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Terörün Hedefi: İslâm

İslâm dünyası ABD-İngiltere-İsrâil şeytan üçgeninin orga
nize ettiği “küresel terörizm” kuşatmasıyla karşı karşıya. 
Giderek “İsrailleşen" ABD liderliğindeki “küresel terörist
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rirken, diğer yandan da mürettep ve muhayyel “İslâmî te
rör” umacısıyla kendi halkında ve nüfuz alanındaki ülkeler
de sun’i bir korku ve dehşet üreterek “korku yönetimi” po
litikası uyguluyor. Zaten ABD’nin kadîm alışkanlığıdır bu; 
Amerikan yönetimi dünyayı hep birilerinin “tehdidine”( !) 
karşı “koruma”(!) misyonunu üstlenmiş, kendi “kimliksiz
lik” sorununu hep bu yöntemle aşmaya çalışmıştır. “Medeni
yetler çatışması” tezinin mucidi Samuel Huntington’un ifade
siyle; “ABD kendisini hep başl<alanna karşı tanımlamıştır. Tarih 
boyunca leendisini III. George’un, Avrupa monarşilerinin, faşiz
min, komünizmin karşıtı olarak konumlandırmıştır. Ortada l<en- 
di kimliğimizi konumlandırmamızı sağlayan bir karşıt vardır. Ki
me karşı olduğumuzu bilmezsek, kim olduğumuzu bilemeyiz-

Ve ABD, yaklaşık yüz yıldır sürdürdüğü “dünya jandar
malığı” ile dünyayı tek başına sömürme keyfini kimseye bı
rakmak niyetinde değildir. Bunun için de; 1945-1990 Soğuk 
Savaş döneminde “Komünizm geliyor” masalıyla avutup yö
nettiği dünyayı, şimdi de “İslâmî terör” yalanıyla korkuta
rak hegemonyası altında tutmaya çalışmaktadır. Böylece, bir 
taşla iki kuş vurmayı hedeflemekte; bir yandan dünyayı tes
lim alma operasyonunu adım adım gerçekleştirirken, öbür 
yandan da Amerikan/Batı tipi hayat tarzının yegane alterna
tifi olma potansiyeline sahip olan İslâm’ı bloke edip kuşat
maya ve etkisiz kılmaya çalışmaktadır.

İşte Ümran yazarları, Kapak dosyamızda; 11 Eylül süre
ciyle dünya gündemine, Kasım ayındaki patlamalarla da 
(“Türkiye’nin 11 Eylül’ü" ) ülke gündemine oturtulan “İslâ
mî terör” aldatmacasını, bu Yeni Soğuk Savaş vakıası bağ
lamında ele alıyorlar. İstanbul’daki son olayları derinlemesi
ne tahlil eden Yıldırım Çanoğlu ve Metin Alparslan’ın ya
zılarını Mustafa Aydın, Mesut Karaşahan, Şemseddin Öz
demir ve Abdullah Yıldız’m katıldığı açıkoturum bütünlü- 
yor. Muharrem Balcı’nın Savaş ve Terör araştırması ve Mus
tafa Özcan’ın “Küresel Terörün Hedefi: Medreseler” adlı ince
lemesi ile John Pilger’den "Batı Terörizminin Kurbanları: 
Müslümanlar" başlığı altında yapılan derleme, meselenin ge
niş bir perspektiften değerlendirilmesine imkan veriyor.

Qündem bölümümüz, Kıbrıs sorunu ve Fransa’da başla
yan başörtüsü yasağı üzerinde yoğunlaşıyor. Abdullah Yıl- 
dız’ın uzun süredir devam ettirdiği “Çeçmişten Çjeleceğe 
Ko(nu)şanlar” dizisinde bu ay İmam-Hatiplerin kurucusu 
Celâl Hoca var. Kültür-Sanat bölümümüzdeki Mustafa Al- 
dı’nın "Kafka: Bir Siyonist Edebiyatçı" incelemesi ile Ümran-
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Uygulama: Ümran 
Baskı: Yıldızlar Matbaacılık A.Ş. 
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Ayda bir yayımlanır.

ek’te yer verdiğimiz Mazlum-Der’in "2003 Dünya İnsan 
Haklan Raporu” ıskalanmamalı.

2004 yılı abone kampanyamız için promosyon olarak 
hazırladığımız, “Kur’ân’m Hayata Müdahalesi” isimli kap
samlı kitabın Ocak sonuna kadar elinize ulaşacağını müjde
ler, gösterdiğiniz ve göstereceğiniz ilgiye teşekkür ederiz.

Yeni yılda yeni Ümranlarda buluşmak duasıyla.
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ULUSLARARASI POLİTİKANIN 
ÖRÜMCEK AĞLARINDA KIBRIS

CEVAT ÖZKAYÂ

K ıbrıs’ta seçimlerin yapılma
sı ile beraber, Kıbrıs sorunu 
Türkiye’nin acil gündemi

ne oturmuş bulunuyor. Güney 
Kıbrıs’ın başvurusu sonucunda 
Kıbrıs’ın tümünün 1 Mayıs 
2004’de AB’ye üye olacağı bilini
yor. Türkiye ise 2004 Aralık ayın
da Avrupa Birliği’nden üyelik için 
takvim alma beklentisi içinde. Ay
rıca AB’nin son yayınladığı ilerle
me raporunda, Türkiye’nin üyeli
ğine ilişkin karar bir biçimde Kıb
rıs’la ilişkilendirilmiş ve sorunun 
çözümünün Türkiye’nin AB yolu
nu kolaylaştıracağı belirtilmiştir.

Rapora göre; Türkiye, Kıbrıs 
sorununu çözmediğinde 2004 yılı 
içinde tam üyeliği ilişkin AB’den 
bir tarih alma ihtimali yok. Bu 
açık ve kesin. Sorun çözüldüğünde 
de bir tarih alması kesin değil; sa
dece kolaylaştıracağı umuluyor. İş
te bu durum, Kıbrıs sorununu Tür
kiye’nin acil gündemine yerleştir
miş durumda.

Kıbrıs Millî Bir Dava mıdır?

Kıbrıs sorunu başlangıcından bu 
yana, Kıbrıslı Türkler ve Türkiye 
tarafından milli bir dava olarak al
gılanmış ve bütün millet bu dava
nın etrafında kenetlenmiştir. Tür
kiye’de birbirleriyle siyasal müca
dele yapan gruplar, partiler, toplu
luklar Kıbrıs sözkonusu olduğunda 
oluşturulan politika etrafında bir 
mutabakat sağlamışlardır.

Fakat son birkaç yıldan bu ya

na, gerek Türkiye kamuoyunda, 
gerekse Kıbrıs’ta bu mutabakat 
çatlamış durumdadır. Kıbrıs’a iliş
kin oluşturulan, takib edilen ve 
bugüne kadar çok tartışılmadan 
kabul edilen politika, bugün artık 
alabildiğine tartışılmaktadır. O ka
dar ki, Kıbrıs davasının en önemli 
figürü, sembol ismi Denktaş bu da
vaya zarar veren ve artık kenara 
çekilmesi gereken biri konumunda 
mütalaa edilmeye başlanmıştır. 
Bilhassa Kıbrıs seçimlerinde ikti
dar adayı haline gelen eski Kıbrıs 
muhalefeti tarafından Türkiye’de 
ise, Kıbrıs’taki kadar keskin olma
sa bile, Denktaş’a ilişkin ciddi bir 
muhalefetin varolduğu aşikâr. Do
layısıyla, Kıbrıs konusunda oluştu
rulan devlet politikası etrafında, 
en azından şimdilik bir milli muta
bakat olmadığını söyleyebiliriz.

AKP’nin Zor Dönemeci

AKP hükümeti kuruluşundan iti
baren Türkiye’nin Avrupa Birli- 
ği’ne katılımı konusunda ciddi ça
balar içinde olmuştur. Meclisin 
son bir yıl içinde çıkardığı uyum 
yasaları AKP’nin bu konuya verdi
ği önemin bir göstergesidir. AKP 
hükümeti bu çabanın Kıbrıs vesi
lesiyle engellenmesini istemiyor. 
Bu anlamda Kıbrıs’a ilişkin 
BM’nin sunduğu Annan Plânını 
çözüm için baz alarak görüşmeleri 
başlatmak niyetinde.

Fakat tam bu noktada bir çeliş
kili durum ortaya çıkmaktadır.

Türkiye’nin yönetici elitinin mu
habbet duymadığı, kuşkuyla baktı
ğı, bir siyasal kuruluşun, bu elitin 
nihai hedef ilan ettiği batılılaşma, 
konusunda gösterdiği çaba batılı
laşmacı eliti tereddüde sevketmiş- 
tir. O kadar sevketmiştir ki, nihai 
hedeflerini “gerçekleşmeyecek bir 
sevda” olarak niteleme durumuna 
gelmişlerdir.

İmzacıları arasında Bülent Ece- 
vıt, Yekta Güngör Özden, Vural 
Savaş ve MGK genel sekreteri Em. 
Org. Tuncer Kılınç’ın da bulundu
ğu Denktaş’a destek mahiyetinde
ki bir bildiride, AB için şu satırlar 
yer almaktadır: “Gerçekleşmeye
cek bir AB sevdası uğruna, kaza
nılmış halklardan vazgeçmek Türk 
Milleti için bir intihar olacaktır.” 
28 Şubat döneminin önemli figür
leri olan imzacılar, on binlerce öğ
rencinin ve ailenin hayatını sıkın
tıya sokan kararlara imza atarken, 
“gerçekleşmeyecek bir hayali” da
yanak yapıyorlardı. Başörtüsü’nü, 
imam-hatipleri bu hayalin önünde 
engel gördükleri için yok ediyor
lardı. Bugün neden bu duruma gel
diler? Mesele sadece emekli ünlü
lerin tavrından ibaret olsa sorun 
olmazdı. Ancak fiilen görevde 
olan sivil asker bürokrat kesimde 
de ciddi bir direncin olduğu görü
lüyor.

İşte AKP hükümetinin açmazı 
da tam bu noktada başlıyor. Bir 
ciddi politika oluşturmakta zorla
nıyor. Çünkü her ne kadar oluşan 
politikanın sonuçlarına hükümet 
katlanmak zorundaysa da, politi
kayı tek başına oluşturmak imkâ
nına sahip değil. Cumhurbaşkanı, 
Genelkurmay başkanı ve hüküme
tin mutabık kaldığı bir politika, 
Türkiye’nin politikası olarak tak
dim edilebiliyor.

Bu kurumlar arasında ise mese
leye bakışta mutabakat oluşturmak 
hiç de sanıldığı kadar kolay değil. 
Ama hükümetin bu mutabakatı 
mutlaka oluşturması lâzım. Ayrıca 
bu mutabakata Kıbrıs’ın seçilmiş

4 Ümran-Ocak .2004



ÖRÜMCEK AĞINDA KIBRIS / ÖZKAYA

hükümetinin dahil edilmesi de 
vazgeçilmez bir gerekliliktir. Böy
le bir mutabakat sağlanamadan 
hükümetin atacağı her adım, ma- 
hivetine bakılmadan insafsız ve

kurtarmasın. Bu kurtarılmanın 
bedelini yeterince ödedik. Kimse 
tarafından bir daha kurtarılmak 
istemiyoruz.” diyor.

Bu sözlerin çok dostane olma-
suçlayıcı eleştirilerle karşılaşacak
tır. Kıbrıs sorununu sürüncemede 
bırakarak bugünkü açmazı oluştu
ran Ecevit’ten Demirel’e, Baykal’a 
kadar siyasiler ve bürokratlar bu 
eleştiri kervanının öncüleri ola
caklardır.

Hükümetin birinci açmazı bu; 
İkincisi de, AB’nin sorunun çözül
mesi halinde 2004 aralığında Tür
kiye’ye bir tarih verip vermiyeceği 
konusundaki tereddüttür. Kıbrıs’ı 
Annan Plânı çerçevesinde çözüp, 
AB’den tarih alamayan bir siyasi 
iktidarın Türkiye’de hükümet et
meye devam etmesi hemen he
men imkansızdır. Bu iki açmaz 
arasında bir politika oluşturmak 
mecburiyeti hükümeti oldukça 
zorlayacaktır.

Kıbrıs’ta Yanlış Kararlar/ 
Politikalar

1974 harekâtından bu yana, Ku
zey Kıbrıs’ta Türkiye’nin kesin bir 
hakimiyeti olmuştur. Harekat 
Kıbrıs Türk halkını Rumların sal
dırılarından korumak gayesiyle 
yapılmıştır. Ancak Kıbrıs halkı
nın gerek ekonomik, gerekse kül
türel açıdan geliştirildiğini söyle
mek mümkün değil. Ekonomik 
açıdan Türkiye’de yaşayan insan
lardan daha iyi konumda olsalar 
da, Rumlar’dan oldukça geride 
kaldıkları biliniyor.

Kültürel açıdan bidayetten be
ri sorunlu olan halk, değil iyileş
mek daha sorunlu hale gelmiştir. 
Kimlik konusunda sorunları art
mıştır. Anavatan ile bağlar konu
sunda sorunları artmıştır. Bu o ka- 
dar böyledirki, bugüniktidar ada
yı CTP’nin lideri Mehmet Ali Ta
lat “Türkiye bazı gericilerin ana
vatanı olabilir ama benim anava
tanım değil.” diyebiliyor. Yine 
CTP’nin genel sekreteri Ferdi Sa
bit Soyer Mart 2002 gibi yakın bir 
tarihte “Türkiye, artık lütfen bizi

dular? Anlaşılan o ki, Adanın bu 
hale gelmesinde bir kısım yöneti
cilerin ihmali, belki de dahlinin 
olduğunu söylemek yanlış olmaya
caktır. Rumlar dahil, bazı dış güç-

dığı, yavru vatan dediğimiz Kıb
rıs’ın yönetici adaylarına ait oldu
ğu düşünülünce daha bir sıkıntılı 
olduğu kesin. Ancak sorun sadece . 
bu sözleri söyleyenlerde mi? Yak
laşık 30 senedir Kıbrıs’ı yöneten 
Denlctaş ve ekibi böyle bir sonu
cun oluşmasını sağlama konusun
da çok mu masumlar? Yine 30 se
nedir bu ekibe destek veren Tür
kiye’nin politikalarının bu sonu
cun oluşmasında hiç mi payı yok?

KKTC dış güçlerin rahatlıkla 
cirit attıkları, kamuoyunu yönlen- 
direbildikleri bir bölge haline gel
miştir. M. Ali Talat’ın sözleri du
rumu bütün açıklığıyla ortaya ko
yuyor: “Eylemlerimizde AB fonla
rını kullandık. Fullbright, British 
Council ve AB fonlarını kullana
rak çeşitli etkinlikler, seminerler 
ve konferanslar düzenledik. Genç 
kadınlar motive edildi. ABD’de 
Fullbright fonları ile 20 Türk 20 
Rum kadını eğittik. Bu kadınlar, 
dönüşte Annan plânını destekle
mek için yapılan eylemlerde 
önemli roller oynadılar.” (Emin 
Pazarcı Tercüman 28.12. 2003)

17 Aralık tarihli Radikal’de 
Yavuz Gökalp Yıldız’ın, aynı ya
bancı etkisini ve yolsuzluğu irde
leyen şu satırları da hayli ilginç. 
“Kıbrıs’tı Türkleri etkilemeye çalı
şan lobileri de ülke dışında arama
ya gerek yok. Rum lobileri dahil 
tümü, KKTC’de kurdukları ağlar
la içte daha güçlüler. Türkiye’ye 
ve KKTC’nin varlığına karşı 
lobiler oluşturulmuş ve ülkenin 
içini kontrol ediyorlar. Partizan 
kararlar da yolsuzluktan daha bü
yük zarar verir nitelikte. Partizan 

liyakatsizliği, liyakatsiz-

ler adanın toplumsal ve kültürel 
yapısını etkileme çalışmaları ya
parken, bunları engellemesi gere
ken anavatanın bir kısım yöneti
cileri iç düşman avında oldukları 
için olmalı, Kıbrıs’ı tümüyle yol
suzluğun, kimliksizliğin kucağına 
itmişlerdir. Bugün gelinen nokta 
böylesi çarpık bir politikanın tabii 
sonucudur.

Son Söz

Bugüne kadar olan yanlışlıklardan 
umalım ki, ders alınsın. Ancak şu 
sıkışık konumda Kıbrıs görüşmele
ri yapılırken, vazgeçilemez oldu
ğunu düşündüğüm bir iki konu
dan bahsetmek istiyorum.

1 -Türkiye’nin Londra ve Zü- 
rih antlaşmalarıyla elde ettiği ga
rantörlük hakkı sulandırılmamalı- 
dır.

2- Kuzey’e dönecek Rumların 
toplamı Türk toplumunun % 10’ 
unu geçmemeli.

3- İki devlete de kurucu ibare
si kullanılmadı.

4- Anadolu’dan yerleşen 
Türkler’den vatandaş olanların 
orada kalması sağlanmalıdır.

5, İade edilecek Rum emlâki 
Kuzey Kıbrıs yüzölücümünün % 
10’unu geçmemelidir.

6- Ankara (Hükümet, Cum
hurbaşkanı, Genel Kurmay) mu
tabakatla oluşturduğu politikanın 
müzakeresini sayın Denktaş’ın 
yapması doğru olur. Herşeye rağ
men, gerek Türk, gerek Kıbrıs ka
muoyu O’ndan başkasının verece
ği her tavizi hainlik olarak nitele
meye çok müsaittir. Fakat burada

lik ise yolsuzluğu tevşik eder ol
muş.”

Bütün bu işler olurken, Türki
ye’yi yönetenler ne yapıyorlardı? 
Ada’nın yolsuzluk yuvası haline 
gelmesine fırsat vermemek için ne 
gibi eylemlerde icraatlarda bulun

önemli bir husus, Denktaş’a tes
lim olmamaktır. Daha önceki baş
bakanlar Ozal ve Demirel’in Den- 
ktaş’tan yakınmaları gözönüne 
alındığında, bu uyarının çok ih
male gelir bir uyarı olmadığı anla
şılır. ■
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TÜRKİYE’Yİ 
KIBRIS'TA SINAMAK

D. MEHMET DOĞAN

K
ıbrıs, Türkiye’yi, Türkiye 
Cumhuriyeti’ni kuran 
milletlerarası anlaşmaları, 

bu anlaşmalara dayalı olarak sür- 
dürülen dış politikaları en az ya- 
rım asırdır sınamadan geçiriyor. 
Bu sınamalardan geçe geçe bugü
ne gelindi. Şimdi roller değişti, ar
tık Türkiye Kıbrıs’ta sınanıyor.

Kıbrıs konusunun ülkemizde 
bu derecede aktüel olduğu dö
nemler 1950’lerde, İngiltere’nin 
adayı terk etmeye karar verdiği 
günlerde, 1960 sonrası katliam sı
rasında ve 1974 Harekatı sırasın
da olabilir. Peki bu zikredilen ta
rihler dışında Kıbrıs’tan veya Kıb
rıs meselesinden uzak mı kaldık? 
Kalmadık elbette. Kıbrıs meselesi, 
I950’li yılların sonundan beri hiç 
bir zaman gündemimizden çıkma
dı. Türkiye, Lozan’da kesin olarak 
verdiğini bir şekilde almak için, 
hayli gecikmiş olarak da olsa, ha
rekete geçtikten sonra, gizli açık 
teşkilatlar kurarak Kıbrıs’ın Türk 
halkını yönlendirdi. Kıbrıslı 
Türkleri, tekrar Türk kimliğinin 
bir parçası yapmak için atılan 
adımlar, bugünkü durumu açıkla
yacak bir hayli unsura sahip.

1970’lerin ünlü köşe yazarla
rından Ergün Göze, Kıbrıs’taki si
yasî mücadele ile ilgili olarak ya
kınlarda yayınlanan bir yazısında 
bakın neler söylüyor: “Kıbrıs’taki 
muhalefet, iktidara karşı değişik 
fikirlerin sahibi bir diğer parti de

na omuz vermiş bulunmaktadır” 
diyor.

Yazar, Kıbrıs laboratuvarına 
bakarak, Türkiye’yi, Türkiye’nin 
yakın geleceğini görmek yerine, 
bu küçük adaya mahsus dar alana 

-sıkışmış -bir- sonucu—gözümüzün

ğildir. Burada muhalefet lideri M. 
Ali Talat ile partisi ve yandaşları, 
başka bir vatanı, başka bir orduyu, 
başka bir bayrağı temsil etmekte
dirler.”

Yazar, fikirlerini, televizyonla
ra intikal eden bir Kıbrıs haberine 
dayandırıyor. Bu habere göre, 14 
Aralık seçimleri dolayısıyla yapı
lan bir toplantıda CTP lideri M. 
Ali Talat’ın adamları Türk Bayra
ğı asmak istememiş. M. A. Talat 
aylarca önce, televizyonda “Tür
kiye benim anavatanım değil, ben 
Girneliyim” demiş. Hatta, “Türki
ye bazı gericilerin anavatanı ola
bilir ama benim değil” diyesiy- 
miş...

Göze, bunun basit bir nankör
lük olarak nitelenemeyeceği görü
şünde. “Bu, öğretilmiş, gösteril
miş, takviye edilmiş, beslenmiş, 
doyurulmuş, yönlendirilmiş, gü
vendirilmiş, garanti edilmiş, sigor
talanmış bir ihanet çemberidir. 
Bunu anlamak da anlatmak da ko
lay değildir. Sadece şunu söyleyim 
ki dünyada hiçbir ihanet sigorta 
edilememiştir ve bir noktada pat
lak veya çatlak vermiş ve failini 
cezalandırmıştır. Öte yandan Ta
lat ve adamları Türkiye’yi anava
tan saymazken, Kıbrıs Rum Kesi
mi Yunanistan’ı tek vatan say
maktadır. Böylece ‘Türkiye bizim 
anavatanımız değil’ diyen Talat 
ve adamları da Kıbrıs Rumları ile 
beraber Yunanistan vatandaşlığı-

önüne getiriyor.
Herkes açıktan reddetse de, 

Hantington’un “medeniyetler çatış
ması" tezi bugünün revaçtaki şab
lonudur. Hantington, bu tezde iki 
ülkeden bahsetmekte, fakat birisi
ne ağırlık vermektedir. Bu ülke 
Türkiye’dir. Türkiye ona göre, ta- 
rihen “bölünük ülke”lerin başın
da gelmektedir. Türkiyede halk 
kitlesi, gelenekli değerleri muha
faza etmekte, yani toprağın, tari
hin ve aidiyet unsurlarının hakkı
nı vermekte; fakat, yönetici kitle 
batının değerleriyle farklı, hatta 
ona zıt bir tabaka meydana getir
mektedir.

Hantington’un tezini dikkatle 
okuyan birisi, Türkiye’nin “mede
niyetler çatışması” tezinde iç harb 
bölgesinde kaldığı düşüncesine 
varır.

Evet vatan bir, millet bir. Fa
kat fikir başka başka. Fikir farklı
lıklarının her zaman ayırıma yol 
açması gerekmeyebilir. Fakat bu
rada gerçekten ayırıma yol açan 
kritik bir bölünme sözkonusudur. 
Maddî vatanı, milleti böldürmek 
istemeyenler, toplumun aidiyet 
unsurlarının meydana getirdiği 
“manevî vatan” konusunda ta
mamen farklı bir yerde durmakta
dırlar. Bu farklılığın esasını ise, 
“din” konusundaki tutum teşkil 
etmektedir.

Din bir zamanlar, muhtemelen 
Yakın Şark İşleri Konferansı’nda 
kabul edilen konseptten ötürü, ai
diyet unsuru olmaktan çıkarılmış 
ve yeni Türk kimliği tamamen 
sentetik unsurlar üzerine bina 
edilmeye çalışılmıştır. Bu sentetik
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yapılanmanın seyri demokratik 
sisteme geçilmese nasıl tezahür 
ederdi, tahmin etmek güç. Fakat, 
Türkiye çok partili hayata geçtik- 
ten
zandığı için, halkın değerleri de is- 
ter istemez önem kazanmıştır. 
“Din dışı aidiyet”in bir toplumu 
sürükleme gücünden yoksun oldu
ğu işte o zaman görünür hâle gel
miştir.

Halkın kendi değerleri doğrul
tusunda uzlaşmaya dayanan, çatış- 
masız bir Türkiye kurma iradesi, 
başından beri dini aidiyet hane
sinden çıkaranlar tarafından ka
bul edilemez bulunmuştur. Bu el
bette yeni Türkiye’yi kuran ulus
lararası iradeye de uygun düştüğü 
için, dış desteğe de sahip olmuş
tur. Fakat bugün Türkiye, aidiyet 
unsurları veya manevî vatan fark
lılaşması yüzünden ciddi bir ikti
dar çatışmasının ortasındadır.

Bu çatışmanın göstergelerin
den biri de Kıbrıs’tır. Bu adada ya
şayan ve “Türk” olarak tanımla
nanlar üzerinde Türkiye’nin nüfu
zunun giderek zayıfladığı gözlen
mektedir. Bu zayıflamayı, Kıbrıs’la 
sınırlı tutmak konuyu tam olarak 
kavrayamamak anlamına gelir. 
Türkiye, toprakları geniş, nüfusu 
büyük ama milli varlığını koruma 
konusunda enerjisi zayıf bir ülke 
konumuna düşürülmektedir. Bu 
kritik anda, dış etkiler sonucu 
Kıbrıs’ta yaşayan Türk varlığı, ana 
gövdeden koparılabilir. Bu kop
manın Türkiye’yi derinden sarsa
cağından şüphe yoktur.

Tarihî kültürel kırılma, millî 
aidiyet unsurları konusunda anlaş- 
mazlık sonucu Türkiye'de millet 
varlığını ciddi şekilde tahrip et
mektedir. Onun geçmişe, gerçek 
(ve tabii) aidiyet unsurlarına yas
lanarak güçlenmesi nasıl “irtica” 
olarak tesmiye edilebilir? Türkiye 
çürüyüp yok olmamak için kökle

rine dayanmaya çalışıyor, kendile
rine devlet süsü verenler hemen 
“İrtica” kartını çıkarıyor. Geleceği 
kurmak için hukuka, demokrasi
ye, ilme, refaha, hürriyete yöneli
yor, bu sefer toplum olarak farklı 
olduğumuz öne sürülüyor. Halk 
kaderine sahip çıkmaya yelteni
yor; seçimli siyasetin karşısında, 
bürokratik siyaset konumlandırı
lıyor.

KKTC Milli Eğitim ve Kültür 
Bakanlığının yayınladığı Kıbrıslı 
Türklerirı Kimliği ile ilgili kitap
ta Bakanlık mensuplarından Ali 
Nesim şöyle söylüyor: “Her şeye 
meraklı olduğumuz halde tarihi
mize, mezarlıklarımıza, camileri
mize karşı saygımız çok azdır.” (Bu 
hususlarda bakınız, H. Mehmet 
Ateşin: Kıbrıs’ta İslâmî Kimlik 
Dâvası, İstanbul 1996)

Kıbrıs’ta manevî donanımı sı- 
ımiı minyatür Türk topluluğunun 
verdiği sinyal çok önemli; çünkü 
bir müddet sonra, Anadolu’yu da 
etkileyecek bir dönüşümün haber
cisi olabilir. Bu itibarla, uyanma 
mühleti giderek azalıyor.

Kıbrıs’ta ortaya çıkan durum,

şu sıralar en çok din dışı aidiyet 
görüşüne yaslananları tedirgin 
ediyor. Din milletimizin esaslı ai
diyet unsuru değilse, Kıbrıslı türk- 
lerin millî varlıklarını koruma ko
nusunda direnmeleri pek fazla ge
rekmiyor. Coğrafi kimlik o zaman 
ağır basıyor ve bu şekilde ortaya 
çıkan “Kıbrıslılık bilinci” Türki
ye’nin elini zayıflatıyor. Türkiye 
dindar veya dindar olmayan Rum
ların Makarios gibi bir dini lidere 
destek verdiği bir toplumun karşı
sında bulunan Kıbrıslı türklere la
iklik ihraç edeceğine, doğru bir 
milli aidiyet üzerinde gelişmesine 
çalışsa idi, korkulacak bir şey ol
mayacaktı. Farklı millet, her halü
karda varlığını korumak iktidarı
na sahip olacaktı. Bugün Kıbrıs 
üzerinde Türkiye kamuoyunda 
uyandırılan korkular, elbette hak
lı bir sebebe dayanmaktadır. Kıb
rıs— türklerinLJaik kimlikle^ada 
içinde Türkiye’ye bağlı tutmanın 
şartları gün geçtikçe azalmaktadır. 
Çözüm, toplumu şöyle veya böyle 
baskı altında tutarak, krizi 
uzatarak sağlanabilir mi? Siz sab- 
retseniz bile zaman sabreder mi? ■
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BAŞÖRTÜSÜ YA DA
“YEŞİL OTEKI”

ABDURRAHMAN EMİROGLU

E skiden Komünistler “suç
lu” idi; şimdi Müslüman- 
lar!

Eskiden her taşın altında bir 
“Komünist” parmağı aranırdı; 
şimdi “Müslüman” parmağı aranı
yor. 1990’da Sovyetler Birlği’nin 
kesinolâralcçökmesi ve 1991Na- 
to Konsepti ile “Komünizm”in 
yerine “Islâm” m tehdit ilan edil
mesinden bu yana bütün kötülük
ler Müslümanların ve dolayısıyla 
İslâm’ın sırtına yıkılır oldu. 11 
Eylül süreci ise bu yaklaşımı daha 
bir keskinleştirdi, -tabir yerindey
se- ideolojikleştirdi. Şimdi artık, 
İslâmî görünürlüğe ait ne varsa 
(başörtüsü, sakal, sarık, cüppe, ca
mi, Kur’un kursu, medrese...) çir
kin, sevimsiz, kötü ve tehlikeli 
gösterilmektedir.

Evet, eskiden bütün olumsuz 
imajlar Komünist Blok ( ‘Demir
perde Ülkeleri’) için üretilir; bütün 
vahşîlikler, barbarlıklar, insanlık 
dışı uygulamalar komünistlere 
hamledilir, onları küçük düşüren 
fıkralar, söylentiler uydurulurdu. 
Elbette komünizm, komünistler 
pek de öyle masum değillerdi; 
ama onların abartılı kötülükleri 
sayesinde kendini temize çıkaran, 
yaptığı zulüm ve haksızlıkları ör
ten Kapitalist Blok yani “Hür 
Dünya" (!)nın patronu ABD ve 
Batı ülkeleri, bu “kızıl öteki” sa
yesinde egemenliklerini tam 45 
yıl sürdürdüler (1945 Yal ta An
laşmasından 1990’da Soğuk Sa

vaş’m sone ermesine kadar). Şim
di ise, tüm kötülükleri kendisine 
yükledikleri “yeşil öteki” sayesin
de iğrenç egemenliklerini devam 
ettirmek istiyorlar. Üstelik “kızıl 
öteki”, Batı uygarlığının kendi 
içinden ürettiği “seküler” bir düş
mandı; yani Kapitalizm ile Komü
nizm “düşman kardeşler” idi; 
“yeşil öteki” ise Batı’nın yüzyıl
lardır savaştığı kadîm bir düş
man...

/ « t  v  ^

Şimdi Batı, aslî düşmanıyla;
“yeni" ama aslında çok “eski” 
düşmanı İslâm’la savaşıyor!

Mark Jurgensmeyer, Yeni So- 
ğuk Savaş isimli kitabında(1993), 
bir ABD Dışişleri yetkilisinin 
“30-40 yıl önce Komünizm’le il
gilendiğimizden çok daha fazla 
bugün İslâm’la ilgilenmek zo
rundayız.” sözünü aktarıyor. Na
to Genel Sekreteri Willy Claes’in 
1995’te açıkça, “İslâm funda- 
mentalizmi Komünizm’den daha 
tehlikeli” diyerek yeni düşmanı

ilan etmesi, 11 Eylül’ün ertesi 
günlerinde ABD Başkanı G. W. 
Bush’un sürç-i lisan eseri(!) 
“Haçlı Seferleri” ifadesini kul' 
lanması, İtalya Başbakanı Berlus- 
coni’nin “uygar Batı, İslâm dün
yasını medenileştirmek zorun
da” şeklinde konuşması... sözko- 
nusu kadîm savaşın yeniden baş
latılmasından ve “Haçlı zihniye- 
ti”nin tekrar hortlatılmasmdan 
başka bir şey değil.

Aslında, Batı’nın “Islâm fo- 
bisi”nin kökleri oldukça eskilere 
uzanıyor; Hıristiyan Bizans ve 
Avrupa topraklarının İslâm haki
miyetine girişi bu korkunun ilk 
başlangıcını oluşturdu. Hz. Ömer 
zamanında Kudüs, 8 . yüzyılda İs- 
panya’nın fethinden sonra 1 1 . 
yüzyılda Anadolu Müslüman 
Türklerin eline geçti. İki yüzyıl 
süren Haçlı seferleri Batı’da doruk 
noktasına çıkan İslâm düşmanlı
ğının bir sonucuydu ve Batılı top- 
lumlara canlı bir İslam düşmanlı
ğı mirası bıraktı. 14-15. yüzyıllar
da Osmanlılara karşı Haçlı saldı
rıları başlatan Avrupa; uzun süre 
müdafaada kaldıysa da sömürgeci
lik çağında yeniden atağa geçerek 
İslâm dünyasına karşı saldırılarını 
günümüze kadar sürdürdü.

Batılı, tarih boyunca Müslü
manları hep “barbar” , “saldır
gan”, “vahşî” ve “ilkel” öteki 
olarak gördü... Ve Batı’da “Is- 
lâm-fobi” hep canlı kaldı. 11 Ey
lül 2001’de ise bu fobi tekrar 
“hortlatıldı” . Şimdilerde B.Le- 
wis’in “Müslüman öfkenin kö
kenlerinden , bir başkasının 
“Müslümanların Avrupa’yı de
mografik olarak istilası ”ndan 
dem vurmalarının nedeni budur. 
Daha geçen yıl ünlü İtalyan gaze
teci Oriana Fallaci, “Allah’ın ço
cukları fareler gibi ürüyor” diyor 
ve “Avrupa’da yaşayan tüm 
Müslümanların Batı uygarlığı
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için bir tehdit olduğu’’nu vurgu
luyordu. Medeniyetler çatışması 
tezinin mucidi Samuel Hunting' 
ton ise 11 Eylül sürecini “Islâm’ın 
kendi dışındakilerle savaşı” ola- 
rak yorumluyordu.

Anlaşılan o ki; bu “Yeni So
ğuk Savaş” döneminde İslâm, İs
lâmî görünürlük, İslâmî semboller 
hedef alınacak, Müslümanları 
“öcü”, “terörist”, “canavar”, “il
kel”, “pis”... olarak göstermek 
için psikolojik savaşın bütün un
surları kullanılacaktır ve zaten 
kullanılmaktadır da. Son olarak 
sıra, Müslüman kadının en belir
gin alâmet-i fârikası olan “başör- 
tüsü”ne gelmiştir. Tunus ve Tür
kiye gibi ülkelerde pilot uygula
masını yaptırdıkları başörtü yasa
ğını şimdi Fransa, Almanya’dan 
başlayarak küreselleştirme peşin
deler. Bu, İslâm’a karşı başlatılan 
küresel sıcak ve soğuk savaşın çe
şitli yansımalarından sadece biri
dir. Küfür cephesinin yani küresel 
şeytanî güç merkezinin İslâm’a ve 
Müslümanlara karşı çok yönlü sal
dırıları sürecektir; tâ ki Müslü- 
manlar onların “millet”ine (dîn 
haline getirdikleri hayat tarzları
na) tâbî oluncaya kadar.

“Siz onların dîn(millet)lerine 
tâbî olmadığınız sürece, onlar 
sizden aslâ râzı olmaz.” (2/120)

Batı(cılar) bir noktayı kaçırı
yor: “Kızıl öteki” ilan edilip tasfi
ye edilen Komünizm, “seküler” 
bir ideoloji idi; tıpkı çöküşünü yıl
lar yılı “yeşil öteki” ile durdurma
ya çalışan Liberal Kapitalizm gibi. 
İslâm ise beşer ürünü bir ideoloji

İngiltere Mektubu:
“LÂİKLİK ÇILDIRDI!”

KANI TORUN

Y ukarıdaki başlık 18 Ara- 
lık’ta The Guardian’da çı
kan Madeleine Bunting’in 

makalesinin başlığı. Makalenin 
çevirisi 19 Aralık’ta Radikal’de ve 
Zaman’da yayınlandı. Amacım 
makaleden bahsetmek değil, ora
da da bahsedilen Fransa’daki ba
şörtüsü yasağına değinmek. Bu ya
sak her ne kadar Fransa’da başla
yacaksa da gerek tarihi gerekse 
AB dolayısıyla Avrupa’da her yer
de tartışılıyor; dolayısıyla İngilte
re’de de.

Tabii İngiltere ile Fransa’yı bu 
konuda karşılaştırırken olayı ta
rihsel arka planıyla birlikte ele al
mak gerekiyor. Fransa’da laiklik 
din ile yani kiliseyle kavga ederek 
ve kiliseyi tahakküm altına alarak 
ve tüm kamu alanlarından dışla
yarak gelişmiş; oysa İngiltere’de 
laiklik dinle barışık bir gelişme iz
lemiş, süreç barışçı bir şekilde ge
lişmiş ve İngiltere’de hala din-bir 
şekilde kamu hayatını etkiliyor. 
Mesela kraliçe hala resmen Angli
kan kilisesinin başı. Hatta kraliçe
nin unvanları sayılırken (bana 
Kanuni’nin Fransuva’ya mektubu
nu hatırlatıyor, tabii bu o kadar

_degiÎ7 "edÎDîn”dır; bir yaşama Bi- uzun değiTF'îngiltere’nin, İskoç-

belirli bir iman. Hatta deniyor ki 
Prens Charles bu ibareyi sadece 
“faith” olarak değiştirmek istiyor; 
böylece artık çok kültürlü ve dinli 
hale gelmiş İngiltere’deki diğer 
dinleri de tanımış olacak. Anlat
mak istediğim şu ki, halihazırdaki 
laiklik uygulaması dinle barışık bir 
uygulamadır.

Şimdi tekrar Fransa’ya döner
sek; bu uygulamada sebep olarak 
kullanılan anahtar bir kelime var 
ki, bu çok önemli; kimse bu konu 
üzerinde pek durmuyor. O da en
tegrasyon. Fransızlar Müslüman
ların Fransız toplumuna entegre 
olmadıklarını, dinin bunu önledi
ğini söylüyorlar. Aslında Alman
lar da Türkler için aynı şeyi söylü
yor; ancak orada Yeşillerle koalis
yon yapan bir hükümet olduğu 
için henüz Fransızlar kadar ileri 
gitmiyorlar. Eğer Hıristiyan De
mokratlar iktidara gelsin, görürsü
nüz, aynı şeyler orada da başlaya
cak. Çünkü kalkış noktası yanlış; 
ırkçı ve baskıcı. Ne demek enteg
rasyon? Onlar gibi olmak, tüm 
farklılıklarınızın törpülenmesi, 
kendi kültürünüze yada dininize 
ait değerleri yontup o toplumla
kaynaşmanız. Kısaca onlar gibi ol
manız. Yani en iyi yabancılar on
ların gözünde onlar gibi giyinen, 
onlar gibi yiyip-içen, onlar gibi 
yaşayanlar. Yani renginizin dışın
da her şeyi değiştireceksiniz. Kaldı 
ki bunun bile sizi koruma garanti-

çimidir, İlâhi temele dayalı bir ha
yat nizamıdır. Müntesipleri çeşitli 
sıkıntılar çekse de kıyâmete kadar 
var olacak ve insanlığın yegâne 
“kurtuluş ümidi” olmaya devam 
edecek tek alternatiftir. ■

ya’nm, Galler’in, K. İrlanda’nın 
kraliçesi, Commonwealth’in başı” 
dendikten sonra “defender o f the 
faith" denir. Yani “imanın müda
fii”. Burada kastedilen Hıristiyan 
imanı; çünkü “the faith" diyor yani
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sLyok.Çünkü ırkçılar kendileri gk. 
bi inanan ve yaşayan siyahlara sırf 
renklerinden dolayı saldırıyor. 
Dolayısıyla her halükârda siz “öte
ki "siniz. Eğer her durumda öteki 
olarak kalacaklarsa bu insanlar 
neden kendi kültürlerini ve dinle
rini terk etsinler ki!? Fransa, laik
liği bir din gibi algılıyor ve kendi
lerine direnen dine (İslam’a) açık
ça savaş açıyor. Dikkat ederseniz, 
Fransa’daki diğer dini kuruluşlar 
da bu yasağa karşı çıktılar. Yani 
savaş dine karşı.

Bu mücadele yarın öbür gün 
A B’de başlayacak. Fransa-Alman
ya bloğu bu mücadeleyi oraya da 
taşıyabilirler. Zaten papalığın AB 
anayasasında Hıristiyanlığa atıf 
yapılması konusundaki isteğini 
reddettiler. Bizim hükümet de bu 
konuda onları desteklemiş ve AB 
anayasasının laik olması konusun
da bastırmış, gazetelere bakılırsa. 
Keşke yapmasalardı. Eğer Hıristi
yan köklere atıfta bulunulsaydı, 
Müslümanlık da o anayasaya ekle
nebilirdi. Halen yaşayan milyon
lar ve Türkiye’nin katılımıyla olu
şacak 100 milyona yaklaşan bir 
nüfusun taleplerini gözardı ede
mezlerdi. Bu laiklik dininin mün-

tesipleri İslam’a düşmanlıkta Hı- 
ristiyanlardan daha şeditler benim 
gözlemlerime göre.

Gelelim tekrar İngiltere’ye: 
Burada kullanılan anahtar kelime 
ise entegrasyon değil, “multicul- 
turalism” yani çokkültürlülük. 
İngiltere etnik azınlıklarla ilişkile
rinde bu anahtar kelimeyi kullan
dığı için farklı kültürlere mensup 
olmak, farklı dini pratiklere sahip 
olmak bir tehlike değil, bir zen
ginlik olarak görülüyor. İnsanların 
inanan bir Müslüman, Hindu ya 
da Sikh olarak iyi bir British ola
bileceğine inanıyorlar. En azından 
büyük çoğunluk böyle düşünüyor 
ve ‘establishmerıt’ (müesses nizam) 
da bu yönde bir politika uygulu
yor. Bu yüzden burada başörtülü 
bir kadını, ya da sarıklı bir Sikh’i 
bankada, hastanede, hatta polis 
teşkilatında çalışırken görebilirsi
niz. Evet polis teşkilatı başörtülü 
bayan polisler için özel üniforma 
hazırlattı. Okullarda, hatta ilko
kulda bile çocuklar başını örtebili
yor ve kimse karışmıyor (kamu 
okullarında). Hatta işe başvuru
nuzda ya da çalışırken bu konuda 
size karşı bir ayrımcılık uygulandı
ğı ve haksızlık yapıldığına inanı

yorsan ız (işveren özel sektör de ol- 
sa) eşit fırsat komisyonuna şika
yette bulunabilirsiniz. Bu yolla 
tazminat alan Müslümanlar var.

Bu mevzuyla ilgili bir-iki 
anekdot aktarmak istiyorum. Bi
rincisi burada (Manchester’da) bir 
yerel gazetede çıkan bir haber: 
Manchester’dâki polis merkezinde 
(Emniyet Müdürlüğü) mescit ya
pılması ile ilgili. Habere göre 
Müslüman polislerden birinin 
merdiven altında namaz kıldığı 
görülünce (sıkı durun, ceza verme 
ya da işten atma değil) bir mescit 
ihtiyacı olduğu anlaşılmış ve bina
da bir oda mescit olarak ayrılmış. 
İkincisi bizzat bizim aile ile ilgili. 
Doktor olan eşim Sağlık Bakanlı
ğına bağlı bizdeki Sağlık Müdürlü
ğü muadili bir kurumda halk sağlı
ğı uzmanı olarak çalışıyor. Yani 
nispeten otonom olan hastane gi
bi değil, direkt idari görevde. Ça
lıştığı kurumdaki “politically cor
rect” yani sosyalist olan amiri Dr
S.Watkins ona ilk görüşmesinde 
başörtülü olduğu için, namaz vs. 
gibi dini ibadetlerde bir yardıma 
ihtiyacı olursa (yer vs.) hiç çekin
meden bildirmesini söyledi. Yani 
yaklaşım senin işini nasıl kolaylaş
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tırırız yönünde. Bu da son derece 
akıllıca. Çünkü insanları kılık kı
yafetine göre değil de vasıflarına 
göre işe alırsanız ve onların olabil-

de ulaştığı boyutlar bilim adına 
yapılan bağnazlığın hangi derece
ye varabileceğini göstermesi açı
sından çok ilginç. Onun için bu

mak için araştırmalara devam et
mek istemektedir. Ancak onun 
çalışmasını itibarlı tıp dergisi Lan- 
cet’te yaymlaması(1998) ile bir-

diğince kendilerini özgür 
melerini sağlarsanız işten daha 
çok verim alırsınız. Maksat üzüm 
yemek ise işin doğrusu bunların 
yaptığı. Bunları İngiltere propa
gandası için anlatmıyorum. Son 
zamanlarda Türk medyasında hat
ta İslâmî duyarlığı olanlarda bile 
devlet görevlilerinin başörtüsü 
örtmesinin yasaklanmasını doğru 
gören bir anlayış var. İngiltere’de 
sorun olmayan hatta tam tersine 
pozitif yönde kullanılan bir şey 
Müslüman ülkede niye oluyor an
lamış değilim.

Bu konuyla ilgili bir saptama 
daha yapmak istiyorum. Bu Ang- 
lo-sakson kökenden dolayı bu an
lattıklarımın benzeri ABD’de de 
mümkün. 11 Eylül sonrasında ya
şadıkları güvenlik histerisine rağ
men bu konuda ABD hala Avru
pa’dan çok farklı. İnternet üzerin
den ABD Müslümanlarının ha
berlerini de takip ettiğimden bu
nu biliyorum. Bu konuya ilişkin 
son olarak şunu söylemek istiyo
rum, Fransa bu işten kaybedecek. 
Bu yasak entegrasyona değil daha 
çok bölünmeye kapı açacak. Bunu 
ideolojik bir saptama olarak gör
meyin, makul düşünen herkes bu
nu söylüyor.

Şimdi bahsedeceğim ikinci konu 
biraz tıbbi, ancak herkesi ilgilen
diriyor:

Son yıllarda İngiltere’de

hisset- hikayeyi ve üzerine yapılan tartış- 
maları kısaca özetlemek istiyo-

likte “scientific establishment" (top- 
rağı bol olsun, Fayeraband’in de
diği gibi buna bilim kilisesi diyebili
riz) karşı saldırıya başlar. Önce 
araştırmanın devamı için gerekli 
fon kesilir. Sonra ekibini dağıtır
lar; bazılarını tehdit eder, bazıları
na -mesela en yakın arkadaşma- 
prof.luk verirler. Sonra bakanlık 
saldırıya geçer; dört koldan propa
ganda yayını başlar. Ben o günleri 
hatırlıyorum; tv’de sık sık 
MMR’in güvenli bir aşı olduğu ya
yınlanmaya başladı. Adamcağızın 
telefonu dinlemeye alınır ve en 
sonunda araştırma birimini kapa
tılır. Ancak Dr Wakefield 
ABD’de bir vakıf tarafından davet 
edilir ve çalışmalarına onlar fon 
sağlarlar; halen orada araştırma 
devam ediyor.

Bu arada İngiltere’de daha ön
ce %98’ler düzeyinde olan aşı yüz- 
desi %70’lere düşer. İlginçtir dün 
akşam tv’de halkın bu konuda ne 
düşündüğünü öğrenmek için yapı
lan bir araştırmadan sonuçlar 
açıkladılar ve halkın büyük kısmı 
bu konuda devlete güvenmiyor ve 
hala aşıya şüpheyle bakıyor. İn
sanlar bu işin ilaç şirketlerinin bir 
tezgahı olduğunu düşünüyorlar ve 
hâlâ aşı yüzdesi çok düşük. Dev
let tek kızamık aşısı sağlamıyor ve 
insanlar bazen 300-400 pound 
ödeyip çocuklarına sadece kıza
mık yaptırıyorlar. Başbakana ço
cuğuna MMR yaptırıp yaptırma
dığını sordular, cevap vermedi

Olayın kökeni MMR yapılan 
çocuklardan bazılarında otizm ge
lişmesi üzerine bunların anneleri 
tarafından yapılan araştırmayla 
başlıyor. Evet anneler tarafından. 
İlginçtir hiçbir tıbbi ve bilimsel 
formasyonu olmayan bu anneler 
sadece annelik içgüdüsüyle ve in
terneti kullanarak bu aşıyla ilgili 
bir şeylerin yanlış gittiğini doktor
lara anlatmaya çalışıyorlar. Tabii 
ki doktorlar dinlemiyor. Anneler 
çocuklarının iki yaşma kadar nor
mal bir gelişme gösterdiğini, fakat 
hemen MMR aşısı akabinde ba
ğırsak bozukluğu ortaya çıktığını 
ve aşının tekrarından sonra ço
cuklarının değiştiğini ve çevreyle 
uyumunu kaybedip otistik hale 
geldiğini gözlüyorlar (otistikler 
hakkında fikir edinmek için Dus
tin Hoffman’m “Yağmur Adam” 
filmini öneririm). Bunu anlatma
ya çalıştıklarında doktorlar ya 
bunları tersliyor ya da kibarca 
MMR’in nasıl güvenli bir aşı ol
duğunu tekrarlıyorlar. Yalnız bir 
doktor bunlara inanıyor: Dr And
rew Wakefield. Bir gastroentero
log (mide bağırsak hastalıkları uz
manı) olan Dr Wakefield aynı za
manda iyi bir araştırmacıdır. Ro
yal Free Hospital’da bir araştırma 
programı yürütmektedir. O, bu 
çocuklarla ilgilenir ve 12 vakada 
aşı sonrasında bağırsak’da virüsün

MMR (kızamık, kızamıkçık, kaba- 
kulak) aşısı ile ilgili büyük bir tar
tışma var. Geçen hafta televiz
yonda bu konuyu hikaye eden bir 
program, arkasından da bir tartış
ma yayınlandı. Olay aslında basit 
bir bilimsel tartışma gibi görünse

tahribat yaptığı ve bu yolla beyin
de kalıcı hasar meydana getirebi
leceği konusunda çalışma yapar. 
Aslında Dr Wakefield de aşıya 
karşı değildir, ancak bu iki olay 
arasında gerçek anlamda bir ilişki 
olup olmadığı konusunda emin ol-

muhtemelen yaptırmadı; çünkü 
yaptırsa ‘yaptırdım’ derdi.

Olayın en önemli tarafı da bir 
bilim adamının sadece bir bilim 
adamında gerçekte olması gere
ken şüphecilik olduğu için yargısız 
infaza tabi tutulmasıydı. Yani bi-
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lim bizim her şeyden şüphe etme
mizi istiyor, fakat kendinden asla. 
Bu anlamda bilim gerçekten bir 
din haline geldi, üniversiteler bu
nun kilisesi, prof.lar da papaz (rec-

ORTADOGU’YU
DÖNÜŞTÜRMEK KİME DÜŞER?

torırektör ve decan:dekan da birer
kilise unvanıdır zaten). Bu arada 
işin magazin kısmıyla ilgili bir şey 
eklemek istiyorum: İstatistiklere 
göre özürlü çocuğu olan evlilikle
rin %80’i ayrılma ile neticeleni- 
yormuş (daha doğrusu kadın çocu
ğa bakıyor erkek başka kadına gi
diyor). Bu ayıp da biz erkeklere ye
ter sanırım.

TEVFIK EMİN

Son olarak 25 Aralık Christ- 
mas(Noel) Bayramı ile ilgili iki 
şey söylemek istiyorum:

Birincisi, Anglikan kilisesi 
başpiskoposu Dr Rowan Williams, 
Christmas dolayısıyla yaptığı ko
nuşmada açıkça ABD ve İngiltere 
hükümetlerini, Guantanemo’daki 
tutsaklara ve İngiltere’de benzer 
durumda tutulan Müslümanlara 
(İngiltere’de de 11 Eylül’den sonra 
çıkarılan bir yasayla terörist oldu
ğundan şüphelenilen yabancılar 
mahkemeye çıkarılmadan süresiz 
hapiste tutuluyor) yapılan mu
amele ile ilgili şiddetle eleştirdi. 
Bu uygulamaların Müslümanları 
aşırılığa iteceğini söyledi. Dr Wil
liams Irak’da savaşa da karşıydı.

İkincisi, bu bayramın dini ni
teliğinin neredeyse kaybolup artık 
bir tüketim ritueline dönüşmüş ol
ması. Mağazalar yıllık satışlarının 
%50’sini bu dönemde yaptıklarını 
açıkladılar. Gerçekten de insanlar 
çılgın bir şekilde alışveriş yapıyor
lar (illa paraları olduğundan değil, 
çoğu kredi kartlarına yükleniyor).

Şimdilik bu kadar.
Allah’a emanet olun. ■

G özden kaçırılmaması gere
ken iki nokta:

1) Amerika ne, neyi; Ameri
ka’yı kim(ler) temsil ediyor?

2) İslam Dünyası ne, neyi; İs
lam Dünyasını kim(ler) temsil 
ediyor?

