktörlerden oluşmasında man
tıkî bir zarûret vardır. Bununla birlikte nükleer santral
lerin tümünün yalnızca CANDU tipinden oluşması 
isabetli olamaz. Belli oranda hafif sulu reaktörlerinde 
devreye girmesi gereklidir.

3. Türkiye, kendi nükleer reaktörlerini seri hâlinde in
şâ edecek teknolojik düzeye erişinceye kadar, ikinci bir kol 
olarak PWR reaktörlerine de îtibâr etmelidir. Bu ön
lem, tek bir reaktör inşaatçısınm tekeline engel olaca
ğı gibi ileride Th-232/U-233 çevrimine geçildiğinde de 
PWR’larin kullanılmış yakıtlarını bir kere daha kullan
mayı da mümkün kılacaktır.

4. Orta ve uzun vâdede çok vaatkâr gözüktükleri 
için Türkiye’nin şimdiden üzerilerinde önemle durma
sı gereken iki proje daha vardır ki bunlar: 1 ) “Çakıltaş- 
lı Modüler Reaktör” ya da “Yığma Yakıtlı Modüler Re
aktör” (PBMR) ile 2) Carlo Rubbia’nın “Enerji Yük- 
selticisi”dir (EA).

PBMR’m 1) lisanslanmış, 2) güvenli ve güvenilir 
bir ticârî meta olabilmesi için en azından 8 - 1 0  senelik 
bir zamana ihtiyacı vardır. Bu evrede bununla ilgili ge
lişmelerin dikkatle izlenmesi, bu konuda çalışan, Ha
cettepe Üniversitesi Nükleer Mühendislik Bölümü gi-' 
bi gruplarımızın ve nükleer mühendislerimizin de teş
vik edilip desteklenmesi isâbetli olacaktır.

Buna karşılık EA’nın ilk prototipinin hizmete gir
mesinin 15-20 yıldan önce ve 1) lisanslanmış, 2) gü
venli ve 3) güvenilir olduğu kanıtlanmış ticârî meta 
olarak yaygmlaşmağa başlamasının da 30 yıldan önce 
vuku bulması beklenmemektedir. Ancak, bu reaktör 
tipinin geliştirilmesi de çok yakından izlenilmeli ve bu

icönuda araştırmalara katılmaları husûsunda nükleer 
mühendislerimiz teşvik edilip desteklenmelidir.9:

(08 Ocak 2003)