Evet, bugünlerde temsil soru
nunun yeniden ve bu defa ger
çekten tartışılması kaçınılmaz 
görünüyor. Zira temsil sorunu 
tartışılmadan demokrasi, liberal 
kapitalizm gibi kavramsal tartış
malar anlamsız, dahası zeminsiz 
kalacaktır. Amerika’nın gele
neksel olarak neyi temsil ettiği 
ile birlikte bugünlerde yönetici 
kadronun da neyi temsil ettiği 
sorulması ve cevaplanması ge
rekli önemli sorulardır. Elbette 
bu sorular kadar can alıcı/yakıcı 
sorular ise İslam dünyasının ne
yi, İslam Dünyasını kimlerin 
temsil ettiği sorularıdır.

Kendisini çoğulcu demokra
si, liberal kapitalizm(adma her 
ne kadar ekonomi ya da serbest 
ticaret deseler de) ve barışçıl as
kerilik gibi kavramsal ve pratik 
parametrelerle tanımlayan 
ABD, bugün bütün bu kavram
sal alanların daha militer bir yo
rumuna sahip kadro tarafından 
yönetiliyor. Bu kadro malum 
kavramların, özellikle 11 Eylül 
sonrası oluşan zemin sayesinde, 
daha güvenlikçi, militer yoru

munun dışında kendisine mesi- 
hâne(mesianik) bir rol de biçmi
şe benziyor. Ortadoğu’da (Or- 
yantalistik coğrafya tanımı içeri
sinde) İslam’ın tarih sahnesine 
çıkışını müteakip 50 sene içeri- 
sinde gerçekleşen Müslüman ik
tidarına son vermek, mümkünse 
İslam’ın dünya üzerindeki iddi
alarını kontrol altına almak; de
ğilse onu yok etmek için kurgu
lanan zihinlerle karşı karşıya ol
duğumuzu idrak etmede elimizi 
çabuk tutmalıyız. Anglo-sakson 
bir dinî ve siyasi gelenek devral
mış olan ABD, dünyaya bu ek
senli bakışını sürdürmek zorun
da, zira bu genetik kodlarının bir 
gereği; İçerisinde sömürgecilik 
genleri barındıran bir yapı, dün
yaya klasik sömürgeci güçlerin
den çok da farklı bakamaz elbet
te. Ancak tarihsel ve coğrafi ko
numunun verdiği birtakım avan
tajlar sayesinde üslup ve usul ba
kımından daha maharetli, kıv
rak olduğunun hakkını vermeli
yiz. İşte size bir örnek:

"2.Dünya Savaşı’mn bitimin
den hemen sonra ABD kendisini 
Avrupa’nın uzun dönemli dönüşü
müne vakfetti.”

Bu sözler Bush yönetiminin 
ulusal güvenlik başdanışmanı 
Condoleezza R ice’m 7.8.2003 
tarihli The Washington Post’da 
yayınlanan bir makalesinden
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alıntı. Aslında ■ Alman- 
Fransız eksenli Avrupa ile 
kanlı/bıçaklı olan
A BD ’nin fedakarlığın- 
dan(!) dem vuruyor. ABD 
bahsettiği dönemde Avru
pa ve Japonya’nın kalkın
ması için elinden geleni 
yapmalıydı, zira küresel bir 
güç olabilmesinin yolu ar
tık ekonomik tahakküm
den geçiyordu ve eğer üret
tiğini satabileceği bir dün
ya olmasaydı, A BD ’nin 
muazzam gücünün hiçbir 
kıymeti kalmayacaktı. Ay
rıca bu yolla Avrupa ve Ja
ponya’yı askeri-endüstri 
alanında kendisine mah
kum edebilecekti. Dolayı
sıyla hiçbir büyük güç ‘ba
basının hayrına’ kimseye yardım 
etmez!

Gelelim sömürge dünyasının 
tanımladığı coğrafya olan Orta
doğu’ya.. Yeni Oryantalist ola
rak da adlandırabileceğimiz bir 
bakışla ‘süpergüç un ulusal gü
venlik başdanışmanı Rice yazısı
na şöyle devam ediyor:

“Toplam  300 milyon insanın 
ve 22 ülkenin bulunduğu Ortado
ğu'nun bütün yıllık geliri, 40 mil
yonluk Ispanya’nın gerisinde. Ön
de gelen Arap aydınlarının, siyasi 
ve ekonomik ‘özgürlük açığı’ de
diği şey yüzünden bütün bölge geri 
kalmış durumda. Birçok ülkede 
hüküm süren umutsuzluk, nefrete 
dayalı ideolojileri besleyen verimli 
bir toprak; insanları üniversite eği-

Condoleezza Rice

ka’nın güvenliği açısından daimi 
bir tehdit.”

11 Eylül sonrası küresel siya
setin karakterini değiştiren poli
tikaların mimarlarından Rice, 
ABD’nin Irak işgali ile ilgili ola- 
raksa şunları söylüyor:

“Savaşa girdik çünkü... Göre
vimiz, Ortadoğu’da daha fazla de
mokrasi, hoşgörü, refah ve özgür
lük isteyenlerle beraber çalışmak. 
Bu, kitle imha silahlarını üreten, 
kullanan ve geliştiren bir rejimdi; 
terörle bağlantıları vardı; başlca ül
keleri iki kez işgal etmişti; uluslara
rası toplumun iradesine ve 12 yılda 
17 BM kararına uymayı reddet
mişti. Yani asla silahsızlanmayaca
ğının ve dünyanın adil taleplerine 
uymayacağının' işaretlerini fazla-

timlerim—liariyerlerini ve ailelerini sfyîa vermişti. Bugün bu tehdit öf- °^™ tortaya-koymalan

daha sıkı bir çalışma içine gire
ceğiz-■ Operasyonların sona 
ermesinden bu yana geçen  
100 günde Irak halkı ülke
yi tekrar eline aldı ve daha 
umutlu bir geleceği inşa et
meye koyuldu.”

Böylesi bir bakış dahi İs
lam Dünyasının durumunu 
gözler önüne koymaya yeter- 
lidir. Kendi potansiyelinin 
farkında olmayan, içeriden 
oryantalistçe bir bakışla ikti
dar süren dikta rejimlerinin 
baskısı altında inleyen ve en 
önemlisi geleceğimizi temi
natı olan vahiyle irtibatını 
büyük ölçüde koparmış İs
lam Dünyası acaba bu du
rumdan hiç mi sorumlu de
ğil? Evet, “Nefislerimizde 

olanı değiştirmedikçe durumu
muz değişecek değildir...” İşte si
ze bir batılının (Rice’ın) ağzın
dan sahip olduğumuz ve hareke
te geçirmediğimiz, dolayısıyla 
Batılıların lütfuyla gerçekleşti
rilmesini beklediğimiz potansi
yelimiz:

“Muazzam potansiyel... Bü
tün sorunlarına rağmen Orta
doğu muazzam potansiyele sa
hip bir bölge. Dünyanın en büyük 
üç dininin doğum yeri ve ruhsal me
kânı; eğitim, hoşgörü ve ilerlemenin 
en eski merkezi- Daha geniş siyasi 
ve ekonomik özgürlüğe ve daha iyi 
eğitime sahip olduğunda, çağımızı 
yalpalayacak çok sayıda yetenekli ve 
becerikli insanı barındırıyor.

Amerika, potansiyellerini tam 
konusunda

bırakıp kendilerim havaya uçurma
ya ve mümkün olduğunca fazla 
masum insanın hayatına l<astetme- 
ye ikna eden ideolojiler bunlar. Bu 
ideolojilerin takipçileri bölgesel is
tikrarsızlığın l<aynağı ve Ameri-

tadan kalktı. İsrailliler ile Filistinli
ler arasında barışa doğru yeni 
adımların atılmaya başlandığını 
şimdiden görüyoruz. ABD bu 
adımları destekliyor; bu süreçte 
bölgedeki dost ve müttefiklerimizle

Ortadoğu halklarına yardım etme
ye kararlı. Bu işten vazgeçmeye
ceğiz, Amerikan halkı ve dünya 
için daha fazla güvenlik istediğimiz 
kadar, bölge insanları için de daha 
fazla özgürlük istiyoruz” m
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NIÇIN ERBAKAN?
sahtecilik yaptılar, öyle mi? Yani 
şimdi hayatları yüz kızartıcı suç iş- 

-lemekle geçenler ve bunların suç 
ortakları insafsızca ve utanmadan 
“sahtekar” manşetleri attılar diye

MEHMET BEKAROGLU

N
için Refah Partisi, niçin 
sayın Necmettin Erba- 
kan?

Türkiye’de kaç siyasi parti var, 
kaç vakıf, kaç demek, kaç sendi
ka, oda, birlik vs. var? Bunların 
kaçı değişik vesilelerle kapatıldı, 
kaçının hesapları incelendi? Ka
çının başkanı, yöneticileri mah
kemeye verildi?

Kampanyalarında milyonlarca 
dolar harcayan kaç siyasi parti 
var, bunların kaçına “bu paralan 
nereden buldun, nasıl harcıyorsun?" 
diye soruldu?

O halde niçin Refah Partisi, 
niçin Milli Görüş lideri Necmet
tin Erbakan?

Sayın Erbakan ve arkadaşları 
devlette defalarca ve yıllarca gö
rev yaptı, bir çoğu bürokraside so
rumluluk gerektiren önemli mev
kiler işgal etti, bakanlıklar yaptı. 
Sayın Erbakan bu ülkede üç kez 
Başbakan Yardımcılığı yaptı, 54. 
Hükümet’in de Başbakanıydı. Bı
rakınız mahkemelere gitmeyi, bir 
kere olsun bir teki için yolsuzluk 
iddiası söz konusu olmamıştır. 28 
Şubat’m fırtınalı günlerinde ba
kanlar ve hükümet hakkında de
falarca gensoru ve soruşturma 
önergeleri verilmiştir ama bunla
rın bir tanesinin bile konusu yol
suzluk olmamıştır, olamamıştır. 
Hiç kimse sayın Erbakan hakkın
da yolsuzluk isnadında bulunama
mıştır. Türlü iftiralar ve çamur at-

kanlar hakkında yolsuzluk gerek
çeleri ile verilen soruşturma öner
geleri, dokunulmazlık dosyaları 
var.

Niçin bütün bunlar için değil 
de sayın Erbakan için manşetler 
atılıyor?

Defalarca Hükümet sorumlu
luğu alan, devlet bütçesini yön
lendiren, ihaleler yapan, milyar
larca dolarlık, katrilyonlarca lira
lık işlemlerin altına imza koyan, 
trilyonlarca liralık örtülü ödeneği 
yöneten insanlar, hiçbir usulsüz
lük, yolsuzluk yapmadılar da ken
di partilerinin paralarını çaldılar,

Milli Görüş kadroları sahtekâr mı 
oldu?

Erbakan’m ne yaptığını biz 
biliyoruz, millet de biliyor; ama 
bir kere daha tekrarlayalım:

- Erbakan, kısa süren Hükü-

malarm yapıldığı o günlerde kim
se böyle bir şeye cesaret edeme
miştir.

Diğer hükümetlere bakın; kaç 
yolsuzluk önergesi verildi, kaç 
yolsuzluk soruşturması açıldı? 
Yolsuzluk gensoruları ile düşürü
len bakanları ve hükümetleri 
kimse unutmadı. Şu anda Meclis 
gündeminde başbakanlar ve ba-

met döneminde havuz sistemi ku
rarak, milletin kanını emen ranti
yenin hortumlarını kesti, yıllarca 
dönen haram tekerleklerine ço
mak soktu; onun için Erbakan’a 
kin kusuyorlar.

- Erbakan rantiyeden kestiği
ni memura, işçiye, çiftçiye, emek
liye, dula, yetime verdi. Erbakan, 
“bu ülkede aç ve açıkta insan kal
mayacak” dedi. Onun için Erba- 
kan’dan nefret ediyorlar, kin ku
suyorlar.

-Erbakan, bu millete, tüm çı
kar çevrelerinin baskıları ve en
gellemelerine rağmen bu ülke in
sanının bu ülkeyi yönetebileceği
ni gösterdi. Onun için Erbakan’a 
kızıyorlar.

- Erbakan, bu millete alterna
tifleri gösterdi, denk bütçeyi, enf
lasyonu düşürmeyi, borçlanma- 
mayı, faizleri düşürmeyi gösterdi. 
Onun için Erbakan’a tahammül 
edemiyorlar.

- Erbakan, borçlanmanın, fa
izin, rant ekonomisinin sonunun 
olmadığını söyledi, tüm engelle
melere rağmen üretim ekonomisi
ni ayağa kaldırdı, döneminde na
muslu sanayiciler, tüccarlar, es
naflar, çiftçiler altın yıllarını ya
şadılar. Onun için Erbakan’ı yok 
etmek istiyorlar.

- Erbakan, yabancılara “hayır” 
denilebileceğini, onurlu durulabi- 
leceğini gösterdi. Onun için Er- 
bakan’ı siyasetin dışına itiyorlar.

- Erbakan, millete hafızasını
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hatırlattı, gücünü, imkanlarını, 
coğrafyasının önemini, tarihi mi- 
rasını gösterdi. En çok da bundan 
ürktüler, onun için Erbakan’dan

hortumladı, kimler devletin kasa
sım, milletin cebini boşalttı? 
Hangi sözde iş adamı, hangi med
ya patronları sahte evrak düzenle-

Hayır, millet bu haksızlığı, bu 
insafsızlığı, bu çirkin infazı asla 
kabul etmeyecektir. Milli Görüş 
kadroları, milletin davası için bir

çok korktular.
- Erbakan, “faiz bizi ve bizim 

gibi sömürülen ülkeleri batırıyor” 
dedi. Erbakan, sömürgeciliğin ye
ni adı olan neo-liberalizm ve kü
reselleşmenin ipliğini pazara çı
kardı, emperyalizme ve dünya Si
yonizm’ine savaş açtı. Erbakan, 
D-8’i kurdu, tüm geri kalmış ülke
lere, İslam coğrafyasına, diktatör
lüklere karşı millet seçeneğini 
gösterdi. Erbakan, bu ülkelerin 
baskı altında inleyen, sömürülen, 
aç bırakılmış insanlarına umut ol
du, örnek oldu. Onun için Erba- 
kan, dünya patronlarını, Siyo- 
nistleri, sömürgecileri, diktatörle
ri ürküttü, korkuttu.

Elbette boğazına kadar siyase
te batmış olan yargı kararını ver
di. Ama tarihin yargısı devam 
ediyor. Milletin vicdanı, maşeri 
vicdan da yargılıyor. Ve asıl kalı
cı olan milletin yargısıdır, tarihin 
yazacaklarıdır.

Kimler milletin milyarlarca 
dolarını çaldı, kimler bankaları

yerek devlet ihalelerine girdi, ömür harcamış liderlerine yapılan
bunların suç ortakları hangi siya
setçilerdir, kimler gece yarısı ko
nutlarda kimlerle banka pazarlık
ları yaptı? Kimler yüz kızartıcı 
suçlar işledi, kimler yüz kızartıcı 
suç işleyenlerin suç ortaklan oldu, 
hangi köşe yazarı patronunun iş 
takipçisi, ricacısı, tehditçisi, şan
tajcısı oldu? Kimler hortumcula- 
rm devlete olan milyonlarca do
larlık borçlarını erteledi? Bu soru
ların tamamının cevabı vardır, bu 
yüz kızartıcı suçların faillerini bu 
millet tanıyor. Belki mahkeme 
kararları olmayacak ama tarih 
bunların tamamını not edecektir.

Şimdi, bütün bunları yapan
lar, hayatları yüz kızartıcı suç işle
mekle geçenler, milletten çaldık
ları ile kurdukları kulelerinde 
oturacaklar ve milletin davacısı 
olmuş, bir ömür milletin refahı, 
özgürlüğü ve onuru için çalışmış 
sayın Erbakan ve arkadaşları için 
“sahtekar” manşetleri atacaklar, 
öyle mi?

bu insafsız, bu çirkin ve seviyesiz 
saldırıyı sahiplerine iade edecek- 
tir.( —)

Bütün bunlar geçecektir. Mil
let de tarih de yargısını işletmek
tedir, sonunda hepimiz kesin yar
gı gününde toplanacağız. Milli 
Görüş yoluna devam ediyor, mo
raliniz bozulmasın; millet sizi terk 
etmedi. Milletin susması takati
nin kalmamasındandır. Siz ne 
hissediyorsanız millet de aynısını 
hissediyor. Hiç kuşkunuz olmasın; 
bu millet ayağa kalkacak. Ayağa 
kalkacak ve üzerindeki tüm ağır
lıkları, sülükleri, kanını emenleri 
atacaktır. Hiç şüpheniz olmasın, 
bu millet ayağa kalkınca tüm 
mazlum milletler ayağa kalkacak
tır. Türkiye buna doğru gidiyor, 
bölgemiz buna doğru gidiyor, 
dünya buna doğru gidiyor. Hepi
miz faniyiz, hepimiz geçiciyiz, 
ama bu yüce dava kalıcıdır, bu 
bayrak hiç yere düşmez, düş
meyecektir.

Nazlı Ilıcak: Erbakan’ın Suçu “Muhalif Olmak
... Erbakan “resmi ideoloji” ile takışmasının faturasını 

ödüyor. Meselâ o, bir M esut Yılmaz olsaydı, bugün Bod

rum ’daki ve Beykoz’daki muhtelif evlerinde zengin bir ha
yat sürer, üstelik bir futbol kulübünün başkanlığına gel

meyi bile hayal edebilirdi. 0  bankasının içini boşaltan bir 

medya patronu olsaydı, BDDK ile pazarlığa oturur, milyar

larca dolarlık borcunu libor artı yarım faizle 15 yıl erteler, 
ayrıca bununla da yetinmez, bankasını geri alabilmek için 
özel kanun çıkarmayı bile başarırdı. Am a o bir politikacı. 
Üstelik, derin devlet ile ters düşm üş bir politikacı. 0  za
man vur abalıya! (...)

Erbakan olmasaydı, Tayyip Erdoğan veyahut Abdullah

aday yapması da, “başörtülü kadınlara çağdaş bir model 
gösterme açısından" önemliydi. Maalesef “derin devlet” 

köhne düşüncelerden kurtulamadığı için bu adımın 

ehemmiyetini kavrayamadı.(...)
Erbakan çeşitli görevlerde bulundu; adı hiçbir zaman 

yolsuzluğa karışmadı. Ne onun, ne de bakanlarının adı. 
Şimdi siz tutmuş onu, partisinin parasını zimmetine geçir

mekle suçluyorsunuz. (...)
Erbakan banka hortumlamadi; ihaleye fesat karıştırıp, 

devleti zarara uğratmadı; gereğinden fazla enerji bağlan

tısına girip Türkiye’yi al veya öde çıkmazına da sokmadı. 
Erbakan ne üç misli fiyatla inşaat yapan bir Nato müteah-

Gül veyahut Bülent Arınç olmazdı. Hatta AK  Parti olmazdı. 

Erbakan’ın önderliğini yaptığı Milli Nizam, Milli Selâmet, 

Refah Partisi ve Fazilet Partisi birbirinin eşi olmadı. Her de- 

fasındaparti biraz daha dışa açıldı, çekirdek yönetici kad
ro aynı kalmakla birlikte, harekete yeni isimler katıldı.(...)

Fazilet döneminde, Erbakan’ın, Oya Akgönenç ve beni 

partiye davet etmesi, belki bugün AK Partililerin cesaret 

edemeyeceği kadar büyük  bir adımdı. Merve Kavakçı'yı

hidi; ne basın yayın organlarını özel çıkarı için kullanan bir 
medyapatronu. Düşüncelerini beğenmeseniz, konuşması 

sizi şoke etse, hayalleriniz aynı noktada buluşmasa dahi, 
o bir politikacı; demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru. Di

yelim  ki partisi kapatıldığı için, "meşru müdafaa” haliyle 
paranın bir bölümünü muhafaza etmek istedi. Türkiye gi
bi çamurun içine batmış bir ülkede, bula bula faturayı o 

mu ödeyecek?
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Tıkanan Dünyadan Dinlerin Yükselişine Doğru Bir Seyir

PARADİGMATİK TEKLİFLER 
ARASINDA DÜNYA =

HİKMET DEMİR

D ünya nereye gidiyor? sorusu öncelikle 
farklı tarihsellikler, yatay ve dikey kesiş
meler dikkate alınmadan cevaplandırıl

maz. Bu sebeple “dünya nereye gidiyor?” gibi gele
cekle ilgili kestirimleri zorunlu olarak ihtiva etme
si gereken bir soru, aceleci ve kestirmeden deter
minizm ve futurizm sınırlarına girmeden geçmişle 
ilgili bazı kategorizasyon işlemlerinin yapılması, 
bir takım genelliklerin ve tekerrürlerin ele alınma
sını gerektirmektedir. Bir başka deyişle, öncelikle 
insanlık tarihinden bu yana dünya içerik olarak 
çok farklı bir referans ve çerçeve ile mi karşı karşı
yadır, yoksa formel düzeydeki bir takım değişmele
re bakılarak ve içerik ıskalanarak insanlığın tanı
dığı bir referans ve çerçeve tarihsel bir kategori 
olarak dünyaya kendini mi dayatmaktadır?

“Dünya nereye gidiyor?” sorusunu dünyada 
oluşan yeni güç dengeleri, yeni dünya düzeni, me
deniyet havzaları gibi daha tarihsel, spesifik ve 
uluslar arası ilişkiler bağlamında ele almak önemli 
olmakla birlikte, hem daha teknik ve mekanik bir 
yaklaşım tarzı olması hem de çok özel bir çok ta- 
rihsellikleri bilmeyi gerektirmesi bakımından sa
hanın uzmanlarına bırakılması gereken bir incele
me alanı oluşturmaktadır. Dünyanın nereye gitti
ğini bu düzeyde bir okuma biçimi daha reel bir sos- 
yo-politik dış ilişkileri ortaya koymayı zorunlu kı
lıyor. Fakat bunun toplumların genel anlamda 
bağlı bulundukları referans çerçevelerini dikkate 
almadığı durumda, cari ilişkileri salt maddi düzey
de algılama gibi bir riski de vardır. Bu bakımdan 
daha derinde yatan zihniyetlerin açığa çıkarılması 
önemli görünmektedir.

Yine “dünya nereye gidiyor?” sorusu “dünya ne
reden geliyor?” sorusu cevaplandırılmadan yanıt- 
lanamaz. ikinci soruyu sormak ve cevaplandırmak 
iki açıdan önem taşımaktadır. İlkin ikinci soru sü
rekliliği görmemiz gerektiğini ima etmektedir. Ay
rıca geçmişteki dünyada cari ilişkileri irdelemeden 
bir kestirimde bulunmak ya temennileri ya da bi
linçsiz tercihleri yansıtacaktır. Diğer yandan “dün
ya nereden geliyor" sorusu, zorunlu olarak bizi geç
mişle ilgili genellemeler, tarihsel özdeşlikler yap
maya iteceği için, gelecekle ilgili kestirimlerde yol 
gösterici olabilecektir.

Kanaatimce “dünya nereye gidiyor?" sorusu, 
“dünya niçin tıkandı?” gibi bir soruyu da bilinçal
tında muhafaza etmektedir. Çünkü iyi giden bir 
dünyanın nereye gittiği niçin sorulsun? Bu soru ay
rıca dünyanın gidişatının insanların kontrolünden 
çıktığını da ima eder görünmektedir.

Yine “dünya nereye gidiyor?” sorusu aslında kü
resel anlamda tek bir dünyadan bahis açmakla bir
likte, cereyan eden çapraşıklık, karmaşıklık vs. se
bebiyle çok farklı dünyaları da (anlam dünyaları
nı) içermektedir. Zira dünyaya her bir dizayn ver
me girişimi bir perspektifin dolayısıyla bir anlam 
dünyasının varlığını gerektirir. Dolayısıyla böyle 
bir soruyu cevaplandırmak öncelikle anlam dünya
ları arasındaki ilişkileri, güç dengelerini ve dünya
ya teklif ettiklerini de iyi incelemeyi gerektirir.

Biz bu yazımızda “dünya nereye gidiyor” sorusu
nu paradigmal düzeyde ele almaya çalışacağız. 
Çünkü bugün dünyaya yön verme çabası içinde 
olan hakim paradigmanın dünyaya teklif ettikleri
ni anlamak ve bunlara verilen cevapları incele
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mek, hakim paradigmanın dinamiklerini ve süreç
teki yerini kavramak açısından önem taşımaktadır. 
Dolayısıyla dünyanın nereye gittiğini görmek, 
farklı paradigmaların tekliflerinin ne olduğunu ve 
hangi düzeyde kabul gördüğünü anlamakla da di- 
rekt ilintilidir. Bu noktada öncelikle farklı tarih 
okumalarına kısaca bir göz atmak gerekiyor. Sonra 
daha noktasal ve formel değişimlerin izini sürerek 
dünyanın gelecekte nasıl bir şekil alacağını tah
min edebiliriz.

Tarih Perspektifi

İslami perspektiften tarih, hak ile batıl arasındaki 
geliş gidişlerin oluşturduğu bir ana mihvere oturur. 
“Hak” hayatı bütünsel olarak kavrayan ve aşkın 
bir bilgi tarafından hem içeriklendirilen hem de 
çerçevelendirilen bir anlama sahiptir. Hak insani 
çabaları rezerve etmekle birlikte insani çabaya 
eşitlenemeyen ve Allah’ın müdahalesini de içe
ren, hayatın hiçbir alanını üst referansdan bağım
sız ve özerk olarak düşünmeyen külli bir düşünce 
ve yaşam biçimini işaretler. Kur’an’a göre batıl ise, 
insanı aşan bilgiye kendisini kapatan, dolayısıyla 
dünyevi olarak insan merkezli içeriklendirilen ve 
çerçevelendirilen bir anlama sahiptir. Batıl, insan 
eylemi ve tarih arasında birebir bağlar kurup, tari
hi aşkından bağımsız salt insani çabalara indirger. 
Bu bağlamda Kur’an-ı Kerim Peygamber kıssaları 
özelinde tarihi hak ile batıl arasında geliş-gidişler 
olarak ortaya koyar. Böyle bir tarih okumasında 
ayrışma noktasını son tahlilde “A llah m erkezli- 
lik” ve “insan m erkezlilik” oluşturmaktadır.

Özellikle modem dönemle birlikte yapılan ve 
bir anlamda tarih okuması diyebileceğimiz katego- 
rikleştirmeler, son tahlilde yukarıda belirtilen te
mel ayrıştırma ile örtüşmezler. Sözgelimi, Com- 
te’un teolojik, metafizik ve pozitif dönemler ayrış
tırması ilkin bir sürekliliğe sahip değildir ve her bir 
dönem tarihsel kategoridir. Sonra Comte’a göre 
metafizik dönem bir geçiş olduğundan teolojik dö
nem din merkezli ve pozitif dönem insan merkez- 
lidir. Yine pre-modern dönem ve modem dönem 
ayrıştırması da son tahlilde aynı zihni mihver etra
fında dönmektedir. Bu bakımdan modemite ile 
birlikte bu insan merkezliliğin külli bir düşünce ve 
yaşam biçimi olarak global ölçekte yaygınlaşması 
bizi öncelikle oraya yöneltmektedir.

Ortaçağ’da Tanrı-merkezli bir dünya algılama-

sının ardından Aydınlanma ile birlikte insan-mer- 
kezli bir dünya anlayışına geçiş, dünyanın gidişa
tında bir kırılma oluşturmuştur. Bu kırılmanın 
konjonktürel kalmayıp dünya ölçeğine yayılması 
etkilerini daha da genişletmiştir. İnsana, insan ak
lına aşırı güveni vurgulayan ve insanı aşan tüm 
otoritelere kendini kapatan bu insan-merkezci ta
vır, varlık, insan, alem algılayışında önceki döne
me göre farklı yerde durmakta ve dolayısıyla on
dan farklı şeyler teklif etmektedir. Hakikati insan
da içkin olarak kurgulayan bu anlayış, insanı aşan 
bilgi, ahiret vb. tüm gerçekleri spekülasyon olarak 
kabul ederek bunlara karşılık gelebilecek seküler 
denklikler oluşturmaya çalıştı. Bu bakış açısından 
imkanlar dünyasını sadece insan aklının kapasite
sine indirgeyen bu anlayışın ürettikleri de dünyevi 
olan şeylerle sınırlı kaldı.

“Modernlik, esasen, enfüsi (sübjektif: öznel) 
olanın her şeyin merkezine yerleştirilmesinden 
başka bir şey değildir. Süjenin, nefsin kendisini, 
dünyayı, çevreyi ve hatta insan-üstü alemi yine 
kendi iç prensiplerinden itibaren yeniden kurma 
ameliyesidir.” (Armağan, 1995; 39) Bu çerçevede 
oluşan modern kimlik, Tanrı’nın tartışılabilir bir 
hipoteze, insanın aklı ile mükemmelleşebileceğine 
geçiş sayıhrrTarihi yapan-veher şeyin-O’ntm-elle- 
rinde bulunduğu bir Tanrı’dan, kendisini ve gele
ceği yeniden kurmak isteyen bağımsız özneye geçiş 
aynı zamanda yeni bir kimlikle karşılaşma sayılır. 
(Arslan, 1993; 6 ) Nihayetinde dinin hayattan çe
kilmesiyle birlikte Promete’nin rolünü üstlenmeye 
başlayan batılı insan, bir yandan sınırsız bir güce
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ulaştığını, ama öte yandan da yine sınırsız zaafları 
olduğunu bilen” ancak olayın bu boyutunu atla
mayı yeğleyen ve doğaüstü bir varlığın korumasına 
ihtiyacı olmadığının farkında olan trajik bir var
lıktır. Bu insan, doğaüstü bir varlığın ya da gücün 
egemenliğinden kurtulduğu için sınırsız bir özerk
lik ve iktidar arayışı içinde olacak, ancak bu süreç
te kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak olan- bilinçli 
olarak gözardı etmeyi yeğlediği zaaflarının yol açtı- 
ğı- şiddet ve terör havası, sahip olduğu sınırsız güç 
ve özgürlüğün tam bir hayalete dönüşmesine mü
sait bir zemin hazırlayacaktır. (Kaplan, 1996; 59) 

Bu bakış açısından Tanrı’ya bakış açısı da deği
şir. Şüphesiz Tanrı reddedilmiş değildir. Fakat post- 
modem dilde söylendiği gibi O- hoş bir adamdır. 
Descartes için Tanrı bir sigorta acentası olur. Bura
daki problem insanın kendi varlığını doğrulamak 
için kendisinden başka bir yola sahip olmamasıdır. 
(Gazo, 1992; 9) Böylece insanın en yetkin varlığı 
olan akıl, izin verme ve onaylama otoritesi oldu. 
Bu otorite değişimi esnasında yasaklar birbiri ar
dınca iptal edildi ve geçersizleşti; çünkü bunların 
irrasyonel oldukları, birer önyargı ya da sadece bi
rer kuruntu olduğu kanıtlanmıştı. Nihilizm öyküsü 
de, aklın ölen Tanrı’nın yerini bir kez almasıyla 
birlikte bu gidişatın durdurulamayacağmı iddia 
eder. Bu iddiaya göre, ahlaki normların geçerliliği 
en yüksek otorite tarafından onaylanmadığı sürece,

kötü kişi size, yaptığı eylemlerden neden kaçınma
sı gerektiğini iyi nedenler göstermenizi bekleyerek 
soracaktır. Bu durumda karar veren istem,-güç, hoş
nutluk ve uylaşımdır. (Heller, 2000; 169) Zaten 
Nihilizm tohumları Aydınlanma düşüncesinde 
başlangıçtan beri vardır. Eğer aklın etki alanı bütü
nüyle zincirlerinden kurtulursa, hiçbir bilgi sorgu- 
lanamayan bir temel üzerinde duramaz; Çünkü en 
katı kavramlar bile yalnızca “ilkesel olarak” ya da 
“yeni bir bildiriye kadar” geçerli sayılabilirler. 
(Giddens, 1998; 51) Halbuki “dinler genel anlam
da sekülarizme ve aklın inanca üstün tutulmasına 
karşı çıkmaktadırlar.” (Erdoğan, 1995; 183)

Modernliğin kısaca bu çerçevede dünyaya tek
lif ettikleri bir takım sıkıntılar doğurdu. Mesela bi
reycilik ile insana güven aşırı vurgulanırken benlik 
üzerinde odaklanma oluştu. Bu da insan yaşamını 
tatsızlaştırıp anlamsızlaştırırken, başkalarına ya da 
topluma kayıtsız hale getirdi. Yine insanların öl
meye değecek yüksek amaçlarının kaybolması bi
reyciliğin vurgulanmasıyla birlikte daha görünür 
hale geldi. Aynı şekilde modernlikle birlikte dün
yasının büyüsü çözüldü. Çevremizdeki varlıklar va
roluş zincirindeki konumlarının getirdiği önemi 
kaybettiklerinde, bizim tasarılarımız için hammad
de ya da araç olarak görülmeye açık hale geldiler. 
Yine özgürlük yitimi diyebileceğimiz anlam prob
lemi baş gösterdi. (Taylor, 1995; 11-15)

Modernizm ve Selcülerizm

Batılı toplumlarda Rönesans, Reformasyon ve Ay
dınlanma döneminde yaşanan gelişmelerin sonucu 
ya da ürünü olan bir rasyonelleşme ve sekülerleş- 
me süreci ve bu süreçte gerçekleştirilen deneyim
lerin adı olan modemite (Kaplan, 1995; 23) ve 
onun temel paradigması olan pozitivizm, modem 
insanı görünmeyen dünyanın bilgisinden bütünüy
le kopardı. Modemizmin oluşturduğu paradigma 
içinde bilginin hiyerarşisi alt-üst oldu. Bilginin hi
yerarşisinde tepe noktayı artık beş duyunun bilgisi 
işgal ediyor. (Erdoğan N., 1995; 62) Böylece kili
seye bağlı dindarlığın akidesi olan Tanrı’mn mü
dahalesinin hayatın bütün alanlarına yayılmasına 
itiraz eden Aydınlanma Felsefesi uhreviliğin/kut- 
sallığın karşısına ters bir şekilde maddi medeniyeti 
ve beşeri bilimleri mutlak gerçeklik sayarak ve 
kutsallaştırarak öne çıkardı. Modern tarihin ve 
ilerlemenin kurgusal ve anlamsal örgüsü bu pers
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pektifin şekillendirdiği epistemolojik kayma ile ta
nımlanmıştır. (Köktaş, 1994; 48)

Bütün eşitlikçi fikirlerine rağmen pratikte batı 
aklını merkeze alan Avrupa medeniyetinin tek 
mümkün medeniyet olduğu anlayışı yaygınlaş (ti- 
rıl)dı. İnsan gruplarının aslen birbirinden farklı ol
duğu, bu farklara eşlik eden doğal, fiziksel ve ahla
ki hiyerarşilerin toplumsal düzende de karşılığını 
bulması gerektiği fikri, beyaz ırkın ötekileri marji
nalleştirip dışlamasını ve kendi çıkarları doğrultu
sunda sömürmesini meşru kılıyordu. (Yumul, 
2000; 101) “Sömürgecilik; kültürleri vahşi, barbar 
ve medeni olarak aşamalandırırken, geçici evreler 
olarak algıladığı ilk ikisini insanlığın en yüksek 
mertebesi olan ve Avrupa tarafından temsil edildi
ğine inanan “medeniyet”e ulaştırmak misyonu adı
na Hıristiyanlığı kullanıyordu. Yerlilere karşı güç 
kullanımını meşrulaştırmak için Aristo’nun ‘doğal 
kölelik’ kavramına başvuruyordu.” (Yumul, 2000; 
100)

Bütün bunlar modernliğin kendi ahlakı bulun
makla birlikte, ahlakını temellendirmekte güçlük 
çekmesinden kaynaklanmaktadır. Çünkü “ahlak 
fenomeninin, insan hayatının bir gerçeği olduğu 
halde, akli yönden izah edilemeyişinde din için bi
rinci ve belki de tek pratik delil bulunmaktadır. 
Çünkü ahlaka uygun davranış ya manasızlıktır ya
hut Allah var olduğunda manası vardır. Üçüncü 
şık yoktur.” (İzzetbegoviç, 1994; 139) “Batı aklı”nı 
merkeze alan ve dinden azade bir ahlakın tabiidir 
ki diğer toplumlar nezdinde meşrulaşması problem 
olmaktadır.

Postmodemlik de genel kabul gören anlayışa 
göre modernliğin devamıdır. Bu anlamda o da ta
rihsel bir kategoridir ve “ahlaktan arındırılmıştır.” 
(Rundell, 1999; 12) Çünkü postmodemlikte olu
şan merkezsizleşme olgusu ve “akıllar”ın meşrulaş- 
tırılması, her şeyi bir göreceliğe mahkum etmiştir. 
Dolayısıyla postmodemlikte “anything goes” anla
yışıyla bir kriter tespit etmenin imkanı kalmamış
tır. Aslında bir paradigma olan modernlik ve post- 
modernlik, Avrupa ve Amerika’nın iktisadi geliş- 
melerine paralel olarak 
da sahiptirler. Bu bakımdan postmodemlik, mo
dernlikten sonra bambaşka bir paradigma olmayıp, 
bir anlamda modernliğin kendisini yeniden üret
mesidir. Modernlikten postmodemliğe olan süreci 
daha da anlamlı kılacağına inandığımız iktisadi 
seyri ele almakta fayda görüyoruz.

Kapitalizm ve Sanayileşme

Bu alanda dünyadaki kırılma noktasını iki anahtar 
kavram çerçevesinde ele almak mümkündür. Bun-
lar; kapitalizm ve sanayileşme. Bilindiği gibi Kapi-
talizm insan üretimlerindeki dinamiklerden sadece 
biri olan sermayeyi kutsayarak üretimde meydana 
gelen artı değeri sadece sermaye sahiplerinin hak
kı olarak gören bir anlayışa sahiptir. Üretimde ser
maye dışında kalan diğer unsurlar, “maliyet” içine 
sokularak en asgari düzeylere çekilir. Kapitalizm, 
limiti olmayan bir sermaye artırımını gaye edindi
ği için son derece bireyciliğe, manipülasyona ve 
sömürüye açıktır. Sanayileşmenin ilk yıllarında 
Avrupa’da “let them go let them pass” anlayışıyla 
bu yapılanmayı öngörmüştür. Kapitalizm ve sana
yileşme olgusu, sadece Avrupa ile sınırlı kalmamış 
ve dünya ölçeğinde etkisini göstermiştir. Bu etki 
hem işgücü hem de hammadde düzeyinde görünür 
olmuştur. Gelişen süreç içerisinde Avrupa’da çalı
şanlarla ilgili olarak sendika, ücret artışı, tatil, ça
lışma saatleri gibi haklardaki gelişmeler ve işgücü 
eksikliği sebebiyle gözler Avrupa dışına çevrilmiş
tir.

Böyle bir icraat Avrupa’nın bir çok ülkelerinde 
kendisini gösterdi ve Avrupa’da çok farklı ülkeler
den insanlar görünür olmaya başladılar. Tüm bun
lar bugün çok kültürlü toplum denilen Avrupa’nın 
ana kütleden ayrı olarak algıladığı (Çünkü mesela 
İngiltere’de İngilizler mainstream olarak adlandırı
lır) ve problem gördüğü bir yapının oluşmasını so- 
nuçladı. Bugün geldiğimiz noktada bu sürecin yani 
dışarıdan ucuz işgücü temininin toplumsal prob
lemler oluşturması nedeniyle tıkandığı ortak kabul 
görüyor. Çünkü sonradan gelenler haklar elde et
meye başlıyor, bazan o ülkenin insanları işsiz kalı
yor, uyum problemleri ortaya çıkıyor, çevre daha 
çok kirleniyor ve en önemlisi elde edilen haklar 
sebebiyle malların maliyeti artıyor.

Hammadde konusunda da batıkların gözü diğer 
ülkelerdeydi. Çünkü petrol başta olmak üzere bir 
çok hammadde Ortadoğu ve Asya ülkelerinin

alabildiğince yaygınlaşmasını sonuçladı. Her şey 
üretilen malın daha ucuza mal edilmesi amacına 
matuftu. Başlangıçta bir çok dünya ülkeleri açık 
sömürüye maruz kaldılar. İlerleyen süreçte daha ra
fine yöntemlerle sömürüler devam etti.

Bütün bu olumsuzlukları bertaraf etmek üzere
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bugün postmodern bir süreçle birlikte Kapitaliz
min yeni bir aşamasına ulaşmış bulunuyoruz. Ucuz 
işgücü ve hammadde taşımak yerine, hammadde
nin bulunduğu ülkeye işletmeyi kurmak ve ucuz iş
gücünü de oradan temin etmek ve öncelikle üreti
lenleri oraya satmak. Böylece batılı ülkeler kendi 
ülkelerin işgücü transferi dolayısıyla toplumsal so
runlar yaşamak yerine, işsizliğin çok yüksek olduğu 
ve çok ucuz ücretlerle çalışan işçilerin ülkesine iş
letme kurmaya yöneldiler. Bunun gerçekleşebil
mesi için öncelikle dış yatırımlara o ülke nezdinde 
güvencelerin verilmesi ve daha global düzeyde mal 
girdi ve çıktıları için ulus devletlerin sınırlarının 
ve engellemelerinin kaldırılması ve küreselleşme
nin gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Bu yıl içinde 
Amerika’daki ekonomi dergileri, dış ülkelerden if
las eden şirketleri alma zamanı olduğunu belirti
yorlardı. Daha ileri düzeyde bir çok Amerikan yet
kilileri artık devletlerle muhatap olmadan şirketler 
arası ilişkilerin gerçekleşeceğini ifade ediyorlardı. 
Tüm bunların fikri çerçevesini de küreselleşme, 
yerelliğin meşrulaştırımı, çoğulculuk gibi postmo
dern söylemler sağlıyordu. “Mekanın haritasının 
çıkarılmasından haritalardan mekanın çıkarılma
sına” (Bauman, 1999; 44) varan küreselleşme ol
gusu artık her şeyi sanal alemde mümkün kılıyor.

“Kıyamet”e Doğru...

Fakat kısaca anlattığımız bu süreç oluşturduğu sağ
lıksız ilişkiler dolayısıyla artık tıkanmıştır. Bugün 
dünyada her alanda büyük dengesizlikler yaşan
maktadır. Yoksulluk, işsizlik gittikçe artmakta, sö
mürü bir çok ülkede had safhasına ulaşmış bulun
maktadır. Şu anda batılı ülkelerin tekliflerinin de
vam edebilmesi gittikçe daha rafine yöntemleri ge
rektirmektedir. Bu işleyiş sahip olunan hegemonya 
ile doğru orantılıdır, işsizlik ve yoksulluk problem
lerinin Amerika ve Avrupa’yı da etkileyen boyut
lara ulaşması, sorunun global ölçekte ele alınması 
gerektiğini işaretlediği gibi, sömürü temelli bir 
dünyanın da yadsındığını gösterir. Yalnız şunu be
lirtmek gerekiyor ki, sorun ıslahatlarla giderileme
yecek kadar derinde ve paradigmal düzeydedir. Bu 
paradigma gün geçtikçe kendisini tüketmektedir.

Özellikle 1960’lardan itibaren “dinlerin yeni
den  yükselişi” diye ifade edilen olgunun da bu pa
radigmanın kendisini tüketmeye başlamasına işa
ret ettiği söylenebilir. Gilles Kepel tarafından

“Tanrının İntikamı” (Bkz. Kepel, 1991) şeklinde 
kavramsallaştırılan bu olgu, bütün gözleri dinlerin 
dünyaya teklif ettiklerine- çevirmektedir. Bu bağ
lamda milli dinlerin globalölçekte bir tekliflerinin 
zaten yapısı gereği olamayacağı belirtildikten son
ra, hristiyanlığın hassaten bir teklifinin olmaması 
(çünkü modern dönemle birlikte geri çekilmiştir) 
tüm gözlerin İslam üzerinde yoğunlaşmasını sonuç - 
lamaktadır. Fakat İslam (müslümanlar dolay ımıy- 
la) somut yönelimleriyle bir teklif yapabilmiş de
ğildir. Modem paradigmaların her geçen gün tü
kenmesi ve yaşanan global ölçekteki sorunlar İs
lam’ı işaretlemekte, ancak İslam dünyâ ölçeğinde 
görüneceğinin işaretlerini vermekle birlikte teklif
lerini somutlaştıramamaktadır.

Kısa vadede modern paradigmanın kendini tü
keterek devam edeceği, orta ve uzun vadede para- 
digmal hakimiyetini-kaybedeceği söylenebilir. An
cak “dünya nereye gidiyor?” sorusuna verilebile
cek en doğru cevap herhalde “ahiret” vurgusu 
olan Kıyamete olacaktır. ■
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“YENİ SOĞUK SAVAS”IN HEDEFİ 
İSLÂM MEDENİYETİ

YILDIRIM CANOĞLU

K asım ayında İstanbul’da önce Beth İsrael 
ve Neve Şalom sinagogları, bir hafta son
ra da H SBC bankasının Levent şubesi ile 

Beyoğlu’ndaki İngiliz Konsolosluğu bombalandı. 
Dört eylemde de bomba yüklü kamyonetlerin kul- 
lanıldığı ve birer intihar saldırısı şeklinde gerçek
leştirildiği, değişik çevrelerce söylendi ve yazıldı. 
Olayın faillerinin, dışarda El-Kaide, içerde Hiz- 
bullah, İBDA-C olduğu ifade edildi. Gerçekte 
bunlar ne kadar doğruydu?

Geriye dönüp baktığımızda Soğuk Savaş döne
minde terör diye adlandırılan ve komünist grupla
ra atfedilen olaylarla; günümüzde vuku bulan ve 
Müslümanlara atfedilen olaylar arasında, oluş, su
nuluş biçimleri ve sonuçlan açısından, büyük 
benzerliklerin olduğunu görebilmekteyiz. İlginçtir 
ki Soğuk Savaş dönemi bitip de bir kısım belgeler 
yayınlanmaya, ülkeler safralarını atmaya başladık
larında komünistlere atfedilen pek çok terör ola
yının, N A TO ’nun Gladyosu tarafından planlanıp 
organize edildiği, icraatçı olarak da Gladyo tara
fından ya bizzat kurulmuş veya içerisine sızılmış 
grupların kullanıldığı anlaşılmıştır. Ülkemizde 
darbe gerekçesi olarak gösterilen olayların pek ço
ğunda, karar vericilerin ve organizatörlerin bizzat 

"darbeci gruplar olduğu ortaya çıkmıştır. Bu güır 
vuku bulan olaylara bu açıdan da dönülüp bakıl
masında fayda vardır. Bu çalışmada iki ana konu 
ele alınmaktadır. Birincisi, Müslüman olarak psi
kolojik savaş ortamında haber ve olayları değer
lendirmek için nasıl davranmalıyız; İkincisi ise 
Yeni Soğuk Savaşın tarafları kimler olacaktır?

‘Eğer soğuk savaş olmaz ise 
Amerikalı olmanın anlamı nedir?’ 

Rabbit Angstrom

Olaylar/Haberler Değerlendirilirken 
Dikkat Edilecek Noktalar

Sorumluluk Duygusu
Olayları, büyük bir çoğunluğu istihbarat örgütleri 
ile işbirliği içinde olan medyanın bize sunduğu bi
çimi ile mi kabul etmeliyiz, yoksa kendimiz tahlil
ler yapıp yolumuzu mu aydınlatmalıyız? Elbette ki 
ikinci yol tercih edilmelidir. Gerçekte bu konuda 
öncelikle yapılması gereken, ABD-İsrail-İngiltere 
şeytan ittifakının, başta Müslümanlar olmak üze
re, tüm dünya insanlığına karşı giriştikleri psiko
lojik bir savaşa karşı ümmeti ve insanlığı aydınla
tacak bir mekanizmanın kurulmasıdır. Bu, ümme
te Kur’ân’m yüklediği bir sorumluluktur:

“Kendilerine güven veya korku hususunda bir haber 
geldiğinde onu yayarlar; halbuki o haberi Peygamber’e 
veya kendilerinden buyruk sahibi olanlara götürse- 
lerdi, onlardan sonuç çıkarmaya kadir olanlar onu 
bilirdi. A llah’ın size bol nimeti ve rahmeti olmasaydı, 

pek azınız bir yana, şeytana uyardınız.” (4/83)

Ne yazık ki Müslüman dünya, böyle bir meka
nizmayı kurma anlayışından çok uzaktır. Ayrıca 
Müslüman coğrafyadaki yönetimlerin kahir ekse- 
riyeti, kendi halklarını tehlikeli görmektedir. Öy
leyse bu görev, Müslüman aydınlara, bilim adam
larına, sivil toplum örgütlerine ya da Müslü
man’ın bizzat kendisine düşmektedir. Müslü
man’ın tek başına, ihtisas isteyen böyle bir değer
lendirmeyi yapması ve bu yolla gerçeğe ulaşması 
elbette çok zordur. Bu doğrudur. Ancak istihbarat
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örgütleri ile işbirliği içinde olan değişik medya ka
nallarının sunduğu ile yetinmek daha tehlikelidir. 
Her halükârda ve şartlar jrıe olursa olsun, gerekli 
mekanizmalar olsun yada olmasın, Müslüman bir 
bilincin ifa etmesi gereken bir sorumluluk vardır;
o, da haberlerin doğruluğunu araştırma konusun
da hassasiyet göstermektir:

“Ey iman edenler! Size bir fasık (yoldan çıkmış) bir 
haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa 
bilmeyerek bir topluluğa karşı kötülük edersiniz de 
sonra yaptığınıza pişman olursunuz.”(49/6)

Eğer bu hassasiyet, bugün gösterilmezse ödene
cek bedelin çok ağır olacağı unutulmamalıdır. Bu
günün Müslümanları, Hz. Peygamberin hanımı 
Hz. Ayşe’ye atılan zina iftirasının (ifk olayı) Müs- 
lümanlar tarafından araştırılıp değerlendirilme
den aktarılmasının yaptığı tahribatı görmelidirler. 
Bu olayın Allah’ın sevgili peygamberinin başına 
niçin geldiği üzerinde günümüz Müslümanlarının 
öncelikle düşünmesi gerekir. Olayın Kur’ân’da su
nuluş biçiminden, Müslümanların haberleri de
ğerlendirme konusunda zaafları olduğu ve bu ko
nuda önemli bir eğitime ihtiyaçları olduğu anla
şılmaktadır. Bu tür haberleri üretip yaygınlaştım- 
bilme gayretinde olabilecek insan unsurlarının 
daima mevcut olabileceği Müslümanlara anlatıl
mak istenmektedir:

“Doğrusu, uydurulmuş bir yalanla gelenler, sizin içi
nizden birlikte davranan bir topluluktur; siz onu
kendiniz için bir şer saymayın, aksine o sizin için bir

hayırdır.”( 24/11)

Ortalığa bırakılan ve dolaştırılması istenen ha
berlerin doğruluğu araştırılmadan kullanılmamalı 
ve taşıyıcı görevi görülmemelidir:

“Onu işittiğiniz vakit mümin erkeklerle, mümin ka
dınların kendiliklerinden hüsn-ü zanda bulunup: Bu, 
apaçık bir iftiradır, demeleri gerekmez miydi?”

(Bu iddiayı ortaya atanların) ua bu konuda 
dört şahit getirmeleri gerekmez miydi? Madem ki 
şahitler getirip ispat edemediler, öyle ise onlar A l
lah nezdinde yalancıların ta kendisidirler.

“Allah’ın dünya ve' ahirette size lütuf ve merhameti 
olmasaydı, o kötü sözü yaymanızdan ötürü büyük bir 
azaba uğrardınız. Çünkü siz bu iftirayı, gelişi güzel 
birbirinizin ağzından alıyor ve hakkında bilgi sahibi

olmadığınız (bu uydurma haberi) ağızlarınızda geve
leyip duruyorsunuz. Bunun önemsiz olduğunu sanı
yorsunuz. Halbuki bu, Allah katında çok büyük bir

___ sııçtut.----------------------------- -—
Onu duyduğunuzda «Bunu konuşup yaymamız bize 

yakışmaz. Hâşâ! Bu, çok büyük bir iftiradır...» demeli 
değil miydiniz? ;
Muhakkak o kimseler ki, imân etmiş olanlar arasında 
çirkin, yaramaz şeylerin yayılmasını arzu eder- 

ler.”(24/12-19)

Bu hassasiyeti göstermeyen Müslümanların, 
şeytana tabi olduklarını ve bu davranışlarını terk 
etmedikçe kendilerini temize çıkaramayacaklarını 
görmeleri gerekir:

“Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın! Her 
kim şeytanın adımlarına uyarsa, şunu bilsin ki o, çir
kin ve kötü şeyler emreder. A llah’ın size karşı lütfü 
ve rahmeti olmasaydı, içinizden hiçbiri asla temize çı
kamazdı; fakat A llah, dilediğini temize çıkarır.” 

(24/21)

Bir Turnusol Kağıdına (Şablona) İhtiyaç Var
Dolayısıyla her Müslüman’ın, sunulan haber, yo
rum ve değerlendirmeler karşısında alması gere
ken bir tavır ve yüklenmesi gereken bir sorumlu
luk vardır: Şeytanî ittifaka hizmet edecek tutum, 
tavır, davranış ve değerlendirmelerden kaçınmak 
gerekir. Bu sebeple olayları değerlendirmede, 
Müslüman’ın elinde bir şablon, bir turnusol kağı
dı olmalıdır..

Ümmetin karşı karşıya kaldığı bu topyekün sa
vaş sürecinde, Şeytanî ittifakın psikolojik savaş 
aygıtının etkisini kıracak bir değerlendirme yapa
bilmek için aşağıdaki şablon aydınlatıcı olabilir: 

-Vuku bulan her olay, yeni soğuk savaşın var
lığı göz önüne alınarak ele alınmalıdır.

-Bu yeni soğuk savaş ta düşman olarak Müslü- 
manlar seçilmişlerdir.

-Müslüman halklar arasına kin ve nefret soka
bilmek için paravan örgütler kullanılarak karşılık
lı saldırılar düzenlenebilir.

-Bunalım içerisindeki insanlığın İslam’ı bir 
kurtuluş yolu olarak görmemesi için İslam’ın ima
jını zedeleyerek gözden düşürmek ana hedeflerden 
biridir. Bunun için insanlığın nefret ettiği en pis 
eylemler Müslüman isimler öne çıkarılarak sahne
lenmeye çalışılacaktır. Eylemci grup veya haber 
yayıcıların, gerçekten Müslüman olup olmadıkla
rı sorgulanmalıdır.
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-Olaylara ilişkin tüm bilgi ve belgeler derlenip 
toparlanmalıdır. Olayların vukuu esnasında olaya 
tanık olan insanların ilk beyanları ile sonradan 
uzman ve medyanın yapacağı yorum ve değerlen- 
dirmeler
tezatlar bulunup çıkarılmalıdır. Haberlerin yön
lendirilip yönlendirilmediğinin ip uçları yakalan
maya çalışılmalıdır.

-Birbiri ile çelişse bile akla gelebilecek tüm so
rular cesaretle sorulabilmelidir. Olayı kim yapmış
tır veya kim yapabilir? Niçin ve nasıl, kar ve zara
rı nedir?

-Olayları organize eden güçler, dikkatleri ken
dilerinden uzaklaştıracak şekilde kamuoyunu 
farklı istikametlere yönlendirmek isterler. Bunun 
için eylem yerlerinde bu yönlendirmeye imkan 
verecek bilgi ve belge bırakabilir, yönlendirici bu
lundurabilirler.

-Eylemleri üstlenen olup olmadığı ve bunların 
gerçekten asıl örgüt olup olmadığı sorularla tartı
şılmalıdır.

-Eylemlerin yapılış şekilleri ile örgütlerin felse- 
feleri, inançları ve benimsedikleri stratejileri ara
sında önemli ilişki vardır. Örgütler, yaptıkları ey
lemlerle felsefi düşünceleri arasındaki ilişkiye dik
kat ederler. Her örgüt, her türlü eylemi yapmaz, 
yapamaz.

-Yapılan eylemin büyüklüğü ile örgütün gücü 
arasındaki ilişki uygun mudur? Bu örgüt bu işi ya
pabilme kapasitesine sahip mi? Daha önce bu 
denli büyük bir eylem yaptı mı? Ya da karşı cevap 
geldiğinde ne tür tepkiler vermiştir veya verebilir?

-Örgütlerin istihbaratlarla ilişkileri var mı, 
geçmişte olmuş mu?

-Yapılan eylem, eylemi yapan örgütün inanç' 
larına, menfaatlerine stratejilerini mi yoksa düş
man ilan ettiği ülke, grup veya milletlerin inanç
larına, menfaatlerine ve stratejilerine mi yara
maktadır.

-Yapılan eylemin, yakın ve uzak gelecekte so
nuçları ne olacak? Kim bundan hangi boyutları ile 
yaıaılaııabilecektir?----------------------------- -------------

-Yapılan eylem, eylemci gruba ulusal veya 
uluslar arası düzeyde kamuoyu desteği sağlıyor 
mu? Yoksa kamuoyunun nefretini mi kazandın- 
yor?

-Yapılan eylem, eylemci grubun müttefiklerini 
mi yoksa düşmanının müttefiklerini mi artırıyor?

Patlamanın gerçekleştiği İstanbul’daki 
Sinagogun bulunduğu sokak

-Yapılan eylemde asıl zarar görenler, eylemci 
grubun bizatihi düşmanları mı yoksa masum in
sanlar mı, kendilerine psikolojik olarak sempati 
besleyen topluluklar mı?

-Eylemin icrasındaki profesyonellik düzeyi ne
dir? Nasıl bir hazırlık süreci gerektirir?

-Eylem, kendi ülkesinde mi yabancı bir ülkede 
mi yapıldı? Eylem için gerekli lojistik desteğin bü' 
yüklüğü nedir? Bunu, eylemi yapan örgüt gerçek- 
ten sağlayabilir mi?

-Eylemciler, eylemlerinde kendi kimliklerini 
mi sahte kimlikleri mi kullanırlar? Eylem olur ol
maz ortaya atılan kimlikler, gerçek mi? Yanlış 
yönlendirmek için bırakılmış veya sunulmuş ola
maz mı?

-Eylemciler, olaydan hemen sonra kolayca teş- 
-h i.s-edilebi-livorsa evlemLvapmadan önce kendile- 
rine niçin mani olunamıyor veya olunmuyor?

-Olaydan hemen sonra yakalananlar, gerçek 
failler mi, yoksa kamuoyunu yanlış yönlendirmek 
için istihbarat örgütlerinin veya Gladyo’nun gizli 
özel elemanları mı?

-Eylemciler, istihbarat örgütlerinin veya Glad-
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yo’nun_ gizli_özeLelemanları olup yakalanmaları 
mı istenmiştir?

-Eylemle verilmek istenen mesaj, örgütün me
sajı mıdır yoksa örgüt üzerinden devletlerin, istiK- 
barat örgütlerinin birbirlerine ilettikleri gizli bir 
mesaj mıdır?

Bu ve buna benzer soruları artırmak mümkün- 
dür. Ama en azından yukarıdaki soruları cesaretle 
sorarak cevapları arandığında, Şeytanî ittifakın 
psikolojik savaş aygıtının bir elemanı durumuna 
düşmekten, kaosun oluşmasına yardımcı olmak
tan kurtulur ve halkın daha sakin bir şekilde dü
şünmesine katkıda bulunmuş oluruz.

11 Eylül Provokasyonu ile İstanbul Bombalama 
Provokasyonu Arasındaki İlginç Benzerlikler

İstanbul’daki bombalama olaylarının perde arka
sının görülebilmesi için, ABD’deki 11 Eylül pro
vokasyonunda ileri sürülen argümanları hatırlayıp 
bir karşılaştırma yapmakta fayda vardır. (11 Eylül 
provokasyonu için Umran-Ekim 2001, Sayı: 
86’nın tekrar okunmasında fayda vardır.)

1. Ortak nokta: 11 Eylül’de ABD ’ae aynı anda 
birkaç yerde olaylar olmuş; İkiz kulelerle Penta- 
gon’un eşzamanlı vurulduğu ifade edilmiştir. Ola
yın şoku içerisinde olayla ilgili yapılan ilk değer
lendirmelerde, ‘böyle bir organizasyonun yapıla
bilmesi için en az 3 yıllık bir hazırlığa ihtiyaç var
dır’ denmiştir. Ancak El-Kaide adı ortaya atılınca, 
ilk değerlendirmeler örtbas edilip; ‘yapılan eylem

için profesyonel olmaya gerek olmadığı, bu işi 
yapmanın sıradan bir iş olduğu ve bunun herkes 
tarafından kolaylıkla yapılabileceği’ ifade edilme
ye başlanmıştı.

Türkiye’deki olaylar meydana geldiğinde yapı
lan ilk değerlendirmelerde, ‘yapılan işin büyük bir 
organizasyon işi olduğu’, ‘profesyonellik gerektir
diği’, ‘büyük bir istihbarat ve lojistik destek ağına 
ihtiyaç olduğu’ ve ‘hazırlığının uzun bir zaman 
alacağı’ istikametinde yorum ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Ancak El-Kaide ve Hizbullah adı or
taya atıldıktan sonra, yorumların şekli ve istika
meti değiştirilmiş, iş sıradanlaşmış, ‘herkesin bu 
işi yapabileceği’, ‘profesyonelliğe ihtiyaç olmadığı’ 
ve ‘büyük bir hazırlık ve organizasyona ihtiyaç du
yulmadığı’ söylenmeye başlanmıştır. Bombaların 
hazırlandığı mekan, bir baharatçının son derece 
dar olan iş yeri olarak sunulabilmiştir.

Her iki olayda, eylemin büyüklüğü ile ismi 
geçen örgütün gücü arasındaki dengesizlik (yani 
bu işleri, bu örgütlerin yapma imkan ve kapasitesi 
olmadığı) göz önüne alınarak; iddianın inandırı
cı olabilmesi için eylem bilinçli bir şeklide kü
çültülerek basitleştirilmek istenmiştir.

2. Ortak nokta: ABD-İsrail-İngiltere Şeytan 
ittifakı, her iki olayı uluslararası terör olarak nite
lemiş ve adını ‘İslâm î terör’ koyarak İslam’la te
rörizmi özdeş halé getirmeye çalışmışlardır.

3. Ortak nokta: Her iki olayın, birbirine naza
ran gerekli eleman sayısı değişse de geniş bir ey
lemci grup tarafından yapılmış olması gerekir. Ge-
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niş bir grupça, geniş bir zaman diliminde yapılan 
hazırlıktan haberdar olamayan dünyanın en do
nanımlı istihbarat örgütleri, olaylardan hemen 
sonra faillerin isimlerini, eşkallerini, kaldıkları 
yerleri ve tüm kullandıkları eşyaları nasıl teşhis 
edebilmiş ve nasıl bulabilmiştir? Medyaya bu 
isimler, vaktinden önce kimler tarafından ve han
gi amaçla sızdırabilmiştir?

4. Ortak nokta: 4000-5000 °C sıcaklıkta İkiz 
kulelerdeki çelik konstrüksiyon erirken, binanın 
enkazında, uçakta oldukları söylenen teröristlerin 
çelikten daha yüksek sıcaklığa dayanabilen ka
ğıttan yapılmış pasaportları sağlam bir şekilde 
bulunabilmiş ve kamuoyuna gösterilebilmiştir! İs
tanbul’daki olaylarda da, parçalanarak tanınmaz 
hale geldiği söylenen teröristlerin nüfus cüzdanla
rı sapasağlam bulunabilmiş ve kamuoyuna gösteri
lebilmiştir. Bu kadar büyük bir eylemi yapan in
sanların sahte kimlik yerine kendi orijinal kim
liklerini niçin kullandıkları anlaşılamamaktadır. 
Her alanda sahte kimlik kullanan eylemci örgüt- 
ler,-nedense bu-tür-olaylarda gerçek kimliklerini; 
kullanmışlardır!

5. Ortak nokta: Eylemciler, yaptıkları eylem
leri silahlı propaganda dedikleri bir propaganda 
aracı olarak görürler; bu yolla isimlerini duyurup 
taraftar toplamak ve korku salmak isterler. Fakat 
nedense 11 Eylül ve sonrası eylemleri üstlenen

hiçbir örgüt yoktur. Silahlı propagandayı benim
seyenler, bu kadar büyük eylemler yapacaklar 
ve fakat bunu üstlenmeyecekler; bu hiç de man
tıki değildir.

6. Ortak nokta: 11 Eylül’ü gerçekleştirenle- 
rin, halkı Müslüman olan farklı ülkelerin insanla
rı olduğu iddia edilmiş, bu yüzden o ülke yönetim
leri suçlanarak terörizmi besleyen ülkeler olarak 
hedefe yerleştirilip teslim alınmaya çalışılmıştır. 
İstanbul’daki olayları gerçekleştirenlerin barınma 
mekanları olarak da Türkiye ve Suriye gösteril
miştir. ABD’nin 11 Eylül’den beri İsrail’le birlikte 
Suriye’den şikayetçi oldukları ve Suriye’yi parça
lamak istedikleri bilinmektedir. İstanbul’daki 
olayda Suriye’nin hedef tahtasına konması bir te
sadüf değildir. Olayın arkasından ABD heyetinin 
Türkiye’den İncirlik üssünün kullanımını isteme
si düşündürücücüdür.

İstanbul Olaylarında Kafa Karıştıran Sorular

Türkiye’de DNA Veri Bankası 
Ne Zaman Kuruldu?
İstanbul’daki bombalama olaylarında, paramparça 
olduğu söylenen eylemcinin bir parçasından alı
nanların DNA testine tabi tutulması ile, eylemci
nin kimliğinin tespit edilebildiği ifade edilmekte
dir. Ne zamandan beri Türkiye’nin elinde bir 
DNA veri bankası mevcuttur. Bu bilinmemekte
dir. Türkiye vatandaşlarının tümü DNA testine 
tabi tutulmuş ve buna ilişkin bir veri bankası elde 
edilmiş, eylemcilerden alınan örnekler üzerinden 
yapılan test sonuçlan ile veri bankasındaki sonuç
lar karşılaştırılarak şahıslar tespit edilebilmiş mi
dir? Kamuoyunun bu denli kandırılmasında geçici 
fayda umanlar, uzun vadede neleri kaybettikleri
nin ve Türkiye’ye neler kaybettirdiklerinin far
kında mıdırlar?

len eylemlerin hep Müslüman coğrafyada yapıl
mış olması ve eylemin mağdurlarının da Müslü- 
manlar olmuş olması dikkat edilmesi gereken çok 
önemli bir husustur. Eğer iddia edildiği gibi bu ey
lemler, İslam adına Müslüman kişiler tarafından 
yapılıyor ise niçin eylemlerden ABD-İsrail-İngil-

Eylemlerden Zarar Çörenler 
Niçin Hep Müslümanlar?
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tere mağdur olmuyor; ölenlerin çoğunluğu Müslü- 
manlar oluyor. Zarar görenler Müslümanlar, kâr 
edenler—hep şeytanî—ittifak—mensupları oluyor— 
Bunda sizce bir terslik yok mudur?

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir nokta 
da, İrak’m işgali sırasında ABD-İsrail-İngiltere 
Şeytan ittifakının isteklerine karşı direnen ve hal
kı Müslüman olan tüm ülkelerde, benzer bomba
lama olaylarının yaşanmış olmasıdır. Direnenle
rin direncini kırmak için İslam adına mücadele 
ettiğini söyleyen örgütler, niçin eylem yapmış 
olsun, niçin işgalcilere karşı direnenleri İslam 
adına cezalandırmaya kalksın? Ya bu örgütler, İs
lam için kıyama kalkmış değil, ya da bu eylemleri 
bunlar yapmamıştır. Yoksa bu eylemler, onlar adı
na birileri tarafından yapılıp onların isimleri mi 
kullanılmaktadır?

Hangi Örgüt Devamlı Düşmanlarını 
Artırıcı Eylemler Yapar1
ABD-İsrail-İngiltere’ye belli bir boyutta direnebi- 
len ve halkı Müslüman olan ülkelerde bu eylem
lerin yapılması ne anlama gelmektedir? Afganis
tan ve Irak işgal edilirken ABD-İsrail- İngiltere’de 
hiçbir eylem yapmayan veya yapamayan El-Kaide 
ve benzeri organizasyonların, kendileri ile çatışma 
içerisinde olmayan ve halkı Müslüman olan ülke
leri seçmesi, ne derece strateji bilgisi ile bağdaşır? 
İstanbul’daki olayların yapılma gerekçesi olarak 
medyanın diline doladığı, Türkiye’deki model ni
çin kendileri için asıl tehlike olsun? Türkiye’deki 
model, 80 yıldır uygulamada olup yeni değildir. 
Eğer bu model kendileri için asıl tehlike ise bu ör
gütler niçin bu zamana kadar beklemiş ve 
ABD’nin isteklerine Türkiye direndiği zaman ey
leme geçmiştir? Kimse kendisini kandırmasın; 
Türkiye’nin İslam coğrafyasına sunabileceği ken
di içinde tutarlı bir modeli yoktur. Bu iddia, hükü
meti yanlış yöne yönlendirmek için ortaya atılmış 
bir yemdir.

Eylemi yaptığı iddia edilen örgütler için Afga
nistan’ın, Irak’ın ve Filistin’in işgali ile ortaya ko
nan modellerden daha tehlikeli bir modelin; ken
dileri ile çatışma halinde bulunmayan Türkiye, 
Suudi Arabistan ve Pakistan gibi ülkelerde oldu
ğunu iddia etmek, ya aptal olmayı ya da hain ol
mayı gerektirir. Bu kadar başarılı eylemleri yapa
bilenler, aptal olamayacaklarına göre geriye iki

ihtimal kalmaktadır: Ya hain-işbirlikçidirler ya da 
bu eylemleri kendileri yapmamıştır.

Stratejinin-tem el yasası; kendi kuvvetlerini 
mümkün olduğunca artırmak, düşman kuvvetleri 
mümkün olduğunca parçalamak ve azaltmaktır. 
Bu stratejik zaviyeden baktığımızda, ABD-İsrail- 
İngiltere gibTdüşmanlar tarafından ülkeleri işgal 
edilmiş örgütler, niçin kendilerini yalnızlaştıra
cak, düşman cephesini kuvvetlendirecek eylemler 
yapmış olsunlar? Durup dururken Türkiye, Suudi 
Arabistan ve Pakistan gibi ülkeleri karşılarına al
sınlar?

Neden Türkiye A B D ’ye Direndiğinde Eylem?
Eylemi, Hizbullah’m yaptığı iddia ediliyorsa, 
unutulmasın ki lider kadroları öldürülürken, A f
ganistan ve Irak işgal edilirken böyle bir eylem 
yapmayıp-Türkiye Irak’a asker göndermeyi-red- 
dettikten, Kuzey Irak’taki Kürt devletine karşı 
çıktıktan, Mossad’m Kuzey Irak’taki hareketleri
ni kınadıktan, İsrail başbakanı ile görüşmeyi red
dettikten ve Kıbrıs’ta A BD  ve A B isteklerine 
karşı çıktıktan sonra, ABD-İsrail’e düşman oldu
ğu ileri sürülen bir örgüt neden bu eylemi şimdi 
yapmış olsun? Eylemin yapılış, sunuluş ve değer
lendiriliş biçimine baktığımızda olayın planlayı- 
cıları ve karar vericileri, dile getirilen örgütler 
olarak görülmemektedir. Bu mızrak bu çuvala 
sığmamaktadır.

Korumakla Çörevli Oldukları ibadethaneleri 
Müslümanlar Bombalar mı?
İbadet yerleri, İslam inancına göre kutsaldır ve 
İslam’ın koruması altındadır. İbadethanenin ca
mı, sinagog, kilise veya havra olması fark etmez. 
Osmanlı coğrafyasında cami, kilise ve havra / si
nagog yanyana insanlara hizmet sunmuşlardır. 
Bu nedenle Haydarpaşa lisesinde mescit ve kili
se bir aradadır. Onun için Darülaceze’de kilise, 
havra ve cami yanyana bulunmaktadır. Müslü
manların görevi, ibadet ve inanç özgürlüğünü 
güvence altına almaktır. İbadethaneleri koruya
rak, insanların korkmadan, endişelenmeden gü
ven içerisinde ibadetlerini yapmasını sağlamak
tır. Kendileri zulme uğramış olsalar bile bu böy- 
ledir:

“Onlar «Rabbimiz Allah’tır» demelerinden başka bir
sebep olmaksızın haksız yere yurtlarından çıkarıldılar.
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Eğer Allah insanların bir kısmını bir kısmı ile defetme- 
şeydi manastırlar, kiliseler, havralar ve içinde Allah’ın 

adı çok anılan mescitler elbette yıkılırdı.” (22/40)

İslam adına yola çıkanlar, ibadethaneleri ko-

düşman olarak kabul ettikleri Yahudilerdir. Oysa 
İstanbul’daki olaylarda İngiliz Başkonsolosu hariç 
(muhtemeldir ki o da yanlış bir zamanda yanlış bir 
yerde bulunmuştur) mağdurların büvük bir ekseri-

rumakla görevli iken nasıl olur da ibadethane
lerde ibadet eden insanları öldürmeye kalkışabi
lir? Sizce bu noktada ciddi bir çelişki yok mu
dur?

Bağımsızlık Savaşı Verenlerin 
Kamuoyunun Desteğine İhtiyaçları Yok mu?
Sivil hedeflerin, özellikle, ibadethanelerin vurul
ması, dünya kamuoyunun tasvip etmeyeceği, hat
ta nefretle karşılayacağı bir eylem tarzıdır. Bağım
sızlık savaşı verenler için dünya kamuoyu, son de
rece önemlidir. Bağımsızlık savaşını yürütenlerin 
ilk bilmesi gereken şey, kamuoyu desteğinin öne
mi olup bunu kazanabilmek için nelerin yapılma
sı gerektiğidir. Gerek 11 Eylül’de, gerekse İstan
bul’daki olaylarda siviller ve ibadethaneler hedef 
seçilmiştir. Bu kadar büyük bir eylemi başaranla- 5 

rın, bu kadar basit bir noktayı görememeleri ve 
kendilerini kamuoyundan tecrit etmeleri düşünü
lebilir mi?

Kamyonet Şoförleri 
Kaçtı mı İntihar mı Etti?
İstanbul’daki ilk eylemlerle ilgili görgü şahitleri
nin tv kameralarına yansıyan ilk ifadeleri, kamyo
net şoförlerinin araçlarını park edip hızlıca olay 
mahallinden uzaklaştıkları şeklindedir. Olayda 
yaralanmış ve olayın bütün dehşetini yaşamış gör
gü tanıklarının ilk beyanları, olayın propagandaya 
bulaşmamış yalın halinin bir resmi mahiyetinde
dir. Bütün bu beyanlar, ekranlardan kamuoyuna 
yansımamışçasına herşey tersyüz edilerek kamyo
net şoförlerinin birer intihar saldırısı yaparak par
çalandıkları şeklinde bir değiştirmeye gidilmesi, 
kimin veya kimlerin eseridir ve ne amaçlanmak
tadır? Olayın üzerine gidilmek isteniyorsa bu nok
tanın öncelikle ele alınması gerekir.

yeti Müslümanlar ve T C  vatandaşlarıdır.

Silahlı Propagandayı Benimseyenler 
Niçin Eylemlerini Üstlenmezler?
Silahlı eylemi metod olarak benimseyen örgütler, 
silahlı eylemleri propaganda aracı olarak kulla
nırlar. O nedenle yaptıkları eylemleri üstlenir ve 
isteklerini tekrarlar. Eylemlerindeki başarı ile ta
raftarlarını artırmayı, kendilerine inananların 
inançlarını pekiştirmeyi, güçlü ve yenilmez ol
duklarını, istediklerini cezalandırabileceklerini 
göstermeyi hedeflerler. Oysa bu örgütlere atfedi
len olayların hiçbiri, bunlar tarafından üstlenil
miş değildir. Bu silahlı propagandanın mantığına 
terstir.
Başbakanın İlkinde Alamayıp 
İkincisinde Aldığı Mesaj Nedir?
İstanbul’daki ilk bombalama olayından sonra Baş
bakan Erdoğan’ın yaptığı konuşma anlamlıdır. 
Üzerinde düşünülmesi ve yorumlanması gerekir. 
Başbakan özetle; “Devletimize ve Hükümetimize 
bu yolla bir mesaj verilmek isteniyorsa, o mesa
jı ayaklarımın altına alıp çiğniyorum.” demiştir. 
Başbakan bu konuşma ile, bir yerlere karşı bir me
saj göndermiştir. Eylemleri kimlerin organize etti
ğini bilmektedir. Hükümetten talep edilen şeye 
bu konuşma ile sert bir cevap verilmiştir. Başba
kanın cevabî mesajı, teröristlerle ilgili olsaydı, 
ikinci bombalama olaylarından sonra Başbakanın 
suskunluğa bürünmemesi gerekirdi. Demek ki baş
bakan ilk konuşmasında, teröristlerin haricinde 
bazı devletlere veya güçlere karşı mesaj gönder
miştir. Ya da başta verilmek istenen mesajı yete
rince anlayamamıştır da onun için o kadar sert ve 
kararlı konuşmuştur. Karşı taraf, Başbakan tara
fından mesajlarının yeterince anlaşılamadığını ve 
isteklerinde ısrarlı ve kararlı olduklarını belirtmek

İkinci bombalama olayında kamyonet şoförle
rinin taşıdıkları yükten haberlerinin olup olmadı
ğının anlaşılması, olayın çözümünde anahtar ro- 
lündedir. Gerçek organizatörlere, karar vericilere 
ulaşmak için hayatî önemi haizdir. İntihar eylemi, 
genelde Filistinlilerin kendi topraklarında veya 
İsrail’de kullandıkları bir eylem tarzıdır. Hedef de

için ikinci bir mesajı, yeni bir bombalama ile gön
dermek lüzumu hissetmişlerdir. Bu ikinci bomba
lama olayından sonra başbakan kendisine veril
mek istenen mesajı almış olmalı ki suskun kalma
yı tercih etmiştir. Hükümete iletilmek istenen 
mesaj, ABD eski dışişleri bakanı Henry Kissen- 
ger’in; “Dostumuz olan ülkeler, Washington ta
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rafından çizilen genel çerçeve içerisinde kalmak 
kaydıyla bulundukları bölgede ki çıkarlarını 
kendileri hararetle takip etmeliler”1 şeklinde ta
nımladığı çerçevenin dışına çıktınız mıdır?

hükümetin şahsında yıpratmak istedik-
leri çok açıktır.

ABD-İsrail-İngiltere Yönetimleri Kendi 
Kamu Oylarını Kazanmak İçin Ne Yaparlar?
AB ülkelerinde yapılan ankette, ‘Dünya barışı 
için en tehlikeli ülke hangisidir’ sorusunun ceva
bında 1. sırada İsrail, 2. sırada ABD yer almış
tır.2 Dünyanın her tarafında bu iki ülke, halklar 
tarafından protesto edilmektedir. ABD Başkanı 
Bush, İngiltere seyahatinde çok büyük kalabalık
lar tarafından protesto edilmiştir. İngiliz başbaka
nı ve ABD başkanı ülkelerinde büyük bir itibar 
kaybına uğramışlardır. İstanbul’daki bombalama 
olaylarının arkasından yapılan anketlerde, her iki 
ülke liderinin itibarı artmış bulunmaktadır. Diğer 
taraftan son yıllarda İsrail’e dışardan Yahudi gö
çünün olmaması; tam tersine İsrail’den dışarıya 
göç olmaya başlaması ve İstanbul’daki bombala
ma olaylarından sonra Ariel Şaron’un; “Yahudile- 
rin güven içerisinde yaşayabilecekleri tek yerin İs
rail olduğunu” belirterek Yahudileri İsrail’e yerleş
meye davet etmesindeki zamanlama ilginçtir. 
Olayların zamanlaması ile üç ülke yönetimlerinin 
kamuoyu desteğine olan ihtiyaçları arasında bir 
ilişki olamaz mı?

Bu Eylemler Daha Büyük Qüçlerin işidir
Yukarıdaki analizlerin uzantısında bu eylemler, 
El-Kaide, Hizbullah gibi örgütlerin kararlaştırıp 
icra ettikler birer eylem olarak gözükmemektedir. 
Dünya kamuoyunun her geçen gün desteğini kay
beden ABD-İsrail-İngil- 
tere şeytan ittifakının 
yaptığı bir işe benze
mektedir. Ancak bu 
noktada bu işi tek baş
larına mı, yoksa 
içerden 28 Şubat 
cuntasının uzantı
ları ile birlikte mi 
yaptıkları şimdilik çok net de
ğildir. Ayrıca bu nokta analiz 
edilmeye muhtaçtır. Ancak 28  Şubat 
cuntasının uzantılarının böyle bir eylemden ya
rarlanmaya kalktıkları, bu yolla hükümeti ve

m s

ABD ’nin Yeni Bir Soğuk Savaşa İhtiyacı Vardır

Bu ve buna benzer olaylar durmayacaktır. Şeytanî 
ittifaka karşı çıkıldıkça daha büyük bir şiddetle 
olaylar tırmandırılmak istenecektir. Bu gerçeğin 
iyice anlaşılması gerekir. Şeytanî ittifakın 21. yüz
yıl için stratejik hedeflerini gözönüne almadan, 
mantıklarını kavramadan olacak olayları tahlil 
edip çözümler üretmek mümkün değildir.

Kendisini Düşmanı ile Tanımlayan ve Korku 
Üzerine İnşa Edilen Ülke: ABD
ABD, göçmenler üzerine kurulu bir devlettir. Bu 
federatif birliğin kurulabilmesi için uzun, kanlı iç 
savaşlar yaşanmıştır. Karmaşık bir etnik ve inanç 
yapısına sahiptir. Bu karmaşık yapıyı, zenginlik ve 
korku bir arada tutabilmektedir. Özellikle korku, 
ABD tarihi boyunca başat rolü oynamıştır. 
ABD’nin zenginliklerine göz dikmiş büyük bir 
düşmanın varlığı, ABD’nin yönetilmesinde birin
ci dereceden bir gerek şart olarak kabul edilmiştir. 
Etnik mozaik, büyük bir düşmanın varlığına inan
dırılarak uygulanan politikalara karşı sessiz kalma- 
sı sağlanmış, ülkeye hakim uluslararası şirketlerin 
daha çok kâr yapması için muhalefetsiz bir ortam 

sağlanabilmiştir3

“Bir başka büyük düşman daha 
vardır ki, bununla uğraşabilmek 
için yığınla problemin çözülme- 

v si gerekir. B u düşman Birleşik Dev
letlerin halkıdır. Halkın muhalif olduğu 

politikalar karşısında sessiz kalmasını sağ
layabilmek için klasik bir yöntem var

dır: yüreklere korku salmak. Halk 
malının Ve canının büyük bir düş
manın tehdidi altında olduğuna 
inandırılırsa, muhalif olduğu prog
ramların uygulanması karşısında 
sessiz kalmayı tercih eder, yapılan

ları hoş karşılamasa bile zaruri bu
labilir... A BD  tarihinde büyük 

şeytan rolünü kimi zaman İn 
giltere’nin, kimi zaman Is

panya’nın ve kimi zaman da barbar
ların oynadığını görmekteyiz. 1917’den bu 

yana ise büyük şeytan rolü Sovyetlerin üzerine yıkıl
mış bulunmaktadır."
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Kendisi ile ilgili yürütülen bir soruşturmada 
Yarbay Oliver North’un verdiği ifade, bu temel 
varsayımın ABD yönetimi için ne kadar önemli 
olduğunu doğrular mahiyettedir4

“Amerikan vatandaşları dünyanın büyük tehlikelerle 
dolu olduğunu çok iyi bilmek zorundadır. Hayatımız 

ve ulusumuz bu tehlikeli dünyada risk altındadır”.

Dünyada kendisini düşmanı ile tanımlayan 
tek ülkenin ABD olduğu söylenebilir. Bunu, alt 
kimliklerin birlikteliği için şart olarak görüp be
nimsemişlerdir. Huntington’un ‘M edeniyetler 
Çatışması’ tezinin önemli dayanaklarından biri, 
ABD’nin yeni bir düşmana olan ihtiyacıdır. Ko
münizmin çöküşünden sonra eğer ABD için yeni 
bir düşman bulunamaz ise ABD’nin çökeceği ka
naatini taşımaktadır:5

“Çin bir çok hanedanın yıkılışını atlattı. Ve komüniz
min yıkılışından sonra da Çin hala ortada duruyor. 
Ama ABD  kimliğini tanımlayan siyasal ideolojinin 
sona ermesinden sonra yaşayamaz. Liberal demokra
sinin ortadan kalkması ile birlikte Birleşik Devlet
lerde tarihin çöplüğündeki Sovyetler Birliğinin ya
nma gider. Demokrasinin her yerde başarıya ulaşması 
bunu mümkün kılar. Çünkü Birleşik Devletler hep 
kendisini bir şeyin karşıtı olarak tanımlamıştır. 
III.George’un, Avrupa monarşilerinin, Avrupa emper
yalizminin , Faşizmin, Komünizmin. Ortada sürekli 
olarak kendi kimliğimizi şekillendirmemize yardımcı 
olan bir düşman olmuştur. Kime karşı olduğumuzu 
bilmez isek, kim olduğumuzu nasıl bileceğiz? Bugün 
bizim gibi demokrasilere kalan soru, Amerikan de
mokrasisinin gücü, ne ölçüde ona güç ve hayat ve

ren bazı dış ‘diğere’ dayanmaktadır?”

ABD Sistemi
‘Pazar Tek Tanrıcılığı Dinine’ Dayanır
Sovyetler Birliği varken ABD ve Batı kamuoyu, 
tehlikeli büyük şeytanın varlığını kabullenmişti. 
Dolayısıyla ABD politikalarına istemese de destek 
verme zorunluluğu duyuyordu. Sovyetler çöktük
ten sonra batı kamuoyu derin bir nefes almış, So- 
ğuk Savaşın stresini sırtından atmıştı. Düşmansız 
bir dünyada korkusuz yaşayabilirdi. Oysa ABD’de- 
ki sistem, ‘Pazar Tek Tanrıcılığını’ din olarak 
benimsemişti.6 Baştan beri şuna inanılmıştır: 
‘A B D ’nin zenginliği, her 10 yılda bir çıkanla-

cak savaşlarla sağlanabilir’  ̂ ABD yönetiminin 
yeni dini Pazar Tek Tanrıcılığının temel varsayı

mı budur. Bu tüketim dininin yaşayabilmesi için 
hem ülke içerisinde, hem de dünyada gerilime ih
tiyaç vardır. Bu anlayış, ABD eski başkanlarmdan 
Woodrow Wilson tarafından devletin gizli politi- 
kası haline getirilmiştir:8

“Madem ki ticaret milli sınırları tanımıyor ve madem 
ki imalatçı dünyayı pazar olarak görmek istiyor; onun 
ülkesinin bayrağı da kendisini takıp etmeli ve millet
lerin ona kapalı olan kapıları kırılmalıdır: Para baba
larının elde ettiği tavizler, dik kafalı milletlerin ege
menliklerinin ayaklar altına alınması pahasına da ol
sa, devletin bakanları tarafından korunmalıdır. Dün
yanın hiçbir köşesi bırakılamayacak veya ihmal edi
lemeyecek şekilde sömürgeler oluşturulmalı veya 

edinilmelidir.”

Dünyanın her tarafındaki kaynak ve pazarlara 
rahatlıkla ulaşabilmek, oralardaki rakipleri nükle
er üstünlüğe dayanarak tasfiye etmek, Amerikan 
Milli Güvenlik kavramının boyutlarını ortaya 
koymaktadır:9

“Amerikan milli güvenlik kavramı... Batı yarım küre
de yer alan stratejik bir nüfuz alanının kapsıyor- 
du.(Öyle bir alan ki, oradan başkalarının, özellikle de 
Avrupa’nın dışlanması gerekiyor ve bu saha da ‘strate

j i k  nüfuz’ ekonomik kontrolü de gerektiriyordu). Ay
rıca bu milli güvenlik kavramı, Atlantik ve Pasifik ok
yanuslarının hakimiyetini de içeriyordu. Stratejik sı
nırları yaymak ve Amerikan iktidarını gerçekleştir
mek için dış üslere uzanmış bir sistemdi bu. Ticari üs
lerin askeri üslere dönüşmesini kolaylaştırmak, Av
rasya’nın en büyük kesimlerinin kaynak ve pazarla
rına ulaşmak, potansiyel her düşmanın bu kaynakla
ra ulaşmasını engellemek ve nükleer üstünlüğü de
vam ettirmek için, transit hakların daha da yaygın 

hale getirildiği bir sistem ...”

ABD Sistemi Yeni Düşman Arıyor
ABD’nin öngördüğü bu sisteminin yaşayabilmesi 
için ABD halkının bedel ödemeye , rahatından 
fedakârlık yapmaya hazır olması gerekir. Dünya
nın her tarafında akıtılacak kanın kutsal bir amaç 
için, ABD’nin bağımsızlığı için olduğuna halkın 
inanması lazım. Bunun için tehlikeli büyük bir 
düşmana ihtiyaç vardır. Bu yeni düşman, Hun
tington tarafından keşfedilip kamuoyuna sunul
muştur.

Huntington’un kimliği, ortaya atılan tezdeki 
nihai niyeti daha iyi açıklar. Huntington, (tezini 
ortaya attığı zaman) Harward Üniversitesi Strate

Umran- Ocak -2004 29



KAPAK

jik Araştırmalar Enstitüsü Başkanı, Amerikan 
Milli Güvenlik Kurulu Strateji Direktörü, Ameri?- - 
kan Siyasal Bilimler Demeği Başkanı, Foreign Af- 
fairs Dergisinin kurucusu ve editörü. Ve bir Yahu
di. Tezin asıl fikir babasının Yahudi Bemard Le
wis olması, tezin siyonist ideallerle ilişkili olma 
ihtimalini kuvvetlendirmektedir.10

Bu kadar önemli mevkilerde bulunan birinin 
‘M edeniyetlerin  Ç atışm ası’ tarzındaki bir gerilim 
ve çatışma tezini ileri sürmesi, bireysel bir olay 
olarak ele alınıp değerlendirilemez, değerlendiril
memek de.

Huntington’m tezinin ana varsayımı, farklı 
medeniyetlerin mutlaka çatışacağı ve bu çatışma
nın global politikaları belirleyeceğidir:11

“Beşeriyet arasındaki büyük bölünmeler ve hakim mü
cadele kaynağı kültürel olacak. Milli devletler dünya
daki hadiselerin yine en güçlü aktörleri olacak fakat 
global politikanın asıl mücadeleleri farklı medeniyet
lere mensup grup ve milletler arasında meydana gele
cek. Medeniyetlerin çatışması global politikaya hakim 
olacak. Medeniyetler arasındaki fay hatları geleceğin 
muharebe hatlarını teşkil edecek. Medeniyetler ara
sındaki mücadele modem dünyadaki mücadelenin ni
hai evrimi olacak.”

Huntington, medeniyetlerin niçin çatışacağı
na ilişkin 6 ayrı sebep ileri sürmektedir:12

1.‘Medeniyetler birbirlerinden tarih, dil, kül
tür, gelenek ve en mühimi de din yoluyla farklıla
şırlar.’

2.‘İletişim ve ulaşımın artması ile dünya küçül
müştür. Bundan dolayı farklı medeniyetlerin in

sanları arasındaki etkileşim 
artmaktadır. Bu da insanla- 
rın medeniyet şuurlarını ar- 
tırmaktadır.1-

3.‘20.asrın sonlarından iti
baren dünya sekülarizasyon- 
dan uzaklaşmakta, din yeni- “ 
den doğmakladır.’

4 .‘Gücünün zirvesindeki 
bir Batı, Batılı olmayan yol
lardan dünyayı biçimlendir
mek için gittikçe daha fazla 
arzu, istek ve kaynağa sahip 
olan Batı dışı ülkelerle yüz- 
yüze gelmektedir.’

5.‘Sınıf ve ideoloji müca
delelerindeki anahtar soru, ‘sen hangi taraftasın?’ 
biçimindeydi ve insanlar taraflar arasında tercihte 
bulunabilir ve taraf değiştirebilirdi. Medeniyetler 
arasındaki çatışmalarda bu soru, ‘sen nesin?’ şek
lindedir. Etnisiteden daha fazla din, insanlar ara
sında keskin ve dışlayıcı şekilde bir ayırım yap
maktadır.’

6.‘Ekonomik bölgecilik artmaktadır... Bir yan
dan, başarılı ekonomik bölgecilik medeniyet şu
urunu takviye edecek, diğer yandan da ekonomik 
bölgecilik ancak müşterek bir medeniyet içinde 
kök saldığı zaman muvaffak olabilecektir.’

Huntington’un tezinin toplumun değişik çev
relerinden tepki göreceği bekleniyordu. Yapılmak 
istenen şey, yeni bir soğuk savaşa kamuoyunu alış
tırmaktı. Kabullendirmek daha sonranın işiydi.

Huntington’un Tezinin U ç Ayağı 

1'Amerikalı Kimliği Kaybolmakta 
Etnik Kimlikler One Çıkmaktadır
ABD, Soğuk Savaş sonrasında düşmansız kaldığı 
için ülke içerisinde alt kimlikler öne çıkmakta, 
Amerikalılık bilinci kaybolmakta ve ülke çözül
meye doğru gitmektedir. Sınıfsal ayırımın zirvede 
olduğu, tüm beşeri ilişkilerin metalaştığı ABD’de 
bir mozayiği andıran iç etnik yapı, devamlı ve 
tehlikeli bir düşman olmadan uzun süre birarada, 
birlikte yaşaması mümkün gözükmemektedir. 
Sovyetlerin çöküşünden sonra halkına gösterece
ği makul bir tehlike olmadığı için çok ciddi bir iç 
çözülme sürecine girmiştir:13
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“Kendi kaderini tayin hakkı için yani her grubun ken
di yolunu izlemesine izin verilmesi-çeşitli gerekçeler 
ileri sürülebilir ama bu da toplumun ve devletin git
tikçe parçalara bölünmesine ve dağılmasına neden 
olabilir. Dahası demokrasiler bu sorıınıı çözmeye ııy- 
gun değildir. Tam anlamı ile bir demokratikleşme ve 
demokrasinin işlemesi etnik, dini ve mahalli gruplar 
arasındaki ilişkileri şiddetlendirebilir. Zamanla bu 
kimlikler merkezi bir konuma gelir ve politikacılar bu 
kimliklere seslenirler ve bu da etnik gruplar arasında 
ki çatışmaları yoğunlaştırır. Bu sorun yeni demokrasi
lerde yaygındır ve Birleşik Devletlerde de mevcuttur... 
Bir açıdan komünizmin yıkılışından beri olanlar li
beral demokrasinin zaferi olmaktan çok etnikliğin 
ve milliyetçiliğin zaferidir. Bu Birleşik Devletlerin 
geleceği ile ilgili olarak çok ciddi sorunları gündeme 
getirmektedir..”

Okuyucunun bu konuda daha ayrıntılı bilgi 
edinebilmesi için Fukuyama’mn ‘Büyük Çözülme’ 
ve Brezinsky’nin ‘Kontrolden Çıkmış Dünya’ ve 
Garaudy’nin ‘Çöküşün Öncüsü A BD ’ adlı eserleri 
okumasında büyük fayda vardır.

2 - Batı Dışı Ülkeler Milliyetçiliğe Kaymakta, 
A BD  Karşıtı Bölgesel Qüçler Oluşmaktadır
A BD ’nin dışında bölgesel güçler ortaya çıkmakta 
ve bunlar ABD politikalarına karşı tavır belirleme 
cesaretini gösterebilmektedir. Şimdilik bu bölge
sel güç, Huntington’a göre, büyük bir ekonomik 
büyüme içerisinde olan Çin’dir.

1990 un başlarında Pentagon bünyesinde Paul 
Wolfowitz başkanlığındaki bir komisyonun hazır
ladığı milli güvenlikle ilgili belgede, Çin ve ben
zeri güçlerin gelecekte ABD’ye ciddi bir rakip ol
masının şimdiden engellenmesi istenmiştir:14 

“Milletlerarası düzen, kısacası, ABD tarafın
dan teminat altına alınmıştır. Ve ABD toplu bir 
eylem durdurulamadığı zaman veya doğrudan bir 
eylem gerektiren krizler durumunda, bağımsız 
olarak harekete geçebilecek vaziyette olmalı
dır... N A TO ’nun istikrarını bozabilecek sırf Av
rupa’ya mahsusu bir güvenlik sisteminin ortaya 
çıkmasını-önlemek için harekete geçmeliyiz..^ At" 
manya ve Japonya, ABD tarafından yönetilen 
toplu bir güvenlik sistemine dahil edilmelidir... 
Muhtemel rakipler, kendilerinin daha büyük bir 
rol oynama özlemi duyma ihtiyacında olmadık
ları konusunda ikna edilmelidir” .

ABD’yi asıl rahatsız eden konulardan birisi de,

batıda okuyan elitlerin-aydınların-yöneticilerin 
durumudur. Batıda okuyan batı dışı elitler, eskiden 
batılı tavır ve değerleri benimser ve batılı değerle
re karşı çıkan yerli halka karşı savunurken; şimdi 
bu işleyiş tersine dönmüş, aydınlar batılı değerlere 
karşı çıkarken, halk arasında Amerikan kültür ve 
değerleri yaygınlaşmaktadır. Aydın ve yönetici 
kadronun bu şekilde ABD’ye karşı çıkıp halkın 
hayat standartlarını iyileştirmeye çalışması, ABD 
tarafından bir tehdit olarak algılanmaktadır:15

“Amerikan menfaatlerine karşı en büyük tehdit, ‘ 
kitlelerin düşük hayat seviyesini hemen iyileştirme
yi’ ve ekonominin çeşitlenmesini hedef alan, halk
tan gelen tazyiklere kulak veren ’milliyetçi rejimler
den gelmektedir. Bu istekler sadece ‘bizim kaynakları
mızı koruma’ ihtiyacımızla çatışmakla kalmaz, ‘özel ya
tırım için uygun bir ortak teşvik etme’ ve ‘yabancı ser
maye getirenlere makul karlar sağlama1 kaygımıza da 

ters düşer.”

Bugünkü başkan yardımcısı Dick Cheney, 
1990 yılında asıl çatışmanın üçüncü dünya ülke
leri ile olacağını ve buna göre ABD’nin hazırlan
ması gerektiğini ileri sürmüştür:16

“Amerika Birleşik Devletleri, gizli çatışmaları durdur
mak ve Amerikan çıkarlarını -sözgelimi Asya ve Latin 
Amerika’da- korumak için önemli bir filoya (ve genel
likle bütün müdahale güçlerine) daima ihtiyaç duya
caktır. Gelecekte, askeri kuvvetimiz güçler dengesinde 
temel öge olacak, fakat kendisini farklı şekilde göste
recektir. Çok muhtemeldir ki askeri gücümüze baş
vurmamızı, Sovyetler Birliği değil de, Üçüncü Dün
ya ülkeleri tahrik edecek, bu da, yeni yetenekler ve 

farklı yaklaşımları gerektirecektir.”

3- İslam Dünyada Hızlıca Yayılmakta 
ve İslam Coğrafyasında Batı Kültür ve 
Medeniyetine Tepki Büyümektedir
Huntington’un tezinin 3. ayağı, İslam’ın dünyada 
hızlıca yayılması, dünyanın her tarafına dağılmış, 
Müslümanların kimliklerini muhafaza ederek asi
mile olmamaları ve İslam’ın başka dine mensup

dirdMlltld yxtyHHldSittl—bdgldrrrarrCTrl̂  KCTrcrr

ülkelerinde batı kültür ve medeniyetine karşı tep
ki vermeleridir:17

“Batı kültürüne, bazen Hıristiyan ve yıkıcı olduğu için 
karşı çıkılmaktadır. Mahalli kültüre dönüş en belir
gin biçimde Müslüman toplumlarda ve Asya toplum- 
larında görülmektedir. Bütün Müslüman ülkelerde Is-
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lam’ı diriliş kendini göstermekte, hemen hepsinde en 
belirgin sosyal, kültürel ve entelektüel hareket haline 
gelmekte, etkisini en çok da politikada göstermekte
dir. 1996’da İran hariç, diğer bütün İslam ülkelerinde, 
İslam’ı ve Islamist görüş, düşünce ve kurumlar, 15 yıl 
öncesine göre çok daha yayılmıştır. İslamcı politikala
rın iktidar olamadığı ülkelerin hepsinde muhalefeti 
tek başına veya en etkin bir şekilde bu görüş temsil 
etmektedir. İslam dünyası, toplumlarının ‘Batı zehi- 
ri ile zehirlenmesine’ tepki göstermektedirler.”

İslam’ın ABD değerlerine zıt ayrı bir değerler 
sistemi sunması, yepyeni bir toplumsal yapı ve top
lumsal ilişki ağı öngörmüş olması, batı değerlerine 
karşı bir başkaldırı olarak algılanmaktadır. Ber- 
nard Levis, 1990 yılında yazdığı bir makalede bu 
konuya batının dikkatini çekmeye çalışmıştır:18

“Hükümetlerin takip ettikleri politikalar ve dava ko
nusu meseleler seviyesini çok aşan bir halet-i ruhiye 
ve hareketle yüzyüzç geliyoruz. Bir medeniyetler ça
tışmasından daha az bir şey değildir bu: bekli irras
yonel ama bizim Judeo-Hıristiyan mirasımıza, sekü- 
ler varlığımıza ve her ikisinin dünya çapında ki ge
nişlemesine karşı, kesinlikle eski bir rakibin tarihi 

bir tepkisidir..”

ABD Yeni Düşmanını Keşfediyor:
İslam Medeniyeti - Konfiçyüs Medeniyeti

11 Eylül’den sonraki gelişmelere ABD güvenlik 
belgeleri çerçevesinden baktığımızda, gelecekte

kendileri için tehlikeli gördükleri iki medeniyete 
karşı bir kuşatma girişiminde bulundukları anla
şılmaktadır. Değerler sistemi açısından İslam me
deniyetini, ekonomik büyüme açısından Çin me
deniyetini düşman ve tehlikeli görüp şimdiden 
önlerini kesmek istemektedirler. Huntington, Ba
tı ile İslam-Konfüçyüsçü medeniyetler arasında 
nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların kullanı
lacağı bir çatışma öngörmektedir:19

“Batı ülkeleri ile Müslüman-Konfiçyüsçü devletler 
arasındaki çatışma, büyük oranda nükleer, kimyasal 
ve biyolojik silahlar, balistik füzeler ve gelişmiş gü
düm sistemleri üzerinde yoğunlaşıyor. Batı, nükleer 
silahlarda artışa gidilmemesini evrensel bir norm ola
rak savunurken, bu ülkeler güvenlikleri için ihtiyaçla
rı olduğunu düşündükleri silahlan elde etme ve konuş
landırma haklarının bulunduğunu ileri sürmektedir.”

ABD sisteminin Pazar Tek Tanrıcılığı dinine 
İslam ve Çin medeniyetinin karşı çıkması, ekono
mik ve askeri gücünün zirvesinde bulunan ABD 
için bir tehdit, bir başkaldırı ve bir asayiş sorunu 
olarak değerlendirilmektedir. Bu asayiş sorunu, 
gerekli ülkeleri işgal ederek, oralara yerleşerek çö
zülebilir:20

“Kültür gücü takip eder. Eğer batı dışı toplumlar tek
rar batı kültürü tarafından şekillendirilecekse, bu, 
Batı gücünün yayılması sonucu olacaktır. Emperya
lizm, üniversalizmin zaruri ve mantıki sonucudur... 
Kriminoloji konusundan biraz haberi olan herkes bilir 
ki, mahalli düzen en iyi şekilde, ufukta belirecek
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motorize polis ekibinin çıkagelme korkusu ile değil, 
çevrede dolaşan polisin copuyla sağlanır...
Batı uygarlığında evrensel bir devlete ulaşmak impa

ratorluk şeklinde olacaktır.”

mak istenecektir. Şeytanî ittifakın yaşayabilmesi 
buna bağlıdır.

Eğer Türkiye kendine sağlam bir yol haritası 
çizmek istiyorsa, Şeytanî ittifakın yeni stratejisini
yeniden değerlendirmeli, bunların terör gerekçesi 
ile elde etmek istediği hedeflerin neler olabilece
ğini öncelikle tespit etmeli ve tedbirini de almalı
dır. Kendi ve dünya kamuoyunu aydınlatıcı giri
şimlerde bulunmalıdır. Şeytanî ittifak karşıtı bir 
kamuoyu oluşmasına katkıda bulunmalıdır.

Türkiye, Osmanlı misyonunu yeniden üstle
nerek bu coğrafyadaki yeni sömürgeleştirme ha
reketine karşı bağımsızlık ve özgürlük hareket
lerini desteklemelidir. Bunu için de Türkiye 
kendi içindeki kavgalara son vermelidir.

Müslümanlar, yaşanacak bu yeni dönemde 
Şeytanî ittifakın yürütüleceği topyekün bir sava
şın nesnesi; psikolojik savaşın da taşıyıcısı olma
malıdırlar. Olayları ve haberleri değerlendirme 
bilgi ve becerilerini geliştirerek dosdoğru yolu bu
labilmelidirler. Müslümanlar Yeni Soğuk Savaşı 
çok iyi okumalı, şeytanların işine yarayabilecek 
herşeyden uzak durmalı, ümmetin birlik ve bera
berlik ruhunu diri tutmalıdırlar.

Allah’ın zalimlerin zulmünü mazlumların eliy
le defedeceği gerçeği asla unutulmamalıdır:

“Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp-devrile- 

ceklerini pek yakında bileceklerdir.”(26/227) 0
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Huntington, ABD’nin bir imparatorluk haline 
dönüşebilmesi için Batıyı kendi patronajında bü
tünleştirmesini, NATO gibi kuruluşlardan Müs
lüman ve Ortodoks ülkeleri atmasını öngörmek
tedir:21

“Görüşüm, Orta Avrupa ülkeleri ve Latin Amerika ül
kelerinin uluslararası kurumlara dahil edilmesi. Bun
lar, Batı ile yakın akrabalığı olan ülkeler. Batı için 
Rusya ve Japonya ile iyi ilişkiler içerisinde olmak da 
çok önemlidir. Burada Çin, Kuzey Kore ve Bazı İs
lam ülkelerini şekillendiren medeniyetlere elimizi 
uzatmak zor olacaktır...
N A T O  Visegrad ülkelerine, Baltık ülkelerine, Slo- 
venya’ya, Hırvatistan’a açık, Müslüman ve Ortodoks 
ülkelere kapalı olmalıdır... Artık N A T O ’nun misyo

nunun değiştiğini kabul etmenin zamanı gelmiştir.”