Dipnotlar

I - Dr. Ulvi Adalıoğlu: Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 
(TAEK) Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Mer
kezi (ÇNAEM) “Nükleer Mühendislik Bölümü” eski 
Başkanı.
2' Prof.Dr. Ahmed Bayülken: ITÜ Nükleer Enerji Ens
titüsü “Nükleer Teknoloji Anabilimdah” eski Başkanı”, 
ÇNAEM eski Müdür Yardımcısı, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı eski Danışmanı ve Nükleer Santral 
Proje Koordinatörü; hâlen İTÜ Denizcilik Fakültesi "Ge
mi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümü" Başkanı.
3- Dr. Necmi Dayday; Uluslararası Atom Enerjisi 
Ajansı (IAEA) eski Nükleer Tesisler Müfettişi.
4 ' Prof.Dr. Şarman Gençay: ITÜ Nükleer Enerji Ens
titüsü “Nükleer Bilimler Anabilimdah” eski Başkanı; 
hâlen ITÜ Denizcilik Fakültesi “Temel BiliiTiler Bölü
mü” Başkanı.
5 ' Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre: TAEK eski Başka
nı (1985-1987), Akkuyu Nükleer Santral İhâlesi’nde 
TEAŞ Genel Müdürü Danışmanı (1998-2000).
6 '  Dr. Erdinç Türkcan: Energie Centrum Nederland 
(ECN) eski Nükleer Bölüm Başkanı, IAEA Uzman Sis
temleri ve Nükleer Güvenlik eski Uzmanı.
7' MeV: milyon elektron volt.
8 '  Üretken reaktör (breeder): enerji üretmek için tü
kettiği fisyonluk malzemeden daha fazlasını bu tüketim 
esnâsmda üreten reaktör.
9 ' Fort St Vrain reaktörü A.B.D.nde toryumla takviye 
edilmiş tek reaktördü. 1976-1989 arasında faal olmuş
tur. Bu, 1300 ^C derecede çalışan yüksek sıcaklıklı, 
grafit moderatörlü ve helyum soğutuculu bir reaktördü 
(HTGR). 842 MWth (330 MWe) gücünde idi. Kulla
nılan “Toryum-yüksek düzeyde zenginleştirilmiş Uran
yum (Th/HEU) çevrimi” sâyesinde % 39,2 gibi yüksek 
bir verim elde edilmişti. Yakıt, fisyon ürünlerinin tu
tulması için silikon oksit ve pirolitik karbon ile kaplan
mış minik toryum karbid ve Th/U-235 karbid kürecik- 
lerinden oluşmaktaydı. Ve bunlar biribirlerinin üzerine 
yığılacak yerde düzgün altıgen sütûnlar hâlinde düzen
lenmiş bulunmaktaydılar. Reaktörde hemen hemen 25 
ton toryum kullanılmaktaydı; ve bunun sonucu olarak 
da, yakıtın tonu başına 170.000 MWgün’lük bir yanma 
oranı (hurnup) gerçekleşmekteydi. Dikkat edilmesi ge
reken husûs bu Th/U çevriminde gerçekleşen bu yan
ma oranının ılık reaktörlerdekinin iki katı olmasıdır.. 
10' Toryum-oksidi’in özgül kütlesi: 10 g/cm̂ , ergime 
sıcaklığı (bütün metal oksidler içinde en yüksek ergime 
sıcaklığı olan): 3330 ®C dir.
II-  SEU: Slightly Enriched Uranium
12- SSET: Self sufficient equilibrium thorium.
13' PBMR: Pebble Bed Modular Reactor.
14' MPBR: Modular Pebble Bed Reactor.
15' Eskom Enterprise (Pty) Ltd bu teknolojiyi Alman-
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ya’da Siemens ve ABB’nin ortaklaşa kurdukları HTR 
GmbH’dan satın almıştır.
16' Steve Thomas, Arguments on the Construction 
of PBMR Reactors in South Africa, University of 
Sussex 1999.
17- EA: Energy Amplifier’in kısaltılmışı.
18- Böyle bir ortamda her 1 protona karşılık ortalama 
14 nötron üretilebilmektedir.
19' Ayrıca, U-233 elementi NPT için bir başka açı- 
dan da değerli bir elementtir. Çünkü bir nükleer reak
törle üreyen U-233’ün yanında ister istemez U-232 de 
üremektedir. U-232 ise bir a taneciği yayınlamak sûre- 
tiyle Th-228 üretmekte ve bu da bozunarak, bozunum 
zinciri, yüksek enerjili gama ışınlan yayan Bi'212 ve 
Ti-208 de son bulmaktadır. Bu gama ışınlarının varlığı 
nükleer yakıtta üreyen U-233 ü ayırım muamelesine 
tabî’ tutmayı olağanüstü zorlaştırmaktadır. [1]
20' Birimizin (A.Y.Özemre’nin) TAEK Başkanı iken 
(1985 yılında) yaptırttığı bir çalışma, PHWR teknolo' 
jisini temel olarak seçmesi hâlinde, 1) bu tipten bir 
reaktörün ilk ünitesinde millî katkımızın % 25, ve 
[ülkenin endüstriyel potansiyelinin o günkü dunımu- 
nun imkânlarıyla değerlendirildiğinde de] 2) 25 yıl 
sonra da 5. üniteyi kurarkenki katkımızın ise % 93,5 ci
varında olacağını ortaya koymuştu.
21' Bk. Prof.Dr. Ahmet Bayülken ve Prof.Dr. Ahmet 
Yüksel Özemre; GİZLİ “Akkuyu Nükleer Santral 
thâlesi Değerlendirme Komisyonları” Raporlarını, 
ve Muhalefet Şerhlerini DEQERLENDIRME RA' 
PORU, Haziran/Eylûl 1999-Ankara. Bu raporun gizli
liği, Mayıs 2000 târihinde, TEAŞ üst kademe yönetici
ler tarafından Nükleer Santraller Dairesi elemanlarına

raporun sızdırılması ve bu dairenin elemanlarından bi
rinin de Murat Kara takma adıyla raporu 16 Aralık 
2000 târihinde Bilkent Üniversitesi’nin “Enerji Liste- 
si”nde [ENERJİ: 1261] numaralı mesaja ekli Ayo- 
Rap.ZlP dosyası olarak yayınlamasıyla ortadan kalk
mıştır. İsteyen, ihâle ile ilgili 20.500 sayfa tutarında 
dokümanın incelenmesi sonucu hazırlanmış olan A4 
ebadında 220 sayfalık bu raporu, Intemet’te: 
http://sunsite.bcc.bilkent.edu.tr/listeler/ener- 
ji/2000/Dec/0071.html adresinden inceleyebilir.
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Survey, January 1999.
[3] Jeremy Whitlock, The Evolution of CANDU Fuel 
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[5] Karl Grossman, Push to Revive Nuclear Power, 
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