Sonuç

Yukarıdaki incelemeden çıkan sonuç, dünyanın 
içine girdiği yeni bunalımı, ABD-İsrail-İngiltere 
Şeytan ittifakı bilinçli olarak çıkarmıştır. Sovyetle- 
rin çöküşünden sonra ABD’nin birlik ve beraberli
ğini koruması için ABD halkına göstereceği tehli
keli bir düşmana ihtiyacı vardır. ABD, gelecekte 
de askeri ve ekonomik olarak rakipsiz kalabilmek 
için güç olma ihtimali bulunan bütün ülke ve me
deniyetlerin önünü bugünden kesmek istemekte
dir. Medeniyetler Çatışması tezi bunun için ortaya 
atılmıştır. ABD’nin öncelikli yeni düşmanları da, 
İslam Medeniyeti ve Konfüçyüs Medeniyetidir.

Eski Soğuk Savaştaki Komünist ideoloji ye
rine, Yeni Soğuk Savaşta İslam ve Çin medeni
yetlerini koyarak eski Soğuk Savaşın filmini 
seyrettiğimizde; dünyada neler olabileceğini ra
hatlıkla görebilir ve değerlendirebiliriz.

Bu medeniyetleri, kendi ve dünya kamuoyu
na tehlikeli gösterebilmenin yolu, terördür.

Bu medeniyetlere mensup insanlar üzerinden 
uluslar arası terörizmin beslenmesi ve desteklen
mesi gerekmektedir. Kendilerine karşı çıkacak her 
ülkeyi terörle tanıştırarak işgal etmek ana strateji 
olarak gözükmektedir. 21.asırda, Şeytanî ittifakın 
güdümünde büyütülecek bir terör dalgası ile dün
ya, bir uçtan diğer uca kadar büyük bir şoka sokul

12- Huntington,S.P., age. s.18-21
13- Huntington,S.P., age s. 119
14- Garaudy R., age s. 86
15- Garaudy R., age s.79
16- Garaudy R., age. s. 80
17- Huntington, S.P., age s.107
18- Huntington, S.P., age s.26 
19' Huntington, S.P., age s.86
20- Huntington, S.P., age s. 110-112
21- Huntington, S.P., age s. 96, 113
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METİN ALPASLAN

“İslâmî Terör” Sözü 
Hepimizin Kanma Dokunuyor

B aşbakan Savm R.Tayvip Erdoğan “Islami 
Terör lafı kanıma dokunuyor” derken, as
lında bütün Müslümanları rahatsız eden 

bu yakıştırmanın tutarsızlığını dile getiriyordu. İs
lam ve Terör bir arada düşünülmesi asla mümkün 
olmayan iki kavramdır. İslam; barış, esenlik, gü
venlik, hayır ve iyilik gibi hususları içinde barın
dıran bir kavramdır. Terör ise; kargaşa, bozguncu
luk, düşmanlık, zulüm ve fitne gibi anlamlan içe
rir. Muhtevaları ve hedefleri itibariyle birbirine 
zıt bu iki kavramın özellikle batı toplumunda sü
rekli olarak bir arada zikredilmesi kasıtlı bir hare
kettir. Allah düşüncesinden, din anlayışından kö
tülük üretilemez. Küçük bir grubun yaptığı eylem
den dolayı bir dini suçlayamazsınız: Bırakın İsla
m’ı, hiçbir din bu tür eylemleri desteklemez. İçin
de dini motifler içeren protestan IRA ’nın yaptığı 
terörden dolayı Hıristiyan dinini suçlayabilir mi
siniz.

Bu Hareketler Kime Karşı Yapılmıştır?

Bu hareketler Türkiye’ye karşı yapılmıştır. Tür
kiye konumu itibariyle Ortadoğu ve Orta Asya’yı 
yönlendirmesi gerekirken, bu misyonuna sahip 
çıkmayarak ve küresel hegemonyanın kuyruğuna 
takılarak yoluna devam ettiği için başkalarınca 
yönetiliyor ve teröre maruz kalıyor. Yıllardır 
ABD’nin Ortadoğu’daki yanlış ve adaletsiz poli-

tikalarının günahının kefaretini Türkiye çekiyor. 
Bu terör eylemleri olmasaydı Batı çok zor durum
da kalacak, ettiklerinden dolayı dünya tarafından 
sorgulanacaklardı.

Bu suretle; Türkiye bir dayatmanın içine so
kulmuş, küresel tehdidin muhatabı olmuştur, La- 
ikçilerin Müslümanlara daha çok düşmanlık et
melerine vesile olmuştur, Türk kökenli vatandaş
lar Kürt kökenli vatandaşlara düşman edilmek is
tenmiştir. Düzelmeye başlayan ekonomik denge
ler bozulmaya çalışılmıştır. Ne zaman Türkiye’de 
ekonomik dengeler rayına oturmaya başlarsa mut
laka karşısına bir problem çıkıyor. Türkiye’nin İs
lamcı kadrolar vasıtasıyla ekonomik bakımdan 
düze çıkarılması küresel kapitalizmin işine gelmez. 
AB yolunda İslam referanslı bir ekibin önemli yol 
kat etmesi de bazı çevreleri rahatsız etmiş olabilir. 
Refahyol döneminde yapılan anketlerde gelecek 
seçimlerde Refah Partisinin %33 oy alacağı söyle- 
niyorken 28 Şubat patladı. Şimdi de AKP’nin 
%48 oy alacağını söylüyor anketler. Tarih teker
rür mü ediyor acaba?

Bu hareketler İslam’a ve Müslümanlara karşı 
yapılmıştır. Dünyadaki cari sistemler insanı mut
lu edememiştir. İnsanlığı mutlu edecek bir alter
natif olan İslam yine karalanmak istenmiştir. Ey
lemlerin sonucuna baktığımızda, bu eylemler vesi
lesiyle; (a) İslam terör ile özdeşmiş gibi gösteril
meye çalışılmış, (b) Müslümanlar cani gibi göste
rilmiş, (c) Batı toplumunun İslam’a karşı tavır al
ması, İslam’ı bir düşman gibi algılaması sağlanmış
tır.
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Bu Hareketler Kimin İşine Yaramıştır

Bu olaylar ABD-İngiltere-İsrail ittifakının işine 
yaramıştır. Bush ve Blair kendi halkları önünde en 
kötü dönemlerini yaşıyorlardı. Biush’un İngiltere’yi 
ziyareti esnasında çok büyük protesto gösterileri 
yapılıyordu. Tam bu sırada Türkiye’de İngiliz he
defleri bombalanıyor. Yapacakları basın toplantı
sından sadece bir saat önce (ne tesadüfse) patla
yan bombalar üzerine, her ikisi de çıkıp hemen El- 
Kaide’yi işaret ederek, “Bakın işte terör devam 
ediyor” dediler ve daha büyük tepkilerden kurtul
dular. Bilindiği üzere -Irak’m işgali bahanesiyle 
söyledikleri yalanlar nedeniyle- kamuoyu yokla
malarında her ikisinin de reytingi düşüyordu.

Ayrıca bu olaylar, Irak’ın işgali sonrasında Ba- 
tı’da soğuyan anti-lslam dalgasını yeniden alevlen
dirdi. Bu A BD ’deki Muhafazakar Hıristiyan ile 
Yahudi Lobisi açısından İran ve Suriye’ye ileride 
yapılacak müdahalelere zemin hazırlamak için 
çok önemliydi. Tam da ABD Suriye’ye sataşırken 
İstanbul’daki bombalamaların faillerinin Suri
ye’de aranması manidardır. Laik Suriye medrese
lerinde nasıl Radikal İslamcı yetiştirilir, anlamak 
mümkün değildir. İmam-Hatiplere rağbetin arttı

ğı bir dönemde Suriye uzantılı din eğitiminin te
rörle ilişkilendirilmesi ilginç.

Diğer taraftan, geçmiş tecrübelerden ve cevap
sız kalan bazı sorulardan yola çıkarak olaya baka
cak olursak; insan biraz da projektörleri içeriye çe
virmekten kendini alıkoyamıyor. Acaba yasama, 
yürütme, yargı erklerinin yanında, dördüncü erk 
olarak Türkiye’de mevcut olan “derin devlet" erki
nin Kıbrıs, MGK Tüzüğü, Kamu Yönetimi Yasası 
gibi kırmızı çizgilerinin devletin istemediği tarzda 
sonuçlandırılması durumunda istikrarın yok edile
ceği ve yine bir “disiplinli demokrasi”ye geçilebile
ceğinin sinyali olabilir mi? Erdoğan’ın vizyonu ile 
anlaşamadıklarının, kendisine ve misyonuna bir 
meydan okumanın mesajı olabilir mi? İslami refe
ransları olan hükümetin, müesses nizamın sivil ve 
askeri bürokrasisi ile sağlıklı bir ilişki kurma çaba
larını zorlaştırmaya yönelik bir hareket olabilir 
mi?

Taliban, Usame ve El-Kaide’yi 
İslâm ile Birlikte Düşünmek Yanlıştır

Taliban ve El Kaide’nin Batı’nın eseri olduğunu 
herkes söylüyor. Taliban, İslam’ı gerici ve çirkin
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göstermekten başka bir işe yaramamıştır. Zama- 
nında Sosvalizm’e karşı bu örgütler desteklendi. 
Özellikle Afganistan’a vaki Rus işgaline karşı bil
hassa ABD CIA aracılığıyla bu tip örgütlere her 
türlü desteği verdi. Bir söylentiye göre, ABD’nin 
Guantanamo üssündeki esirleri iki seneden beri 
sorgusuz, sualsiz tutmasının esas sebebi El-Kaide 
ile ilgili sırların ortaya çıkmaması içindir. Rus iş
gali sırasında CIA ile El-Kaide arasında çok yakın 
ilişki olmasına rağmen bugün Usamebin Ladin’in 
bulunamaması ilginç. 11 Eylül gibi çok uzun süre 
hazırlık gerektiren ve bir çok ülkenin insanının 
kullanıldığı bir eylem yapılıncaya kadar hiç bir 
tedbir alınmamış olması daha da ilginç.

Batı’nm Rusya’ya karşı desteklediği îslami gu
ruplar ABD’nin “yeşil kuşak” politikasından son
ra, bir bumerang gibi anti-Amerikancı oldular ve 
bu olaylar meydana çıktı. Dikkat ederseniz bom
balar genellikle İslam kuşağının doğu ucundan 
batı ucuna kadar -Fas’tan Endonezya’ya kadar- İs
lam ülkelerinde patlamaktadır. Niçin El-Kaide 
ABD, İngiltere veya İsrail’de herhangi bir eylem 
yapmıyor da hep İslam coğrafyasında yapıyor? 
Devlet arkalıklı gizli servislerin desteği olmadan 
bu kadar geniş bir coğrafyada bir programa göre 
uygulandığı anlaşılan bu eylemleri yapmak müm
kün müdür? ABD Suudi Arabistan’daki vatandaş
larını ülkeyi terk etmek için uyardıktan bir gün 
sonra Riyad’da bombalar patlıyor! İlginç.

Ortadoğu’da Haritalar Yeniden Çiziliyor

El-Kaide markası ile terör yaptırılıyor. A BD ’nin

11 Fylül’den İç  y c  dış k^muoyun-  ̂ sunduğu 
bir hedef olan El-Kaide, herkes tarafından algı
lanması mümkün olan medyatik kimliğiyle aslın
da ABD’nin işine yaramaktadır. Bu hayalet saye
sinde ABD her seferinde, “Ben failleri biliyorum, 
merak etmeyin” yorumunu yapabilmektedir. 
ABD' kamuoyu Usame Bin Ladin ismi ile yönlen
diriliyor. Bush’un emperyalist politikalarına ze
min hazırlanıyor. Sürecin kökeninde ABD ’nin 
dünya hakimiyeti-ideali vardır. ABD kendi men
faatlerini korumak için terör üretmek durumunda
dır. Terörle mücadele kisvesi altında dünyadaki 
konumunu güçlendirerek, ekonomik kaynakların 
üzerine oturmak istiyor.

Ortadoğu yeniden dizayn edilirken bu bölge
de bazı devletlere bazı roller verilecek. Türkiye gi
bi asırlarca bölgede patronluk yapmış bir ülkenin 
bu senaryoların dışında tutulması mümkün değil
dir. İslam dünyasının bu dağınıklığına sahip çıka
cak, toparlayacak önder bir ülkeye ihtiyaç vardır.

Avrupa: Timsahın Gözyaşları

Avrupa bir taraftan terörü lanetlediğini söylerken, 
diğer taraftan eylemlerden sonraki tavrıyla yine 
her zamanki ahlaksız çifte standart tavrını ortaya 
koymuş, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek’in de
diği gibi “timsahın gözyaşlarına  benzer tavırlar ser
gilemiştir. Bombalamalardan sonra Avrupa Kon- 
seyi’nin Türkiye’de yapacağı çeşitli faaliyet ve top
lantılar iptal edilmiştir. Bazı kültürel ve sportif fa
aliyetler yine Avrupalılar tarafından iptal edilmiş
tir. İngiltere ve İtalya takımlarının terörü bahane 
ederek Türkiye’ye gelmemeleri ve UEFA’nm yapı
lan itirazlara rağmen bunu onaylaması Türk turiz
mini olumsuz yönde etkilemiş, önemli ölçüde re
zervasyon iptalleri yaşanmıştır.

Bu tavırlar teröre prim ve cesaret vermektedir. 
Terörün istediği de budur. Yani terörün amacıyla 
Avrupalı dostlarımızm(!) samimiyetsiz tavırları 
çakışmaktadır. Bu vahim davranışıyla Batı Türki
ye’yi sanki bir terör ülkesiymiş gibi göstermiştir. 
Bombalamalardan hemen sonra İngiliz Dış İşleri 
Bakanlığının vatandaşlarını Türkiye’ye gitmeme
leri hususunda uyarmaları yine bu samimiyetsiz 
politikalarının ürünüdür. Hakkında tutuklama 
kararı olan bir çok terörist elini kolunu sallayarak 
Avruap’da dolaşırken, Suriye ise, zanlı dahi olsa
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istenen şahısları derhal Türkiye’ye iade etmiştir. 

İslâm ile Terörü Yanyana Göstermek

Bütün dünyada Müslüman kanı akıtılırken, İslam 
dünyasında kan ve gözyaşı varken terörle İslam’ı 
bağdaştırmak, İslam ile teröre aynı pencereden 
bakmak büyük haksızlıktır. İslam’ı terörü teşvik 
eden bir din gibi göstermek doğru değildir. Terö
rün İslam’ın özüyle, söylemiyle ilgisi olamaz. Ben 
Müslümanım diyen biri terörist olabilir ama bu 
onun şahsını bağlar, İslam’ı bağlamaz.

ABD’nin İslam elbisesi giydirerek yaptırdığı 
bu operasyonlar psikolojik bir savaştır. Küresel 
hegemonyaya karşı alternatif olan İslam’ı yıprat
mak, İslam’ı hasım ve katil gibi göstermek, Müs
lümanları rahatsız etmektir. Bush’un, “Bu bir haç
lı seferidir" tezine mesnet olsun diye bu bela kurgu
lanmıştır. Tıpkı 11 Eylül’ün hemen ardından ol
duğu gibi yeniden Îslam-Terör ilişkisi kurulmaya, 
İslam’ın terör ürettiği kanaatine odaklanmaya ça
lışıldı. İslam coğrafyasının doğal terör rezervi ol
duğu, İslam Dünyasının teröre yataklık ettiği bir 
kampanya başlatıldı.

Sovyetler dağıldıktan sonra İslam’ı yeni düş
man olarak ilan eden Batı idi, ABD idi, N ATO 
idi. Tehlikeyi kırmızıdan yeşile döndüren Batı idi. 
Çünkü küresel kapitalizm sömürüye devam etmek 
için bir “öcü” yaratması gerekiyordu. İslam’ı hasım 
olarak ilan eden küresel güç, kendisine karşı dura
cak tek alternatif olan İslam’a yüklediği terörist 
imajıyla, onun cazibesini yok etmek istemekte, 
kendisine ülkemizden de işbirlikçiler bulabilmek
tedir. İslam’ın imajını bozmak için Müslümanı te
röristle, İslam’ı da terörle özdeşleştirmek emperya
list hegemonyanın ve onun yerli işbirlikçilerinin 
son numarasıdır.

Ne Terördür, Ne Değildir?

Neyin terör olduğunu, neyin olmadığını ayırt et-

rif ettiği gibi veya siyasi ve ideolojik görüşüne gö
re yapıyor. ABD, İslam dünyasında pervasızca kan 
akıtmaktadır; BM ’nin yasakladığı napalm ve 
uranyumlu bombaları Müslümanların üzerine yağ
dırmaktadır. Eğer Müslümanlar arasından terörist 
çıkıyorsa bunun baş müsebbibi yine ABD’dir. İs

rail askerleri Filistin’de çocukları katlederken, in
sanların başlarına evlerini yıkarken terörizme karşı 
savaş veriyor ama Filistinli öldürürken terörist olu
yor. Irak’ın işgaline direnen insanlara terörist mi 
diyeceğiz?----------------------------------------------------------

“İslami terör var mı, yok mu?” sorusuna muha
tap olan dindar yazar ve gazetecilerin bu sorulara 
cevap vermeden önce, karşılarında oturan ve söze 
“Ben de Müslümanım ama” diye başlayan ve İsla
mi teröre örnek olarak Haricileri, Haşan Sabbah’ı 
veya bazı halifelerin suikaste kurban gitmesini 
gösteren çok bilmiş “laikçilere” demesi gerekir ki; 
“eğer böyle bir problem varsa bundan herkes so
rumludur.” 28 Şubat süreci başladığından beri 
yaptıkları zulümlerle Müslümanları az mı terörize 
etmeye çalıştılar? Devleti halkıyla kavga ettirme
de son derece becerikli olan bir çevre, her konu
nun akıl ile değil de bilek kuvveti ve şiddet yoluy
la hizaya getirildiği bir toplum oluşturdular ve hal
kı çileden çıkararak terörize etmeye çalıştılar.

Yapılması Gereken

Müslümanların manipülasyonlara gelmemesi la
zım. 28 Şubat sürecinde bazı önder tiplemeleri ile 
İslam ve Müslümanlar kötülenmeye çalışılmıştı. 
Şimdi aynı tipler yine sahnede. Hükümetin duru
mu iyi okuması gerekir. Hükümete karşı olan bu 
hareketler muhtemelen bitmeyecek ve iktidardan 
indirinceye kadar devam edecektir. Türkiye’yi 
vurmak, yıldırmak istiyorlar.

İslam’ı merkezi olarak temsil edecek bir devlet, 
bir makam yoktur. İslam alemi darmadağın edil
miş ve başıboş durumdadır. Siyasi, fikri, kültürel 
başıbozukluk nedeniyle İslam alemi savrulmuş du
rumdadır. Bu durumunu tarif edecek, karar vere
cek bir otorite yoktur. Bu eylemler karşısında Tür
kiye’nin gerilemeden İslam’a sahip çıkması gerek. 
Bu eylemlerin İslam’da asla yerinin olmadığını 
anlatması gerek. İslam’ın posta kutusu gibi kulla
nılan El-Kaide gibi örgütlerin elinden İslam’ı al- 

~)iziz” demelidir. İslam Türkiye için
bir avantajdır. Müslümanlık Türkiye’nin en güçlü 
yönüdür.

Güç olarak zayıf düşürülen Müslümanlar ke
sinlikle psikolojik yılgınlığa düşmeden fikri yükse
lişte yoğunlaşmalı, İslam’ı estetik bir biçimde an
latmalıdırlar. ■
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JOHN PILGER

John Pilger Afganistan saldırılarından sonra yaz- 
maya, başladığı bir dizi terör yazısıyla gündeme otur
du. Bunun sebebi adeta tartışılması ve sorgulanması 
bir tabu olmuş terör meselesine farklı bir bakış getir
mesi ve Amerikan aleyhtarı bir mantıkla olayları de
ğerlendirmesi. Terörün mantığı ve yaşanan saldırıla
rın değerlendirilmesi bakımından İngiliz muhalifin ce
sur ve yetenekli kalemi örnek olacak nitelikte. İstik
rarlı bir şekilde Amerikan terörünün 11 Eylül’den 
sonra gösterdiği seyri görebilmek adına Pilger önemli 
bir isim. Irak’a  daha saldırılar başlamadan muhtemel 
savaş durumunu değerlendirerek şöyle diyordu:

“En önemli tabu, ABD’nin hem terörist dev
let, hem de terörist cenneti olarak daha ne kadar 
varlığını sürdüreceğinin sorgulanmasıdır. Bekle
nen saldırılar, Washington ve Londra’dan idare 
edilen propagandanın tersine, Saddam Hüse
yin’in ‘kitle imha silahları’ (eğer gerçekten varsa 
bile) ile hiçbir ilgisi yok. Asıl mesele, İraklılar, Fi
listinliler ve Afganların trajedisi, Batı medyasında 
sunulan karikatürlerin tam tersi bir gerçeklik. Or
tadoğu ve Güney Asya’nın İslam halkları, dün
yanın teröristleri değil, terörizmin kurbanları
dır. Batı’nın, ülkelerinde veya yakınlarındaki de
ğerli doğal kaynakları sömürmesinin kurbanı ol
muştur onlar.

“Terörizme karşı savaş, bir düzenbazlık. Ü ç haf
tadır süren bombardımanın (ABD’nin Afganistan 
saldırısı) ardından, Amerika’ya yönelik saldırılar
dan ötürü suçlanan tek bir terörist yakalanmadı 
veya öldürülmedi. Ama en yoksul, en acılı ülke
lerden biri, en güçlü ülkeler tarafından terörize

ediliyor. Öyle ki, Amerikalı pilotların o kuşkulu 
“askeri” hedefleri tükendi ve şimdi kerpiç evleri, 
bir hastaneyi, Kızılhaç depolarını ve mülteci taşı
yan kamyonları imha ediyorlar. O  amansız iki ku
leli New York fotoğraflarının aksine, bu bombar
dımanı hiç görmüyoruz. Başbakan Tony Blair’in, 
çocukların vahşice öldürülmesi ile (bir aileden ye
di çocuk öldürüldü) Usame Bin Ladin’in ne ilgisi 
olduğunu açıklaması gerek.”

Bu arada saldırılarda kullanılan İngiliz patentli 
salkım bombasının bayağı bir hünerli olduğunu öğre
niyoruz:

“Salkım bombaları neden kullanılıyor? İngiliz 
kamuoyu, Kraliyet Hava Kuvvetleri’nin de kul
landığı bu bombaları öğrenmeli. Tek amaçlan in
sanları öldürüp sakat bırakmak olan yüzlerce kü
çük bombacık püskürtüyorlar. Patlamayanlar, ma
yın gibi, insanların gelip üzerlerine basmasını bek
liyor. Özel olarak terör eylemleri için tasarlanmış bir 
silah varsa, o da budur. Amerikan salkım silahları
nın kurbanlarını diğer ülkelerde gördüm: Laoslu 
bir bebek, bir tanesini eline almış ve sağ bacağı ile 
yüzü parçalanmıştı. Aynı şeyin Afganistan’da, si
zin adınıza yapıldığını bilmelisiniz.”

Pilger’in kaleminden bağlantılara, gizli anlaşmala
ra ve sanallığın altında gizlenen gerçek hedeflere gele
lim:

“11 Eylül acımasızlığına doğrudan karışan hiç 
kimse Afganlı değildi. Bunların birçoğu, planlama 
ve eğitimlerini Almanya ile A BD ’de yapan Su-
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udilerdi. Taliban’ın, Bin Ladin’in kullanımına aç
tığı kamplar, haftalar önce boşaltıldı. Dahası, Ta
liban, Amerikalılar ve İngilizlerin bir eseri. 
1980’lerde, onları yaratan kabile ordusu, Ruslara 
karşı savaşmak için (JlA  tarafından desteklenmiş 
ve SA S tarafından eğitilmişti, ikiyüzlülük burada 
da bitmiyor. Taliban, 1996’da Kabil’i aldığında 
Washington ses çıkarmadı. Neden? Çünkü Tali
ban liderleri kısa süre sonra, petrol şirketi Uno- 
cal’ın yöneticileri tarafından ağırlanmak üzere 
Houston’a gideceklerdi. ABD hükümetinin gizli 
onayıyla, şirket, Amerika’nın Sovyet Orta Asya- 
sı’ndan Afganistan’a uzanacak olan petrol ve do- 
ğalgaz boru hatları inşa edilmesi karşılığında, Ta- 
liban’a kârdan cömert bir pay önerdi. Bir ABD’li 
diplomat, “Taliban da, muhtemelen, tıpkı Suudi- 
ler gibi gelişecek” diyordu. Dediğine göre Afganis
tan Amerika’nın petrol sömürgesi olacaktı, Ba- 
tı’ya devasa kârlar aktarılacaktı... Anlaşma suya 
düştü. Ama halen, petrol sektöründen yemlenen 
George W . Bush yönetiminin acil öncelikleri ara
sında. Bush’un gizli gündemi, Hazar havzasındaki 
petrol ve gaz rezervlerini gaspetmek. Burası, he
nüz kullanıma açılmamış, dünyanın en büyük fo
sil yakıt kaynağı. Bir tahmine göre, Amerika’nın 
doymak bilmez enerji ihtiyacını bir nesil boyunca 
karşılayabilir. Boru hattı Afganistan üzerinden ge
çerse, Amerikalıların onu denetim altına alma 
olasılığı yüksek. Zaten bu yüzden, ABD Dışişleri 
Bakanı Colin Powell, Afganistan’ı yönetecek 
Amerikan yapımı bir “gevşek federasyon”a katıla
cak olan “ılımlı Taliban”dan bahsediyor. “Terö
rizme karşı mücadele” bunun için bir örtü, Ame
rikan stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için bir 
araç.”

İrdelediğimizde ahlakın gücünden çok, gücün ah- 
lakiliği ön plana çıkıyor. Bu şu demekti: Gücünüz 
varsa yapaklarınızı meşrulaştırmakla fazla meşgul ol
muyorsunuz■ Onun için ölen onca masum için yap
manız gereken herhangi bir şey yok. İngiliz olduğu için 
temel muhatabı Blair’den çokça bahseden Pilger’de
yiz.:

“Gambot günlerinde, emperyalist liderlerimiz, 
şiddetlerini gizlemek için eylemlerinin “ ah lakili
ğinden dem vuruyordu. Blair, onlardan farklı de
ğil. Onlar gibi, Blair’in de seçici ahlakçılığı, en te
mel gerçeği ihmal ediyor: 11 Eylül’de Amerika’da

Haşan Aycın, Gece Yürüyüşü

masumların öldürülmesini hiçbir şey haklı göste
remezdi ve başka ülkelerde de, hiçbir şey, masum
ların öldürülmesini haklı gösteremez. Blair ve 
Bush, Afganistan’da masumları öldürerek, New 
York’ta işlenen korkunç suçun düzeyine iniyorlar. 
Bir kez salkım bombası kullandınız mı, “hatalar” 
ve “gaflar” hikaye olur. Eğer Blair gerçekten de te
rörizmin tüm biçimlerine karşıysa, İngiltere’yi si
lah ticaretinden çeksin. İkiz kulelere saldırıldığı 
gün, Londra’nın Docklands bölgesinde, Blair hü
kümetinin tam desteğiyle, bir “silah fuarı” açıl
mıştı. Amaç, diktatörlere ve insan haklarını tanı
mayanlara, salkım bombaları ve füzeler gibi terör 
silahları satmaktı. BM’nin (aslında Amerika ve 
İngiltere’nin) on yıldan uzun bir süredir Irak’ın 
acılı halkına dayattığı soykırımcı ambargo(...) ki, 
beş yaşın altında yarım milyon çocuğun canını al
dı. Bu, her ay, Dünya Ticaret Merkezi’nde ölen 
insanlar kadar çocuğun ölmesi demektir.”

Irak’a saldırıların başlamadığı günlerde da zaten 
esas hedefin Afganistan değil, Irak olduğunu sezinle- 
miştik. A  ma Irak’ta bombalanmayan bir stratejik 
mevki Icalmış mıydı ki zaten... Hem stratejik olması
na gerek mi vardı1 Yoksa yapılan terörizmle savaş de
ğil miydi?

“W ashington’un “savaşını” Irak’a yaymayı 
planladığına dair- işaretler var. Ama çoğumuz, In
giliz ve Amerikan uçaklarının, hemen her gün 
Irak’ı zaten bombaladığını bilmiyor. Bunlar, man- 
şetlik haber olmuyor. Televizyonlarda verilmiyor. 
Irak’ta yaşanan bu terör, 2. Dünya Savaşı’ndan bu 
yana görülen en uzun süreli Anglo-Amerikan 
bombardımanı. Wall Street Journal, ABD ve İn
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giltere’nin Irak’ta bir “ikilem” ile karşı karşıya ol
duğunu, çünkü “pek az hedefin kaldığını” yazmış
tı. Bir ABD’li yetkili, “Son barakaya dek işi bitir
dik” diyordu. Ve bu, iki yıl önceydi. Hâlâ bomba
lıyorlar. Vergi ödeyen Ingilizlere, bunun faturası 
şimdilik 800 milyon sterlin. Beş aylık bir süreyi 
kapsayan bir BM raporuna göre, ölenlerin yüzde 
41’i sivil. Kuzey Irak’ta, kocası ve dört çocuğunu 
bombardımanda yitirmiş bir kadınla karşılaşmış
tım. Adam bir çobandı ve iki uçak saldırıya geçti
ğinde, yaşlı babası ve çocukları ile koyunlarını ot
latmaktaydı. Açık bir vadideydiler ve yakında 
hiçbir askeri hedef yoktu.”

"Terörizmle savaş falan yok. Eğer olsaydı, deniz
ciler ve SA S, Florida sahillerine çıkarlardı. CIA 
destekli teröristler, eski Latin Amerika diktatörle
ri ve işkenceciler, orada sığınak buluyorlar çünkü.

“El-Kaide’nin Afganistan’daki eğitim kampla
rı Georgia, Fort Benning’de bulunan dünyanın 
önde gelen terörizm üniversitesi ile karşılaştırıldı
ğında çocuk yuvaları sayılabilir. Yakın zamana ka
dar, School o f  the Americas olarak bilinen okul, ti
ranları, sayıları 60.000’i bulan Latin Amerika özel 
kuvvetlerini, ordu destek birimlerini ve istihbarat 
ajanlarını terörizmin incelikleri konusunda eğit
miştir.”

“Yaşadığımız; güçlünün güçsüze karşı, yeni 
bahaneler, yeni gizli gündemler ve yeni yalanlar
la yürüttüğü bir savaş. Bir çocuk daha şiddet 
içinde veya sessizce, açlıktan ölmeden, batı ve do
ğuda yeni fanatikler yaratılmadan önce, İngiliz 
halkı sesini yükselterek bu hileli savaşı durdurma
lı ve gerçek siyasi cesaret isteyen, yaratıcı ve şid
deti dışlayan alternatifler talep etmeli. Geçtiğimiz 
günlerde, Dünya Ticaret Merkezi’nde ölenlerden 
Greg Rodriguez’in ebeveynleri, şöyle diyordu:

“Devletin şiddetle intikam almaya yöneldiğini ve 
uzak topraklarda evlatların, anaların, babaların ve 
dostların öleceğini, acı çekeceğini ve-bize daha 
fazla düşmanlık besleyeceğini görüyoruz. Oğlumuz 
adına gidilecek yol, bu değildir.”

11 Eylül'le başlayan serüvenin tutarsızlığına ve 
hukuksuzluğunu ise Pilger şu sözlerle ifade ediyor:

“11 Eylül’den bu yana 11 ay geçti ve sessiz film 
oynanmaya devam ediyor. Bu tarihi güne verdiği
miz tepkiyi fırsat bilen dünyanın hakimleri, en ka
lıcı terör tehdidi ve kaynağı kendileri olmasına 
karşın, o günden sonra dillerine “teröre karşı sa
vaş” hakkında klişelerden ve yalanlardan oluşan 
zafer şarkılarını doladılar. Amerika’ya saldırı dü
zenleyen fanatikler Suudi Arabistan’dan ve Mı
sır’dan gelmişti. Oysa, Amerika’nın himayesinde
ki bu ülkeler bombalanmadı. Bunun yerine, yara
larını sarmaya çalışan Afganistan’da sivil halktan 
5.000’in üzerinde kişi bombalı saldırılarda öldü
rüldü; en son saldırıda çoğunu kadın ve çocukla
rın oluşturduğu bir düğünde 40 kişi yaşamını yitir
di. Tüm bunlar olurken, kilit konumdaki el-Kaide 
liderlerinden teki bile yakalanmamıştı. Bu “çarpı
cı zafer"in ardından, yüzlerce savaş esiri, tüm savaş 
anlaşmalarını ve uluslararası hukuku hiçe sayan 
bir tarzda, Küba’da tutuklu kalacakları bir Ameri
kan toplama kampına getirildi. Tutukluların işle
diği iddia edilen suçlara ait hiçbir kanıt buluna
madı ve FBI, bunlardan yalnızca birinin gerçek bir 
şüpheli olduğunu doğruladı. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, 1.000’den çok Müslüman kökenli 
insan ‘ortadan kayboldu’; ancak, bunlara herhan
gi bir ceza verilmedi. Kimsenin gözünün yaşına 
bakmayan Vatanseverlik Yasası’na (Patriot Act) gö
re, FBI’nin yeni yetkileri arasında kütüphanelere 
girip kimlerin neleri okuduğunu öğrenmek de yer 
alıyor.”

Saddam’ın değil, ikinci büyük petrol kaynağının 
kontrolü amaçlandığını Irak’a saldın öncesi Pilger şu 
ifadelerle dile getiriyor:

“Teröre karşı savaş diye bir şey yok; yalnız
ca büyük oyun ivme kazandı, hepsi bu. Tek fark, 
hepimiz için sonsuz tehlikelere gebe süper gücün 
sınır tanımaz doğası. Washington’daki plütokrasi 
yönetimini elinde bulunduran ve Filistinlileri, eşi 
benzeri bulunmayan bir terörist olan Ariel Sha-

40 Ümran-Ocak •2004



TERÖRİZMİN GERÇEK KURBANI MÜSLÜMANLAR / PİLGER

ron’un kucağına atan Hıristiyan köktendincileri 
şu sıralarda 22 milyonluk acılı Irak halkına düzen
leyecekleri saldırı için silah depolarına ikmal yap
makla meşguller. Irak’ın, Iraklılar’ın üzerinde hiç
bir denetim sahibi olmadığı diktatörlük yönetimi 
kadar her yönüyle insanlık dışı Amerikan ambar
gosu altında ezilen bir ulus olduğunu anımsatma
ya gerek olduğunu sanmıyorum. Beklenen saldırı
nın, Washington ve Londra’dan idare edilen pro
pagandanın tersine, Saddam Hüseyin’in “kitle im
ha silahları” (eğer bu silahlar gerçekten varsa) ile 
hiçbir ilgisi yok. Asıl mesele, Amerika’nın, dün
yanın ikinci büyük petrol kaynağını işletmek için 
daha itaatkâr bir eşkıya istemesinden başka bir şey 
değil.

“Savaş naraları atanlar bu gerçeği ve Irak hal
kını pek de ağızlarına almıyorlar. Dört yıl önce 
Pentagon, Başkan Clinton’ı Irak’a yapılacak kap
samlı bir saldırıda ‘en az’ 10.000 sivilin ölebilece
ği gibi korkunç bir rakam vererek uyarmıştı. Bu 
zulmü haklı çıkarmak için yürütülen propaganda 
kampanyasında Atlantik’in her iki yakasındaki 
gazeteciler, dedikoduları ve yalanları taşıma göre
vini yerine getiren “kanallar” olarak kullanıldılar. 
Bunlar, Amerika’daki şarbon saldırılarında Irak’ın 
parmağı olduğu yolunda yalan iddialardan 11 Ey
lül saldırılarının lideri ve Irak istihbaratı arasında
ki doğrulanmamış bağlantıya uzanan bir yelpazede 
çeşitlilik gösteriyordu. Saldırı gerçekleştiğinde, iş
birliği yapan gazetecilerin de suçun sorumluluğu
nu üstlenmesi gerekecek.”

Pilger’in Füredi’ye atıfla söylediği kavramların 
ideolojik doğası ve kötü niyeti gizlemesi, tarihin ve bu
na benzer tüm tasarımların nasıl da kurgu ürünü ol
duğunu ve münüple edildiğini görmesi bakımından il
ginç:

“Frank Furedi’nin bizlere Emperyalizmin Yeni 
İdeolojisi’nde anımsattığı, “Emperyalizmin ahlaki 
iddialarının Batı’da nadiren sorgulanır olmasının 
ve emperyalizm ile Batı’daki güçlerin global ge
nişlemesinin insanoğlunun kurduğu uygarlığa bü
yük katkıda bulunacak bir etken olarak belirsizli
ğe yer bırakmayan son derece olumlu koşullarda 
sunulmasının üzerinde çok zaman geçmedi. Fa
şizmin de emperyalizm olduğu anlaşıldığında ara
yış boşa çıktı ve sözcük akademik tartışmalarda 
yer almaz oldu. En sıkı Stalinist gelenekte, emper

yalizm lafı artık varlığını sürdürmüyordu. Günü
müzdeyse, tercih edilen örtülü ifade ‘uygarlık’ ve 
bir sıfatın gerekli olduğu durumlarda da ‘kültü-
rel.’”__________________________________________

‘‘Batı medyasının büyük bölümü, özellikle de 
Amerika süper kültünün esiri olmuş veya onun tara
fından iğdiş edilmiş yorumcular için en açık-seçik ger
çekler bile tabu olarak kalmak zorunda. Cornell 
Üniversitesi’nden Profesör Richard Faik, bu ger
çeği birkaç yıl önce gayet güzel şekilde ifade et
mişti. Folk, Batı dış politikasının medyada “Batı 
değerlerine ve masumiyetine ait olumlu imgelerin 
tehdit altında olduğunu gösteren, kendi kendini 
haklı çıkarma eğiliminde, tek yönlü bir ahlaki ve 
hukuki ekrandan yansıtıldığını ve böylece sınırsız 
bir şiddet kampanyasını geçerli kıldığını” yazmış
tı.”

“Belki de en önemli tabu, Amerika Birleşik 
Devletleri’nin hem terörist devlet, hem de terörist cen
neti olarak daha ne kadar varlığını sürdüreceğinin sor
gulanmasıdır. Ayrıca, ABD’nin Nikaragua’da ya
şattığı uluslararası terörizm için World Court ta
rafından kınanmış ve hükümetlere uluslararası 
kanunlara riayet etme çağrısı yapan BM Güvenlik 
Konseyi kararını veto ettiği kayıtlara geçmiş tek 
devlet olduğu ağza alınmıyor.”

Amerikan terörünün bu yeni formatımn doğası ise 
çok dehşetengiz:

“Neredeyse söyledikleri herşey yalandı. Endi
şelerini dile getirdikleri konuşmalar, Afganistan 
ve Irak’ın zaptedilmesi için hazırlanan zalimce al
datmacalardı. Şimdi yasadışı Anglo-Amerikan 
Irak işgalinin aslı anlaşılmaya başlarken, “terörle 
savaştaki” ilk “zafer” belki de gücün neler yapabi
leceğinin çok daha sarsıcı bir kanıtı.”

Yazımızı Pilger’in enteresan bir öğütüyle bitirelim: 
“İşin garip ve gülünç yanı şu: Irak nükleer si

lahlarını elde tutsaydı işgal muhtemelen gerçek
leşmeyecekti. Bush ve Blair’le arası bozuk olan 
bütün devletlerin alması gereken ders bu: Çabuk  
nükleer silahlar edinin!. . . ”

(J.Pilger’in 31/10/2001, 09/09/2002, 11/04/2003, 

06/10/2003, 18/11/2003 tarihli yazılarından; notlandı

ran ve derleyen: M . Abbas Apaydın) m
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MUHARREM BALCI

İ nsanlar teorik konular üzerinde her zaman dur- 
mazlar. Genellikle konjonktürün acıttığı gün
lerde, o sırada yaptıkları veya kendilerine yapı

lanlar üzerinde kafa yormaya çalışırlar. Günümüzde 
de ABD’nin bir çok 3. dünya ülkesine, yakınlarda da 
Afganistan’a ve Irak’a yaptığı çirkin saldırılarla bir
likte, savaş ve terör kavramları üzerinde durulur ol
du. 11 Eylül sonrasında bir çok araştırmacı, “Bizden 
neden nefret ediyorlar?” sorusunun cevabını araştır
makla meşgul. ABD kendisine yapılan saldırıları te
rör, kendisinin başkalarına yaptığı saldırıyı da teröre 
karşı savaş, hatta özgürlüğe kavuşturma mücadelesi 
olarak sunuyor. Hatırlanacağı gibi 11 Eylül saldırısı 
ABD Başkanınca, önce A BD ’ye karşı başlatılmış 
bir savaş, daha sonra terör olarak ifade edildi. Kar
şılığında da bu teröre karşı çok uzun sürecek bir sa
vaşın başlatıldığı duyuruldu.

Şimdi, bu topyekün savaşa, bu kirli savaşların 
beslediği medyanın kitleleri yönlendirdiği gibi mi 
bakmalı, yoksa tarih ve hukuk ilminin bize kazandır
dığı formasyonu kullanarak ve yanılsamalara neden 
olmayacak şekilde, bu kavramların içini mi doldur- 
malıyız? Elbette ki misyonumuzun gereği olduğuna 
inandığımız ikinci yol tercih edilecektir.

Savaş ve terör: Bu iki kavramdan birincisinin 
insanlığın tarihi kadar eski olduğu bilinmektedir; 
“terör” kavramının ise, “savaşın güçlüler tarafından 
güçsüzlere izafe edilmiş şekli” olduğu yeni kavran
maya başlandı. Bunun için de, çalışmanın mihverini 
teşkil edecek bu iddialı belirlemeyi açmak için savaş 
ve terör ayırımını konu edindik.

Önce hepimizin az çok hakkında bilgi sahibi ol
duğu savaş kavramı ve olgusu üzerinde durulacak, 
sonra da dimağlarımıza kazınan terör kavramı ve ol
gusu hakkında teorik bilgiler verilecek, daha sonra 
her ikisi arasındaki ilişki, benzerlik ve ayrılıklar tar

tışılacaktır.
Son bölümde de terörün ortadan kaldırılmasının 

önündeki engeller, özellikle de düşünce ve ifade öz
gürlüğü, terörist devletlerin veya yöneticilerin Ulus
lararası Suçlar Mahkemesinde yargılanmasının 
önündeki engeller üzerinde durulacaktır.

Altını çizmemiz gereken bir husus da, savaşı, 
topyekün anlamda kullanılan ‘mücadele’nin bir par
çası/silahlı eylem olarak aldığımızdır. Savaş her ne 
kadar topyekün mücadele anlamında da kullanılıyor 
ve biz de genelde savaşı topyekün bir mücadele ola
rak alıyor olsak da; burada yapılmaya çalışılan, top- 
yekûn mücadelenin bir parçası olduğu halde savaş 
dışında bir olgu olarak gösterilen silahlı mücade- 
le/savaş’m terörle ilişkisi, benzerlik ve ayrılıkları üze
rinde bir incelemedir.

Aynı şekilde, güncel terör olaylarına ilişkin 
komplo teorilerine de girmeyeceğiz. Takdir edilir ki, 
savaş ve terörün hukuki yönden incelemesi amaçlı 
bir çalışma içinde, güncel politik hesapların ve ki
min işine yaradığına bakılmaksızın kimlerin taşeron 
olarak kullanıldığının saptanmasına ilişkin farazi 
üretimler yer alamazdı.

SAVAŞ ÜZERİNE

Batı’nın en önemli savaş teorisyenlerinden biri olan 
Clausewitz, Savaş Üzerine’de, savaşı, bir düelloya 
benzetir. Bir farkla ki; ona göre savaş, düellonun bü
yük çaplısı ya da güreşçinin yakın hasmını alt etme
si, yıkması, böylece tüm direnişini yok etmesinde ol
duğu gibi safhaları olan bir mücadele türü.

“Demek oluyor ki savaş, hasmı, irademize boyun eğmeye
zorlayan bir şiddet hareketidir.”1

der ve devam eder:
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“Şiddet, şiddeti göğüslemek için, bilim ve sanatların bu
luşları ile silahlanır. Gerçi kaydedilmeye değmez bazı ufak 
tefek sınırlamaları devletler hukuku yasaları adı altında 
kabul eder ama, bunlar uygulamada savaşın gücünü zayıf
latmaz. Şiddet, yani fizik kuvvet (çünkü Devlet ve Kanun

-------kavramlarının dışında manevi kuvvet diye bir şey yoktur),
böylece savaşın aracı olmaktadır; ereği ise düşmana irade
mizi zorla kabul ettirmektir. Bu ereği tam bir güven içinde 
geçekleştirebilmek için, düşmanı silahtan arındırmak ge
rekir, ve işte bu silahsızlandırma, tanımlama gereği, savaş 
operasyonlarının gerçek anlamda ilk amacıdır. Bu amaç 
son ereğin yerini almakta, onu bir bakıma, savaşın kendi
sine ait bir şey değilmişçesine, bir kenara itmektedir.”2

Batı’nın savaş anlayışını formüle eden ve bir 
yandan 19.yüyzıla kadar yapılan savaşların eleştirile
rini yaparken, diğer yandan "savaşın politik bir 
amacın aracı olduğu” meşhur görüşü ile savaş teori
sini 19.yüzyıla taşıyan Clausewitz, kötü kopya öğren
cileri Batılı komutanlar eliyle 20.yüzyıla taşındı. İşte 
bize terörün ne kadar acımasız bir tedhiş örneği ol
duğunu öğretmeye kalkan Batı’nın savaş teorisye- 
ninden, bazı belirlemeler. Bu belirlemelere geçme
den önce bir önemli hususu ifade etmek gerekiyor: 
Clausevvitz, sonraki meslektaşları tarafından savun
maya fazla önem veren biri ve ayrıca da fazla insan
cıl bulunmuştur.

İşte bu ünlü savaş teorisyeni, savaşta fizik gücü 
acımadan kullanan ve kan dökmekten kaçınmayan 
tarafın avantajlı duruma geçeceğini, “bize iğrenç ge
liyor diye vahşet unsurunu ihmal edemeyeceğimi
zi”, aksi anlayışın insanın “kendi çıkarma aykırı 
düşeceğini” belirtmektedir. Fakat belki de kendini 
görevli saymasının gereği olarak bir yanıltıcı sapta
mayı da not etmeden geçemez; “uygar milletlerin 
savaşları uygar olmayan milletlerin savaşlarına gö
re çok daha az zalim ve yıkıcıdır”. Sanırsınız ki Ba- 
tı’daki Otuzyıl savaşlarını, Yüzyıl savaşlarını, din sa
vaşlarını ve benzerlerini okumamıştır. Tabii ki, ken
dinden sonra vuku bulan ve milyonlarca insanın 
ölümüne ve bir o kadar insanın da birkaç kuşak öte
lere kadar etkilenecek sakatlıklara maruz kalmasına 
neden olan dünya savaşları da Clausewitz’i haksız çı
karmıştır.

Savaşta Karşılıklı Eylem ve Aşırılıklar

zaman zekanın kullanılmaması anlamına gelmez. Fi
zik gücü acımadan kullanan ve kan dökmekten çe
kinmeyen taraf, aynı şekilde hareket etmeyen diğer 
tarafa oranla daha avantajlıdır. Neticede iradesini 
hasmına kabul ettirir. Her iki taraf da-aynı şeyi dtr- 
şündüğünden birbirlerini aşırı hareketlere iterler ve 
bu aşırılıklar karşı tarafın güç ve direncinden başka 
sınır tanımaz.4

Savaşta sınırsız kuvvet kullanmaya gelince: Sa
vaş bir şiddet hareketidir ve şiddetin sının yoktur.5 
Düşman taraflardan her biri diğerine iradesini kabul 
ettirmek ister, bundan da karşılıklı bir eylem doğar 
ki, kavram olarak ve mantıken sonuna kadar gitme
yi gerektirir. Bu birinci karşılıklı eylem ve karşılaştı
ğımız birinci aşırılıktır.6

Düşmanı etkisiz hale getirme (İkinci karşılıklı 
eylem): Bu, savaşın ana amacıdır. Savaş halinde bu
lunan kimse için en kötü durum, tamamen etkisiz 
hale geldiği durumdur. Öyleyse düşmanı etkisiz hale 
getirmek istiyorsak ya onu silahtan tecrit etmek, ya 
da kendisini böyle bir tehdit altında hissedeceği ha
le getirmek gerekir. Formül şudur: Ben düşmanı yen
medikçe onun beni yenmesinden korkmalıyım. Bu 
ikinci karşılıklı eylemdir ve ikinci bir aşırılığa yol 
açar.7

Qüçlerin son haddine kadar kullanılması 
(Üçüncü karşılıklı eylem): Eğer düşmanı alt etmek 
istiyorsak, çabalarımızı onun direnme gücüne uydur
mamız gerekir. Bu direnme gücü birbirinden ayrıl
masına imkan bulunmayan iki faktöre bağlıdır. Elin
deki olanakların genişliği ve iradesinin kuvveti. 
Düşmanın direnme gücünü aşağı yukarı tahmin ede- 
biliyorsak kendi imkanlarımızı da ona göre ayarlaya
biliriz. Bu yüzden de yarışma başlayacak ve tarafları 
bir kez daha aşırı hareketlere itecektir. Burada üçün
cü karşılıklı eylem ve üçüncü aşırılıkla karşılaşmış 
oluyoruz.8

Savaşta Kurallar

Clausewitz, bir yandan yukarıdaki karşılıklı eylemle
ri/aşırılıkları belirlerken, diğer yandan da bu aşırılık
ları sınırlayan, dolayısıyla taraflar açısından bazen
olumsuzlukla sonuçlanacak durumu belirleyen ku- 
ralları ortaya çıkarmaktadır:

Savaş tek ve ani bir darbeden ibaret değildir: 
Tüm güçlerin aynı anda mükemmel bir şekilde bir 
araya getirilmesi savaşın niteliğine aykırıdır. Gerçek 
ve’gerekli tedbirler farazi aşırılıkları telafi eder.9 

Savaş hiçbir zaman mutlak bir sonuç■ doğur-

Clausewitz, savaşı kutsallığından arındırıp bir bilim 
haline getirirken3 savaşın değişik safhalarında, yine 
savaşın niteliğine uygun karşılıklı eylemleri, bir di
ğer deyişle aşırılıkları tespit eder:

Sınırsız kuvvet kullanma (Birinci karşılıklı ey
lem): Fizik gücün sonuna kadar kullanılması hiçbir
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maz: Yenilen taraf, sonucu geçici bir talihsizlik sa anlarız. Dolayısıyla tüm savaşlara politik eylemler
yar; yenilgiyi mutlak ve kesin saymaz. Gelecekteki gözü ile bakılabilir.16
politik koşulların durumu telafi edebileceği umulur.
İşte bu da gerilimin şiddetini/aşırılıkları ve harcanan 
çabalann yoğunluğunu geniş ölçüde yumuşatan bir 
etkendir.10
— Savaşta temel faktör ‘Politik A m aç’tır t Politik 

amacımıza ne kadar değer verirsek ondan vazgeçmek 
o kadar zordur ve bu oranda çabalarımızı canlı tuta
rız. Gerek askeri harekatın hedefi gerekse çabaları
mızın ölçüsü bu politik amaçtır. Askeri harekatın 
hedefi politik amacın yerine geçmiş, onunla özdeş-- 
leşmişse, bu harekat genellikle politik amacın öne
minin azalması ölçüsünde şiddetini/aşırılığını yitire
cektir.11

Savaşı durduracak tek bir neden vardır ve bu 
taraflardan sadece biri için geçerlidir: Taraflardan 
biri ancak tek bir nedenle düşmanlığın etkisinden 
sıyrılabilir; o da harekete geçmek için daha uygun 
bir anı kollamaktır. Bu yönüyle savaş sürekli teyak
kuz halidir. Bir başka deyişle barışa, “savaşta veri
len ara” denilebilir. Bu durumda da aşırılıkların ge
çici de olsa önüne geçilir.12

Savaşın Nitelikleri 

Maddi Unsurlar
Clausewitz, ‘tekniksiz ve kutsal kahram anlar sava- 
şt’ndan, ‘teknolojiye dayalı ve kutsal olmayan mü
hendisler savaşı’na geçişin teorik çerçevesini oluş
tururken, bir yönüyle savaşın dünyevileşmesinin bir 
tür manifestosunu yazmaktadır.13 Bu manifestoda 
öne çıkan niteliklere gelince:

Savaş her zaman için ciddi am aca yönelen cid
di bir araçtır: Savaş, gemi azıya almış bir coşkunun 
ürünü veya bir defada gerilimi boşalan aşırı bir şey 
değildir. Savaş bir bakıma şiddetin düzenli kalp atış
larına benzer, kısa veya uzun sürede gevşeyip gücünü 
yitirir, amacına er geç ulaşır. Savaş mutlaka politik 
bir durumdan doğar ve politik bir etkenden çıkar. İş
te bunun içindir ki savaş politik bir eylemdir. Mut
lak bir şiddet gösterisi de değildir.14

Savaş politikanın başka araçlarla devamıdır: 
Clausewitz, politikayı “şahıslaşmış devletin zekası” 
olarak görür.15 Ona göre, politik amaç bir gaye, sa
vaş ise araçtır ve araç hiçbir zaman amaçtan ayrı ola
rak düşünülemez. Böylece savaşın sadece politik bir 
eylem olmadığını, bununla birlikte gerçek bir politik 
araç, politik ilişkilerin bir devamı ve bu amaç ve iliş
kilerin başka araçlarla gerçekleştirilmesi olduğunu

Manevi Unsurlar
Clausewitz böyle bir ayırım yapmamış olsa da, konu
nun daha kolay anlaşılması için savaşta matematik 

-ölçülere sığmayan bazı unsurları “manevi unsurlar” 
başlığı altında değerlendireceğiz.

Savaşta eksiklikler her zaman olasıdır: Savaş 
birden bire patlak vermez; yayılması ve genişlemesi 
bir anlık iş değildir. Ancak yine de savaş, dört başı 
mamur yaratık olmayan insan unsuru ile yapıldığın
dan eksiklikler her zaman olasıdır. Bu eksiklikler iki 
taraf için de değiştirici, düzeltici bir faktör rolü oy
nar.17

Savaş objektif niteliği kadar sübjektif niteliği ile 
ele bir kum ara benzer: Tehlike, savaşın başlıca un
surudur ve savaş tehlike içinde cereyan eder. Tehli- 
ke ile karşı karşıya bulunan insanda aranacak en üs
tün moral nitelik cesarettir. Yiğitlik, başarıya güven, 
cüret ve gözüpeklik cesaretin çeşitli görüntüleridir. 
Ve ruhun bütün bu eğilimleri doğal ortamları olan 
tesadüf unsurunu ararlar. (...) Bu nedenledir ki savaş 
oyunu, bütün insani faaliyetlerden daha çok bir ka
ğıt oyununu andırır.18

“Savaş Sanatı” canlı ve m oral güçlerle uğraşır: 
İdrakimiz genellikle berraklığa ve kesinliğe yönelmiş 
olmakla birlikte, zihin çoğu zaman kararsızlığı da se
ver. Matematik hesapların ağır bir zorunluluk ve ça
resizlik oluşturduğu anlarda zihin, hayal gücü saye
sinde tesadüfler aleminde kalmayı da tercih edebilir. 
Clausewitz, bunu, korkusuz bir yüzücünün kendisini 
dalgaların kucağına atmasındaki cesaret ve kahra
manlığına, tehlikelere karşı göğüs germesine benze
tir.

Bu yüzdendir ki teori, insan unsurunu hesaba ka
tar ve cesarete, yiğitliğe, hatta cürete yer verir. Savaş 
sanatı canlı ve moral güçlerle uğraşır; bu itibarla hiç
bir zaman mutlak ve kesin olana ulaşamaz. En küçük 
işlerde olduğu gibi, en büyük işlerde de arızî ve tesa
düfi olana bir pay bırakılır.19

Savaşa İlişkin Değerlendirme

Buraya kadar belirlenenlerden çıkan sonuçları üç 
hale indirgemek mümkün olabilmektedir:

Birincisi, niteliği itibariyle savaş şiddet, kin ve 
nefret eğilimlerinden kaynaklanmaktadır.

İkincisi, insan ruhunun özgür bir faaliyeti olarak

4 4  Ümran-Ocak -2004



S A V A Ş  V E T E R Ö R  / BALCI

Mazlumder Savaş & Barış konulu karikatür yarışması mansiyon ödülü: 
Jurü Kosobukin, Ukrayna, © Mazlumder

ihtimal hesaplan ve tesadüfler savaşta önemli rol oy
namaktadır.

Üçüncüsü, savaşın, salt akla bağımlı politik araç 
olma kimliği vardır.

Her somut savaşta bu üç nitelikten biri ön plana 
çıkabildiği veya bir nitelikten diğerine geçilebildiği 
gibi; savaş, her üç niteliği de bir bütün olarak içinde 
barındırabilmektedir. Bu itibarla bütün mesele, te
oriyi bu üç eğilim arasında dengede tutabilmektir.20

ilk çağda tanrının işi olarak algılanan savaş, orta 
çağda insanların tanrı adına yaptıkları mücadelenin 
adı oldu. Batı, XII ve XIII. yüzyıllardan itibaren ken
di kıtasının dışına taşarak, diğer kültürlere karşı yine 
kutsallıkla donanmış bir silahlı mücadeleye girişti.
Batının ulus devlet modelini kurarken ve Rönesans’ı 
yaşarken verdiği savaşlarda da bireyleri ve ulusu kut
sallaştırması, kutsallığın, kutsal savaşın, dünyevi bo
yutta yaşanılmayı beraberinde getireceğinin işareti 
olmuştur.21

Batı’nm savaşla ilgili öngörüsünü dokuyan Cla- 
usewitz, savaşı siyasetin fonksiyonu olarak kabullen
dirdikten sonra, savaşı bir makine, bir fabrika, bir 
endüstri, bir sistem gibi görmekte ve iktisatçılara öz
gü, verimlilik, tasarruf, en yüksek fayda gibi kavram
ları bu alana dahil etmektedir.22

lanmıştır. Örneğin 1960 
yılına kadar İngiltere’de 
mecburi askerlik ve savaşı 
reddedememe esası vardı. 
Cezası da: Savaşı redde
den kişinin çarmıha geri
lerek cephe hattına yakın 
ve düşman ateşine ‘epeyce 
açık’ bir yere konulması
dır. Hükümlü, günde iki 
saat çarmıha bağlı durur. 
Cezanın süresi ise genel
likle üç aydır.23

Ulus devlet mantığı
nın savaşı bu denli mec
buriyet içinde tutması, üs
telik kıtalararası savaşlar

da, pek de zaruri olmayan 
konumlarda zorunluluk esasına bağlaması, ileride te
rör konusunu işlerken dikkatimizi çekeceği gibi, bir 
alışkanlık, bir intikam duygusu ve olgusu için önem
li bir zemin oluşturmaktadır. Belki de terör için in
celenecek bir çok unsur ve kural, savaş için belirle
nenlerden esinlenmenin sonucu olabilecektir. Özel
likle de kıtalararası savaşlarda mecburi askerlik hiz
meti ve üçüncü dünya ülkelerine yapılan saldırılar, 
çoğu zaman kendi içinden bazen de ötekinden, ay
nıyla veya daha aşırı insanlık dışı yöntemlerle karşı
lık bulmaktadır.

TERÖR VE TERÖRİZM ÜZERİNE

Terör olarak adlandırılan eylem türünün; savaştan 
terör çıkaran ve terörü savaş kuralları içinde gören
lerin topyekün mücadele anlayışının bir parçası ol
duğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, terör olarak adlandırı
lan silahlı mücadeleyi de kapsayan topyekün müca
deleyi (politik amacı) bazen bizzat silahlı eylemi ya
panlar belirlerken, çoğu zaman da terörün nedeni 
saydığımız ve terör örgütlerinin bir bakıma doğuru
cusu olan daha organize güçler belirlemektedir. O 
halde öncelikle terörün tanımı, unsurları, aşamaları 
ve sonrasında da terörü besleyen, destekleyen orga-

Savaşa bir başka yönden, insanların savaşa mec
bur edildiği yönünden baktığımızda da, savaşın bu 
derece bir endüstri olarak görülmesi, onun vazgeçi
lemez/reddedilemez konuma getirilmesi sonucunu 
da doğurmuştur. Bu gün bir çok devletin yasaların
da, özellikle ulus devletlerin yasalarında mecburi as
kerlik hizmeti vardır ve yaptırımı ağır cezalara bağ-

nize güçlerin konumu ve terörle bağlantıları üzerin
de durabiliriz.

Terör

Terör, genel bir karşılıkla “korkutma, yıldırma, 
tedhiş” anlamındadır. Aynı zamanda terörün unsur
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ları olarak da kabul edilen bu korkutma, yıldırma ve 
tedhiş, insanların ruhsal yapılarını aniden ve güçlü 
bir şekilde etkileyen korku ve şiddet şeklinde teza-

rı korku’ olarak tanımlanır.30

Terör kavramının kökeni Fransız Devrimine da-
yanmaktadır. 5 Eylül 1793 ile 27 Temmuz 1794 âra-

hür etmektedir.
Terörün birbirine benzer tanımları bulunsa da, 

bu güne kadar üzerinde konsensüs sağlanmış bir ta-
nuna ulaşılamamıştır. Bunun lıerkes tarafından ka— 
bul edilen nedeni, kendi politik amaçları gereği bir 
tarafın terörist ilan ettiğini, diğer tarafın özgürlük 
savaşçısı olarak nitelemesidir.24

12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Müca
dele Kanunu terörü şöyle tanımlamaktadır:

“Terör, baskı, cebir, şiddet, korkutma, yıldırma, sindirme 
veya tehdit yöntemlerinden biriyle, anayasada belirtilen 
Cumhuriyetin niteliklerini, siyasi, hukuki, sosyal, laik, 
ekonomik düzeni değiştirmek, devletin ülkesi ve milleti 
ile bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve 
Cumhuriyeti’nin varlığını tehlikeye düşürmek, devlet 
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçir
mek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, devletin iç ve 
dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak 
amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından gi
rişilecek her türlü eylemlerdir.”

Bu çerçevede terör ve terörizme ilişkin birbirin
den farklı olmayan, fakat birbirini tamamlayan deği
şik tanımlar yapılmaktadır:

“Şiddetin sosyal, ulusal, ırksal, dinsel, fesat çıkarıcı ve 
benzer diğer maksatlarla ve diğer sosyal sınıflar arasında 
çatışma, savaşa tahrik etmek üzere planlı ve hukuk dışı 
olarak kullanılması”25
“Terör, bir gücü, bir iktidarı zorla kabul ettirmek amacıy
la sistemli bir biçimde şiddet kullanma, yıldırma, tedhiş”; 
terörizm ise; “bireylerin ya da azınlıkların şiddete dayanan 
ve kişilere mallara ya da kurumlara yönelik siyasal eylem, 
bu şiddet eylemlerinin tümü”26

İngiltere Terörle Mücadele mevzuatına göre 
terör; “Siyasi kurumlara karşı şiddet kullanımı veya 
toplumun çeşitli kesimlerinin korku içinde bırakıl
ması amacıyla şiddet kullanılmasıdır.”27

Fransa T . M. Kanununa göre terör; “baskı ve
ya tehdit yoluyla, mevcut kamu düzeninin ciddi ola
rak bozulması amacıyla bireysel veya toplu olarak 
bulunulan herhangi bir faaliyettir.”28

Terörü, mücadelenin silahlı şekli olarak kabul 
eden örgütler ise terörü, tarafların resmi ve gayrı 
resmi silahlı güçleri arasında geçen, temel mücadele 
hedefi olarak düşman silahlı güçlerini azaltmayı ön
gören, temel mücadele biçimi olarak da suikastlara, 
siyasal cinayetlere başvuran mücadele biçimi olarak 
tanımlamaktadırlar.29

Latince’de ‘terror’ veya ‘terrorist’ sözcüğünden 
kaynaklanan terör, ‘alt üst edici ve felce uğratıcı aşı

sındaki döneme ve rejime “terör dönemi” veya “te
rör rejimi” adı verilmiştir:

“Bu dönemde devrim hükümeti çıkardığı bir kararname ile 
soylular, din adamları, stokçular gibi devrim düşmanı say
dığı çevreleri sindirmeye yönelik sert önlemler alarak terör 
uygulamasını başlatmıştır. Bu dönemde Robespierre’in ön
derliğindeki kamu güvenliği komitesi bütün yetkileri elin
de toplayarak, kuşkulanılan kişileri yargılanma ve savun
ma hakkını askıya alarak jüriye yalnızca aklanma ya da 
ölüm cezası verme seçeneklerini bırakmıştır. Bu dönemde 
yaklaşık 300 bin kişi tutuklanmış, bunlardan 17 bin kadar 
insan mahkeme kararı ile idam edilmiş, birçok insan da 
yargılanmadan, ya da hapishanelerde ölmüştür.”31

Teröre ilişkin tanımlar terörü tam olarak açıkla
maya kafi gelmemektedir. Terör örgütleri yapısal 
olarak birbirine benzemekle birlikte, amaçları açı
sından farklılıklar göstermektedir. Örgütlerin bir 
kısmı ulusal kurtuluş mücadelesini, bir kısmı geçmiş
teki olayların intikamını, bir kısmı da belirli ırk ve
ya dini, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yapıla
rı egemen kılmayı amaç edinmektedirler. Örgütlerin 
amaçlarına ilişkin beyanları, terörü ve terör örgütle
rini tanımlamakta birinci zorluğu ortaya çıkarmak
tadır. ikinci zorluk ise, terörizm diye tanımlanan ey
lemlere, yine amaç unsuruna dışarıdan bakışın getir
diği farklılık sonucu oluşan ayrımcılık unsurudur.

“Birisi için terörist olan diğeri için kurtuluş savaşçısıdır.”32

Yukarıdaki tanımlamalardan, kavramın ilk defa 
bir devlet yönetimi için kullanılmış olmasından ve 
ayrıca her türlü gücün -pek tabii ki şiddetin de- meş
ru kullanıcısının devlet olduğu gerçeği dikkate alın
dığında, asıl terörün devlet terörü olduğu inkar edi
lemez.

“Kısaca, ‘siyasal düşmanlarını fiziksel olarak yok etmeye 
karar veren korkutma politikası’ olarak tanımlanan terö
rün kaynağı, bir şiddet örgütlenmesi olan devlettir.(...) 
Terör, kökeni devlet gerçeğine yaslanan bir şiddet politi
kası ve eylemidir. Siyasal şiddetin özel ve yoğunlaşmış bir 
biçimi olarak terör, nihai kertede açıkça veya örtük ‘zor’a 
dayanır.(...) Terörün amacı siyasal basımlarım fiziksel 
olarak ortadan kaldırmak ya da korkuyla sindirmektir. 
Böyle bir amaç şiddetin bir biçimiyle yetinemez. Örneğin 
şiddet, ‘Koyduğum sınırı aşan, sınırsız şiddetimin de hede
fi olur’, tehdidi biçiminde de kendini gösterebilir... Terö
rün kaynağı, bazı kişilerin veya grupların sapkınlıkları ya 
da vb.leri değil, toplumun yöneten-yönetilenler ikilemi 
ile antagonistik sınıflara bölünmesinin ürünü olan dev
lettir.”33
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Terörizm Terörist Faaliyetlerin Amacı

Bir taraftan terör ve terörizmin, insanlık için çok 
tehlikeli bir sorun olduğu ifade edilirken, diğer taraf-

Siyasi iktidarların coğrafi, siyasi ve ideolojik konum- 
larma izafeten, bulundukları yerlerdeki örgütlerin

tan terör ve terör eylemcilerine farklı bakış açılarıy- 
la farklı değerler atfedilmesi, terörizm kavramının 
tarifinde zorluk çıkarmaktadır. Genel anlamıyla, yi
ne terör kavramının tarifinden yola çıkarak teröriz
mi, “cebir, şiddet, korkutma, yıldırma ve sindirme yön
temleriyle halk kitlelerinin iradesini zaafa uğratarak ka
mu düzenini bozmaya yönelik bir savaş biçimi" olarak 
tarif edebiliriz.

Bu genel tariften de anlaşılacağı gibi kamu dü
zenini bozmaya yönelik terör eylemlerinin ana 
amacı siyasidir. Zira kamu düzenini belirleyen ve 
devamını sağlayan siyasi iktidardır, terör eylemleri 
de bu iradeyi zaafa uğratmak için yapılır. Esasen 
tüm örgütlenmelerin hedefi siyasidir. Çünkü, her
hangi bir toplum ve toprak parçası üzerinde düşü
nülebilecek her türlü amaç, iktidar ile mümkün 
olabilmektedir. Bu iktidara yönelme de hedefin si
yasi olmasını gerekli kılmaktadır.

Dikkat edilirse burada ana hedef halk kitleleri 
değil, siyasi iktidardır. Halk kitleleri üzerinde şid
detin uygulanması, bu yolla siyasi iktidarın zaafa 
uğradığını göstermek ve bundan yararlanarak zayıf 
düşen iktidara taleplerini kabul ettirmek, müm
kün olabildiğinde de iktidarı ele geçirebilmek 
içindir. Çünkü her türlü güç kullanmanın meşru
iyeti ile donatılmış tek bir güç vardır, o da siyasi 
iktidardır.

Terörizmin bu kısa tarifinden yola çıkarak terör 
eylemlerini de, “Teknolojinin geliştirdiği silahlarla do
nanmış örgütlerin, siyasi hedeflerine ulaşmak için, ör
gütlü, sistemli, öldürme, kaçırma, korkutma ve tahrip 
gibi ahlaki yönden kural tanımayan savaş taktikleriyle 
insan hayatını da önemsemeden yürütülen eylemler” 
olarak tarif edebiliriz.

Bu tariflerden çıkan ortak sonuç; terörizmin, 
halk ve iktidar üzerinde uzun süreli (amaca ulaşana 
kadar) korku ve dehşet durumunu sağlayan bir stra
teji olmasıdır. Pek tabiidir ki bu strateji siyasal bir 
amacın gereği olmaktadır. Korku ve şiddet içerdiği

amaçları da farklılık arzetmektedir. Örgütler ortak 
bir ifadeyle, savundukları ideolojiye bağlı olarak, ge
rek propaganda araçlarında gerekse yargılanmalar sı
rasında yaptıkları savunmalarda amaçlarını, haksız
lığa ve zulme karşı direnmek, adil bir yaşam tarzı için 
kurulu düzeni ve ajanlarını bertaraf etmek olarak 
açıklamaktadırlar.

Bu açıklamalardan, örgütlerin, dolayısıyla terö
rizmin amaçlarını, muhalefet edilen kurulu düzeni 
(statükoyu), sistemi, şiddet yolu ile zaafa uğratarak, 
gerekirse yıkarak, yerine kendi ideolojileri doğrultu
sunda bir yönetim tesis etmek olarak belirtebiliriz. 
Hatta bazıları için biraz daha ileri giderek ve nihai 
olarak, evrensel bir ideolojinin tüm dünyaya hakim 
kılınması olarak ifade edebiliriz.

Örgüt mensupları, amaçları uğruna kendilerini 
toplum için feda eden gönüllüler olarak görürler. 
Muhatap halk kitleleri de, örgütün amaçları doğrul
tusunda mücadeleye kazandırılacak unsurlardır.

Terör mutlak anlamda siyasi amacı olanlar tara
fından kullanılan bir yöntem değildir. Bizzat kendi
leri veya başkaları adına birtakım ekonomik çıkarlar 
sağlamak için terörü araç olarak kullananlar da çıka
bilmektedir. Bu halde terörizmin amacı, ekonomik 
bir kazanç elde etmek için, toplumda tespit edilmiş 
zafiyetlerin oluşmasını sağlamak olmaktadır. Ancak, 
gerek siyasi, gerek ekonomik olsun, her iki amaç için 
de, asıl hedef siyasi otorite olmaktadır. Zira siyasi 
otoritenin meşruiyetini elinde bulundurduğu güç 
kullanma imkanı, her türlü örgütlenmenin nihai 
amacıdır.

O halde örgütlerin silahlı mücadeleyi tercih et
me nedenleri ve amaçları üzerinde durabiliriz:

Terörizm konusunda uzman olanlar, örgütlerin 
şiddete başvurmasının nedenini, mücadele ettikleri 
düşmanları ile aralarındaki güç dengesizliğinde gö
rürler ve hedef alman sistemin normal yollardan de
ğiştirilmesinin imkansızlığının silahlı mücadeleyi 
tek, çare olarak gösterdiğini ve güç-dengesuliğmio-

için psikolojik yanı ağır basmaktadır.
Bir diğer ifadesiyle psikolojik savaşın sürekli kor

ku ve şiddet unsurları kullanılarak silahla yürütül
mesi yöntemine terörizm demekteyiz. Bu belirleme 
aynı zamanda terörizmin iki ana unsurunu ortaya çı
karmaktadır: Birincisi siyasal amaç, İkincisi şiddet 
eylemleri.

ancak terör eylemlerine başvurarak giderilebileceği
ni varsayarlar.34 Buna terör örgütlerinin kamuoyuna 
seslerini duyurabilmek için propaganda yapma ihti
yaçları da eklenmeli. Çünkü silahlı mücadele belirli 
bazı hedeflerin vurulması, terör örgütünün isminin 
duyulmasının dolayısıyla örgütün, korkutma ve yıl
dırma taktiğinin neticeye ulaştığının göstergesi sa
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yılmaktadır.
Terörizm ana hedefi olan siyasi iktidarı ele geçir

mek için bazı ara (taktik) hedefler belirler:
1. Öncelikle hedef alınan rejimi ve siyasi ikti

darı yıpratmak, mevcut otoriteyi sarsmak.
2. İç ve dış kamuoyunda davalarının duyuıul-

»» Libcli- sa6. faaliyetleri yürütülür. Bu eğitim, ör
güt amaçlarına uygun eleman yetiştirmeyi hedefler.
—Üçüncü Aşama (Eylem): Bu safhanın hedefi, 

eğitilmiş örgütlerin öncülüğünde silahlı eylemler yo
luyla halkı korkutmak, sindirmek; devlet güçlerini 
zaafa uğratarak toplumla devlet arasında güvensizlik
yaratmak ve iktidarı ele geçirmek için uygun bir or
tam hazırlamaktır.

Dördüncü Aşama (İç Savaş): Bu safhanın he
defi siyasi iktidarı ele geçirmektir. Bu safhada, dev
let güçleri ile silahlı mücadeleye girilir, bazı bölgeler 
ve yerleşim yerleri ve kurumlar ele geçirilerek kurta
rılmış bölgeler oluşturulur. Elde edilen nisbî halk 
desteği ile bir iç savaş politikası yürütülür ve kitlele
rin tamamının bu savaşa katılması yönünde çağrılar 
yapılır.

^Terörün Şekil Değiştirmesi ve Hakkın Özüne 
Zarar Verme Olgusu

Bilimsel ve teknolojik gelişmeye bağlı olarak, terö
rizm kavramının da değişime uğradığı, dolayısıyla te
rörizmin sadece şiddet kalıbı içinde düşünülmesinin 
doğru olmadığı ifade edilmektedir. Gerekçe olarak 
da, terör eylemlerinin aniden ortaya çıkmaması, ön
ce çeşitli yasal ve meşru protesto şeklinde görünme
si, toplantılar ve gösteriler şeklinde kendisini hisset
tirmesi, daha sonra yasaların sınırlarını zorlayan ve 
toplumun hoşgörüsünü istismar eden hafif şiddet ey
lemlerine dönüşmesi ve en nihayet, genelde masum 
insanların hayatlarını hedef alan yoğun ve yaygın 
sabotaj ve suikast gibi eylemler şeklini alması göste
rilmektedir.36

Terörizm kavramının ve terör olgusunun tekno
lojik ve bilimsel gelişmelerden yararlanarak, şekil 
değiştirerek, kitlelere daha cazip halde sivil toplum 
örgütlenmeleri şeklinde önümüze getirilmesine dik
kat çeken bu tanımlama ve kavramlaştırmaya daya
nak yorumlar, terör olgusunun vahametine dikkat 
çekmek anlamında önemlidir. Fakat bu dikkat çek
menin tartışılacak önemli bir yanı daha vardır: Dik
katli kullanılmadığında, özellikle temel hak ve hür
riyetlerin sınırlandırılması, kısıtlanması, askıya alın
ması bağlamında toplanma ve örgütlenme özgürlü
ğünün önüne konulan engeller şeklinde tezahür et
tiğinde sivil toplum gereksinimini ve gelişimini bal
talayacak gelişme olarak karşımıza çıkabilir.

Bir hakkın kötüye kullanılmış olması, o hakkın 
özüne zarar verecek yorum ve düzenlemeleri gerekli 
kılmaz. Bu genel geçer (evrensel) bir kuraldır. Aksi 
düşünce, sivil toplum örgütlenmelerini terörizme

masını sağlamak ve dikkatleri savundukları davanın 
üzerine çekmek.

3. Oluşturdukları tedhişle, toplumun direnme 
gücünü kırarak kendi davalarına karşı olumsuz du
yarlılıkları ortadan kaldırmak ve kitleleri itaate zor
lamak.

4- Kısmi güç ve otorite sağladıkları toplumda 
kendilerine taraftar katılımı ve kitle desteği sağla
mak.35

Terörizmin bu aşamalardan geçirerek uyguladığı 
şiddet eylemlerinde toplumun güven duygusu orta
dan kaldırılır,-halkın can derdine düşmesi sağlanır. 
Şiddet eylemlerinin yoğunluğu, terörizme karşı du
yarlığın yitirilmesine, devlet ile toplum arasında bü
yük bir uçurumun meydana getirilmesine yol açar. 
Duyarlılığın yitirilmesi sonucunda ya gerçekten te
rör örgütünün amacı olan yılgınlık ortamı oluşur, ya 
da halk kitleleri içinden bu şiddet eylemlerine karşı 
örgütlü bir tepki oluşur.

Bazen de bu tepki veya tepkisizlik, kargaşa orta
mından beslenen fakat terör örgütü olarak tanımla- 
namayan çevrelerce oluşturulur. Özellikle ülkedeki 
etnik yapının istismar edilerek teröre kaynaklık et
mesinin sağlandığı durumlarda, bu tepkisellik, in
sanlar arasında ayrım gözetmeksizin bilinçsiz bir şe
kilde doruğa çıkartılır. Bu faaliyet, toplumda bir iç 
çatışma gerekliliğini kendi çıkarları için önceleyen 
çıkar gruplarının eylemi olarak değerlendirilebilir.

Terör Eylemlerinin Aşamaları

İdeolojileri ve hedefleri farklı da olsa örgütlerin te
rör stratejisi dört aşamada gerçekleşir:

Birinci Aşama (Hazırlık): Terörün birinci saf
hası planlama faaliyetleridir. Birinci aşamada örgüt
ler öncelikle içinde yaşadıkları ve muhatap aldıkları 
toplumu her yönüyle tanımayı ve incelemeyi benim
serler. Böylelikle ideolojik faaliyet sonucunda muha
tap kitle tam olarak tanımlanır ve örgüte katılacak 
insanlar, örgütün dayanacağı sempatizan ve üye pro
fili belirlenir.

İkinci Aşama (Örgütlenme): Örgütlenme aşa
masında, hareketi başlatan ve ilk planda katılan ki
şilerle sonradan katılacak kişiler arasında eğitim ve
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kaydırma politikalarının yeşertilmesine ve olgunlaş
tırılmasına hizmet etmektedir. Kurulu düzen (statü
ko) taraftarlarının, düzenlerini sağlama noktasında
ki önemli bir argümanı, sivil toplum örgütlenmeleri- 
nin terörle beslendikleri şeklindedir. Bu oldukça 
yanlış ve tehlikeli bir gelişme olarak özellikle ihtilal
lerin hazırlık ve sonrası dönemlerinde kullanılan 
bildik bir argümandır.

Teröre İlişkin Değerlendirme 

Önce Tanım
Tüm insanlığı yakından ilgilendiren bu terör kavra
mının tanımının yapılması, bizler için bir beklenti, 
kavramı ortaya atanlar ve itham edici bir şekilde 
kullananlar için tutarlı bir davranış olacaktır. Terö
ristler değişiyor, dünün teröristleri bugünün kahra
manları olabiliyor. Nedeni de basit: Tutarsızlık ve 
tanım yoksunluğu:37

“Eğer tutarlı davranmaya niyetiniz yoksa tanım da 
yapmazsınız. Terörizm konusunda incelediğim yirmiye 
yakın resmi belgenin hiçbirisinde belirgin, tutarlı bir 
tanıma rastlamadım. Aklımızı değil, duygularımızı ha
rekete geçiren bol bol örnek, polemik, ithama rastla
mak mümkün ama tek bir tanım bile yok.(...) Çünkü 
tanımlamak kendini de bağlayan bir tutarlılık gerekti
recektir. İşte resmi söylemin terörizme yaklaşımındaki 
ilk özellik.”38 “ABD’nin resmi terörizm politikası, 
ABD’nin bir terörist devlet olduğunu ortaya koyuyor. Di
ğer ülkeler de en güçlü devletin en terörist devlet olması 
gerçeği karşısında, terörizmin tanımım yapamıyorlar”39

Terörist Kim?
St. Augustine Büyük İskender’in esir aldığı bir 

korsanın hikayesini anlatır. İskender, korsana, 
“Hangi cesaretle denizlerde saldırganlık yapabil
din?” diye sorar. Korsan, “Sen hangi cesaretle tüm 
dünyaya saldırabildin?” diye cevaplar ve konuşma
sını şöyle sürdürür: “Ben sadece çok küçük bir ge
miye sahip olduğum için hırsız diye adlandırılıyo
rum, sense aynı şeyi çok büyük bir donanmayla 
yaptığın için imparator olarak adlandırılıyor
sun?”4o

“St. Augustine’in bu hikayesi çağdaş Batılı kullanımdaki
u ıu M d r a r d M  terurıznı Kdvraıııırn dyuırıidLrndKLd, u idgd iıua '

tü bir ikiyüzlülükle Batı’nın şiddet kullanımını örtbas et
mek için terör olaylarına yönelik çifte standartlı tavrının 
temellerine işaret etmektedir.
“Terörizm” terimi 18. Asrın sonlarında özellikle hükü
metlerin halkın kendisine itaat etmesini sağlamak için 
şiddete başvurmasıyla ilgili olarak ortaya çıkmıştır. Fakat 
bu ifade bütün düşünce ve onu ifade etme sistemini elin
de bulunduran devleti yönetenlerin işine gelmiyordu. Bu

yüzden orijinal anlamı terk edildi ve terörizm terimi birey 
veya gruplar tarafından yapılan “küçük çaplı terörizm” 
anlamını kazandı. Terim önce kendi uyruklarına karşı 
şiddete başvuran imparatorları ifade ederken, şimdi 
güçlüleri rahatsız eden hırsızlarla sınırlandırıldı.’’41

Chomsky, terörizmi, “Kendimizi tüm telkinlerden 
kurtararak, ister imparatorların büyük çaplı, ister hırsız
ların küçük çaplı eylemlerinde olsun genellikle politik 
amaçlı olarak korkutmak veya bir şey yapmaya zorla
mak için şiddet kullanma veya kullanma tehdidinde bu
lunma" anlamında kullanır. Chomsky, korsanın yu
karıda söylenen özlü sözünün, yeni gelişen “uluslara
rası terörizm”in sadece bir yönünü açıkladığını belir
tirken, bir yandan da terör hareketinin terör sayıl
ması için “bizim tarafımızdan değil onların tarafın
dan yapılmış olması gerekliliği”, mantığını sorgu
lar.42

Bu olgu, Oztürk un, “birisi için terörist olan, di
ğeri için kurtuluş savaşçısıdır” tanımlamasında da 
olduğu gibi, teröre neden olanların ve besleyenlerin 
mantığına göre, berikinin yaptığı değil, ötekinin 
yaptığının terör olduğunu; dolayısıyla terörün asıl 
beslenme kaynağının “öteki” argümanını sıkça kul
lananlar olduğunu açıklamaktadır.

Terörist Kültür
Terör ve terörizm ile ilgili mufassal bilgi birikimi 

sunan Chomsky, terörist kültürün hakkıyla değer
lendirilmesi için dışişlerinin ve basının tutumuna 
bakılmasını, yapılan zulmün nasıl hoşgörü ile karşı
landığını, devlet terörü için nasıl bahaneler üretildi
ğini vurguladıktan sonra devam eder:

“Terörizm ve özellikle uluslararası terörizm kavramlarını 
değerlendirirken, kaynaklarımızda sıkça kullanıldığı ve 
örneklendiği ve özellikle ulusal ve uluslararası terörü tüm 
dünyaya yaydığına inandığımız için ABD ve müttefikleri
ni ve bunların politikalarını (savaş politikalarını) esas al
maya çalıştık.
Hükümetler ve basın, örneğin, çiftliklerinde öldürülen 
köylülerin saldırı amacıyla silahlanmış olduklarını ileri 
sürmekte, kendilerini savunmak için bu yola başvurmuş 
olabileceklerinden bir ihtimal olarak bile söz etmemekte
dir. İsrail söz konusu olduğunda yorumların rengi değiş
mektedir. İşgalcilerin ve yerleşimcilerin savunma için si
lah kuşandıkları ileri sürülmekte, her seferinde haklı ol-

Kinsley,43 “davaya inanılmış olunması halinde sonuca 
ulaşılması için gizlenen yolların meşruiyetine de inanıl
masının gerekeceğine” işaret etmekte, bu arada binlerce 
sivilin canının yanmasının hoşgörü ile karşılanmasının 
gerekeceğini belirtmektedir. Duyarlı bir politika maliyet- 
kazanç analizini ihmal edemez. Analiz, ama ne analiz... 
Bir yanda maliyet hanesine yazılan oluk oluk akan kan ve 
sefilliğin her türlüsü, öte yanda ise kazanç hanesine yazı-
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lacak doğması beklenen demokratik bir düzen. El Salva
dor ve Guatemala’da yapılan maliyet-kazanç analizinin 
bilançosuna bir göz atalım dilerseniz. Maliyet hanesinde 
150.000 adet ceset, bir milyondan ziyade göçmen, açlık
tan kırılan milyonlar, ırzına geçilmiş sayısız kadın ve iş
kence görmüş sayısız insan. Kazanç hanesinde ise liberal 
Amerikan kanaatine göre demokratikolaraknitelendiri- 
len bir politikdüzen.”44______________________________

Yakın geçmişte, yurttaşlarını ideolojik amaçları 
doğrultusunda şekillendirmeyi esas alan 
ulus/kutsal devlet anlayışına sahip siyasi rejim
lerin ve bu siyasi rejimlerin hukuk sistemleri
nin, ideolojik yapılanmayı koruyacak tedbir
lerin alınmasında faşizmi esas alan yön
temleri kullandığına tüm dünya şahit 
olmuştur. Anayasalar ve ceza ka
nunlarında, kutsal devlete yönelik 
her türlü eleştirinin dahi terör ey
lemlerini aratacak bir savaş mantı
ğı ile nasıl bertaraf edilmek istendiği 
de hafızalara geçmek bir yana, hala 
önümüzde, anayasalarımızda, ceza kanun
larımızda boy göstermektedir.

Kutsal devleti korumanın yöntemlerini, 
karşı atak olarak adlandırılan terör yöntemlerinden 
ayıran kriterin sadece “meşruiyet” olduğunu, bir baş
ka ifadeyle meşruiyeti kendinden menkul siyasi ve 
hukuk sistemlerinin bu meşruiyeti kullanarak uygu
lamalarını terör eylemlerinden soyutlamaya çalıştığı
nı da tespit etmekteyiz. Bu meşruiyetin getirdiği uy
gulamanın bir başka sonucu da, devletin kendi ajan
larına ötekini vurmak için kazandırdığı terörist kül
türdür.

“Türkiye’ye Komünizm gelecekse onu da biz ge
tiririz” veya bir yeni versiyonla, “insan hakları gele
cekse onu da biz getiririz, bunun için sivil toplumun 
mücadelesi gereksizdir, aksi halde sivil toplum terö- 
rize edilerek mevcut statüko korunabilir” anlayışı, 
terörist bir kültür olmaktan öteye gitmez. Bunun so
nucu olarak denilebilir ki, terörist kültürün bir sonu
cu, devlet terörünü beslemektir. Bu bir kısır döngü 
halinde yürür ve devlet terörü terörizmi, terörizm de 
devleti besler durur.

İkbal Ahmed, beş tür terörizmden bahseder. 
Devlet terörizm, dini terörizm, mafya terörizm, müs
takil grupların siyasi terörizmi ve patolojik vakıalar. 
En önemlisi de devlet terörizmidir:

“Ne ilginçtir ki saydığım bu beş gruptan daima tek bir ta
nesinin üzerinde yoğunlaşılır, insan hayatına ve malına 
en az zararı olanın üzerinde. Sesini duyurmak isteyenlerin 
siyasi terörünün üzerinde... Oysa ki bedeli en ağır olan

devlet terörüdür.”45

Çifte Standart:
“İmparator ve taraftarlarının standartlan birbirine bağlı 
olan iki nedenle eşsizdir. Birincisi, onların terör eylemle
ri terör-tanımından hariç tutulur.İkincisi,-kendilerine yö- 
nelik terörist eylemler olağanüstü bir ciddiyetle ele alınır 

- ve daha sonra göreceğimiz gibi şiddete başvuruyu 
gerekli kılan, çok daha şiddetli ve ciddi terö

rist eylemlere girişmek için “gelecekteki sal
dırılara karşı kendini savunmak, saldırıları 
önlemek için hareket etmek” olarak algıla
nırken diğerlerinin böyle bir makule ve 
“önleyici” eylemlere kalkışma hakkı yok

tur.”46

Bu ifadeler, özellikle 11 Eylül 2001 
hadisesinden sonrasında ABD’nin biz
zat terör eylemlerine girişmesinin, aynı 
zamanda desteklediği bir takım örgüt
lerin eylemlerinin terör eylemi sayıl
mamasının nedenini açıklamaktadır. 
Yakın tarihte ve hepimizin hafızala
rında halen de canlı bir şekilde yer 
tutan kontra eylemlerin, suikastların, 

saldırı ve ihtilallerin izahı da bu sözlerde saklıdır.
ABD ve onun taraftarlarınca yapılan bu ve ben

zeri sayısız eylemin haber ajanslarına ve uluslararası 
konferanslara konu olmamasına bu çifte standart 
nedeniyle şaşırmamak gerekir.

Eylemlerle ilgili yanından başka, kişilerle ilgili 
çifte standardın da örnekleri hayli çoktur. “Benim 
teröristim” nitelemesiyle ifade edilebilecek bu çifte 
standardın çarpıcı ve herkesin bildiği kayda değer 
örneği Yaser Arafat’a biçilen konumdur. Bir dönem 
El Fetih örgütünün terör örgütü ve başmdakinin de 
terörist olduğu vurgulanırken; Ortadoğu’da bir özerk 
Filistin yapılanmasına ihtiyaç duyulduğunda barışçıl 
lider, İsrail’in yayılma hedefleri için gerekli olduğun
da da yeniden terörist listesine alınma konumu, çif
te standart için çarpıcı bir örnektir.

Bir başka canlı örnek de, Usame Bin Ladin’in 
dün Afganistan Direnişi’nde özgürlük savaşçısı, bu 
gün ABD operasyonlarında terörist olarak vasıflan- 
dırılması olgusudur. Kanımızca bu çifte standartlar, 
İrlanda özgürlük savaşçısı ve aynı zamanda ilk terö
rist olarak da vasıflanan Michael Collins’e yönelik 
nitelemeden mülhemdir. Hem terörist olarak nitele
nip, hem de barış masasında karşı karşıya oturulabi- 
len canlı bir özgürlük savaşçısı ve aynı zamanda bir 
terörist örneği.
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Çifte standardın, hukuk yollarını kullanmadaki 
bir örneği olarak, ABD’nin kendine yönelmiş ey
lemleri tanımlamada ve önlem almadaki farklılıkla
rıdır. ABD Başkanı, 11 Eylül saldırısının ardından
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yönelik bir savaş olduğu” şeklinde idi. Terör olgusu 
ise daha sonra cılız bir şekilde gündeme getirilmiştir.

ABD’nin, saldırıyı savaş ve terör olarak iki farklı 
şekilde nitelemesinin nedenini araştırırken, yine sa
vaş ve terörü meşrulaştıranların bu kavramları ta
nımlamalarını hatırlamak gerekmektedir.

Savaşı, “tanımlanmış ve önceden kararlaştırıl
mış, karşılığı da kime yönelmişse bizzat onun tarafın
dan karşı topluma veya devlete karşı verilen silahlı 
mücadele türü” olarak tanımlayan anlayışta savaş, 
tüm insanlığa karşı değil, bir toplum veya devlete 
karşı verilen silahlı mücadele olarak belirmektedir. 
Aynı anlayışa göre terör, “insanlığa karşı işlenmiş 
şiddet” olarak tanımlandığında bu bir insanlık suçu 
olarak ifade edilmektedir.

Dolayısıyla teröre karşı verilecek mücadele, tüm 
insanlık olarak ve insanlık adına olabilir. İnsanlık 
adına ve tüm insanlar olarak verilecek karşılık, olgu
nun bir gereği olarak insanların oluşturduğu ve hep
sini temsil edebilecek kurumlar aracılığı ile olabile
cektir. Yani karşılığı kurumsaldır. Son yıllarda, terö
re, özellikle uluslararası teröre karşı verilecek karşı
lık ve caydırmaya yönelik cezalar için devletler, ku
rumsal bir çözüme doğru gitmektedirler. Düşünülen 
çözüm, insanlığa karşı işlenen suçlarda, tek tek dev
letlerin başaramayacağı yargı ve adalet sürecini, on
ların adına yapabilecek kurumların oluşturulmasıdır.

İşte bu kurumsal gelişme, insanlığa karşı suç işle
yen herkesi, tabii ki aynı zamanda her kurumu ve 
devleti yargı önüne çıkaracak bir mekanizmadır. İş
te ABD ve onun gibi dünyaya istediği nizamı ver
mek isteyen bir kaç devlet bu mekanizmadan kaç
maktadır. Her türlü terörü önlemek ve gerektiğinde 
cezalandırmak için kurulacak bir mekanizmaya ya
kalanmamak için en kestirme yol, bu mekanizmaya 
dahil olmamak, ondan kaçmak ve onu engellemek 
olacaktır. Bunun içindir ki ABD, kendisine karşı gi
rişilen eylemi terör olarak değil, savaş olarak nitele- 
mekter savaş-mantığı içinderhatta-savaş-kuraHarınr 
da aşan bir mantıkla (esirlere kötü muamele gibi), 
cezasını da kendisi vermek istemektedir. Afganis
tan’da yakalanan ve bir adaya hapsedilenlere de 
“esir” denilmektedir.

İşte bu çifte standart, ABD karşıtlarını insanlığa 
karşı işlenen (terör) suçlar kapsamından çıkardığın

dan, ileride kendisinin de insanlığa karşı işlediği suç
larda uluslararası bir mahkemede terörist olarak yar
gılanmasını önlemeye yöneliktir. Bir başka ifadeyle 
ABD, kendi geleceğinde bu tür suçları işleme hakkı-
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rını bu çalışmanın sonuç bölümünde aktardığımız- 
“Uluslararası Suçlar Mahkemesi” oluşmasını engel
lemek için elinden geleni ardına koymuyor.47

Çağdaş Terörün Kaynağı

Çağdaş terörün kaynağını buraya kadar aldığımız ba
zı örneklerden ve bu örneklerin çok açık ve belgele
riyle işlendiği kaynaklardan çıkarabilmek mümkün
dür.

Özellikle yine Chomsky, çağdaş terörün kaynağı 
olarak ABD yönetimini, özellikle de Reagan döne
mini işaret etmektedir:

“Reagan Hükümeti birbirine bağlı ve oldukça başarılı 
olan üç politikaya hasredildi:
1. Yoksullardan zenginlere kaynak transferi,
2. Geleneksel olarak Pentagon yoluyla ekonomiye etki 
eden devlet sektöründe muazzam bir artış.
3. ABD’nin müdahalesi ve uluslararası terörizmin artışı. 
Bu tür politikalar halka açıkça anlatılamazdı ve bunlar sa- 
dece halkın canavardan çok korktuğu ve kendisini savun
mak gerektiğini hissettiği şartlarda uygulanabilirdi...
Bu şartlarda “uluslararası terörizm” 1980’lerde “dış politi
kanın özü” olarak insan haklarının yerine geçti. Zaten in
san hakları da 1960’lı “Vietnam sendromu” yıllarında dü
şünsel ve moral iklimdeki önemli gelişmeyi tersine çevir
mek ve nüfusun büyük bölümünün örgütlenerek politik 
eylemlere kalkışıp karar alma mekanizmasını etkileme 
tehdidi anlamındaki “demokrasi krizfnin üstesinden gel
mek için başlattığı kampanyalarının bir sonucu olarak bu 
yüksek konuma çıkarılmıştı.”4®

Chomsky’nin “Şeytan İmparatorluğu” olarak ad
landırdığı ABD’nin uluslararası terörizm tehdidi, 
müttefiklerinde “düzen ve istikrarı sağlamak” için 
oldukça rantabl kullanılmıştır. Özellikle müttefik 
devletlerin anayasalarındaki kamu düzeni, kamusal 
alan, milli güvenlik, ülkenin bölünmez bütünlüğü 
gibi kavramlar ve bunlar uğruna verilen savaş, insan 
hakları yerine ulusal ve uluslararası terörizmi ikame 
etmiştir. Bugün bu politikaların yansımalarının da 
ötesinde, (Koıırünizmle mücadele, Kürt soTüHu, İTti** 
ca ile mücadele, 28 Şubat v.s.) somut sonuçlarını 
gözlemlemekteyiz.49

İnsan hakları yerine uluslararası terörizmi ikame 
eden ABD’de uzmanlar yoğun bir şekilde ve özellik
le 11 Eylül saldırısı ile ilgili olarak “bizden neden 
nefret ediyorlar?” sorusuna cevap aramaktadırlar.
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Bulunan cevaplar içinde çarpıcı olanlardan birinin, 
ABD’nin “küreselleşme politikası” ve bu politika
nın doğurduğu fundamantalizm olduğu görülmekte
dir. Cevap arayanlardan Amerikalı Fareed Zakaria, 
ABD karşıtı nefretin kaynaklarından biri olarak 
“küreselleşme”yi görürken, alternatifinin de “fun
damentalizm” olduğunu belirlemektedir:

“Küreselleşmenin beraberinde getirdiği yenilikler ve gele
neksel yapıdan tevarüs edilen eski dünya algısı arasında 
yaşanan gerilim, özellikle genç insanları uyumsuz toplum
sal tipler haline sokmaktadır. Yeni ve eski dünya arasın
da uyum sağlayamayan gençler ulaşılması imkansız görü
len bir modernlik karşısında yeni ve daha ulaşılabilir al
ternatifler aramaktadırlar. Fundamentalizm söz konusu 
uyumsuz insanları her yerde aramakta ve fundamentalizm 
küreselleşmektedir.”50

Konunun Türkiye açısından görünümü de bir 
farkla benzerdir. Bu fark da küreselleşme karşısında 
fundamentalizmin henüz uluslararası örneklerine ve 
boyutlarına ulaşmamış bulunması. Burada, 1940’h 
yılların özlemini çekenlerin, Türkiye’de insanların 
bir çok talebi inanca dair argümanlarla açıklamala
rını ve iktidar değişikliklerini bir karşı devrimcilik 
olarak açıklamaları, dikkatleri uluslararası terörün 
yaratıcısı süper gücün ve taşeronlarının operasyonla
rını ve tabii olarak da mutlu azınlığın yolsuzlukları
nı gizlemeye yönelik olduğu gözden kaçırılmamalı
dır. Bu bağlamda insan hakları ve küreselleşme iliş
kisinin uluslararası boyutuyla Türkiye boyutu arasın
da tam bir benzerlik olduğu akıldan çıkarılmamalı
dır. Özellikle 28 Şubat süreci, üç çeyrek asırdır yaşa
nan süreçte olduğu gibi, uluslararası politikaların si
metrik görüntüsünü vermektedir.

Bu simetrik görüntüde, insan haklarının, küre- 
selleştirmeciler eliyle uluslararası politikada demok
rasilere feda edilerek, bir nevi “boş arazide sahibini 
beklemeye koyulan sahipsiz kundak”51 haline dö
nüştürülmesi ile, uluslararası küreselleşme politika
larından da etkilenen yerel yöneticilerin kurulu dü
zenlerini/statükolarını “kamu düzeni” veya “kamusal 
alan” adı altında korumaya alma çabalarının 28 Şu
bat ikliminde çakışır vaziyet alarak eşgüdümlü ve eş
zamanlı olarak Türkiye’de de uygulamaya konulduğu 
çok açıktır.

Tüm bu gelişmeler çağdaş terörün kaynağının sa
dece terör örgütlerine hasredilmesinin doğru olma
dığını, uluslararası terörizmin kaynağını ararken, 
dünyaya şekil vermeye çalışan ulusal (Susurluk ör
neği) ve uluslararası (ABD) güçlerin göz ardı edil
memesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Eî Altından Yürütülen Terörün Problemleri

Terörün özellikle ulusal ve uluslararası resmi güçler 
tarafından açık veya kapalı bir şekilde beslenmesin
de siyasi sistemlerin yönetim şekillerinin rolü açık
tır. Bu rol, ülkelerin halklarının yönetime siyasal ka
tılımıyla yakından ilgilidir ve dünya ülkeleri arasın
da genelde birbirine benzer bir konum mevcuttur. 
Bu nedenle, Chomsky’nin ABD halkı için tanımla
dığı rolü, Türkiye için de düşünmek mümkündür:

“ABD halkının bizim burada ele aldığımız meselelerle il
gili olmak üzere şu dört önemli özelliği vardır.
1. Halkın büyük bir kısmı politik sistem içerisinde aktif 
olarak yer almamaktadır, dışlanmış vaziyettedir;
2. Entelektüel kurumlar devlet ile özel sektörün birlikte 
oluşturdukları güç sisteminin yanında ikinci plana itil
miştir;
Reagan yönetimi beynelmilel bir terör şebekesi oluştur
mayı başarmıştı. Terörist kültürün birinci prensibi en ha
yati gerçeklerin saklanmasıdır. Bu işte günümüze kadar 
yeterince başarılı olmuşlardır da.”52

1980 öncesinde ve sonrasında Türkiye’de yaşa
nanlarla yukarıda aktarılanlar arasında benzerlikler 
vardır. Gerek teröre karşı etkin ve sosyal önlemler 
alınmaması, gerek statükonun devamı için terörist 
kültürün yaygınlaştırılması, tüm bunların yanılabil
mesine ortam oluşması için halkın siyasal katılımı
nın engellenmesi ve bu engellemeler için ülkede si
yasi parti mezarlıklarının oluşturulması; devlet ve 
özel sektörün meydana getirdiği güç sisteminin orta
ya çıkardığı haksızlık ve zulüm ortamını, dolayısıyla 
nihai tahlilde, terörün el altından beslenmesini be
raberinde getirmektedir.

Halkla İlişkiler:

“Öğrendiklerimizi kim saptırıyor?” Sorusuna verilecek ya
nıtı, eğitim araçlarına bakarak çıkarabiliriz. Eğitimcilere 
sormaya gerek yoktur. Eğitimcilerimiz de bizim gibi, aynı 
yöntemle ve aynı bilgilerle "imal edilmişlerdir”53.

Kuveyt savaşı esnasında bir Kuveyt hastanesini 
basan Iraklı askerler, erken doğmuş Kuveyt’li bebek
leri kuvözlerinden fırlatıp atmış, ihtiyaçları olduğu 
gerekçesiyle kuvözlere el koymuşlardır. Bu hikayede 
kamuoyunu ikna etmek için eksik olan tanık da bir 
süre sonra yaratılır. Neyyire adlı kız bütün dünyanın 
yüreğine işleyen açıklamalarda bulunur. Savaş bin
lerce ölüyle sona erip “zafer”e ulaşıldığında Neyyi- 
re’nin, Kuveyt ABD Büyük Elçisinin kızı olduğu ger
çeğinin artık hiçbir önemi kalmamıştır.54

Kendi süfli amaçları uğruna, medya gücünü kul
lanarak Iraklı askerlerin bu kadar vahşi bir eylemi
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yapabileceklerine kitleleri inandırmak için halkla 
ilişkiler önem kazanmaktadır. Halkla ilişkilerin öne
mine işaret eden örnek bir açıklama aşağıda alıntı- 
lanmıştır:

Amerika Dışişleri Bakanlığı eski Halkla ilişkiler 
uzmanı Melton Davis:

“Halkla ilişkiler, ülkemizde yönetimin istediği sonuçlan 
elde etmesinde üzerine düşeni yapmıştır, yapmaya da de
vam edecektir. Bu yolda harcanan paraların karşılığını 
fazlasıyla vermiştir. Halkın sağda toplanmasını, içtimai ve 
iktisadi değişikliklere karşı cephe almasını, emeği geri 
plana itmesini sağlamıştır."55

Yönetimin halkla ilişkilerinin sonucunda oluşan 
karşıt bilinç, “demokrasi krizini” aşmaya yönelik 
mücadele olmalıdır.

“Savaşlar ve diğer karışıklıklar halkı düşünmeye, sosyal ve 
politik oluşumlarda aktif olarak yer almaya zorlamaktadır. 
Sonuç, bir “demokrasi krizi” şeklinde, bir başka deyişle 
gerçek demokrasiye doğru atılması olası adımlar şeklinde 
tezahür etmektedir. Topluma hakim olan güçler kendi 
imtiyazlarına ve güçlerine yönelik bu tehdidi giderebil
mek için ellerinden geleni yapmaktadır.”56

Tabii ki bu mücadelede oluşmuş bir başka tehli
keyi de görmezden gelemeyiz. Bu tehlike yukarıda da 
ifade edildiği gibi, sağda toplanma/sağcılaşma tehli
kesidir.

Halk kitlelerinin statükonun arzuladığı şekilde 
yönlendirilememesi durumunda yarınlarının karan
lık olacağını varsayanların ortak hareket noktası, 
halkla ilişkileri düzene koyacak kimi tedbirleri al
mak olmaktadır. Sonuçta, bu faaliyet karşılığında 
ödenen bedellerin yolsuzluklar şeklinde tezahürü
nün faturası da yine halka çıkarılmakta, halkla iliş
kilerde başarısız olunduğu dönemlerde terörün bes
lenmesi için gerekli zeminin oluşması sağlanmakta
dır.

Beyin Yıkama:
İhtimaller bilgilerle öğrenilir. Bizim hangi bilgilerle yapı
lacağımıza karar verenler, hangi ihtimalleri öğreneceği
mize de karar verirler. Böylece neleri kendi çıkarımıza sa
nacağımıza da karar verirler.57

Terörün çarpıtılarak sadece zayıflara izafe edildi
ği, hakim güç terörünün göz ardı edilerek kimi çe
limsiz siyasi grupların terörist guruplar şeklinde ta
nımlandığı ülkelerde, demokrasiyi savunma, özgür
lükleri koruma hususunda dile getirilen vaatlerin, 
verilen sözlerin gerçekleşeceğine inanılması herkes
ten istenmektedir. Bu inandırıcılık içinde tarihteki 
örneklerine ve rasyonelliğe yer yoktur. Bunların ye
rine, soyut ve değişmez/değiştirilemez ilkeler ön pla

na çıkmaktadır. Şimdi de tıpatıp benzer bir duruma 
göz atalım:

“Doktriner gerçeklere olan bu bağlılık ve her gün defalar
ca tekrarlanması neticesinde arzulanan hedefe varılmış, 
devlet doktrini kutsiyet kazanmıştır. Bu doktrinleri dille
rinden düşürmeyenler sonunda söylediklerine kendileri 
de inanır olmuşlar, haklarında soru sorma yeteneklerini 
bütünüyle kaybetmişlerdir. Tartışma ortamının yok edil
mesi bireylerin kendilerine sunulan fikirleri inanç merte
besinde benimsemelerine, düşün dünyalarını bu fikirlerin 
üzerine inşa etmelerine sebebiyet vermiştir.
Seçkinlerin temel öğeler üzerinde mutabakatı sağlan
dıktan sonra politik ve enformasyon sistemlerinin kont
rolü özel güçle iç içe bulunan devletin emin ellerine tes
lim edilmiştir. Alternatif düşüncelere yaşama hakkı ta
nınmamış, geniş halk kitlelerine ulaşmasına fırsat veril
memiştir. Bir yanlışlık neticesi bir aykırı fikir filiz verir gi
bi olduysa, sempatizanları hemen ispata davet edilmiştir. 
Oysa doktriner gerçekleri benimsemiş bulunanların bu 
tür mecburiyetleri mevcut değildir. Sistem, bağımsız dü
şünceleri sınırlı bir ortam içinde tutma ve gelişmesini 
kontrol altında bulundurma işini başarıyla ifa etmekte
dir.58 Zararlı fikirlerin halkı zehirlemesine fırsat verilme
mekte, bu tür fikirler entellerin oyuncağı olmanın ötesi
ne geçememektedir.”59

Düzene Sadık Olmak/Kılınmak:
Beynini kendi yapmadı diye spikerin tepesine 

binmek anlamsızdır. O çıkarlarını bilmiyor; Belki de 
Kraliçeye nöbetçi askerden daha yakın olduğunu dü
şünüyor.60

“Hakim doktrine sadık olmak, cari düzenin ipine sarılmak 
bireye bir takım avantajlar sağlar. Mevcut güç sistemine 
kolayca dahil olur, imtiyazlılar sınıfına doğru giden yol 
üzerindeki yerini alıverir, üstelik düşünmenin, olur olmaz
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işleri k u rca la m a n ın  7?V»mprinrlen He kurtulmuş olur n ü . 
zenle düz olursanız gerçekler sizi artık tedirgin etmez olur. 
Rasyonel argümanlar önemini_yitirir. Herkesten alkış 
alan bir törenalayı içerisindeki mümtaz-yerinizi alırsınız. 
Oysa düzene karşı gelirseniz, son derece güçlü deliller ve 
argümanlarla ortaya çıkmanız gerekir. Tecrit edilirsiniz. 
Kaynaklarınız kurutulur. Özgür beyinlerden yansıyanlar 
hariçten okunan gazeller gibi ses verirler. Dışlanılırlar, 
yanlış yorumlanılırlar. Söyledikleri sıradan şeyler değil- 
dirler, alışılmışa ters düşmektedirler. (...)
Gücün hizmetinde olan deliller ve argümanlar yapaydır, 
gerçekleri yansıtıyor olmak gibi bir mecburiyetleri yoktur. 
Nikaragua örneğinde “Sandinista yanlısı” olmak, güveni
lir olmamak-objektif olmamak için yeterli bir sebeptir. 
Anti-Sandınista olanlar ise A BD’nin standartlarına 
uyan, makbul, güvenilir kimselerdir, objektiftirler ve so
nuç itibariyle itibar görmeye layıktırlar.”61

Düzene sadık olmak veya sadık kılınmak için ku
rulu düzenlerin üst bürokrasiye yönelik bazı faaliyet
leri bulunmaktadır. Bu çerçevede özellikle üst bü
rokrasinin eğitimi için Türkiye’de Milli Güvenlik 
Akademisi kurulmuştur. Bu Akademide üst bürokra
siye ve özel kuruluşların üst düzey yöneticilerine ül
kenin milli güvenliğini ilgilendiren (statükonun ge
rektirdiği) bilgiler verilir ve bu bilgiler ışığında icra
atları talep edilir. Öyle ki 28 Şubat’tan sonra bu ge
reklilik daha da önem kazanmış ve 5 aylık bir eğitim 
programından yeteri kadar bürokratın yarariandırı- 
lamayacağı anlaşılarak Ekim 1997 MGK toplantı
sında Kamu Diplomasisi Kursu adıyla bir nevi hız
landırılmış eğitim programları kararlaştırılmıştır.62

SAVAŞ-TERÖR İLİŞKİSİ

Bu bize 19. Yüzyılda, ölüm döşeğindeki bir hükümdarın 
görüntüsünü hatırlatır. Hükümdarın ruhani danışmanı 
sorar: ‘Düşmanını affediyor musun?’, hükümdar hiçbir 
suçluluk duygusu hissetmeden (tertemiz bir vicdanla) ce
vap verir: ‘Düşmanım yok, hepsini öldürdüm’63. (Cari 
Schmidt)

20. Yüzyıl ve Terör

Eric Hobsbavvm’m Kısa 20. Yüzyıl, 1914-1991 Aşı
rılıklar Çağı adlı eserine bakıldığında bazı önemli 
şahsiyetlerin 20. Yüzyıla bakışlarındaki ortaklığı gör
mek mümkündür.64 Söz konusu ortak bakış, 20. Yüz
yılın, insanlığın felaketler yılı olduğu noktasındadır.

Terör kavramı ve olgusunun 20. Yüzyılla birlikte 
konuşulması ve tanımlanmaya çalışılmasından ve 
20. Yüzyıla ilişkin ortak değerlendirmelerden de gö
rülebileceği gibi terör tamamen Batı kaynaklıdır.

Kavram olarak da Batı’nın ürettiği bir kavramdır Sı
cak veya soğuk, savaşı bir yaşam felsefesi haline ge- 
tiren Batı, onu en acımasız ve somut-şekliyle-insan- 
lığın gündemine taşımış, her türlü güç kullanma 
meşruiyetini (ahlaki sınırlarını da kendisi tayin ede
ceği şekilde) devletin elinde toplayarak, savaşın en 
çirkinine (kendisinin terör olarak tanımladığı şekli
ne) dahi cevaz vermiştir. O kadar ki, dönemi değer
lendiren bazı düşünürler tarafından Birinci Dünya 
Savaşı’nın patlamasından İkinci Dünya Savaşının 
sonuna kadar geçen yılların, Batı toplumunun Fela
ket Çağı olduğu, toplumun 40 yıl kadar bir beladan 
bir diğerine doğru sendelediği, hatta toplumun yaşa
yıp yaşayamayacağı konusunda bile bahse girildiği 
hatırlatılır.65

Meşruiyet Tekeli ve İnsanlık Adına 
__________________ Savaş/Terör__________

Batı’nın modern devleti tanımlamasındaki, “devle
tin belli bir arazi içinde, fiziksel şiddetin meşru kul
lanımını tekelinde (başarıyla) bulunduran insan 
topluluğu” olması argümanı66; iddiasını kabul ettir
me şeklinin de, -yakın tarihte ulus devlet, şimdiler
de yeni dünya düzencisi mantığıyla- şiddete dayalı 
olarak gelişmesi, elbette ki kendisine (devlete) karşı 
bu meşruiyet iddiasını zayıflatacak, hatta geçersiz kı
lacak bir takım eylemleri mukadder kılmıştır.

Gerçekten de, güç kullanımını sadece kendi top
raklarındaki yurttaşları için değil, dünya ülkelerinin 
halklarına karşı herhangi bir ahlaki sınır tanımadan 
kullanma meşruiyeti de kendinden menkul süper 
güçlerin, bu ahlak dışı tepedenciliği, kendi mantık
ları gibi bir başka mantığı da beraberinde getirecek
ti. Bu da, güce karşı güç kullanma mantığıdır. Bu 
mantığın, her ne kadar güçler arasında eşitsizlik olsa 
da teorik olarak aynı esaslardan beslenen, -çalışma
mızın başında savaş teorisi bölümünde alıntılanan 
şekliyle-, her türlü güç kullanımını, hiçbir ahlaki sı
nır tanımadan kullanabilen münferit güç kullanabil
me iddialarını yaratması kaçınılmazdı.

Konunun bir başka boyutu da, savaşın veya terö
rün muhatabının kimler olduğu yönünden ele alın
ması gerekliliğidir. Her ne kadar savaş ve terör fark
lı veya aynı anlamda kullanılsa veya sonuç olarak 
her ikisinden de etkilenenin “insan” unsuru olduğu 
doğru olsa da, her ikisinin hedefinin de doğrudan in
san olmadığı açıktır. Güç kullanımının meşruiyetini 
devlete tanıyan anlayış, devlet olma iddiasındaki ve
ya güç kullanmayı tekeline alma iddiasındaki yapı
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lanmayı muhatap almak zorundadır. Bu zorunluluk 
muhatabına karşı bir savaşı da başlatmış olduğu an- 
lamına gelmektedir. Böylece karşılıklı olarak ve ay
nı mantıkla birbirine karşı güç kullanan yapılanma-

sal bir şiddet olduğu da göz önüne alınırsa, terör için 
yapılan tanımlama savaş için de geçerlidir. Hatırla
nacağı gibi, gerek içte gerek dışta siyasiler ve siyasi 
gücü silahlı güçleri sayesinde perdeli olarak kulla-

lardan birinin muhatabını halk (insanlar), diğerinin 
muhatabının sadece örgütler olduğunu ileri sürmek, 
yıkanmış bir beyinin ürünü değilse, çifte standart ör
neğinden öteye geçemeyecektir.

Meşru güç kullanımım elinde bulunduran devle
tin de, kendisine karşı güç kullanma eğilimi ve ey
leminde bulunan veya bulunması muhtemel örgüt
lenmeler aleyhine, -ki bu bazen yine güç kullanma 
meşruiyetini elinde bulunduran bir başka devlet de 
olabilmektedir- savaşı genelde “insanlık adına” ol
maktadır. Bu argüman, sadece terörün “insanlık su
çu” olarak ilan edilmesinin bir sonucudur. Terör el
bette ki bir insanlık suçudur. Ancak, ahlaki ve insa
ni sınır tanımadan insanların katledilmesine neden 
olan, özellikle de kitlesel imha yollarını kullanabi
len ve aynı zamanda insanların temel hak ve özgür
lüklerine yaradılışa aykırı kısıtlamalar getiren her 
türlü savaş da insanlık suçudur ve bu anlamda terör
dür. Ansızın korkutmak, yıldırmak, sindirmek ve bu 
yolla (iradesini tüketerek) iktidarı ele geçirmek 
maksadıyla yapılan her türlü aşırılık, farklı kavram
larla ifade edilse bile, sonuçta insanlığa karşı işlen
miş bir suçtur. Eğer bir savaş mantığı içinde yapılı
yorsa -ki hep böyle ifade edilir- bunun adına, devle
te izafe edilmeyen şekliyle terör denmesinin, propa
gandist söylemle “ötekini karalamak”tan başka bir 
anlamı yoktur.

Burada çok yerinde ve bazı doğru sorular sorula
rak konu açılabilir:

“Terör nedir? Amerikan siyasi belgelerinde geçtiği biçi
miyle herhangi bir dini, siyasi, ekonomik ya da ideoloj ik 
maksat güdülerek ifa edilen gayrimeşru şiddet kullanımı 
mı? Bu tanıma sadık kalarak savaşı da bu maksatları ger
çekleştirmeye yönelik “meşru” şiddet kullanımı olarak mı 
nitelemeliyiz? Terör ile savaşı birbirinden nasıl ayırt ede
biliriz? Öteden beri alışık olduğumuz nizami/gayrınizami 
harp ayırımını, bu durumda nereye sokuşturacağız.?”®7

Gerek savaş, gerekse terör, şiddet kullanımının 
meşruiyeti açısından oldukça göreceli bir kavram

nanlar, kendi iktidarlarına ve ideolojilerine karşı her 
hareketi bir savaş olarak niteler ve savaş kurallarını 
aşan ve kendilerinin terör olarak nitelendirdikleri 
vasıflar içinde savaşı sürdürürler.69

“Kötülüğü kazımak? Kötülük olmadan iyilik ne işe yarar 
ki? Kendi çılgınlarını meşrulaştırmak için düşmana ihti
yaç duyanlar, sadece dinsel fanatikler değildir. Silah en
düstrisi ve Birleşik Devletlerin devasa savaş makinesi de 
varlığını meşrulaştırmak için düşmana ihtiyaç duymakta
dır. İyi ve kötü, kötü ve iyi: Yazarlarının arzularına göre 
aktörler maske değiştirir, kahramanlar canavar, canavar
lar ise bir kahraman haline gelebilir.”70

Meşruiyeti Devşirme veya 
Başarılı Terörist Olma

Şiddet kullanma tekelini elinde bulunduran ve kul
lanan devletler bu bakımdan meşruiyeti sağlamakta 
zorluk çekmezler. Siyasi iradenin meşruiyetinin sağ
lanmasını müteakip, yasal meşruiyet için de gerekli 
yasalar yapılabilir. Bu işlemi iç içe bir süreç olarak 
algılatmak da devletin işidir. İşte bu işlem, meşruiye
ti kazanma noktasında şiddet tekelini eline geçir
mek isteyenler açısından önem ve örneklik kazanır.

Devletin meşruiyet kazanma işlemini hedefleyen 
“teröristler”, uluslararası zeminlerde meşru temsilci 
sıfatı kazanmak için, gerekli “meşruiyeti devşirme
ye” çalışırlar. Bir başka ifadeyle birileri için “başarılı 
bir terörist” olmaya çalışırlar.71 Bu yönüyle bakıldı
ğında masanın bir tarafına -galip veya mağlup fark et- 
mez- kurulu düzeni/statükoyu temsil eden bir komu
tan olarak oturan kimse ile, ulusal veya uluslararası 
meşruiyet kazanmış/kazandırılmış başarılı bir terörist 
arasında fark olmamaktadır. Bu, bir bakıma savaş ile 
terör arasındaki farkı da ortadan kaldırmaktadır.

Tüm bu belirlemeler şunu açık göstermektedir: 
Terörle savaş ayırımı sadece kuvvet kullanma teke
lindeki meşruiyete endekslenir, diğer bir ifadeyle sa
vaş veya terör olgusu sadece yasallık sınırları içinde

olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi devletin ken
dinden menkul meşruiyet sınırları içinde kullandığı 
şiddet, tarihin her döneminde meşru olarak algılan
mıştır? Bunun içindir ki, devletin güç kullanma meş
ruiyeti her zaman için “kırılgan bir meşruiyet”tir. 
Bu kırılganlığı nedeniyledir ki, ezelden ebede sürmez 
ve her zaman da tehdit edilebilirdir.68 Terörün siya

mütalaa edilirse, aynı meşruiyeti kendi meşru zemi
ninde kazanan veya kazandığını iddia eden taraf da 
meşruiyetten yararlanır. İşte o zaman terörle savaş 
arasındaki fark, görecelilik gereği ortadan kalkar. 
Nitekim bir gün, geçmişte terörist ilan edilen lider
lerle aynı masanın bir diğer ucunda oturmak kaçınıl
maz hale gelir.
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Sonuç Yukarıdaki ifadeler, terörün esasen gelişmiş ülke
lerde de olabileceğini ve bu ülkeleri tedirgin ettiği-

Terörün, “savaşın bir çeşidi” olması, savaş olgusu
nun genellikle organize güçler tarafından yürütüle
bileceği ve organize güçler arasında en fazla organize 
olabilenin de devletler olabileceği dikkate alındığın
da; terörün asgariye indirilmesi, önlenmesi ve orta
dan kaldırılması için gerekli önlemler yine devletler 
üzerine düşen yükümlülükleri ortaya koymayı gerek
tirmektedir. Bu yükümlülükler, özellikle çifte stan
dardın kaldırılması, düşük yoğunluklu savaşa ve giz
li operasyonlara son verilmesi, terörün sebeplerinin 
dikkate alınması şeklinde gündeme getirilebilir ve 
getirilmektedir.

Ayrıca, meşruiyeti elinde bulunduranların pek 
yanaşmadığı sorunlardan be bunların çözümüne iliş
kin hukuki düzenlemelerden de bahsetmek gereke
cektir:

ni, bizim gibi gelişmekte olduğu varsayılan ülkelerde 
ise, düşünce ve ifade özgürlüğünün tanınmaması ha
linde terörün devam etmesinin kaçınılmaz olduğunu 
ortaya koyarken, yine aynı ağızdan düşünce ve ifade 
özgürlüğünün bulunmayışı veya kısıtlanmış olması 
terörün kaynaklarından birini oluşturmaktadır, de
nilmektedir.

Burada şu soru akla gelmiyor mu?
Düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan devlet, 

özellikle bazı milli, etnik, sosyal veya dini değerlere 
ortalama insandan daha fazla yer veren ve bu yönde 
özgürlükler için mücadele eden sivil toplum kuruluş
larını terörize ederek ortadan kaldırmak mı istiyor?

Veya, yukarıda formüle edilmeye çalışılan politi
ka, halkla veya halkın bir kesimi ile savaşma politi
kaları olarak algılanırsa fazla alınganlık mı olur?

Birincisi terörü hazırlayan nedenlerden birinin 
düşünce özgürlüğünün kısıtlanması; İkincisi terörü 
oluşturan ve besleyen güçlerin teröre karşı işbirliğin
den, sadece kendilerine karşı yönelmiş terörü kastet
meleri ve başkalarına karşı yapılan terörü dikkate al
mamalarıdır. Bir başka ifadeyle Uluslararası Suçlar 
Mahkemesi oluşumuna sekte vurmalarıdır.

Teröre Karşı Düşünce Özgürlüğü:
“Halkın iradesi ve bu iradeye dayalı olarak kurulmuş meş
ru yönetimleri hedef alarak yıkmayı amaçlayan ve hiçbir 
sınır tanımadan her türlü insani değerlerden uzak başvu
rulan şiddet olayları şeklinde cereyan eden terörizm ille
tinin son yıllarda özellikle demokratik hür dünya ülkele
rinde yarattığı tahribat her geçen gün artmaktadır. Bu da 
özgür ve hürriyeti seçmiş toplumları tedirgin etmektedir. 
(...)
Bir yandan anayasanın tanıdığı temel hak ve hürriyetlere, 
saygısı olmayan, şiddeti vasıta edinmiş terörizmle müca
dele ederken, diğer taraftan çağdaş demokratik toplum 
düzenine ulaşmak için şiddeti vasıta kılmayan düşüncele
ri ifade etme hürriyeti ile şiddeti benimseyen düşüncele
rin örgütlenebilmesi hürriyetini kısıtlayıcı hükümlerde de 
iyileştirici düzenlemeler yapmak gerekmektedir.” (...)
“(...) Ancak bu yapılırken düşünceyi ifade hürriyeti ile bu 
düşünce etrafında örgütlenme hürriyetinin de zedelenme
mesi gerekir. Nitekim Ceza Kanununun 141, 142 ve 163. 
Maddeleri, mevcut şekilleriyle, düşünceyi ifade hürriyeti 
ile düşüncelerin örgütlenebilmesi hürriyetini kısıtlayıcı 
mahiyet iktisap etmişlerdir. Bu sebeplerle hem devletin 
maddi düzenini korumak ve hem de düşünceyi ifade ve 
örgütlenme hürriyetini sağlamak ve böylece bu iki huku
ki menfaati dengeli ve çağdaş demokratik hukuk düzeni
ne uygun hale getirmek için bu maddeleri yürürlükten 
kaldırarak, bunların yerine yeni bir hüküm getirmek zo- 
runluğu ortaya çıkmıştır.72 
(Terörle Mücadele Kanunu Genel Gerekçesinden)

Tüm bu soruların cevaplarını ulusal devlet terö
rizmi kavramı içinde değerlendirmek mümkündür. 
Aksi halde ihtilal gününe kadar kan gölü içinde yü
zen bir ülkenin, bir gün hiçbir insanın burnunun ka
namadığı ülke haline çevrilmesini; yine aynı şekilde 
anayasasında bir yandan temel hak ve hürriyetleri 
bir satırda tanıyarak, arkasından diğer satırlarda 
“ancak’larla bunları tırpanlamasını; toplanma ve 
gösteri yapma özgürlüğünü anayasasında izne bağlı 
kılmaksızın düzenlemesinin ardından bizzat Kanu
nunda ve uygulamasında izne tabi tutmasını ve en
gellemesini izah etmek mümkün olamazdı. Ayrıca, 
1980 İhtilali ile birlikte “örgüt” kavramının dimağ
lardan silinmesi için ne yoğun çabalar sarfedildiğini 
hatırlanmalıdır.

Bunun gibi, uluslararası terörizmi de aynı argü
manlarla değerlendirmek mümkündür. Uluslararası 
gücü elinde bulunduran ve patronluk yapan devlet 
ve bu güce yanaşma olmak suretiyle katılan şahsiyet 
fukarası devletler, medyanın da yardımı ile uluslara
rası terörizmi, “demokrasi krizinin çözümü” veya 
“adalet ve barış operasyonu” gibi safsatalarla yansıt
makta ve yıkamaya çalışmaktadırlar.

Uluslararası Suçlar Yargılaması Karşıtlığı:
1998 Temmuz ayında Roma’da 140 ülke temsil

cisinin katıldığı Konferansta kabul edilen hükümler 
uyarınca bir Uluslararası Suçlar Mahkemesi kurul
muş ve 1 Temmuz 2002 itibariyle çalışmalarına baş
lamıştır. Daha önce Lahey’de devletler arasındaki 
ihtilafları çözmek için kurulmuş Uluslararası Adalet 
Divanının dışında, bireysel olarak soykırım, savaş
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suçları ve insanlığa kar
şı işlenen suçların faille- 
ri ve fiilleri bu mahke
menin kapsamına dahil 
edilmiştir. Mahkeme,

Mazlumder Savaş & 
Yuri

ulusal ve uluslararası 
mahkemelerin yargıla- 
yamadığı davalara bak
mak için kurulmuştur.
Diğer mahkemeler gibi 
özel ve süreli sınırlı de
ğil, genel kapsamlı ve 
sürekli olarak düşünül
müştür.

Fakat bu Mahkeme 
önemli bir engele takıl
mıştır. ABD yönetimle
ri kendi egemenlikleri
ni, kendi üstünlüklerini 
ve uygun gördükleri du
rumlarda tek başlarına 
hareket etme kapasitelerini tehdit edeceği düşünce
siyle73 uluslararası adalet sisteminin her türlü formu
na kesin bir şekilde karşı çıktıkları74 gibi, Uluslara
rası Suçlar Mahkemesinin kuruluşuna da karşı çık
mışlardır. ABD 120 ülkenin lehte oy kullandığı Ro
ma Anlaşması’nı kendisi gibi 7 ülke ile birlikte 
aleyhte oy kullanarak engellemeye çalışmıştır. Bila
hare Başkan Clinton Anlaşmayı yine “son kararları 
etkileme şansını kaybetmemek” düşüncesiyle75 im
zalamıştır.

Sonraki Başkan Bush, imzayı geri çekmeye uğraş
mış fakat başarılı olamayınca, 11 Eylül’den bir gün 
önce, ABD’nin USM ile işbirliğini ve Mahkemeye 
mali destek sağlamayı yasaklayan bir tasarı hazırla
mıştır. ABD Görevlilerini Koruma Kanununun sözü 
edilen bu tasarısı uyarınca Başkan USM ile işbirliği
ni doğrudan reddetme, USM tarafından alıkonulan 
Amerikalı asker ve yetkililerin serbest bırakılmaları 
için Lahey’e Deniz Kuvvetleri’ni gönderme, bir baş
ka ifadeyle “Lahey’i işgal yetkisi”ne sahip olmakta
dır. Bir başka ifadeyle:

“İmparatorluk kendi geleceğinde bu suçlan işleme hakkı- 
nı elinde tutmak istiyor. (Afganistan'a karşı kesinlikle 
bunu yapacak, gelecekte belki de Hollanda’ya karşı). 
ABD dışından gelecek hiçbir müdahaleye de tahammül 
edemeyecektir.”76

Nitekim ABD’nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi’ne sunarak tasarıyı kabul ettirdiği tasarıya 
göre, ABD personeli yeni kurulan Uluslararası Ce-

Barış konulu karikatür yarışması Mansiyon ödülü,
Ochakovsky, İsrail, © Mazlumder

za Mahkemesi’nde 12 ay süreyle yargılanamayacak. 
ABD, askeri personelinin UCM’de yargılanmaması
nı içeren talebinin kabul edilmemesi üzerine Bos
na’daki BM barış gücünün görev süresinin uzatılma
sını veto etmişti. Washington yönetiminin bu tale
bine yoğun eleştiriler gelince de ABD, BM’deki bazı 
diplomatik kaynakların ‘BM için kara bir gün’ ola
rak yorumladığı “personelinin 12 ay boyunca 
UCM’de yargılanmamasına yönelik tasarısını” kabul 
ettirdi. Gözlemciler, Afganistan’da ağır insan hakla
rı ihlallerine imza atan ABD’nin, bu 12 aylık dö
nemde Irak’a saldırı planlan yaptığını dolayısıyla 12 
aylık dokunulmazlığı bunun için istediğini belirti
yorlardı.77 Nitekim bu tahmin de gerçekleşmiş oldu.

Meşrulaştırılmış şiddetten görece meşruiyete /  
savaştan teröre78

Savaşın, dolayısıyla terörün kaynağını oluşturan 
tüm devletler -legal veya illegal yöntemlerle- sava
şın veya terörün zeminini hazırlamak zorundadır. 
Yukarıda verdiğimiz Kuveyt’te Neyyire örneğinde 
olduğu gibi, tüm savaşlar buna benzer yöntemlerle 
devletler tarafından meşrulaştırrhr. Bu meşruiyetin 
içine her türlü şiddeti, hatta savaş kurallarını aşan 
şiddeti de koymayı ihmal etmezler. Devlet başkanla- 
rı savaş çığırtkanlığı yapar ve medya ile birlikte uy
durma hikayelerle halkı da yönlendirirler. Yapılmak 
istenen asıl şey, edilgen toplumdan her şeye evet di
yen bir kamuoyu yaratmaktır. Bugün de gerek ken



KAPAK

dilerine karşı yönelen eylemleri savaş olarak nitele- 
sinler, gerekse terör olarak nitelesinler, kendilerine

Dördüncüsü, Terörizme yol açan sebepleri dik
kate almamak. “Bizden teröristleri anlamaya çalış-

veya insanlığa karşı savaş bahanesiyle yola çıkanlar, 
kendi terörlerini dünya-halklarından gizlemeye ça
lışmaktadırlar. __________
— Savaş veya terör, neticede her ikisinin de resmi

mamızı mı bekliyorsunuz” veya “asmayalım da besle- 
yelim mi?” tarzında kendini ifade eden-bir-yaklaştm; 
Esasen bu yaklaşımın nedeni yine devletlerin politik 
ihtiyaçları için gerek ihmal gerek kasıtlı bir şekilde

sö y lem d e aynı (izc ilik leri ö n e  ç ık m a k ta d ır :71’

Birincisi, olguyu eksik tanımlamak. Çünkü ta
nımlamak bir yandan da kendini bağlayan bir tutar
lılık gerektirmektedir. Gerçekten de devletler terörü 
genel geçer bir tanımla ortaya koymamaktadırlar. 
Genellikle şiddet, cebir, korkutma, yıldırma, sindir
me, tehdit gibi kavramları kullanarak terörü izah et
meye çalışmaktadırlar. Oysa ki bu argümanlar aynı 
zamanda savaş için de kullanılmaktadır. Bu eksik ta
nımlama, savaş gibi nadir olabilen bir olgunun halk 
kitlelerine anlatılmasını gerektirmediğinden, daha 
güncel olan terör için işe yarayabilmektedir.

İkincisi, Küreselcilik. Aslında meşrulaştırılmış 
modern devlet şiddetine/savaşa yönelmiş bir tehdit 
olan eylemlerin, tüm insanlığa yöneltilmiş bir tehdit 
olarak algılatılması. Bu algı yanıltması beraberinde, 
Batı’nm dayattığı küreselleşmenin de hedef alındığı
nı, dolayısıyla terör karşıtı politikaların da küresel 
olması gerektiğini vurgulamaktadır. Batı için gerek
li bir argüman olarak ortaya konulan küreselleşme, 
özellikle teröre karşı küresel bir mücadeleyi berabe
rinde getirdiğinde, aynı zamanda karşısında küresel
leşen bir fikri ve eylemli muhalefeti oluşturmaktadır.

‘‘(Zakaria’ya göre) ...Küreselleşmenin beraberinde getirdi
ği yenilikler ve geleneksel yapıdan tevarüs edilen eski 
dünya algısı arasında yaşanan gerilim özellikle genç in
sanları uyumsuz toplumsal tipler haline sokmaktadır. Ye
ni ve eski dünya arasında uyum sağlayamayan gençler 
ulaşılması imkansız görülen bu modernlik karşısında yeni 
ve daha ulaşılabilir alternatifler aramaktadırlar. Funda
mentalizm işte böylesi genç insanları her yerde aramakta 
ve Fundamentalizm de küreselleşmektedir. Söz konusu 
uyumsuzluk, ekonomik, siyasi v.s. nedenler dolayısıyla ge
leneksel yerleşim birimlerinden kentlere doğru yaşanan 
göç olgusu ile daha da pekişmekte.... Zakaria’ya göre bu 
şartlar altında toplumlar devrimci çözüm arayışına girer
ler. Fransız Devrimi ya da İran Devrimi öncesinde de ben
zer şartlar söz konusu olmuştur. Zakaria’ya göre, Arap 
dünyası örneğinde söz konusu devrimci arayış Islâmi can
lanma formunda kendisini açığa vuracaktır.”80

Üçüncüsü, gerekli her türlü enformasyonu ve 
dolayısıyla niteleme özgürlüğünü ellerinde tutmala
rı. Bu inisiyatif, kimin terörist, kimin özgürlük savaş
çısı olduğuna karar vermeyi ifade etmektedir. Bu ne
denledir ki terörist ile özgürlük savaşçıları zaman za
man yer değiştirmektedirler.

-terörü-çoğu-zaman-kendilerinin-beslemiş-olmalari'
~dri\

Beşinci özellik, Terörü tanımlamada veya lanet- 
lemede seçici davranmak. “Senin teröristin” veya 
“benim özgürlük savaşçım” gibi.81 Bu da yine devlet
lerin ulusal veya uluslararası politik ihtiyaçlarından 
kaynaklanan seçiciliktir.

Özetle: Savaş veya terör, her ikisinde de şiddetin
- kanun dışı değil-, hukuk dışı/hukuka aykırı bir şe
kilde kullanıldığını, ister savaş ister terör olsun, en 
tehlikeli olanının devlete izafe edileni olduğu gerçe
ğini vurgulamaktır. Bir başka ifadeyle, farklı (devlet,
mafya, din, siyasi) terör olguları içinde en tehlikeli
sinin devlet terörü olduğu ve önüne geçilemez terö
rün devletlere, özellikle de güçlü devletlere ait oldu
ğudur. Bedeli en ağır olan terör devlet terörüdür.82

Netice olarak, terörü engellemenin yolu, savaşı 
engelleme yollarından farklı değildir. Aksi halde, 
meşrulaştırılma yetisi kuvvetli savaş mantalitesi, 
görece meşruiyete sahip terör yaratacak veya kar
şıtları bundan terör çıkarabilecektir.

0  halde yine Ölümünden sonraki olayları gör- 
müşçesine resmeden İkbal Ahmed’e katılarak:

Sakın onları masum göstermeye çalıştığımı falan 
düşünmeyin. Fakat adil olmalı ve kendimize şu iki 
soruyu sormalıyız:

- Nedir terörizm?
- Savaş ile terörizm arasındaki fark, birilerinin

terörleriyle diğerlerinin terörleri arasındaki fark ka
dar mıdır? ■

Dipnotlar

* Bu çalışma, Genç Hukukçular Hukuk Okumaları Birikimler -
1 - (2003) de yayımlanan Tebliğ’in özetlenmiş halidir.

1 Cari Von Clausewitz, Savaş Üzerine, s. 44, (İstanbul: 1975, 
May Yay)
Not: Clausewitz bir Alman generali olup, (,Savaş Uzeri- 
ne/Vom Kriege” adlı eseri ilk defa 1832’de yayımlanmıştır.

2 Cari Von Clauzewitz, a.g.e., s. 44.
3 Mehmet Ali Kılıçbay, “Von Clauseıvitz in Bilimsel Savaşı”, 

Cogito, 3 Aylık Düşünce Dergisi, 1995, Sayı. 3.
4 C?rl Von Clausewitz, a.g.e., s. 45.
5 Karşı bir argüman olarak, “Size karşı savaş açanlara, siz de Al

lah yolunda savaş açın. Sakın aşırı gitmeyin, çünkü Allah 
aşırıları sevmez.” (Bakara, 190)

6 Cari Von Clausewitz, a.g.e., s. 45.
7 Cari Von Clausewitz, a.g.e., s. 47.
8 Cari Von Clausewitz, a.g.e., s. 48.

5 8  Ümran »Ocak •2004



SAVAŞ VE TERÖR / BALCI

9 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 50.
10 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 51.
11 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 54.
12 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 55.
13 Mehmet Ali Kılıçbay, a.g.m.
14 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 64-
15 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 65.
16 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 64.
17 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 49.
18 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 61.
19 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 62.
20 Carl Von Clausewitz, a.g.e., s. 67
21 Mehmet Ali Kılıçbay, a.g.m.
22 Mehmet Ali Kılıçbay, a.g.m.
23 Edip Emil Öymen, “Savaşmayı Reddeden Askerler”.
24 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
25 İlhan Akbulut, "Gerekçeli Terörle Mücadele Kanunu ve Açık

laması", s. 38.
26 Büyük Larousse,
27 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
28 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
29 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
30 Temel Demirer, “Terörist mi D edin iz , Küreselleşme ve Terör, 

Terör Kavramı ve Gerçeği", 1. Kitap, s. 28.
31 Şahin KURT, "Uygulamada Terör Suçlan ve İlgili Mevzuat”, s. 

14- Ayrıca Bkz : Meydan Laruesse.
32 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
33 Temel Demirer, a.g.e., s. 28.
34 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
35 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
36 Osman Metin Oztürk, www.teror.gen.tr.
37 İkbal Ahmed, "Terörizm: Bizimki ve Onlarınki”.
38 İkbal Ahmed, a.g.k.
39 11 Şubat 2001’de Türkiye’ye gelen Chomsky, Türkiye’de ya

yınlanıp DGM tarafından toplatılan “Amerikan Müdahale
ciliği” adlı kitabının DGM’de yapılan yargılanmasına katıldı. 
Bu arada Bahçeşehir Üniv.de “Medya, Savaş ve Demokrasi” 
konulu bir konferans verdi. ABD’nin ve diğer ülkelerin terö
rizm tanımlarına ilişkin görüşleri sorulan Chomsky, konuya 
ilişkin bu açıklamayı yaptı.

40 Noam Chomsky, “Korsanlar ve İmparatorlar", s. 7.
41 Noam Chomsky, "Korsanlar ve İmparatorlar", s. 7.
42 Noam Chomsky, "Korsanlar ve İmparatorlar”, s. 8.
43 Liberal bir güvercin olarak vasıflandırılan ve New Repub

lican editörü olan yazar.
44 Noam Chomsky, “Terörizm Kültürü-A.B.D. Terörü", s. 86.
45 İkbal Ahmed, a.g.k.
46 Noam Chomsky, “Korsanlar ve İmparatorlar”, s. 9.
47 Sean Healy, "İmparatorluk Adalet Değil Savaş İster".
48 Noam Chomsky, "Korsanlar ve İmparatorluk", s. 14.
49 Gerçekten de, Türkiye’deki iç politika ve milli güvenlik po

litikaları, uluslararası politik güçlerin, özellikle de ABD’nin
3. Dünya ülkelerine uyguladığı politikalarla dikkat çekici bir 
benzerlik arz etmektedir. Kürt Sorunu ve İrtica konusunun 
bu gözle bir kere daha değerlendirilmesi gereklidir.

50 Fareed Zakaria, “Bizden Neden Nefret Ediyorlar", 15 Ekim 
2001 tarihli Newsweek Dergisinden Aktaran Fahrettin Al tun, 
“11 Eylül ve 'Bizden Neden Nefret Ediyorlar’ sorusunun Ce
vabı Üzerine” adlı Yayınlanmamış makalesi.

51 Deyim Ahmet Mercan’a aittir.
—5-2—Noam-Chomsky, “Terörizrn-Kükümr-ArrBr&^-Teröm ”, s. 45-  

vd.. Ayrıca Bkz : M. Balcı, MGK ve Demokrasi, Hukuk — Or
du -  Siyaset, s. 109 ve devamı, Milli Güvenlik Akademisi ve 
Kamu Diplomasisi Kursları.

53 E.A. Rauter, Düzene Uygun Kafalar Nasıl Yetiştirilir, S. 54.,
54 Bkz : www.savaskarsitlari.org
55 Alex Carey’den aktaran Noam Chomsky, “Terörizm Kültürü, 

ABD Terörü", s. 44.
56 Noam Chomsky, “Terörizm Kültürü, ABD Terörü”', s. 44.
57 E.A. Rauter, a.g.e., s. 48.

58 “Zenginler ve iktidar sahipleri her zaman, fakir ve sömürü
lenlere devletlerin adil olduğunu söylemişlerdir. Devletin ta
rihi boyunca ezilenler, bir önceki toplumun ezilenleri üzerin
de açıkça konuşabilmişlerdir. Kendi toplumlarınm eleştirisi 
ise her zaman (çoğunlukla ölümle) cezalandırılmıştır. Toplu
ma yapılan eleştiri ister istemez yöneticilere yönelen eleştiri-
dir. (...) Resmi belgeleri anlamamız gerekmez, bunların neyi 
etkilediğini öğrenmemiz yeterlidir, böylece neyi etkilemeye 
zorunlu olduklarını anlarız. Şu büyük sözün anlamı budur: Bir 
şeyi meyvesinden tanıyacaksın.” Bkz: E.A. Rauter, a.g.e., s. 34- 
36.

59 Noam Chomsky, “Terörizm Kültürü, ABD Terörü", s. 133.
60 E.A.Rauter, a.g.e., s. 44-
61 Noam Chomsky, “Terörizm Kültürü, ABD Terörü", s. 31.
62 Geniş Bilgi için Bkz : M. Balcı, MGK ve Demokrasi, Hukuk -  

Ordu -  Siyaset, s. 110.
63 Cemalettin Haşimi, “İnsanlık ve Terör, Liberal Hurafeler Dün

yası" , Tezkire Dergisi, Yıl 11, Sayı 23, Kasım/Aralık 2001.
64 Erich Hobsbawm, “Kısa 20. yüzyıl, 1914 -  1991 Aşırılıklar 

Çağı", S. 13.
65 Erich Hobsbawm, a.g.e., s. 19.
66 Max Weber, Sosyoloji Yazıları, s. 80.
67 Murat Güzel, Terörün Adaleti, Tezkire Dergisi, Yıl 11, Sayı 

23, Kasım/Aralık 2001.
68 Cemalettin Haşimi, a.g.m.
69 11 Eylül'ün hemen bir-iki saat sonrasında ABD Başkanının, 

saldırının kendilerine karşı açılan bir savaş olduğu ve Haçlı 
Seferleri mantığıyla cevap verileceğine ilişkin ifadeleri ve ya
pılan harekatta Afganistan özelinde fakat dünya Müslüman
ları genelinde insanlığa karşı bir savaşı başlattıkları ve uygu
ladıkları hatırlanmalıdır.

70 Eduardo Galeano, “Şeytan ve Meleğin Dansı”, La Jomada, 25 
Eylül 2001’den çeviri.

71 Cemalettin Haşimi, a.g.m.
72 Nitekim bu gerekçelerden hareketle TCK.nun 141, 142 ve 

163. maddeleri yürürlükten kaldırılmış, yerine 12.04.1991 ta
rih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kabul edilerek 
düşünce ve ifade özgürlüğünde önemli adımlar (!) atılmış, 
2908 sayılı Kanunda ise 2001 yılının sonu beklenmiş ve “Mi
ni Demokrasi Paketi” isimli kandırmaca ile dağ fare doğur
muştur.

73 Sean Healy, a.g.m.
74 B M. Genel Kurulunun 4.12.1986 tarih 41/128 sayılı Kararıy

la ilan edilen Gelişme Hakkına Dair Bildiri’ye, ABD karşı oy 
kullanırken, Almanya, Danimarka, Finlandiya, İngiltere, İz
landa, İsrail, Japonya ve İsveç çekimser oy kullanmışlardır. 
Bkz : M. Balcı, “Uluslararası İnsan Haklan Hukukunun Öne
mi", 04-05.2001, Mazlumder’de sunulu Tebliğ.

75 Sean Healy, a.g.m'
76 Sean Healy, a.g.m
77 http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2002/temmuz/14/dun- 

ya.html
78 www.savaskarsitlari.com
79 İkbal Ahmed, a.g.k.
80 Fahrettin Altun, a.g.m.
81 “Ne yazık ki tarih güçlülerden yanadır ve hep onların sesi du

yulur. Kolomb’un keşfiyle başlayan bizim tarihimiz ise daha 
önce eşine rastlanmayan çok büyük kıyımların vuku bulduğu 
ve büyük medeniyetlerin yok edildiği bir tarihtir. Maya, In-
ka, Aztek uygarlıkları, Amerikalı ve Kanadalı Kızılderililer, 
hepsi yok edildi, sesleri tamamen kesildi. Ara sıra egemen 
güçler acı çektiğinde, bir bedel ödediğinde onların sesini du
yuyoruz. Ancak o zaman eylem yapanların ve ölenlerin Arap 
ya da Kızılderililer olduğunu öğreniyoruz, seslerini ancak böy
le duyurabiliyorlar. Sakın onları masum göstermeye çalıştığı
mı falan düşünmeyin. Fakat adil olmalı ve kendimize şu soru
yu sormalıyız: Nedir terörizm?” İkbal Ahmed, a.g.k.

82 İkbal Ahmed, a.g.k.

Ümran ■ Ocak • 2004 59

http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.teror.gen.tr
http://www.savaskarsitlari.org
http://www.yenisafak.com.tr/arsiv/2002/temmuz/14/dun-
http://www.savaskarsitlari.com


«1/T 7 l> T2 CET TED  AD 9fl TXT

HEDEFİNDEKİ MEDRESELER

MUSTAFA ÖZCAN

1 Eylül saldırılarıyla birlikte, ‘kaynakların 
kurutulması’ projesi altında uygulanan, 
medreselerle ve İslami müfredat ve eğitimle 

savaş daha güçlü bir şekilde bir kez daha gündeme 
geldi. Aslında bu savaş toplumun ve dini toplu
lukların sosyal genleriyle oynamaktan başka bir 
şey değil. Muhammed İkbal eğitimi sülfirik asite 
benzetmekteydi. İnsanın şahsiyetini yoğuran ve 
yeniden inşa eden kimyevi madde manasında. İn
sanın kimyasını gerçekte değiştiren husus eğitim
dir. Sülfirik asit olarak eğitim, insanın yeniden 
kalıba dökülmesine hizmet eder. Eğitimle insan 
yeni bir terkip kazanır. Eğitimin cevheri ise müf
redattır. Bunu farkeden Küresel 11 Eylül Yöne
timi topyekün savaş projesi çerçevesinde paralel 
savaşlardan birisini eğitim cephesinde açtı. Küre
sel 11 Eylül’ün farklı bir boyutu Türkiye’de yaşan
dı. Yerel 11 Eylül de diyebileceğimiz bu olay, 
Kanlı Kasım veya Kanlı Ramazan eylemleri olarak 
anılıyor. Kanlı Kasım / Kanlı Ramazan da kürese
line benzer arazlar doğurdu ve benzeri eğilimlere 
yol açtı. Medreseler gündeme geldi. Bu defa adres 
Şam medreseleri olarak belirdi. Ve bu medreseler 
medya eliyle infaz edildi. Bu medreselerde küçük 
beyinlerin yıkandığı ve terör eğitimi aldıkları ile
ri sürüldü. Daha sonra Şam medreseleri ‘temiz’ 
çıksa bile ilk darbeyi yemişlerdi bile. İzi üzerlerin
de kalmıştı. Bu konjonktürde Türkiye’de Kur’an 
kursları yönetmeliği de ikinci bir emre kadar geri 
çekildi. Sezer bu konjonktürde yönetmeliğin ha
yata geçirilmesinin sindirilemeyeceğini söylemiş
ti. Bazı gazeteler de buna nisbeten, Sezer’in Başba-

kan Erdoğan’ın kulağını çektiği kirakatürler ya- 
yınlanladılar.

Peki, terör olayları neden Ortadoğu’da oluyor 
ve buna bağlı olarak neden aynı bölgede yer alan 
medreseler hedef alınıyor? Bunun cevabı çok kar
maşık. İçinde stratejik çıkarlar ve dini ideolojiler 
var. Stratejik bağlamda sözgelimi diplomasi kurdu 
Kissinger, Irak’ta direnisin artması ve A B D ’nin 
ricat etmesiyle birlikte A B D ’nin küresel yenil
giyle karşı karşıya kalabileceğini; dahası, Orta
doğu’dan çekilmesinin bütün dünyadan çekil
mesine basamak teşkil edebileceğini söylemiştir. 
Öyleyse bu mevzii çatışmada küresel bir boyut 
var. Eğitim de bu manada küresel savaşın boyutla
rından biridir. Jim Haogland adlı bir başka Yahu
di kaleme göre ise Ortadoğu dünyanın stratejik 
kesişme noktasıdır. Küresel petrol rezervleri bura
da, ABD’nin nazlısı İsrail de buradadır. Bu bakım
dan, ABD için Ortadoğu’dan çekilmek bir strate
jik seçenek değildir.1 William Safire gibiler bunu 
şöyle formüle ediyorlar: "Irak’ta yenilgi veya başarı
sızlık seçenek değildir..." Tek yanlılığın tekilci se
çeneği bu!. Bu Müslümanlar açısından da böyle- 
dir. ABD Afganistan’la sınırlı kalmadı, operas
yonlarını Irak’a taşıdı. Afganistan’da durduruisay- 
dı, Irak’a gidemeyecekti. Bu sefer Irak’ta durduru
lamazsa sıra Suriye ve İran gibi ülkelere gelecek
tir. Öyleyse, gerçekten de bunun adı küresel bir 
mücadeledir. Bu halat çekme yarışında sadece bir 
taraf galip gelecektir. Öyleyse sonuna kadar gidil
meli. Bu mücadelenin manevi boyutu eğitim ala
nıdır.
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Bu itibarla, Jim Hoagland’a göre, ABD için 
dünyada ve Ortadoğu’da tek seçenek vardır: O da 
milliyetçi veya dini totalitarizmi altetmenin ge
rekliliği. Fundamentalizmin ‘kesmemesinden’ 
sonra tedavüle çıkarılan dini totalitarizm kavra
mı, bazen din faşizmi olarak da ifade edilmekte
dir. Bu manada, küresel 11 Eylül ideolojisinin ye
rel sözcülerinden birisi olan Cemal Kutay bir ke
hanetinde İslam’ı kastederek 21. yüzyılın din fa
şizmi yüzyılı olacağını söylemiştir. Bu itibarla, 11 
Eylül sürecinin yeni bir dünya savaşı veya yeni 
bir soğuk savaş olduğunu biliyoruz. Sabık CIA  
başkanlarından ve 11 Eylül ideologlarından Wo- 
olsey, 11 Eylül’ün Dördüncü Dünya Savaşı oldu
ğunu söylemiştir. Ona göre üçüncüsü ABD tara
fından kazanılan ve SSCB’nin havlu attığı soğuk 
savaş imiş! Bunun bir topyekün savaş ve dünya sa
vaşı olduğunda kuşku yok. Ama üçüncüsü mü 
dördüncüsü mü olduğunda ihtilaf var. Thomas 
Friedman’a göre ise 11 Eylül süreci bir Üçüncü 
Dünya Savajı’dır ve hedefi dini totalitarizmdir. Öy
leyse bu hareketlerin kültürel altyapısı çökertil- 
meli ve mali kaynakları da kurutulmalıdır. Bun
dan dolayı 11 Eylül’den sonra ABD ve dünyada 
İslami hayır kurumlan, terörle irtibatlı gösterile
rek mercek altına alındı ve hayır faaliyetleri don
duruldu ya da kısıtlandı. Savaşın bir boyutu olarak 
da medreseler ve müfredatları gündeme getirildi.

Jim Hoagland Kanlı Ramazan’ın çetelesini tut
muş ve Türkiye, Irak ve Suudi Arabistan’daki ey
lemlerde ölenlerin sayısının 230’a baliğ oldukları
nı tesbit etmiş. Ve bu kanlı tablodan şu sonuca 
varıyor: Dünyayı yeni totalitarizm dalgalarından 
korumak. Ve bu gerekçe veya terör bahanesi ile 
11 Eylül’de saldırıya maruz kalan ikiz binalara kar
şı iki ülke işgal edildi. İstanbul saldırılarının ar
dından Hilmi Tuğluoğlu üzerinden medreselere 
karşı bir kampanya başlattılar. Şam’a gideli iki ay 
olmuş Tuğluoğlu’nun Azad Ekinci ile sadece tica
ri bir münasebeti üzerinden Şam medreseleri kafe
se alındı. Tuğluoğlu’nun Şam medreselerinde te

kin Türk öğrencinin eğitim gördüğü ve barındığı 
tesbit edildi. Bu 30 talebeden 7’si diğer 12 öğren
ciyle birlikte İstanbul olaylarıyla bağlantılı olarak 
Türkiye’ye sınırdışı edilmişlerdi. Okul yönetimi 
bu öğrencilerin masum olduklarına inandıklarını 
ve öyle çıkmalarından da memnuniyet duydukla
rım ifade etmişlerdir. Kendilerinin kesinlikle 
ılımlı bir İslami eğitim verdiklerini kaydediyorlar. 
Ebû’n -Nûr’dan maada hedef alınan ikinci medre
se ise Fethü’l İslam olmuştur. Şam’ın bu en tanın
mış medresesinde de Türk talebeleri eğitim al
maktadır. Sınırdışı edilen 12 Türk öğrencisinin de 
bu medreseye mensup oldukları tahmin edilmek
tedir. Sözkonusu medresede, dünyanın yetmiş ül
kesinden 7 bin öğrenci eğitim görüyor. Ebû’n- 
Nûr’da ise 45 ülkeden öğrencilerin eğitim gördü
ğü belirtilmektedir. Milliyet gazetesine konuşan 
Fethü’l İslam öğrencilerinden imam hatip mezunu 
Manisalı Bekir şunları söylüyor: “Terör eylemleri
nin ucunun burada okuyan öğrencilere dayanma
sı bizi rahatsız etti. Bu okullarda terörle ilgili hiç
bir şey yok. Bunu biz de burada aldığımız eğitim 
sayesinde öğrendik.”2

Türk basını sanki Şam medreselerini, orada 
binlerce başıboş Türk talebesi varmış gibi takdim 
etmeye çalıştı. Halbuki oradaki Türk talebeleri 
azın azı durumunda. Şam medreseleriyle ilgili tar
tışmanın boyutlarından birisi de neden bu ilim 
yuvalarının cazibe odağı olduğu yönündeydi. Laik 
kesimden bazıları kolaylamasına buraların ucuz 
olduğu tezini ortaya attı. Hüsnü Mahli de bu teze 
destek verdi. Burada haklılık payı olmasına karşı
lık bu gerçek hakikatin tamamı değil elbet. Bazı
larının macera aşkı olsa bile bazılarının ilim aşkı 
onları Şam medreselerinin kucağına atmış. Bunda 
ne şaşılacak ne de yadırganacak bir durum mevzu
bahis. Bu gerekçenin yanında başka mütemmim 
veya tali gerekçeler de arzedildi. Özellikle kız tale
beler için cazibesi Türkiye’de başörtüyle alama
dıkları eğitimi burada hür bir şekilde alabilmeleri 
olmaktadır.

rör eğitimi verdiği iddialarının fos ve boş çıkma
sından sonra Milliyet gibi gazeteler Şam’a ekipler 
gönderdiler. Özellikle olaylarla birlikte adları anı
lan Fethü’l İslam ve Ebû’n Nûr medreseleri hak
kında dizi yazıları kaleme alındı. Suriye Başmüftü- 
sü Ahmet Küftaro’nun kurduğu ve oğullarının iş
lettiği Ebû’n-Nûr Medresesinde yaklaşık 30’a ya-

Erkekler için belki de en önemli özendirici sa- 
ik, dini ilimleri doğrudan ana kaynağından öğren
me merakı ve imkanı olsa gerek. Bu bağlamda bir 
sıyrılma dönemi yaşayan Diyanet İşleri Başkanlığı 
Suriye gibi ülkelere gitmenin önünü kesmek için 
Türkiye’deki eğitimi cazip hale getirme formülü
nü ortaya attı. Türkiye’de verilecek eğitimle Suri-
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ye’ye gitme gerekçesinin ortadan kaldırılabilece- 
ğini ifade ettiyse de bu gerekçe karşı tarafta hiç 
yankı bulmadı. Şam’a rağmen sağırlar diyaloğu 
devam etti. ‘Ne Şam’ın şekeri ne Arabm yüzü’ di
yenler Şam’a öğrenci kaptırmama gailesine düş
mediler!

ni icra etti. Kermon gazeteye bir tavzih yazısı gön
derdi ama cevap, ‘şecaatini arzeden kıptinin ceva
bından’-farksızdı—NetieeT-Kermon-gibiler-hedef- 
gösteriyor, nişan alıyor, Amerikan makamları da 
tetiğe basıyor, infaz ediyorlar. Yigal Kermon ince
lediği müfredatlar arasında, Filistin okullarında 
uygulanan müfredatın terörü azdırıcı nitelikte ol
duğunu tesbit etmiş! Eğitimin terörist hücreler ve 
faaliyetler için elverişli bir zemin hazırladığını ile
ri sürüyor. Buna mukabil, Tunus’taki eğitim müf
redatını övmekle bitiremiyor ve bütün İslam dün
yasına uygulanması gerektiğini söylüyor. Bilindiği 
gibi, köktenci bir laik model uygulanan Tunus’ta 
da okullarda başörtülü eğitim yasak. Dolayısıyla 
bu modelin Yigal Kermon’un övgüsüne mazhar 
olmasına şaşılacak bir husus yok. Kermon gazete
ye gönderdiği tavzih yazısında3 kendisinin Mossad 
namına çalışmadığını söylüyor ama diğerleri için 
kapıyı açık bırakıyor. Bunun üzerine yeni bir ya
zıyla muhatabına döşenen Lazkani, Şabak ve as
keri istihbaratın bir elamanı olabileceğini söylü
yor ve 10 yıl önce İsrail’de en son nerede çalıştı
ğını soruyor ve emekli olduğu kurumu açıklamaya 
davet ediyor. Lazkani yazısının devamında dünya 
istihbarat teşkilatlarının elemanlarının yansının 
veya üçte ikisinin başka adlar altında faaliyetler 
yürüten müesseselerde çalıştıklarını da hatırlatı
yor.

Teker Teker Ülkeler: Suudi Arabistan

Müfredatla/Genlerle Mossad mı Oynuyor 1

Stratejik bir. mesele olarak Islami eğitim boyutu 
herkesin dikkatini çekiyor. Özellikle de İsrail’in 
ötedenberi şikayetçi olduğu bir konu. Bu bağlam
da, Şarku’l Avsat gazetesindeki bir polemik yazısı, 
medreselerle maharebe veya savaşın mühim bir 
parçasının İsrail istihbaratı tarafından yürütüldü
ğünü ortaya koydu.

Şarku’l Avsat gazetesinin renkli yazarlarından 
Muhyiddin Lazkani, Washington’daki think tank 
kurumalarından Ortadoğu Araştırmalar Enstitü- 
sü’nün Başkanı Yigal Kermon’un Mossad ajanı ol
duğunu ve İslam ülkelerindeki mafredat program
larını mercek altına aldığını ve bunları Amerikan 
makamlarına ihbar etmekle meşgul olduğunu yaz
dı. Bu jumalleme iddiası veya yazısı hemen tesiri-

11 Eylül’den sonra şiddet dalgalarıyla selefilik ara
sında irtibat aranmaya başlandı. Suudi Arabistan 
gibi ülkelerden müfredatını gözden geçirmesi is
tendi. Suudi Arabistan’dan hem dini hem de siya
si reform isteniyor. Siyasi noktada Suud yönetimi 
Şer’i Şerifin  dışına çıkamayacaklarını, taşamaya- 
caklarını ve reformun çerçevesinin ve sınırlarının 
Kur’an ve sünnetle belirlenmesi gerektiğini söylü
yor. Resmi söylem bu olsa bile bu hakikata ne ka
dar yansıyor meçhul. Suudi Arabistan’dan sadece 
din alanında değil aynı zamanda siyasi alanda da 
reform isteniyor. Galiba Suudi Arabistan siyasi 
alanda reform isteğini ‘taca atabilmek’ için dinin 
ve tedriciliğin arkasına sığmıyor. Sözgelimi, 
Fahd’ın oğlu Abdulaziz İngiltere’ye demokrasinin 
400 yılda geldiğini, ülkelerine gelmesi için de da
ha 40 yıl beklemeleri gerektiğini söylüyor.
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İslam’ın ‘Selefilik’ yorumuyla terör arasında 
bağlantı olup olmadığı noktasında; bazı aşırı uçla- 
rın varlığını kabul ediyorlar ama bu uçların Sele- 
filiği temsil etmediği görüşünü taşıyorlar. Daha zi-

tammlamaktadır. Amerikalılar Suudlulardan sa
dece yerel düzeyde reform istememişler, aksine 
Pakistan gibi ülkelerdeki medreselerden de elleri
ni çekmesini istemişlerdir. Amerikalılar Suudlu-

yade bu uçları ‘S elefi' bağlamda değil ‘H arici’ 
bağlamda değerlendiriyorlar. Yani aşırılığı İs
lam’ın selefi yorumuna değil de harici anlayışa ve 
sapmalara bağlıyorlar. Şiddet olaylarının önüne 
geçilmesi için doğru İslam’ın takdim edilmesi ge
reğini dile getiriyorlar. Amerikan baskılarına rağ
men Suud yönetimi sabitelerinden vazgeçmeyece
ği mesajını veriyor. Suudi Arabistan birkaç yıldan 
beri, okul kitaplarında Hıristiyan ve Yahudilere 
yönelik bölümlerin öğrencileri radikalize ettiği ve 
Batı toplumlarma karşı nefret tohumları ektiği ve 
bunların ayıklanması gereği üzerinde telkin ve şi
kayet almaktaydı. Bu diplomatik ve reformist çev
relerin telkinleri ve baskıları sonuçta meyvesini 
verdi ve bunun sonucunda Kraliyet Ekim 2003 
takvimine tekabül eden yeni eğitim döneminin 
başlangıcında, müfredatı elden geçirdi ve yenile
di. Reformu gerçekleştirdi. Böylece kısmen de ol
sa, özellikle ABD ve dolaylı olarak İsrail’in şika
yetleri bertaraf edilmiş oldu. İstenmeyen bölümle
rin kitaplardan ayıklandığı öğrenildi.4

Bu durumu izah eden Prens Sultan yenileme
nin ve reformasyon sürecinin hükümetin bir kara
rı olduğunu, başkalarının dahli ve müdahalesi ol
madığını ve bu kararın yabancıların baskısıyla 
alınmadığını söylüyor. ‘Ancak sen bunu külahıma 
anlat’ dedikleri hesap, bu ifade hiç mi hiç inandı
rıcı bulunmuyor. Zira bir yıl önce de Kuveyt müf
redatını tadil ve yeniden tanzim ederken yetkili
leri aynı minvalde konuşmuşlardı. Prens Sultan 
bu yeni düzenlemeyi okulların modernizasyonu ve 
yeni istihdam sahaları açmaya imkan vermeye 
matuf çerçevede izah etmeye çalıştı. Suudi Ara
bistan Vakıflar Bakanı Şeyh Salih Bin Abdulaziz 
al-Şeyh de Suudi Arabistan eğitim sisteminin fol
luk gibi teröristler ürettiği yönündeki değerlendir
meleri kınamış ve bunun arkasında, metinlerin

lardan Pakistan gibi ülkelerde medreseleri finanse 
etmekten vazgeçmelerini isterken bu defa müfre
datını değiştirmek kaydıyla bu medreselerin bir 
şekilde dönüşümüne kendileri katkıda bulunmak 
istemekte ve bunun için fon ayırmaktadırlar! Bu 
ne perhiz bu ne lahana turşusu denebilir!

Amerikalılar Suudluların destekledikleri 
medreselerin müfredatının Amerikan nefreti ve 
aleyhtarlığı yaydığını düşünüyorlar ve onun için 
önlem alınmasını istiyorlar.5 Sözgelimi Amerikalı 
Senatör Joseph Byden Suudi Arabistan’ın dünya
nın çeşitli yerlerinde finanse ettiği medrese ve 
okullar aracılığıyla Amerikan nefretini yaydığını 
ileri sürmekteydi. Bu bağlamda, Eğitim Bakanı 
Muhammed Ahmet Raşid geçen yıl: “Kimse bizim 
içişlerimize burnunu sokamaz ve bize ne yapma
mız lazım geldiğini öğretemez” demişti. Ancak 
Raşid’in geçen yıl inkar ettiği ‘müdahale’ bu yıl 
gerçek oldu!

Son patlamalarla birlikte Suudi Arabistan’da 
yaşam çekilmez hale gelmiş. İsrail ve Irak’taki gi
bi kontrol noktaları sıkılaştırılmış. Yolsuzluğun 
dizboyu olduğunu ve yargının adalet dağıtmaktan 
aciz olduğunu itiraf etmeyen yok. Yargıyı bozan da 
oradaki sistem ve binlerce prensin ve kraliyet ai
lesi mensuplarının yargıya müdahaleleri. Bu da 
yargıyı felç etmiş. İslami kesimler ise İslam huku
kunun ve ahkamının tatbikinde gevşeklik göste
rildiğini ifade ediyorlar.

Şu anda Amerikalılar terörle mücadelede(l) 
Kraliyete tam destek verdiklerini söylüyorlar. Bu
na mukabil ülkede acilen dini reformdan sonra si
yasi reform da istiyorlar. Aksi taktirde kraliyetin 
çökebileceğini ileri sürüyorlar. Kraliyet ailesi ise 
terör olaylarının geçici olduğunu ve bir iki yılda 
üstesinden gelebileceklerini düşünüyorlar. Dini 
reform bağlamında Amerikalılar 11 Eylül’den

yanlış yorumlamnasrve Filistin meselesrgibrböl------- sonraHher yerde_yaptıklan gibi kadının önünün
gesel ihtilaf ve iltihapların olduğunu ifade etmiş
tir. Bir başka seferinde de terörizmin artmasını İs
lam hukukunun kamilen tatbik edilmemesine ve 
dinde aşırılığa yormuştur. Suudi Arabistan sahip 
olduğu eğitim müfredatını, dengeli, orta yolu ta
kip eden ve aşırılıktan ve sapkınlıktan uzak olarak

açılmasını talep ediyorlar. Bu olmadan reform sü
recinin başarılı olamayacağını düşünüyorlar. Bu 
hususta Suudi Arabistan da kendisini izah edebil
mek için lobicilik faaliyetlerine hız vermiş durum
da. Bu bağlamda, bazı kadın heyetleri Suudi Ara
bistan’da kadının durumunun Batı’da tasvir edil
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diği gibi olmadığını göstermek iizere bir atağa geç
miş bulunuyor. Islahat veya reform süreci içinde 
belki de en can alıcı nokta Kraliyette Hanbeli 
mezhebinin konumunun gözden geçirilmesi ola
cak. Bu hususta yönetim kademelerinin mezhep

m  r e d d e tti .®  K ı ı v e v r ’fp  m ı'ifrprliit’ r lp a is ik lia m f- ori-
/ —  O  S  O  O

dilen süreçte peşpeşe Amerikan hedeflerine ve as
kerlerine saldırılar düzenleniyordu.

monopolü ve tekeline son vermeyi de düşündüğü
anlaşılıyor. Eğer böyle bir gelişme yaşanırsa hayır
lı da olabilir. Neticede, bu gelişme Amerikan bas
kısıyla da olsa ‘rubbe dârretin nâfia’ kuralı ve sırrıy
la bazı zararlı şeyler faydalı olabilir. Bu manada, 
mezhepler arası ayrıma son verilerek Hanbeli 
mezhebi lehindeki tutum değiştirilmek isteniyor. 
(Mutaassıp bazı kesimler diğer mezhepleri tekfir 
edebiliyorlar.) Bilindiği gibi, Irak’ın işgalinden 
sonra Suudi Arabistan Şiileri de, Irak Şiileri gibi 
kendilerine eşit muamele edilmesini ve eşit statü 
verilmesini istemişlerdi.6

Terör Üzerinden İslami Eğitimle Savaş

Terörün merkezinin ve köklerinin medreselerde 
olduğu fikrine mukabil medreselerin evrensel te
rörün hedefi haline geldiklerine dair başka bir tez 
daha var. Bu tezi seslendirenlerden birisi de Suudi 
Arabistan Savunma ve Havacılık Bakan Yardım
cısı Prens Abdurrahman. Terörün Islami eğitime 
darbe vurmak ve köklerini kurutmak için araç 
ve bahane yapıldığını söylüyor. Suudi Arabis
tan’daki terör olaylarının arkasında yabancı par
mağı olduğunu söyleyen Prens Abdurrahman 
bundan maksadın Kraliyetin uyguladığı İslam hu
kukunu lağvetmek ve geçersiz kılmak olduğunu 
iddia ediyor. Ona göre bizzat terör vasıtasıyla İs
lam’ın kalbi hedef alınmaktadır. Abdurrahman 
ilahi sistemle beşeri sistemin aynı olamayacağını 
da belirtmekktedir.7

Kuveyt

11 Eylül’den itibaren aşırılığa vesile olduğu gerek
çesiyle ABD Körfez ülkelerinden eğitim müfre
datlarını değiştirmelerini istemişti. Bu ülkelere bu 
hususta muhtıra vermişti. Buna ilk icabet edenle
rin başında Kuveyt geldi ve 2002 yılının sonların
da eğitim müfredatı Amerikalıların istekleri doğ
rultusunda değiştirildi. Ancak Dışişleri Bakanı 
Şeyh Sabah el-Ahmet el-Cabir el-Sabah bunun 
arkasında Amerikan telkinleri bulunduğu iddiası-

Pakistan: Komplo Var!

Müşerref ve 11 Eylül’den sonra Pakistan’da med
reselerin yeniden tanzimi gündeme geldi. Ziya’ul- 
Hak Pakistan’da Islamileştimne çığırı açmıştı. Mü
şerref bunu tersine çevirdi. Bu bağlamda Müşerref 
dönemi ile Türkiye’deki 28 Şubat dönemi karşı
laştırılabilir. Ayrıca Müşerref dönemi küresel 11 • 
Eylül dönemiyle çakıştı. Müşerref döneminde, 
Amerikalıların iteklemeleriyle birlikte medreseler 
yeniden gündeme geldi. Modernizasyon finans
manının bir kısmı Amerikalılardan karşılanmak 
üzere medreselerin modernizasyonu hedefleni
yor. Kendini regorganize edecek medreselere 
Amerikan yardımı sağlanacak. Bu bir zamanlar 
Türkiye’deki okullara Marshall yardımının sağ
lanmasını hatırlatıyor.

Pakistan’da ortak İslami muhalefetin çatısını 
temsil eden Meclis-i Müttehide-i A ’mal Ameri
kan baskısıyla bu yeniden düzenleme işlemine 
karşı çıkıyor. Tanzimi istenilen medreselerin ye- 
künü bir hayli kabarık. Diyobendi ekolüne men
sup medreselerin sayısı neredeyse 10 bini buluyor. 
ABD, Pakistan içişleri bakanlığı aracılığıyla bun
ları denetlemek ve istenilen şartları yerine geti
renleri de mükafatlandırmak istiyor. Ancak İslami 
kesimler tarafından ABD’nin Pakistan medresele
rinin ıslahı için ayırdığı ödenek komplo olarak ni
telendiriliyor. Bununla amacın bağımsız medrese
leri hükümet okullarına çevirmek ve özelliklerini 
ortadan kaldırmak olduğu (bir anlamda tevhid-i 
tedrisat) ifade ediliyor. Karma eğitim bağlamında 
bir benzeri Ezher için de öngörülüyor; yine ABD 
telkinleriyle. Medreselerin üst yönetimi olan Vi- 
fak el-Medaris ise medreselerin kesinlikle terörle 
alakası bulunmadığını ve yasadışı grupları destek
lemediğini ifade ediyor. İhtiyari bir biçimde dile
yen talebelere dini ilimler öğrettiklerini belirti
yor. Ve bu bağlamda, içişleri bakanlığının kendi
lerine müdahale etmesine izin vermeyeceklerinin 
altını çiziyorlar. Bu projenin ilk mimarlarından 
olan Nevaz Şerif, Diyobendi ulemasını ikna ede
memişti. Müşerref de iktidara geldikten sonra 
medreselerin ıslahı adı altında yeni bir proje baş
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lattı. Bu bağlamda, din işleri eski Bakanı Prof. 
Mahmud Gazi dini medreselerin çoğuna bilgisa
yar döşetmiş ve İngilizce dersi ilave etmişti. Ve bu 
çerçecede hükümet medreselere kolaylık olsun di-

tanbul’u bahane ederek Hindistan’la aynı şeyleri 
istemektedir. ABD, özellikle bu cemaatların ya
saklanmasını, İstanbul saldırılarını gerekçe göste
rerek istiyor.9

■7 e- İngilizce hocalarını kendi temin ettiği gibi 
bunların maaşlarını da kendi kesesinden ödüyor. 
Belki de ABD’nin kesesinden! ABD, 20 yıl önce 
Mücahidlere yatırım yaparken şimdi medreselerin 
modernizasyonuna yatırım yapıyor. Hükümet dini 
ilimlerin yanında asri ilimlerin okutulmasını da 
istiyor ve bu yönde bazı tedbirler alıyor. Belki bu 
tedbirlerden yine bir kısmı da ‘rubbe dârretirı nâ
fıa/bazı zararlı şeyler faydalıdır’ prensibi içinde de
ğerlendirilebilir!

İstanbul’un Yankısı Pakistan’dan Hissedildi!

Terörün eğitimi hedefinden saptırmak için bir 
araç olarak kullanıldığını söylemiştik. Bu Pakistan 
için de geçerli. Bu bağlamda, Müşerrefin 6 İslami 
cemaatı lağvetmesini yeterli bulmayan Amerika 
Birleşik Devletleri, çıkarlarına zararlı ve tehlikeli 
gördüğü 20 cemaatın daha yasadışı ilan edilmesi
ni ve faaliyetlerine son verilmesini istemiştir. Bu 
yönde Pakistan yönetimine baskılarda bulunan 
Amerikan yönetimi yasak kapsamına alınmasmi 
istediği cemaatlar arasında, geçmişte Laşker-i 
Tayyibe olarak anılan Davet, Hizbu’l-Mücahidîn, 
şimdiki adıyla İrşad Hareketi olan Hareketü’l-Ci- 
had el-İslami ve Ahter Kurumu, Reşid Kurumu ve 
diğer Şii, Ehl-i Hadis ve Diyobendilere bağlı muh
telif gruplar bulunuyor. Hindis- ı 
tan geçmişte Kargil’i bahane ¿|| 
ettiği gibi bugün de ABD İs-

Şam: Ebûnnûr Üniversitesi

Ezher’in Mutasyonu

ABD’nin baskıları sonucu Ezher üzerinde yoğun
laşan talepler arasında, karma eğitim vermek de 
var. Ezher üzerinde Amerikan tesirlerinin bizzat 
Mısır rejiminin tesirlerinden daha büyük olduğu 
ileri sürülüyor. Ezher Şeyhi Muhammed Seyyid 
Tantavi’nin kırılgan kişiliğinin daima Amerikan 
taleplerine açık ve ona boyun eğici nitelik arzetti- 
ği belirtiliyor.10 Ezher Üniversitesine bağlı erkek 
Mühendislik Fakültesi’nde Tantavi’nin direktifle
ri doğrultusunda karma eğitime geçildiği kaydedi
liyor. Halbuki Ezher eğitiminin özelliği, eğitimin 
karma değil kız ve erkeklerin ayrı ayrı mekanlarda 
olmasını öngörmesidir. Bilimin bütün şubelerinde 
kızlar için bölümler ayrılmış ve açılmıştır. Her er
kek fakültesine mukabil ihtiyaç duyulduğunda kız 
fakültesi açılmaktadır. Ama Amerikalıların direk
tifleriyle Tantavi Ezher’in bu geleneğini ve özelli
ğini bozmaktadır. Ezher’in bu geleneğini, karşı 
devrimci Mehmet Ali Paşa ve Nasır ve Sedat gi
biler bile bozamamışlardı. Ezher’in geleneğinin 
yok edilmesinde Ezher Şeyhi’nin zayıf kişiliğiyle 
A BD’nin baskıları temel rolü oynamaktadır. Bu 
hususta ne talebelerin görüşü alınmış ne de velile

rin. Bu nedenle Ezher şeyhleri ve hocaları 
Ezher Şeyhi’ni ikaz etmek için makamına 
gitmişler ve görüşmede ayrı eğitim için 

her türlü imkanın ve buna ilaveten ta
lebin de olduğunu iletmişler. Ezher 

:.<*• şeyhi Tantavi buna mukabil ne dese 
“  ‘ beğenirsiniz: “Sokaklarda, işyerlerin- 

: de ve meydanlarda yaşanan olay, 
niçin Ezher’de de yaşanmasın?!” 

Ezher’de yaşananlar bir şekilde 
Pakistan ve Türkiye’deki geliş
melere benzerlik arzetmektedir. 
Mesela Vifak el-Medaris, med
reselerin özelliği kaybolacak 
ve devlet okullarına dönüşe
cek kaygısıyla modernizasyo
na karşı çıkarken Ezher 

Şeyhi Tantavi tam da bu
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amaca hizmet etmektedir. Türkiye bağlamında ise 
Z8 şubat sürecinde Kur'an kursları nasıl ta’til edil- 
di ise yine Amerikalıların direktif ve talimatlarıy'

yetinin geçirdiği inkılaplardır.
Yahya Haşim Haşan Farağl karma eğitimin za

rarlarını anlatırken, Mısır’da bir müt’a nikahı pra-
la Ezher kolejleri için (ilk, orta ve liseleri) yeni bi
na yapımı durdurulmuştur. Böylece ABD bir ta
raftan köklerin  kurutulm ası politikasını dizayn 
ederken diğer taraftan da Mısırlı yazar Fehmi ! Iu- 
veydi’nin de vurguladığı gibi bu geçmişi olan ku
rumu selefiliğin karşısına çıkarma hesapları yap
maktadır. İrak asıllı Yahudi akademisyenlerden
İzhak Nakkaş’ın ve onun da arkasında Amerikan 
idaresinin tam da Irak’ta yapmak istedikleri gibi. 
Şii dünyayı Necef ile Kum arasında ikiye bölme 
planlan Sünni dünyada da Ezher’le Selefileri kış
kırtma şeklinde tecelli etmektedir. ABD’nin aklı
nın erdiğine şeytanın bile aklı ermez. Yaya kalır!

Ezher bu vasfıyla Kıpti Kilisesi’nin bile gerisi
ne düşmüştür. Sözgelimi bir uydu kanalında yaptı-- 
ğı konuşmada Ezher Şeyhi İsrail’le ilişkilerin nor
malleştirilmesine karşı çıkanlara hakaretler yağ
dırmış ve onların korkaklar ödlekler ve cahiller 
olduğunu söylemiş ve bununla da kalmamış, ar 
damarı çatlamış halde Kıpti Kilisesi’nin Papazı 
Şennude’nin de payını vermiş ve onun İsrail’in iş
gali altında diye hacılarını Beyt-ül Lahim’e gön
dermemesini ağzına dolamıştır. Muhammed Salih 
El Misfer’in yazdığı gibi bu, izahı gayet müşkil bir 
durumdur.11

Vatikan, ne olursa olsun devrik Irak lideri 
Saddam’a hayvanca muamele edilmesine tepki 
göstermiştir. El-Kuds el-Arabi’nin başyazısında 
değinildiği gibi buna mukabil Ezher sesini bile çı
karmamıştır.12 Irak ulema heyetine göre Sad
dam’a yapılan bu muamele yani aşağılama haddi
zatında İraklılara yapılmıştır.

Evet, Taha Hüseyin’in Mısır’da teklif ettiği 
tevhid-i tedrisat bir sarıklı tarafından ( Ezher Şey
hi Tantavi) yürürlüğe konulmak üzeredir. Tev- 
hid-i tedrisatın en önemli özelliklerinden birisi 
karma eğitimdir. Doktor Engelhard 1882 yılında 
yazmış olduğu Osmanlı devletindeki sefirlik yılla
rıyla ilgili hatıratında, reformların yani dinin kay
naklarının kurutulmasının iki şekilde olabileceği
ni ifade etmiştir. Ya hıristiyanlık dünyasındaki gi
bi doğrudan bir yolla veya dini nasları gevşeterek 
ve yumuşatarak dolaylı yoldan. Engelhard Tanzi
mat’tan beri Osmanlı topraklarında dolaylı yolun 
uygulandığını söyler ki zirvesi Türkiye Cumhuri-

tiği olan örfi evliliklerin 400 bin dolayında oldu
ğuna parmak basmaktadır. Bu adetin Ezher’e bu
laşmaması için ayrı eğitimin devamının gerektiği
ni hatırlatmıştır. Çeşitli istatistikler Mısır’da üni
versite gençliği arasında örfi evliliklerin (gizli ni
kah) yüzde 6 ’yı bulduğunu ortaya koymaktadır. 
Ezher Şeyhi Tantavi bunu mu istemektedir?13

Netice: Aslında medreseler George Soros’un 
yapmak istediğini tersinden yapıyorlar. Soros açık 
toplum adı altında Amerikan muhipleri devşiriyor. 
Medreseler ise böyle kaypak yaklaşımlara başvur
madan açık bir şekilde İslam’ı öğretiyorlar. Ame
rikalılar, medrese ve İslami eğitimin Amerikan 
düşmanlığını körüklediğini ileri sürüyor. Acaba 
Amerikan düşmanlığını körükleyen kendi davra
nışları ve zulmü yaymaları mı yoksa medreselerin 
öğretileri mi? Soros Amerikan muhibbanlığını 
dünya çapında yayarken hatta bu bağlamda adı 
örtülü darbelere karışırken bir şey olmuyor da ma
sum medreseler neden kurban seçiliyor? Medrese
lerin yaptığını ve yapmak istediğini tersinden ya
pan para sihirbazı George Soros için bütün yollar 
açık. El üstünde tutuluyor. Ama medreseler kayıt 
ve kafes altına alınmak hatta yok edilmek isteni
yor.

Başkaları istemese de Allah nurunu tamamla
yacaktır... o

Dipnotlar

1- Legacy of a Bloody November, Jim Hoagland, 7 Aralık 2003-
Was/ungton Post

2- Milliyet gazetesi 9 Aralık 2003
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4- El-Kuds el-Arabi gazetesi 5/12/2003
5- Arabic News, 2/20/2003.
6- El Kuds el Arabi gazetesi 13/12/2003
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10- El-Kuds el-Arabi gazetesi, 06/12/2003 
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Ezher
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A Ç I K O T U R U M

İSLAM’A TERÖR KUŞATMASI

Yöneten: Abdullah YILDIZ 
Katılanlar: Mustafa AYDIN, Mesut KARAŞAHAN, Şemseddin ÖZDEMİR

Abdullah Yıldız: Efendim hoşgeldiniz. Müsa
ade ederseniz, öncelikle müzakere edeceğimiz ko
nuya zemin teşkil etmek üzere bir genel giriş dene
mesinde bulunmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi, Ramazan ayı içerisinde iki sina
goga ve ondan beş gün sonra da bir İngiliz bankası 
ile İngiliz konsolosluğuna patlayıcılarla saldırıldı 
ve yapılan bu dört ayrı saldırı Türkiye'nin 11 Ey
lülü olarak yorumlandı. Bu olayın kimler tarafın
dan yapıldığı, arkasında hangi güçlerin olduğu çok 
tartışıldı ve çokça tüketildi. Biz bu olayların Türki
ye’yi nasıl bir sürecin içine çektiğini ya da Türki
ye’nin yaşanmakta olduğu sürece nasıl bir ivme ka
zandırdığını konuşacağız; çünkü asıl önemli olan 
ve tartışılması gereken konu bu. Yani sözünü etti
ğimiz süreç nedir veya nasıl bir süreçtir? Biz bunu 
konuşacağız. Ve bu süreç müslümanlar açısından 
nasıl bir anlam ifade etmektedir? İslâm dünyasını 
ve Müslümanları ne yönden etkilemektedir. Türki
ye’yi ve Türkiye Müslümanlarını nasıl etkilemek
tedir ve etkileyebilir? Bunları tartışacağız.

Ben bu meselenin daha iyi anlaşılması için 
1990’lara uzanmamız gerektiğini düşünüyorum. Zi
ra şu an dünyayı, İslâm dünyasını ve bizi ciddi bi
çimde etkisi altına alan “yeni süreç” 11 Eylül 2001 
tarihinde başlamış gibi görünse de, bu sürecin te
melleri 1990’larda atıldı; ya da o yıllarda başlayan 
süreç 11 Eylül’de yeni bir ivme kazandı. Açıkça ifa
de etmek gerekirse; şöyle bir süreç söz konusu: İs
lam’ın terör’le özdeşleştirilmesi, İslami terör söyle
minin ayyuka çıkması ve bu bağlamda İslami terö
rün kaynaklarının kurutulması adı altında İs
lâm’a ve Müslümanlara karşı topyekün bir savaşın

yürütülmesi... 11 Eylül 2001’den sonra bu sürece 
ivme kazandırıldı ve yeni bir takım gelişmelere ta
nık olduk. Türkiye bağlamında söylersek; Rama- 
zan’da meydana gelen patlamalarla bir şok yaşandı 
ve aynı mücadeleye Türkiye özelinde de bir hız ve
rildi.

Şimdi, bu çerçevede acaba olayın kökenlerini 
geçmişte, 1990’larda aramak uygun mudur? O ta
rihlerde neler olmuş ve yaşanmıştı? 1991’de NA
TO konseptinin değişmesinin, sözünü ettiğimiz 
“İslam eşittir terör” söyleminin yaygınlaştırılma
sında ne gibi bir rolü olmuştur? Konunun tarihsel 
arka planını değerlendirmesi bakımından öncelik
le sözü Şemseddin Özdemir’e vermek istiyorum.

Şemseddin Özdemir: Elbette, doğru olan 
1990’lardan başlamaktır; zira bugünü anlamak için 
düne gitmek gerekiyor. Hatırlanacağı üzere, 
1990’larda Sovyetler Birliği dağıldığı zaman Yeni 
Dünya Düzeni kuruldu ve bu yeni düzen, yeni bir 
konsept belirledi. Bildiğiniz gibi Yeni Dünya Düze- 
ni’nin bir numaralı patronu Amerika’ydı ve onun 
yanında ise Batılı devletler vardı. Bunlar yeni bir 
konsept belirlediler ve bu konsept eskisinin deva
mı değildi artık; yani 1945’lerden beri devam eden 
Soğuk Savaş dengesi değişti.

Şimdi, biraz daha gerilerden alırsak; Amerika, 
İngiltere ve Sovyetlerin oturup dünyayı paylaştığı
1945 Yalta Anlaşması var. Bu paylaşım, 45 sene 
etkisini sürdürdü. O dönem içinde insanlar kavga
larını bu konsept dahilinde ve güdümünde yaptı
lar. O konsepti bugün anlayabilmek için o günlere 
biraz dönmek gerekiyor. O zaman dünya üçe bö
lünmüştü: Biri Amerika / N ATO etki alanındaki
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Avrupa dünyası ve N ATO’nun müttefikleri. Tür- 
lciye de bu alana dahildi. İkincisi eski Sovyetler 
Birliği ’nin etki alanı olan Sosyalist dünya; yani 
Varşova Paktı ülkeleri. Daha sonra buna Çin de 
dahil oldu; Sovyetler etkisine girmemiş olsa da. 
Üçüncüsü ise Üçüncü Dünya ülkeleri. 45 yıl bo
yunca bu ülkeler, büyük ölçüde paylaşımla ilgili 
mukadderatın etkisi altında kaldılar.

1990’larda Sovyetler Birliği’nin kendi kendini 
feshetmesiyle beraber bu süreç tarihe karıştı. Fakat 
düşmanlarla yaşamaya alışmış olan güçler -başta 
Amerika olmak üzere- şunu yaptılar: Yeni bir düş
man ihdas etmeleri gerekiyordu. Eski düşman ko
münizmdi ve ortadan kalktı. Yaşamak için yeni bir 
düşmana ihtiyaç vardı. Yeni Dünya Düzeni bu se
çimini İslam olarak belirledi; ama bunu Radikal 
İslam veya Fundamentalist İslam şeklinde isim
lendirdiler. Açıkça dini yok etmeliyiz demediler; 
ama bu tanımlama içerisine dinin müntesiplerini 
koyarak bir düşman tanımladılar. Şimdi bu tanım
lama çok hayati öneme sahiptir bizim için. Belki o 
günlerde bunu insanlar tahlil etmemiş olabilir, 
ama aslında bu şu demektir: Bu yeni süreç Müslü- 
manlar üzerinde baskı, şiddet, kan ve gözyaşının 
eskiye oranla bire beş artması anlamına gelir.

9 İlerden itibaren bu yeni konseptin etkisini 
görmeye başladığımız zamanlarda şu tür olaylar ol
du: Hatırlarsanız Cezayir’de bir seçim yapıldı. Isla-

mi Selamet Cephesi önce mahalli seçimleri kazan
dı; sonra genel seçimleri de kazandığı an kıyamet 
koptu ve sistem müdahale etti. Cezayir kan gölüne 
döndü. Cezayir’de yapılan tüm katliamlar hep dine 
ve dindarlara mal edildi; din adına yaptırıldı; dün
yaya “aşırı dinciler katliam yapıyor” diye lanse edil
di. Yaklaşık 150 bin insan katledildi. Bu katliamla
rın arkasında Amerika kadar Fransa da aktif olarak 
vardı. Ama dünya ve Avrupa Birliği ülkeleri Fran
sa’yı hiç kınamadılar.

Yine aynı yıllarda -İslam “düşman” ilan edildik
ten sonra- tüm Balkanlarda yoğun bir müslüman 
katliamı yaşandı. Mesela, Aliya îzzetbegoviç’in 
fundam entalist olduğundan bahsedildi. Aşırı din
ciliğin Avrupa’da yayılma tehlikesinden bahsedil
di ve yapılan katliamlara göz yumuldu.

Dünyanın değişik yerlerinde de buna benzer 
katliamlar yaşandı. Bütün bu katliamlarda Müslü- 
manlar “suçlu” ve “düşman” gösterildiler: İşte “din
ciler”, “aşırı dinciler”, “fanatikler”, “fundamenta- 
listler”— dendi. Eskiden Komünistler için yapılan 
suçlama yer değiştirerek Müslümanlara yapılmaya 
başlandı.

Türkiye’de de çok önemli bir süreç yaşanmaya 
başladı. ’89-90’lardan başlayarak -aşağı yukarı bu 
yeni konseptin oluşum sürecinde- bir suikastler se
risi başlatıldı bu ülkede. Ben bunların tesadüfi ol
madığını, Türkiye’yi 97 konseptine taşıyan planla
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rın parçası olduğunu düşünüyorum. Bahriye Üçok’- 
tan başlayarak Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, 
Çetin Emeç, Turan Dursun, Ahmet Taner Kışlalı, 
dahası Sivas tezgahı... Bütün bu ölenlerin ortak 
kimliği solcu, kemalist, laik olmalarıydı. Suıkastle- 
rin failleri de hazırdı; aşırı dinciler, şeriatçılar... 
Bu olaylar vesile edilerek günlerce Şeriat’a ve İs- 
lam’a küfredildi. Bu çerçevede Sivas olayları bence 
çok önemli bir örnektir. Başbakan yardımcısı Erdal 
İnönü’dür o zaman; bütün gayretine rağmen S i
vas’taki olayların büyümesini engelleyememiştir. 
Polis var, jandarma var; isteseler dağıtabilirler, en
gelleyebilirler, ama engellemiyorlar. Bir gün önce 
başlayan olaylar ertesi günün akşamına kadar yani 
otelin yanıp dumanlarının çıkmasına kadar devam 
ediyor; adeta bu sonucun çıkmasına müsade edili
yor. Ve o günden beri sorumlu olarak da Müslü- 
manlara küfrediliyor. Laik, Kemalist kişilerin öldü
rülmesi de ne idüğü belirsiz bir “İslamcı terör”e ci
ro edildi.

Bu konuyla ilgili farklı bir anekdot daha hatır
latayım: Türkiye’nin bu yeni konsepte sokulması 
için çaba sarfedildiği günlerde, İran’dan kaçan Şah 
döneminin bazı general artıkları Türkiye’ye getiril
mişti ve şöyle propaganda yapmışlardı: “İran da bu
na benzer süreçlerden geçti. Aman dikkat edin! 
Türkiye İran olabilir!” Ardından Refah Partisi’nin 
iktidar olmasına müsaade edildi...

Türkiye’nin yine bu konsepte girmesi için bazı 
tezgahlar daha yapıldı. Kimin ne yaptığından ziya
de gelinen sonuç önemli. Türkiye’de 96 genel se
çimlerinden Refah Partisi birinci parti olarak çıktı. 
Tansu Çillerle Mesut Yılmaz hükümeti denendi, 
olmadı; üç ay sonra bozuldu. Ardından Erbakan’la 
Mesut Yılmaz hükümeti devreye girdi; Mesut Yıl
maz başbakan, Erbakan başbakan yardımcısı ola
caktı. Hükümetin kurulması neredeyse kesinleş
mişti ki, Mesut Yılmaz tatile Fransa’ya giderken bir 
anda garip bir müdahale oldu ve bozuldu. Hemen 
arkasından Erbakan’m başbakanlığında Tansu Ç il
lerle birlikte hükümet gündeme geldi ve bu bozul
madı ve sabote edilmedi. Benim kanaatime göre, 
birileri Erbakan’m başbakanlığında bıFhükümetin 
olmasını arzu etti. Mesut Yılmaz’m başbakan, Er- 
bakan’m başbakan yardımcısı olacağı bir hükümet 
“dini” görüntü vermeyeceği için sistemin tehdit 
olarak gösterebileceği bir hedef olmayacaktı. Fakat 
Erbakan’m başbakanlığındaki hükümete karşı çık
madılar. Yani kanaatim o ki, bu hükümetin rahat

kurulmasına müsaade ettiler. Kısa bir süre sonra da 
irtica çığırtkanlığına başladılar. Yoğun bir psikolo
jik savaş ortamına girildi. Din / Şeriat geliyor yay
garaları, naraları atıldı. Bu sürecin sonunda da 28 
Şubat geldi. Yani kısaca; 28 Şubat’ın gerçekleşLiri- 
lebilmesi için a) sözkonusu suikastlerin olması ge
rekiyordu, b) Erbakan’m başbakanlığı iyi bir fırsat 
olarak değerlendirildi; “dinciler iktidara geliyor” 
şeklindeki imajı desteklemesi için...

Sonuçta; hem dünyada hem de Türkiye’de ya
şanan süreç aslında belli bir plan dahilinde gerçek
leştirildi. O plan, İslam’ı bir hayat tarzı olarak be
nimseyip yaşamaya çalışanları engellemeye ve et
kisiz kılmaya yönelik bir propaganda idi. Dolayısıy
la Bosna’daki, Filistin’deki, Çeçenistan’daki katli
amlar bu dönemde arttı. Nihayet bu konsepte yeni 
bir kan vermek, hız kazandırmak için 11 Eylül 
meydana getirildi. Olayın ertesi günü “katiller” 
ilan edildi, zaten “biliniyordu”. Türkiye’deki olay
larda olduğu gibi failler hazırdı ve hemen ilan edil
di. Suçlu “dinciler”di. ’90’larda ilan edilen Yeni 
Dünya Düzeni -ki tek kutuplu dünyanın tek sözcü
sü Amerika idi- hedefine ulaşmak için 11 Eylül’ü 
bahane ederek iki ülkeyi işgal etti; Irak ve Afga
nistan. Savaşı “aşırı dinciler”e, “fundamentalist- 
ler”e karşı yaptıklarını söyledi ABD Başkanı Bush. 
“Bunlar bizim hayat tarzımıza saldırıyor” dedi. 
Aynı sıralarda CIA Başkanı Dördüncü Dünya 
Savaşı’ndan bahsetti. Bu savaşın kimlere karşı ya
pıldığını da şöyle açıkladı: “Biz birinci ve ikinci 
dünya savaşlarını kazandık; üçüncüsünü de (soğuk 
savaşı kastediyor) kazandık. Sıra sonuncusuna / 
dördüncüsüne geldi ve bunu da kazanacağız. Bu 
son savaş, aşırı dinci Sünni ve Şiilere karşı yapılan 
bir savaştır.”

Özetle; ’90’larda başlayıp 11 Eylül’le hızlandırı
lan süreç, planlanmış bir tezgahtır ve kanaatim 
odur ki uzun süre de devam edebilir. Bu sürecin 
başlatılması için de Müslümanlar teröre bulaştırıl- 
malı ya da Müslümanlık adına terör plânlanmalıy- 
dı. İşte 11 Eylül budur, Türkiye’deki sözkonusu su- 
ikastler, Sivas olayları da böyle bir planın ürünü-

“dür. Aşırı dinciler geliyor diyerek Türkiye 28 Şu- 
bat’a ve iflasa sürüklenmiştir. Özal dönemi öncesi
ne geri dönülmüştür. Abartılan tehlike neydi? 
“Aşırı dinciler geliyor”du!? Sormak lazım; 28 Şu
battan sonra, tehlike nereye gitti? Belli ki bu, şişi
rilmiş bir “tehlike” idi!!.

Yıldız: Bir zamanlar Demirel’in 12 Eylül Dar
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besi için sorduğu soruyu burada tekrarlaya bilir mi' 
yiz? “11 Eylül akşamı göklere çıkan anarşi 12 Eylül 
sabahında neden yoktu?”

Ozdemir: Aynen öyledir. O zaman da abartılı 
bir “Marksizm tehlikesi” vardı, şimdi de abartılı bir 
“İslam tehlikesi” var. Türkiye’deki son olaylar ol
sun, Endonezya’daki, Riyad’daki, Fas’taki son olay
lar olsun, bunu yapanlar kim olursa olsun fark et
miyor. Bunlar planlanmış olaylardır ve bunların 
hedefi şuurlu Müslümanları, uluslararası düzene 
muhalif Müslümanları, “öcü” gibi göstermek sure
tiyle İslam’ın alternatif bir hayat tarzı olarak orta
ya çıkmasını engellemek. Kim İslam adına İstan
bul’daki yerlere, Riyad’daki yerlere bomba atarak 
îslami hayatı benimsetmeyi düşünebilir? Böyle bir 
mantık olmaz. Dolayısıyla bu bir tertiptir, plândır; 
bu tür olaylarla İslâm, Müslümanlar, Islâmi hayat 
tarzı gözden düşürülmektedir.

Yıldız: Kısaca, uluslararası güç merkezi ve sis
tem, müslümanları hedef seçti, İslam’ı hedef seçti. 
Peki, o zaman burada ikinci bir som gündeme geli
yor, kendiliğinden. Neden Amerika’nın ve Batılı 
güçlerin sürekli bir düşmana ihtiyaçları var? Bu so
runun cevabını Mustafa Hoca’dan almak istiyo
rum; ama Huntington’un bir tespitini hatırlatma
ma müsaade ederseniz, o şöyle diyordu: “ABD ken
disini hep başkalarına karşı tanımlamıştır. Tarih 
boyunca kendisini III. George’un, Avrupa monar
şilerinin, faşizmin, komünizmin karşıtı olarak ko- 
numlandırmıştır. Ortada kendi kimliğimizi ko
numlandırmamızı sağlayan bir karşıt vardır. Kime 
karşı olduğumuzu bilmezsek, kim olduğumuzu bi
lemeyiz.” Demek ki, ABD’nin “kim ” olduğunu bil
mek için “kim e karşı(t)” olduğunu bilmeye ihtiya
cı var.. Peki, başkasının ya da “öteki”nin kimliği 
üzerinden kendi kimliğini tanımlama, yani ille de 
bir “düşman” icat etme ihtiyacının arka planı ne
dir? Bu bağlamda İslâm’ın “karşıt/düşman” olarak 
konumlandırılmasının anlamı nedir? Bu bir “yeni 
oryantalizm” veya “postmodern savaş” durumu mu
dur?

Mustafa Aydın:Gerçekten de ABD’nin hep bir 
düşmana ihtiyacı olmuş ve kendini tanımlarken 
başkasından hareket etmiştir. Modern kültürde 
kimlik inşasında sıkça kullanılan ben  ve başkası 
veya öteki ikilemi hep varola gelmiştir. ABD bu 
çerçevede kendini tanımlarken bir düşmana, öteki- 
ne ihtiyaç duymuştur. Soğuk Savaş döneminde ko
münizm vardı ve komünizm bu kimlik tanımında

bir oyundu. ŞimHi bunlar değişti; yeni baştan ihdas 
edildi. Yeni bir düşman ise yeni bir tanım lam a ih 
tiyacı demek. Fukayama’mn o-meşhur tezi var ma
lum; ‘Komünizm vardı kayboldu, ama İslam konu
sunda kuşkuluyum’ diyor. “Çünkü İslâm teokrasi 
öneriyor” diyor. Heyecanla bir şeyler söylüyor ama, 
orada bir müphemlik var. Açıkçası ABD, benim 
için bir başkası/öteki var ve o da İslam’dır, diyor. 
Kendisini İslam’ın karşısında konumlandırıyor ar
tık. Topyekün bir savaş veriyor İslâm’a karşı; sıcak, 
soğuk, psikolojik.. Hepsi bir arada. Sıcak savaş de
vam ediyor; katliamlar sürüyor; psikolojik saldırı 
hiç durmuyor...

Burada üzerinde durmamız gereken asıl şey; 
ABD’nin neden kendisini İslam karşıtlığıyla ta
nımladığı olayı. İşin gerçeği şu ki, daha önce öteki 
olarak koyduğu şeyler, kendi dünyasının yan ürün
leriydi; fason ürünlerdi onlar; kaynakları aynıydı. 
Faşizmi ele alalım; seküler bir ideolojidir, sömürü
ye dayanır ve meteryalist olarak modemdir. Komü
nizm de sekülerdir ve faşizmle mantık birliği vardır. 
Ama din farklı. Batı kültürünün, özellikle modern 
kültürün bakışına göre, din gerçekten aşılması ge
rekli olan bir şeydir. Modern kültür dini alternatif 
olarak görmektedir. Bunu Eımdamentalizm’le mü
cadelesinden biliyoruz.

Bilindiği gibi Fundamentalizm 19.yüzyılın so
nuna doğru Amerika’da ortaya çıktı. Önce bir Pro
testan hareket olarak başladı ve buna daha sonra 
Katolikler de dahil oldu. Eylem giderek büyüdü; 
Avrupa kıtasında da taraftarlar buldu. 1927 yılında 
Dünya Fundamentalizm Konferansı yapıldı. Ente
resandır, iddiaları ve söylemleri içinde “bir Hıristi
yan devleti kurulmalıdır, dini hukuk uygulamaya 
konmalıdır” gibi hiçbir bir siyasal hedef yoktu. Ör
neklendirmek gerekirse; Film sektöründe müsteh
cenliğe son. Amerika’nın ahlakının bozmakla kal
mıyorsunuz bütün bir dünyanın ahlakını bozuyor
sunuz; olmaz bu! Ya da çocukların kafasını Darwi- 
nizm denen düzmece teori ile bozmaya hakkınız 
yok, dediler. Bu hareket şu anlama geliyordu: mo
dem kültürün, kapitalist sistemin kendini tanımla
dığı, en azından 200-300 yıldır kendisini özdeşleş
tirdiği, kendisi için var kıldığı bu kültüre, din bağ
lantılı bir itiraz doğmuş oldu. ABD sırf bunun için 
fundamentalizm^ yüzyılı aşkın bir zamandır sava
şıyor. Sözün kısası ABD nin din konusunda böyle- 
si bir tecrübesi vardı. Aynı kültürün bir parçası ol
ması sebebiyle Hıristiyanlığın tepkisinin bir sınırı
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vardı, yani bu dar bir itirazdı. ABD bunun farkın
daydı. Biliyordu ki kapitalist dünya görüşünün kar
şısında yegane alternatif İslam’dı. Üstelik İslâm bü
tün potansiyel imkanıyla, değişen ve gelişen dün-
yaya da ayak uyduran bir dindi. Gerçi biz İslâm'ın 
modem dünyaya uyumunu tartışıyoruz, kendi açı
mızdan bazı sakıncalar da buluyoruz. İslam’ın mo
dern kültüre göre yorumlanmasına karşı kayıtlar 
koyuyoruz. Ama işin gerçeği şu: Modern dünyaya 
rahat uyarlanan ama kendini kaybetmeyen, bütün 
ortamlarda yaşayabilen ama yine kendisi kalabilen 
yegane din İslam’dır. Bunu görmemiz lazım. Başta 
Amerika olmak üzere Batı bunu görüyor.“İslamcı- 
lık iflas etti” gibi söylemlerle teselli bulmaya çalı
şan modern dünyanın tam göbeğinde potansiyel 
imkanlarla dopdolu bir İslam var ortada. Moderni- 
teyi tehdit edeceği düşünülen, yepyeni bir tarz ve 
üsluba sahip, alternatif olabilecek İslâm’dan başka 
hangi din ve ideoloji vardır ki? Kimsenin kuşkusu 
olmamalıdır ki bu sorunun İslâm’dan başka bir ce
vap yok. Ne komünizmin ve ne de batı kültürünün 
diğer yan ürünlerinin ve kendi fundamentalizmi- 
nin söyleyeceği bir şey yok. Kendi açmazlarını ve 
sorunlarını da gördüler.. Kendileri perişan halde; 
ruhi sıkıntıları var, manevi açmazları var. Kendile
rine göre yetersizlikleri var. Ama İslam, potansiyel 
imkanlarla dopdulu...

Yıldız: Yani şöyle mi: “Ben bu hayatı bir baş
ka türlü yaşayabilir miyim?” sorusunun yegane 
cevabının potansiyel olarak İslam’da var olduğu 
anlaşılmış bulunuyor...

Aydın: Evet. Müslümanlar hayatlarının ancak 
İslâm ile şekillenebileceğinin farkındalar. Bu çer
çevede Batıklar da şöyle düşünüyorlar: İlerde bizim 
hayatımızı, hayat kalıplarımızı yani kapitalist mo
delimizi değiştirebilme ve farklı bir yaşama tarzı su
nabilme, ifade edebilme “tehlikesi” olan din İs
lâm’dır. En genel anlamda küresel değerlerimizi, 
küresel hayatımızı, görüşlerimizi, üretim-tüketim 
süreçlerimizi kökten etkiler bu din. Dolayısıyla bu 
din kendi haline bırakılmamalı, çünkü hayata mü
dahale eder.

Yıldız: Demek ki, İslam, Batı kaynaklı “küresel 
değerler”in tek alternatifi. O ’nun önünü kesme ve 
altematifliğini ortadan kaldırma çabaları bundan 
dolayı mı? İslâm’la terörü özdeşleştiren bir dayat- 
ma-söylem bu yüzden mi hep gündemde tutuluyor?

Aydın: Tabi, İslâm’ın terör’le özdeşleştirilmesi, 
terörle tanımlanması çok manidar. Şimdi, bu düş

man dünyayı nasıl anlayacaklar? Birilerini düşman 
olarak karşılarına koymaları, adlandırarak bir kaşı 
cephe oluşturmaları gerekir. Aksi halde mücadele 
yapamazlar. Türkiye’deki ulusal çerçevedeki irtica 
kavramının işlevi de budur; irticai türedi/sanal bir 
kavram olarak düşünüp ihdas ettiler. Aynı şekilde 
küresel çerçevede de “terör”ü de İslam ile mücade
le edilebilirlik noktasında onun bir niteliği olarak 
ileri sürdüler. Stratejik olarak yeniden inşa etmiş 
oldular. Terörist İslam stratejik bir tanımlamadır, 
bir kurgudur. CIA’nın dediği budur: ABD güya ba
zı marjinal gruplarla savaşıyor; onların asıl hedef 
olduğunu söylüyor. Böylece yaptığı işi meşrulaştır
maya çalışıyor.bazı marjinal grupları asıl hedef diye 
gösteriyor. Ne var ki eylemle söylem birbirini tut
muyor.

Yıldız: Hatırlarsanız, NATO yetkilileri de bir 
anlamda “marjinal” gruplarla savaştıklarını söylü- 
yorlardITO’lardan sonra^K-omünizm tehdit olma- 
özelliğini kaybetti, ama yeni tehditler var.” Peki 
nedir bu yeni tehditler? “Etnik sorunlar, milliyetçi
likler, İslam köktenciliği, terörizm vs.” Yani marj i- 
nallikler...

Aydın: Marjinallikten söz ediyorlar ama savaş
tıkları şey aslında marjinallik değil. Yani, aslında
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İslam’la savaşıyorlar; ama “İslâm’la savaşıyoruz” de
miyorlar. Ya ne diyorlar? CIA Başkanının dediği 
gibi; “Sünni fanatiklerle, Şii fanatiklerle savaşıyo
ruz” diyorlar. Peki geriye ne kalıyor?

Gerçekte bu mücadele İslam’ın bütününe kar
şı açılmış bir savaştır. En basitinden medyada yer 
alan bir habere bakın: Sözde “İslami terör”le ilgili 
bir haber veriyorlar. Spiker bir örgütten söz ediyor 
ama ekranda camide namaz kılan Müslümanlar, 
sokakta yürüyen çarşaflı kadınlar gösteriliyor... 
Olay şu: namaz kılan insanlarla, başörtülü kadın
larla İslam’ın genelini ifade ediyorlar. Yani savaş 
marjinallerle değil, İslâm’ın ve Müslümanların tü
müyledir; “marjinal” söylemi ise taktik ve stratejik 
bir olaydır. Sadece bazılarına savaş açıyorum gö
rüntüsü veriyorlar. Bu külli savaşı, dikkat çekme
den yürütmek istiyorlar ve sinsice “marjinal’likle 
perdeliyorlar.

Yıldız: Kısaca, ABD ve Batılı güçlerin İslam’la 
savaşlarını meşrulaştırmak için yaptıkları tanımla
malar, kavramsallaştırmalar aslında bunlar. Dün
yanın en büyük terörist gücü kalkıyor; “bana göre 
sen teröristsin, fanatiksin, seninle savaşacağım” di
yor. Tabii, terörizm, fanatizm gibi kavramsallaştır- 
malar gündeme gelince, burada Terörün Efendileri 
kitabının yazarı Mesut Karaşahan Bey’e söz verme
miz gerekiyor. Ama müsaadenizle, Chomsky’nin 
İmparator ve Korsan’ında da yer alan bir hikayeyi 
hatırlatayım: İmparator Büyük İskender bir korsanı 
yakalıyor ve huzuruna çıkarıyor. “Niye suç işliyor
sun? Niçin korsanlık yapıyorsun?” diyor. Korsan 
cevap veriyor: “İkimiz de aynı işi yapıyoruz aslında; 
ama siz bir donanmaya sahip olduğunuz için im pa- 
rator’sunuz, bense küçük bir gemiyle bu işi yaptı
ğım için fcorsan’ım.” Yani ikisi de saldırgan, ikisi 
de adam öldürüyor, ikisi de soygun yapıyor... Şim
di ABD, süper silahlarla, hava kuvvetleriyle, bom
balarla saldırıyor ve bunun adı “teröre karşı savaş”, 
“adalet savaşı”, “önleyici savaş” gibi cafcaflı tanım
lamalar oluyor; keza İsrail’in yaptığı “devlet eliyle 
terör”ün ta kendisi; ama kalkıyor, her ikisi de Filis
tinlilerin yaptığı nefsi müdafaayı, kendi toprağını, 
evini, canını korumak için yaptığı savaşı, “terör” 
diye niteliyor. Irak’ta da durum böyle. İnsanlarr 
kurtuluş savaşı veriyor; evlerini başına yıkan bir iş
gali önlemek için mücadele ediyor; adı “terör” olu
yor. İslam dünyasında ne kadar kurtuluş savaşı, ne 
kadar zulme karşı mücadele varsa buna “terör” 
damgasını yapıştırıyorlar. Afganlılar da onların gö

zünde bir zamanlar “mücahit”ti; simdi “terörist” ol
dular.

Evet, Mesut Bey, nedir bu-terör-konusundaki 
çifte standardın sebebi?

Mesut Karaşahan: Aslında terör kolay tanım
lanacak birşey değil. Belki de tanımlanmaması ge
reken birşey. Çünkü böylesi işlerine geliyor. Terö
re ilişkin Amerikan belgelerinde, hatta akademik 
metinlerde çok fazla tanıma gitmediklerini görü
yoruz. Belirttiğiniz korsan-imparator diyaloguna 
gelelim. Güç, enteresandır, belli bir aşamaya ve ol
gunluğa ulaşırsa,tatbik ettiği şiddet terör olmaktan 
çıkıyor; tanımdan, tanımlanmaktan kurtuluyor.

Aydın: Yani bağlayıcılıktan kurtuluyor.
Karaşahan: Kendi tanımını empoze etme gücü

ne sahip oluyor çünkü. Terörün objektif tanımı 
olursa, hani meşhur tabirle “efradını cami, ağyarını 
mani” bir tanımı olursa, orada Pandora’nın Kutu- 
su’nun açılma tehlikesi var. Deşifre edilmiş olurlar 
kendileri o zaman.

Irak’ta son haftalarda İsrail’in uyguladığına 
benzer yöntemler uygulanıyor. ABD’nin büyük güç 
olduğu 20 yy.dan itibaren, çoğu durumda savaş ola
rak bile adlandırılmayacak saldırı ve işgal hare
ketlerindeki vahşeti bir yana bırakalım, Irak’ta 
ABD’nin İsrailvari uygulamalarını neyle tanımla
yacağız? Direnişçi olduğundan kuşkulanılan insan
ların ailelerini, yakınlarını toplayıp tutuklama, iş
kenceden geçirme, dozerlerle konutların yerle bir 
edilmesi, toplu cezalandırma... İsrailleşen bir Ame
rika var karşımızda. Dikenli tellerle çevrili köy ve 
kasabaların kuşatma altında tutulması, insanlara 
okuyup anlayamayacakları İngilizce kimlik kartla
rının verilmesi...

Irak işgali hazırlanırken, askeri harekatın ilk 
aşamasını “Shock and Awe” diye adlandırmışlardı; 
yani Şok ve Dehşet! Şu anlamını içeriyor: Korku, 
korkuya kapılma, huşu uyandırma. Terör kelimesi 
de aynı anlamları içeren bir kökten geliyor; “terce- 
re” den geliyor, Latince. Aşırı korkuya düşürme, 
afallatma, dehşete düşürme anlamına geliyor. Irak 
işgaline, daha doğrusu işgal öncesi saldırı anma, 
belki ilk bombardıman silsilesine verilen isim bu. 
Şok ve dehşete düşürme, teslim alma, psikolojisini 
teslim alma, aciz bırakma bir anlamda.

Bu bakımdan terör, demode uçaksavarların ula
şamayacakları yerlerden başlıyor. Çok yukarılar
dan, 40 bin feet yukarılardan başlıyor terör.. Bom
bayı patlatan kimsenin umurunda olmayacağı, kur
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banların acısını tahmin edemeyeceği şekilde olu
yor. Belki de pilot bulmaca çözerken gerçekleşiyor 
böylesi terör. Etkileri görülmeyen bir terör hadise
si var. Hiroşima ve Nagazaki’ye bombalar atıldı
ğında da Newyork’ta ve Amerika’nın başlıca bü
yük şehirlerinde büyük kutlamalar yapıldı, atom 
bombasında sağlanan başarı dolayısıyla. Sonradan, 
duyarlı olanlar bu kutlamalardan el çekti...

Yıldız: 1. Körfez Savaşında BBC naklen savaşı 
verirken, spiker, olayı Noel kutlamalarına benzeti
yordu. Uçak görüntüleri var, ama ölen insanlar 
yok. Sadece kuşlar var, dumanlar var, uzak-çekim 
bir kaç imaj var. Kim ölüyor, neresi bombalanıyor 
ekranda yok. Aslında dediğiniz gibi terör gözden 
kayboldu. Yukarılarda bir yerlerde geziyor ve ta
nımlamak için ilk başta yukarılardan başlamak la-
zım.

Karaşahan: Ben önce önemsediğim, ironi do
lu ama gerçekçi bir tanımı zikredeceğim: William 
Blum’m kelimeleriyle “Terörist, bom bası olup 
hava kuvvetleri olm ayan k i m s e d i r Hava kuv
vetleriniz varsa terörist olmaktan çıkarsınız.

Aydın: Eğer hava kuvvetiniz olursa devlet olur
sunuz.

kotarılan bir meşruiyetle işgale hazır hale getirili
yor. Irak Savaşı başlamadan önce uluslararası bir 
meşruiyet aranmıştı, bir karar çıkarabilselerdi o za
man meşru olacaktı. Şimdi internet çağında meş
ruiyet bulmak zorlaştı. Onun için bin bir türlü, da
ha sofistike yöntemler gerekiyor. Chomsky’nin rı
za üretim i dediği süreç gerekiyor. Medya devreye 
giriyor. İşgal kararı alınmış ülkenin silahsızlandırıl
ması süreci başlıyor.

Özdemir: Irak’m birçok silahını imha ettikleri 
gibi...

Karaşahan: Hatta Irak kendisi imha edecektir 
silahlarım... Ve işgal kolayca gerçekleşecek. Şimdi 
soğuk savaş döneminde teröristler vardı, iki kut
bun, Doğu ve Batı’nın savaşı vardı. Birinin terörist 
dediği öbürü için direnişçi ve özgürlük savaşçısıy- 
dı...

Yıldız: Peki, şimdiki durumdan farkı nedir bu
nun?

Ozdemir: Affedersiniz, tam burada bir şey söy
leyeyim: Aslında o zaman da Sovyetler “faşizm ve 
emperyalizm tehdidi” ile halklarını kontrol edip 
nefes aldırmazken, Amerika da “komünizm geldi, 
geliyor” korkusuyla kontrolündeki ülkeleri tasallu-

Karaşahan: Şimdf, yenf emperyalizm diyoruz 
Amerika’nın dünya üzerinde gerçekleştirilmek is
tediği şeye. Kaba sömürgecilikten pek farkı yok 
ama bazı yeni vasıtalara sahipler. Bazı şeyler değiş
ti. Örneğin işgal edilecek ülke, önce BM vasıtasıy
la silahsızlandırılıyor. Karşıdaki güç iyice zayıflatı
lıyor. Dünya kamuoyu, BM Güvenlik konseyinde

tu altında tutuyordu. Dünya ve tezgah ikiliydi, eşit
ti. Şimdi bir tarafı yok. Belki o yönüyle farklı, tek 
yanlı yani...

Karaşahan: Şimdiki durum şu: Medya güçleri
nin desteğinde dünyaya bir şeyi empoze edebilme 
imkanı var. Demin değinildiği üzere, söylenilenle 
görüntüyü bir araya getirdiğiniz zaman çok farklı
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şeyler oluşuyor. Buna karşı güçlü hir söylem Hp yok 
alternatif olarak güçlü odaklar yok. Yani soğuk sa- 
vaş sonrasında Amerikan karşıtı-söylemler sahipsiz— 
kaldı. Güç yetiremiyorsunuz, sesiniz çıkmıyor, çı
karamıyorsunuz .

Yıldız: Yani Amerika birilerine “terörist” dedi
ği zaman onun kendisini bu anlamda, uluslararası 
mekanizmada savunacak durum yok...

Karaşahan: Bakınız, BM Güvenlik Konse- 
yi’nde, Irak işgali öncesinde kitle imha silahlan var 
mı yok mu (bütün o uzaydan fotoğraflar vs. ) tü
ründen hokkabazlıklar sergilenirken, Fransız tem
silcisinin adeta insanlık adına, hak ve hukuk adına 
konuşmalarına tanık olduk! Göz yaşartıcı (!) ko
nuşmalar yaptılar Çin ve Rus temsilcisi!.. Şaşırdık; 
geçmişe baktığımızda bizi düşündüklerini, bir Do
ğulu ve müslüman halkı çok düşündüklerini gör
memiştik! Ama bir şey var: Şimdi genelde meter— 
yalist bir dünya; kapitalizm, komünizm, faşizm vs... 
İslam ise çok farklı yerde duruyor. Huntington te
zinde Uzakdoğu dinleri (Konfüçyanizm, Budizm 
vs) de sayıyor, ama tehdit İslam diyor. Çünkü İs
lam dışında Batı’ya alternatif yok. Uzakdoğu dinle
ri siyasal, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin talep
ler barındırmıyor.

Batı’da İkinci Dünya Savaşı sonrasında, 
1960’larda, gelişen gençlik olaylarında insanlar ni
hilizme, “sınırsız özgürlüğe” yöneldiklerinde, örne
ğin cinsel arayışlar arttığında, bazıları da ruhsal 
dinginlik arama adına Konfüçyanizme yöneldi. Bu 
onlara cazip geldi. Siyasal ve sosyal talepleri yoktu, 
istediği fazla birşey yoktu ve huzur vadediyordu...

Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın, Alman
ya’nın güçlenmesi durumunda da karşısında yine İs
lam olacak. O bakımdan müslümanların karşısında 
çok geniş bir cephe olacak. Bugün ABD, yarın bir- 
başka kapitalist güç. Yine terör Müslüman kaynak
lı, “İslam fundamentalizmi” kaynaklı diye takdim 
edilecek, ama küçük grupların yaptıklarının cere
mesini çekenler bütün Müslümanlar olacak...

Yıldız: Yani bugün, İsrail’in yaptığı devlet terö
rünü “savunma”, Filistinlilerin ve diğer Müslüman
ların her türlü haklı direnişini “terör” diye tanım
layan bir Amerika var karşımızda... Peki, bu kulla
nımın arkasında nasıl bir zihin var? En genel an
lamda Batılı zihin, “terör”den neyi anlıyor?

Karaşahan: İsterseniz konuya “terör" kavramı
nın ilk kullanışından başlayalım: Oxford Internati
onal Dictionary terörizm kelimesine şöyle bir ta-

mm getiriyor: Government by intimidation! Yani 
korku ve sindirme yoluyla yönetim, ilk kullanım 
tarihi olarak da 17-95 yılını veriyor-ki-Fransa’da Ja- 
kobenlerin terörüne işaret eder. Yani devlet terörü. 
Terör kelimesinin ilk kullanıldığı vaka, terör ola
rak adlandırılan, terörle nitelenen şey, bir devlet 
terörü vakasıdır. Fransa’da Jakobenlerin uyguladığı 
devlet terörü ...

Şimdi, Amerikan belgelerinde terör tanımının 
pek fazla geçmeyişi ilginç. Ama yine de sıkı bir ara
mayla bir şeyler bulunabiliyor. Mesela 1984 yılında 
Kongre bir yasa çıkarmış ve bu yasada terör tanımı
na yer vermiş. Diyor ki; sivil nüfusa gözdağı verme 
ya da baskı yapma, bunlarla bir hükümetin siyase
tini etkileme, ya da suikast veya adam kaçırma yo
luyla bir hükümetin kararlarına etki etme amacını 
güttüğü anlaşılan faaliyet. Suikast olayını tanıma 
aldığımız zaman, biliyorsunuz bir dönem -gerçi bir 
dönemm kaldırıldı ama- yabancı devlet adamları
na, liderlerine, işte direniş hareketleri liderlerine 
ve üyelerine yönelik suikastler resmi Amerikan 
politikasıydı. C IA ’ nm gerçekleştirdiği suikast
ler... Ödenek ayrılıyor devlet tarafından, vergi 
mükelleflerinden sağlanan paralarla finanse edilen 
bir terör. Mesela Amerikan Kıtalar Okulu var. 
Adını değiştirdiler şimdi. Batı Yarıküresi Güvenlik 
İşbirliği Enstütüsü yaptılar deşifre edildikten sonra.
1946 yılında Panama’da kuruldu. Panama’yla yapı
lan sözleşme sona erince 1980’ lerde Amerika’ya 
taşındı. Burada mesela Latin Amerika diktatörlük
lerinin üst düzey konumdaki insanları eğitim gör
dü. Bu eğitim hangi konulardaydı? Adam kaçırma, 
işkence, yargısız infaz, vs. konularda eğitim gördü
ler Amerikan Kıtalar Okulu mensupları devlet te
rörü eylemlerini icra etmek için. Ve hala mezun 
vermeye devam eden bir okul. Kuzey Amerika’dan 
Güney Amerika’ya terörist eğitip ihraç ettiler. Za
ten Latin Amerika ülkelerinde burası, bir suikastçı
lar okulu, darbeciler okulu diye biliniyor. Latin 
Amerika’da orda yetişen bir çok insan vardır. Ta
bii onlar Amerikan politikalarına göre, görevlendi
rildikleri yerlerde kullanılıyorlar, devrini tamamla
dıktan sonra, ya da zor durumda kalıp iktidarlarını 
kaybettiklerinde tabir caizse emeklilik günlerini 
Amerika’da özellikle Florida eyaletinde geçiriyor
lar.

FBI belgelerinde de bir terör tanımı var. Diyor 
ki; “siyasi ve sosyal gayelere ulaşmak için bir hükü
meti veya sivil halkı korkutmak veya zorlamak için



İSLAM'A TERÖR KUŞATMASI / AÇIKOTURUM

veya mala mülke karşı ulusal sınırlar ötesinde ey- 
lemlerde bulunan bir grup veya şahıs tarafından güç 
veya şiddetin yasadışı kullanımı durumu.” Ameri
ka’nın mesela 1990’lı yıllarda Irak’a uyguladığı eko-

di; kendi mahkemelerince katliamlardan sorumlu 
oldu; demokratik İsrail toplumu (!) tarafından 
ödüllendirildi ve ikinci İsrail intifadası başladı- 
Arafat tekrar “terörist” oldu. Adeta tenzili rütbe

nomik ambargo yüzündan UNICEF rakamlarına gö
re ayda beşbin çocuk ölüyordu. Şu anda işgalden 
sonra çocuk ölümlerinin yine ikiye katlandığına da
ir haberler var. Bütün bunlar terör kapsamından çı
kıyor. Fakat tanımlanan eylem aynı.

Tabii suikast olayını özellikle önemsiyorum.
Yıldır: Yani Amerika kendisine karşı olan veya 

kendisinin sindirmeyi düşündüğü bir örgütün lide
rine suikast düzenlediği zaman bu terör olmuyor...

Karaşahan: Bu tür olaylara hüsnü tabirler bulu
nuyor. Mesela geçtiğimiz aylarda Irak’ta benzer bir
şey devreye kondu; Özel Kuvvetler Programı diye. 
Sivil Baas Partisi mensuplarını -isterse tek kurşun 
atmamış olsun, önemli değil- infaz ediyorlar, dire
nişçi olduğundan kuşkulanılanlar dahil. Bu yaptık
larına da şu ismi verdiler: Preemtieve Humanhun- 
ting, önleyici insan avı; suikast değil, terör hiç de
ğil. Bu insanlar, kurbanlar hep sivil.

İngilizcedeki “assassin” yani suikastçı kelimesi 
Haşhaşin’den gelir. Terörün tarihçesini anlatan ki
taplarda tarihteki ilk terörist grup olarak gösterilen 
bir gruptur Haşhaşînler. Haşan Sabbah’m adamla
rının haşhaş kullanıp suikast yaptığı söylenir; yani 
oradan geliyor...

Ben bunun için Amerikan resmi suikast progra
mını terör tanımı bağlamında önemsiyorum.

Yıldız: Söylediklerinizden şunu çıkarıyorum: 
Giderek “İsrailleşen” bir Amerika ile karşı karşıya- 
yız. İsrail, Filistinlilere -meselâ Hamas liderlerine- 
suikast düzenliyor, çoluk-çocuğuyla birlikte evini 
yerle bir ediyor, ama bunun adı terör olmuyor; şim
di ABD de Irak’ta aynısını yapmaya başladı, bunun 
adı da önleyici savaş... Cici kavramlar icad etmek
te mahir adamlar.

Karaşahan: Şunu da ifade edeyim o zaman. O 
kadar hor kullanılan bir kavram oldu ki terörizm, 
benim kafam karışmış durumda. Mesela Arafat ne 
zaman terörist, ne zaman devlet adamıydı; belli de-

eyledi. Mesela Mandela... Eski İngiliz başbakanla
rından Margeret Thatcher’m “bir İngiliz toprağına 
ayak basamaz” dediği, terörist diye nitelediği biriy
di; ama apartheid politikası bitince Güney Afrika 
devlet başkanı oldu.

Yıldız: Peki buna kim karar veriyor? “Terörist” 
yaftası yapıştıranlar da, “devlet adamı” payesi ve
renler de aynı güçler...

Karaşahan: Bakınız, Amerika ve İngiltere çok 
sıkı iki müttefik. İrlanda’daki IRA örgütü konu
sunda anlaşamıyorlar; terörist mi, değil mi? 
IRA’nm finans kaynağı Boston şehri merkezlidir; 
Amerika’nın Boston şehrinde yardım topluyorlar; 
ama İngiltere mesela Boston’u bombalamaya kal
kışmadı!?.. Demek ki Amerika kadar kararlı de
ğ ili!)... Terörün kaynaklarını kurutmak adına 
böyle bir şeye kalkışabilirlerdi... Terör ve terörist 
kavramları o hale getirildi ki, akademik dille ko
nuşma imkanı kalmadı üzerinde. Objektiflik kal
madı. Kafa karışıklığı yaratılıyor ve belki bu karı
şıklıktan medet umuluyor.

Yıldız: Peki, sayın Karaşahan; bu sübjektiflik, 
rakiplerini “terörist” ilan etmek için elverişli bir 
fırsat sunuyor. Fakat bir başka açıdan baktığımızda, 
terörü üreten, terörün bizatihi kaynağı olan Batı 
emperyalizminin kendisi değil mi?.

Karaşahan: 19 yüzyılda Fransa’nın Cezayir’i iş
gal ettiği zamanlarda Fransız komutanlardan Albay 
Montagnag diyor ki: “Emrimdeki askerler bana bir 
Arap’ı canlı getirecek olursa cezalandırırım. Kesik 
bir baş, 50 kişinin ölmesinden daha fazla terör üre
tir”, kesik baş göstermeniz lazım. Öldürdüğünüzü, 
kanı göstermeniz lazım. Terörize etmeniz lazım.

Yine de bu emperyalistlerin hedef tahtasındaki 
Müslümanlar “barbar, ilkel, vahşi, geri” diye nite
lenir de, barbarlık icra edenler kendilerinin mede
ni olduğunu söyleyebilirler. “Medenileştirme” mis
yonuyla katliamlarını gerçekleştirebilirler. Oryan-

ğil. Çünkü benim çocukluğumdan beri hep basın
da terörist olarak tanımladılar; FKÖ bir “terör ör- 
gütü”ydü. Sonra Oslo anlaşmalarından sonra dev
let adamlığına terfi etti. Beyefendi oldu, Mr. Arafat 
dediler; sonra devir değişti, Ariel Şaron’un başba
kanlığı döneminde -Sabra ve Şatilla katliamları
nın azmettiricisi, ki bu yüzden bakanlığını da yitir

talistlerin sözde İslam’ın bir “kılıç dini” olduğu te
zini işleyip durmaları bu amaca hizmet etmiştir.

Karşı karşıya olduğumuz anlayışta görece bir in
sanlık tanımı var. Theodore Rossevelt 20. yüzyıl 
başlarında diyor ki; “bir işgal, işgalci veya işgal edi
len halkların değerine göre, görece değerine göre, 
insanlık için kötülük veya iyilik yüklü olabilir.”
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Kendilerini ıslah edin olarak görüyorlar, medenileşti
rici olarak görüyorlar. O zaman terör olmuyor, ıs
lah  oluyor.

Yıldız: Kur’ân’da ifade edildiği gibi: “O inkarcı
lara sorsanız; ‘neden yeryüzünde bozgunculuk (fesat 
yani terör) yapıyorsunuz?’ diye; derler ki: ‘Hayır biz 
sadece ıslah edicileriz’ • "

Aydın: Bu mantık böylece bir meşruiyet üreti
yor. Terörü “dünyayı medenileştirmek” adına veya 
“ıslah” için yaptığını söylüyor. Meşruiyetini böyle 
gerekçelere dayandırıyor...

Yıldız: Peki, böyle bir ortamda; Amerika’nın 
terör vakasına böyle baktığı, terörü görece tanım
ladığı bir ortamda biz nerede durmalıyız? Şimdi, 
90’lardan beri Müslüman dünya olarak bizler “İslâ
mî terör” ithamıyla, nitelemesiyle, dayatmasıyla 
karşı karşıyayız. Yani biz bir tarafız. Müslümanlar 
olarak biz tanımlanıyoruz aslında. Böyle bir durum
dan nasıl kurtulabiliriz? Veya bu dayatmayı nasıl 
aşabiliriz? Şu ana kadar bir tespit, bir teşhis yaptık, 
vakıayı okuduk; ama buradan nasıl bir tedbir üre
tebiliriz? Biz, yani Müslüman dünya, nasıl bir yol 
haritası izlemelidir? Amerika’nın dayattığı bu süreç 
nasıl tersine çevrilebilir? Bu çerçevede neler söyle
yebiliriz?

Aydın: Gerçekten de temel soru bu “ne yapma
lıyız?” Şimdi, öncelikle bize yamanmaya çalışılan 
bir kavramla karşı karşıyayız: Terör, terörist... Bir 
kere ona asla bulaşmamalı Müslümanlar; ama ‘biz 
onun dışındayız’ diye ucuz bir savunmacılık da yap
mamalıdırlar. “Ne yapmalıyız”m cevabını bulmalı
yız elbette; ama ortada çok karmaşık bir durum var: 
Şu an sözünü ettiğimiz terörün yapısında bir keş- 
mekeşlik var; postmodern bir keşmekeşlik... Bu
rada postmodern nitelemesiyle şunu kastediyorum: 
Terörizm vakıaya tekabül etmeyen, mantığı olama- '  
yan bir çizgide seyrediyor. Mesela; ortada gerçek 
bir devlet terörü var; ama bazı enteresanlıkları da 
var; çeşitli mizansenler, manipülasyonlar söz konu
su. Dört dörtlük bir terör aslında; ama maniplas- 
yonlar var, mizansenler var... Doğrudan veya do
laylı yönlendirmeler var... Çok dikkatli olmak ge
rekiyor...

Karaşahan: Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler 
adına veya Amerika adına silahlanmış, onların si
lahlandırdığı grupların savaşı vardı. “Terörist” on
lar gibi görünüyordu; ama aslında yine bu büyük 
güçlerin savaşıydı...

Aydın: Şurası açık; modem dönemde terörün

genel-geçer bir tanımı vardı: oryantalizmin de öy
le... Kullandığımız kavramların bir biçimi, tanımı 
vardiT Örneğin bir bombalama oluyordu; kimin ni
çin bombaladığı çok belirgindi. Ama şimdi; post
modern dönemde, birileri yapıyor, siz tahmin edi
yorsunuz ama kim, niçin, ne aadına yapıyor, belli 
değil; çok karışık. İstanbul’daki bombalama olayı
nı kim yaptı? “İsrail yaptı”, “Amerika yaptı”, “yerli 
mihraklar yaptı”, “yok hayır; hedef hükümete bir 
mesaj vermekti”, “Türkiye’yi tehdit ettiler”, “Irak 
politikasından vazgeçirmek için yapıldı”... falan. 
Mantığı yok... Kim yaptı belli değil. Birileri çıkıp 
“ben yaptım” dese de kimse inanmayacak!.. Eski
den inanılabilirdi, şimdi birileri üstlense de kimse 
inanmıyor. Çünkü herkes biliyor ki, inanılacak gi
bi değil; karmaşık, postmodern, keşmekeş... Mese
lâ El-Kaide’nin “ben yaptım” demesi olayı çözmü
yor̂ —

Karaşahan: Olayın failleri de eylemi kim adına 
yaptıklarının farkındalar mı acaba?

Aydın: Kimin eli kimin cebinde belli değil. 
Kim niçin yapıyor, belli değil. Belki yapanlarla 
yaptıranlar da aynı amaçta değiller. Bu arabaları 
bankanın ve konsolosluğun önüne getirip infilak 
ettirenler belki de söylendiği gibi Bingöllü falan 
İnandıkları bir dava için yapmışlardır. Ama olayı 
planlayanların amaçlarının bambaşka olduğunda 
şüphe yok.

Yıldız: Yani, son derece sofistike bir durumla 
karşı karşıyayız. Büyük güçlerin, ülkelerin, gizli ser
vislerin, yerel güç odaklarının planları hep içiçe 
girmiş durumda. Esasen dünya küçüldükçe, bunları 
birbirinden ayrıştırmak da güçleşti...

Aydın: Evet, oldukça karmaşık bir iş; yani sıra
dan bir vatandaşın öyle sıradanlık içerisinde yapa
bileceği bir iş değil. Dolayısıyla, kanaatim o ki; te
rörün kendisi ve tetikçilerinden ziyade, özellikle bu 
olayların arkasındaki güçleri ve onların uygulaya 
geldikleri süreçler için meşruiyet üretme ihtiyaçla
rını tartışmamız lazım. Kendimizi savunmaya geç
meden önce; terörün arka planındaki daha kap
samlı plan ve programları görmeliyiz, görmeye ça
lışmalıyız. Yani, “bunu Müslümanlar yapmaz”, “İs
lam iyi bir dindir”, “bu insanların Müslümanlıkla 
ilişkisi yoktur” türü savunmacılıklarla bir yere va
rılmaz.

Bir kere, “İslam”la “terörizm”in neden yan yana 
getirildiğini iyi kavrayıp anlatmamız lazım: Terö
rizm basit anlamda, dinin ön plana çıkmış bir işle-
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vi değildir; terör ideolojisi, 
yeniden üretilmiş bir ideolo
jidir. Şöyle bir misalle anlata- 
yım: Örneğin PKK hareketini

----------------- kuran Apo ve arkadaşları
Doğu Kültür Ocaklarında 
Marksist temele dayalı bir 
mücadele veriyorlardı. Yani 
ilk önceleri Marksizmin ha-

i

i

yat bulması, hakim olması 
için çalışıyorlardı. Aradan za
man geçti, etnik bir anlayışla 
sonradan bugünkü PKK ide
olojisine evrildi. Yeni bir ide
oloji kuruldu, kurgulandı; 
ideoloji yeniden üretildi. Ar
tık PKK ideolojisi genel ge
çerlikte olan bir Marksist ide
oloji değildir.

Bir başka örnek el-Kaide; muhtemelen başlan
gıçlarda İslami duyarlılıklarla ortaya çıkmış bir ör
güttür. Ama şu anda bir başka ideolojiyi temsil edi
yor. Zaman içinde karşılıklı kavgaların, intikam al
maların, kanın ve çeşitli saiklerin etkisiyle yeniden 
üretilmiş bir el-Kaide ideolojisi söz konusu artık. 
İdeolojik yönden örgütlerin çıkış noktasıyla gel
dikleri nokta çok değişik olabilir. Bu durumda 
müslüman etiketini taşıyan örgütlerle İslam arala
rında mesafeler oluşmuş olabilir, biz bunu görmeli
yiz. Bu tespitlerden hareketle denebilir ki Islâmla 
hiçbir marjinal grup arasında bağlantı kurulamaz. 
Dolayısıyla terörün temellerini el-Kaide’den hare
ketle Islâm’da aramanın bir mantığı yok tabi ki. El- 
Kaide ideolojisinin çıkış noktası İslam’sa bile şim
di İslam değil...

Yıldız: Bu arada şöyle bir tehlikeli, kasıtlı söy
lem de geliştiriliyor, Batılı ve özellikle Amerikancı 
çevrelerce: Diyorlar ki: terör neden hep Filistin’de, 
Afganistan’da, Çeçenistan’da, Cezayir’de var? Yani 
neden Müslüman ülkelerde? Demek ki, bu coğraf
ya, bu tarih, bu sosyal-kültürel şartlar ve nihayet 
bunların dini inançları yani İslâm -hâşâ- terör üre
tiyor. Dolayısiylatlini-referanslarımıza,-hatta-bhzat: 
Kuran’a kadar getirdiler işi. Kur’ân ayetleri, kendi 
bağlamından koparılarak -Bektaşi’nin ‘Kur’ân “na
maza yaklaşmayın” diyor’ demesi gibi- uluorta tar
tışıldı. Efendim bakınız, bir ayette “onları yakaladı
ğınız yerde öldürün” deniyor diyerek zihinleri ka
rıştırdılar. Oysa sözkonusu âyetin öncesi ve sonra

sında; “onlar size saldırmadan siz de saldırmayın”, 
“barışı bozmayın”, “aşırı gitmeyin” gibi ifadeler de 
var; ama bunlar sinsice perdeleniyor. Kur’ân’m bü
tünlüğü bilinçli olarak ıskalanmak suretiyle böyle 
bir söylem geliştirildi. Böylece, sadece tüm Müslü- 
manlar değil, İslam zan altında bırakıldı. Dahası, 
en başta Kur’ân’m öğretildiği İslâmi eğitim kurum
lan zan altında bırakıldı; hedef tahtasına oturtul
du; “terör yuvalan” olarak lanse edildi. Bütün göz
ler oralara çevrildi. Arabistan, Kuveyt, Suriye, Pa
kistan, Mısır’daki eğitim kurumlan azaltılmalı, 
kontrol altına alınmalı, reforme edilmeli veya ka
patılmalı dendi. Yine onlar üzerinden Türkiye’deki 
İmam Hatipler, Kuran Kursları, İlahiyatlar hedef 
alındı; bunlar terör’le ilintilendi. Biraz da bu man
tığı, daha doğrusu mantıksızlığı konuşalım.

Aydın: Tümden yanlış bir mantık. Bir kere te
rör/şiddet sosyal-politik bir ortamın ürünüdür. Or- 
todoğu’da çok şiddet çıkıyor; çünkü filizlenebilece
ği sosyal-politik ortam orada var. Baskı altında 
olan, ezilen, horlanan onlar; problemli politik bir 
alan var ortada. Daha açık söylemek gerekirse; 
1945’ten bu yana işgale uğramış, yurdundan edil
miş, sürekli ezilmiş bir bölge ve kitle düşünün. Bu- 
radan terörün -tabi onların ifadesiyle- çıkması de- 
ğil, çıkmaması anormal bir durum olurdu. Yani bu 
terörün çıkışı dinden değil, ortamdan kaynaklanı
yor. Buna birtakım bölgesel duygular, dini duygular 
karışıyor olabilir; ama asla doğrudan dinden kay
naklanmıyor. Kaldı ki, Batı’da da terör merkezleri 
var; Güney Amerika’da da var. IRA var, ETA var,
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BASk var... Hepsi siyasal-sosyal ortamdan dolayı..
Karaşahan: Aslında terör üreten bir uygarlık da 

var. Ve bu İslâm değil, Batı... Batı uygarlığının 
tahrik ettiği sınırsız insan iştahı, alabildiğine, doy- 
mak bilmeyen bir iştah dünyaya yönelmiş bu an- 
lamda. Kendi halkının başına ne geldiğini, ne ge- 
leceğinrbile önemsemeyen bir elit bakışı söz konu
su. Hırs, şiddet, insan iştahı, ihtiras içiçe. ABD te
rör uyguluyor dünyaya; İsrail gibi bir devlet vasıta
sıyla devlet terörünün en bariz örneğini de veriyor 
ama kendi halkına da terör uyguluyor. ‘Kaide gele
cek’ diye, ‘Saddam gelecekrsaldıracak3 diye... Sık 
sık terör alarmı vererek, medya organlarının çı
ğırtkanlığını seferber ederek kendi halkını korku
tuyor, kan ve gözyaşı üzerine kurulu politikalarını 
meşrulaştırmayı çalışıyor. Mesela şarbon olayıyla 
halk üzerinde müthiş bir korku ve panik üretti 
Amerikan yönetimi: geniş kitleleri terörize etti... 
Terör tanımında belirtildiği gibi, yani korkutma ve 
sindirme yoluyla yönetim... Modem siyaset; malc- 
yavelist, oportünist, pragmatisttir; burada gayeye 
giden her yol meşrudur... Müslümanm ise böyle 
birşeyi benimsemesi mümkün değil. Bizim tavrı
mız farklıdır; çok farklıdır. Mesela Bedir savaşını 
hatırlayalım: Savaştan başka seçenek kalmamıştır.
O ortamda bile savaşmayanlara dokunulmamış, 
hatta “ağaçlara, bitkilere, hayvanlara, din adamla
rına, kadınlara zarar verilmeyecek” denmiştir. Ba
kın savaş ortamında; sadece öncesinde veya sonra
sında değil. O ana kadar süren barışçıl çabalardan 
sonra... Şu halde biz Müslümanlar objektif kriterler 
kullanmalıyız.

Yıldız: Yani, Müslümanların terör yönetimini, 
korku üreterek insanları yönetmeyi ilkece benim
semesi, meşru kılması mümkün değil.

Karaşahan: Size silah çekmemiş olanı veya si
zin ırzınıza kastetmemiş olanı öldürmek, asker-sivil 
ayrımı gözetmemek anlamında bir şiddet ahlakı 
dışlar ve görece hale getirir...

Aydın: Şimdi, aslında modem kültürde bir 
kimlik problemi vardır. Ötekileştirdiklerini tanım
lıyor; onları aşağı konuma getiriyor ve kendisini 
üste alıyor. Batı kendisini tanımlarken; ötekileştir- 
diklerini aşağılama, reddetme biçiminde tanımlı
yor. İnsanların bastırılmış kimliğini ortaya çıkar
mak üzere terör dayanaklarını modern kültür üreti
yor. Terör bu ortamın ürünü; bu ortamı da modem 
kültür üretmiştir. Bastırılmış kimlik sorunu var. 
Müslüman kimliğinin kendisi bastırılmış; ama sö

mürgeci Batıklar, ama onların işbirlikçileri tarafın
dan. Bu tür despot yönetimler, yeni bir kimlik inşâ 
edebilmek için İslam’ı dışlamak üzere politika ge- 
liştrriyorlan O zaman da Müslüman, kendi kimliği
ni ortaya çıkarmak amacıyla mücadele veriyor...

Yıldız: Yani birbaşka türlü ifade edersek: Müs
lüman bir mantıkla olaya baktığımızda, bir Müslü
man şöyle düşün(e)mez: Biraz terör yapayım, korku 
ve şiddet üreteyim de insanlar İslâm’ı benimsesin!..

Aydın: Müslüman, çıkış noktası olarak terörle 
İslam’ı ikame etmek yöntemine gidemez. Terör bir 
mücadele yöntemi, bir stil olarak İslâm’a nispet 
edilemez. Bu mantığın bir başka dayanağının ol
ması, bir başka prensibe, bir başka projeksiyona ta
bi olması gerekir. Bunu da modern kültürde bulu
ruz.

Karaşahan: Aslında burada, terörü mümkün 
kılan şeye bakmak lazım. “Modem”in yapısında 
var; tabiatında var terör. Descartes felsefesine ba
kılırsa; kendisi özne, başka herşey nesnedir. Ahla
ki ve insani kaygı duymadan kendinizden uzak bir 
nesneye bakıyorsunuz. Acıma duygusu kalkıyor; 
acımanız gerekmiyor. Çünkü zihnen zayıf ve aşağı 
bir nesneye bakıyorsunuz. Diğer insanlar da öyle. 
Modem savaş olgusu, savaş vasıta ve yöntemleri 
daima sivil alana doğru genişledi. Sonra mesela 
“nükleer terör” kavramı... Batı’da nükleer bir sa
vaş veya facia korkusuyla psikiyatriden yardım iste
yen insan sayısı hiç de az değildir. Modern olanın 
yapısında var terör, korku, dehşet, gelecekten emin 
olamama ...

Yıldız: Müzakeremizin finaline doğru gelirsek: 
Kasım ayında İstanbul’da meydana gelen patlama
ları* 11 Eylül’den, hatta 90’lardan bu yana yaşanan 
süreçle ilintileyerek çeşitli bakışlar getirdik. Olayın 
kendisinden ziyade yaşanan süreci tartıştık. 11 Ey- 
lül’den sonra Afganistan, arkasından Irak işgal 
edildi; şimdi Suriye ve İran hedefe alınıyor. Önce 
şer üçgeni denildi; şimdi bu ülkelerin sayıları 7’ye 
çıkarıldı, daha da artıranlar var. Operasyon devam 
ediyor. Gürcistan’da, Azerbaycan’da olup-bitenler 
de bunlardan bağımsız değil... Kısaca, 11 Eylül ha
disesini, “küresel terörü” meşrulaştıran süreç ola
rak değerlendirdik. “T ürkiye’nin 11 Eylülü” de
nilen bu olayların da, terör bahane edilerek bu ül
kede İslâm’ı azaltma mücadelesine yeni bir ivme 
kazandırmaya yönelik operasyonları meşrulaştır
mak için tezgahlandığı söyleniyor. Terörün kökle
rini kurutmak adı altında ha bire Kur’ân kursları,



İSLAM’A TERÖR KUŞATMASI / AÇIKOTURUM

İmam Hatipler, İslâmî kurumlar, hatta camiler 
gündeme getiriliyor ve ne kadar sarıklı, cüppeli, 
çarşaflı, başörtülü, namaz kılan insan varsa adeta 
hepsi “potansiyel terörist” gibi lanse ediliyor. İs-

turaları idi.
İşte bu Soğuk Savaş döneminde umacı “soF’du, 

Sovyetler’di, Komünizb’di. Sonuçta Türkiye’de te- 
rör tırmandırıldı; Türkiye bloke edildi ve sol tasfi-

lâm ve Müslüman mercek altında. Soğuk Savaş dö- 
neminde Komünizm için kullanılan bütün argü
manlar, bugün İslâm ve Müslüman için kullanılı
yor. Eskiden her taşın altında bir “komünist par
mağı” aranırdı; şimdi bütün kötülükler Müslü
man’ın sırtına yıkılıyor. ABD ve Batılı güçler, psi
kolojik savaşla fiili savaşı, sıcak savaşla soğuk sava
şı bir arada yürütüyor. Yani topyekün savaş... İs
lâm’ın güzelliklerini, temel İslâmî ilkeleri, temel 
İslâmî tezleri, iddiaları unutturan; Müslüman’ın 
kendine güvenini yitirmesine yol açan bir psikolo
jik ortam var. Böyle bir ortamda biz nasıl bir duruş 
sergilemeliyiz? Müslümanlar nasıl bir yol haritası 
izlemeli?

Ozdemir: Önemli bir sorü... Ama acaba, ger
çekten Müslümanlar bu olayları, bu süreçleri doğru 
anladılar mı? Ben, bu konularda eksikliğimiz oldu
ğunu düşünüyorum.

Şimdi birkaç örnek vermek istiyorum: Yeni sü
reci anlamak için bunları hatırlamak gerekli: 60’lı 
yıllarda Demirel Türkiye’de sanayi atağı yapmak 
istedi. ABD’lilere bunu önerdi, yapmadılar. Sana
yimizi kurmamızı istemediler, tarım ülkesi olarak 
kalmamızı istediler. Demirel bu kez Sovyetlere yö
neldi. Sovyetler sayesinde demir-çelik, alüminyum 
fabrikaları vs. açıldı; hantal teknoloji de olsa bir 
kalkınma yaşandı. Ama tam bu zamanda Türki
ye’de 68 öğrenci olayları başladı. Sol, zaten yükse
len değerdi o zaman. Ama tüm bunlar sol adına 
yaptırıldı. Sol, kirli ve katil gösterildi. Hem yükse
len değer dejenere edildi, hem de Türkiye içe dön
dürüldü, küçültüldü. Ve Amerikan eğilimli bir 
muhtırayla demokratik süreç sona erdirildi.

Bir başka örnek: 1974’te Türkiye ABD’ye rağ
men Kıbrıs’a girmişti. Bunun bedelini Türkiye ağır 
ödedi. ABD Türkiye’ye ambargo uyguladı ve yine 
öğrenci olayları başladı. Etnik ve mezhebi kavgalar 
başladı. Ecevit’in çok söylediği gibi; işbirlikçiler

ye edildi. 12 Eylül’de; bir gün önce kıyamet kopu
yordu; 12 Eylül’de hiç bir şşey kalmamıştı... O ba
kımdan konsepti doğru okumak lazım. Hatırlarsa
nız Fransa’da Komünist Parti 1. parti olduğu za
man, iktidara getirilmeyince Garaudy genel sekre
terlikten istifa etti ve ‘burada tezgah var’ dedi. 
‘Sovyetler Birliği bile istemiyor bizim iktidara gel
memizi’ dedi... Şimdi konsept değişti; yükselen de
ğer ve “tehlike” Müslümanlar... Konjonktürü iyi 
anlamak lazım...

Biraz önce söyledim; Türkiye bu sürece planlı 
olarak sokuldu: îslamileşme abartılı bir tehlike ola
rak gösterildi. Erbakan iktidarı abartıldı ve suçlu 
hale sokuldu; hâlâ “suç”u affedilmedi... Yine Tür
kiye’nin Amerika’ya rağmen büyümesi engellendi. 
Son olaylar da bunu gösteriyor. Bugün Amerika 
Türkiye’yi asla büyütmek istemiyor. Onun için 
Irak’a girmesini istemiyor. Özal’a ve Erbakan’a 
hem “dindar” oldukları için hem de kontrolden çı
kıp Türkiye’yi büyüttükleri için karşı oldular. Dini 
tehlikeyi -irticâyı- abartarak ve akıl özürlüleri de 
buna inandırarak siyasete ve demokratik sürece 
müdahale ettiler. Dünyada 11 Eylül, Türkiye’de de 
28 Şubat önemli süreçlerdir. Bunları iyi anlamak 
lazım: Eskiden Komünizm adına üretilen her şey, 
şimdi İslam adına, Müslümanlar adına üretilecek. 
Bütün kötülükler Müslümanlara yıkılacak. Böylece 
İslâm “umut” olmaktan çıkarılmak, lekelenmek is
tenecek.

Hatırlanırsa, 11 Eylül’ü tanımlarken dediler ki; 
“daha az özgürlük, daha fazla güvenlik”. Bu şu de
mektir: Baskılar artacak, özgürlükler azalacak. Özel
likle Müslümanlar üzerinde. Kanaatimce bu süreçte 
pratik olarak şunlar olacaktır: 1) Müslüman ülkeler 
parçalanacak, iç savaşlara sokulmak istenecektir. İç 
kavgalar körükleneceklerdir. Afganistan’da, Irak’ta 
bu yapıldı. Böylece Müslümanların gücü kırılsın, bir 
daha toparlanamasınlar ve alternatif bir güç olarak

Amerika ile işbirliği yaparak Türkiye’de mezhep 
kavgası başlattılar. Ecevit diyor ki: “Bazıları ben
den sıkıyönetim uygulamamı istediler. Buna karşı 
çıkınca aptalca Çorum ve Maraş olaylarını düzen
lediler.” Ve biliyorsunuz yüzlerce kişi öldü. Bomba
lar patladı, anarşi aldı yürüdü. Bütün bunlar, o dö
nem Amerika’ya rağmen büyüme politikasının fa

karşımıza çıkamasmlar isteniyor. 2) Askeri işgaller 
ve hak ihlalleriyle müslümanların moralleri bozula
rak umutsuzluğa düşmeleri arzulanıyor. Gelecekleri 
karartılmak, geleceğe dönük cesaretleri kırılmak is
teniyor. 3) Uluslararası siteme, soyguna, talana kar
şı çıkan bilinçli ve şuurlu müslümanların bir hayat 
tarzı olarak İslam’ı insanlığın geleceğine taşıması
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engellenmek isteniyor.
Yıldız: Peki, bu oyunlar nasıl bozulmalı; bu sü

rece nasıl karşı durulmalı?
Aydın: Bir kere Müslüman kendine güvenme- 

li, değerlerine güvenmeli, referanslarına güvenme^ 
li.-Söylemini,-savunmasını da, ‘ben budeğilim’ di
ye kendi değerlerinden sıyrılarak yapmamalı. Terö
rü yapanların kimliğinde “İslam” yazıyor diye, terö
rizm suçlamasına karşı savunmasını bu kadar basit 
yapmamalı. Zaten bu suçlamayı yapanlar, Müslü
man’ı böyle bir kompleksin içine itmek istiyorlar. 
Bazı referanslarımızı, bazı âyetleri, hadisleri günde
me getiriyorlar diye kendi meşruiyet temellerimizi 
tartışmaktan kesinlikle kaçınmalıyız. Kendimizi 
asla tartışmayalım. Biz niçin kendi kendimizi tartı
şacağız. Eğer ortada tartışılacak bir şey varsa bu 
“küresel terör”dür; Amerika’dır, sömürgeci Batı uy
garlığıdır; modernizmdir, postmodemizmdir... On
ları tartışalım. Yüz milyonların kanma girmiştir 
Amerika. Kızılderili neslini yok etmiştir; 1900’lü 
yılların başından beri 200 yerde büyük katliam 
yapmış, kan dökmüştür. Söylediklerimiz pek dikka
te alınmıyor olabilir; ama sözümüzün ulaştığı yerde 
biz kendi meşruiyetimizi niye tartışalım? Tartışıl
ması gereken bu egemen gayrımeşrû anlayış ve bi
ze dayatılan hayat tarzı...

İkinci olarak şunu sormalıyız? Siz bu “medeni
leştirme” hakkını nerden alıyorsunuz? Meşruiyetle
ri kendilerinden menkul... Mesela; sizin nükleer 
üretiminiz neden tehlikeli değil de, Pakistan’mki 
veya İran'ınla tehlikeli? İsrail’in elindekilere ses 
yok; ama Pakistan’inicinin adı “İslam bombası”!.. 
Dünyayı bilmem kaz kez üstüste yok edecek silah
lar senin elinde...

Yıldız: Yani kendisi üretirse meşru; Müslüman- 
lar üretirse gayrı meşru! ?

Aydın: Kısaca; bizim, kendimizi değil bunları 
tartışmamız lazım ve artık bu taktikleri bilmemiz 
lazım. Fakat, tartışma ortamına bir göz attığımızda 
durum iç açıcı değil; oyuna geliyoruz.

Yıldız: Bu noktada, öncelikle bir zihinsel arın
maya ve İbrahimî duruşa ihtiyacımız var, diye dü
şünüyorum.

Özdemir: Bu tür psikolojik ve fiili saldırılara 
karşı; öncelikle vahiyden beslenmiş bir şuurla bir 
duruş sergileyebiliriz. Vahye dayanan, gerçekten 
herkesi kucaklayan bir duruşu zor da olsa ortaya 
koymaya mecburuz. Bunu yapmayı bize inancımız 
emrediyor. Bu büyük kuşatmayı, bu küresel kuşat

mayı ancak bu şuuıla yarabiliriz. Ben konuyu bir ör

nekle açıklamak istiyorum: Şimdi bu küresel Ame
rikan kuşatması çok can sıkıcıdır. Kaba kuvverda- 
hil her türlü imkanı kullanıyor. Bunu ben Hendek 
Savaşına benzetiyorum. Hendek savaşı, o günkü 
anlamda İslam’a karşı yapılan bir topyekün kuşat
maydı. Sayısal açıdan çok dengesiz bir durum vardı. 
Eğer kuşatma işgale dönüşseydi, belki de peygamber 
öldürülecek, Müslümanlar perişan edilecek ve tasfi
ye olacaklardı. Fakat orada ashap-ve Müslümanlar, 
bazıları zaaf geçirse de, bu büyük kuşatmayı gördük
leri zaman şöyle dediler: “Biz zaten böyle bir kuşat
mayla karşı karşıya kalacağımızı biliyorduk. Bu A l
lah’ın bir vaadiydi. Dolayısıyla burada sabredersek 
ve direnirsek, kendimizi savunursak Allah’ın yardı
mı gelecektir.” Ve öyle yaptılar; Allah da yardım 
etti. Herhangi bir savaş da olmadan düşmanlar çe
kip gittiler. Allah o kuşatmayı kaldırdı. Bugün de 
durum aynıdr. Müslümanlar Hendek savaşındaki 
gibi bir kuşatma altındadırlar. Ama kuşatmayı yar
manın formülü değişmemiştir. Asla moralini boz
madan, inancını yitirmeden, düşmanın tuzaklarını 
görüp onlara düşmeden, feverana kapılmadan, pa
niklemeden, teslim olmadan, karamsar olmadan 
mücadele etmek... Dik duruşu ve apaçık tebliği, hiç 
kesmeden sürdürmek. Karşımızdaki gücün büyüklü
ğü bizi şiddete sevketmemelidir. Aksine, güzel 
öğütle ve hikmetle yolumuza devam etmeliyiz. Em- 
rolunduğumuz gibi dosdoğru olmalıyız. İbrahimi 
duruşumuzu göstermeliyiz.

Aydın: Kendimize, inancımıza, referanslarımı
za güvenmeli; çağa alternatif olduğumuzun bilinci 
içinde olmalıyız. Kalplere hitap eden, insanlığa ör
nek teşkil edecek bir vizyona sahip olduğumuzun 
farkına varmalıyız.

Karaşahan: “Karanlık bir çağda” -aslında bir 
“ışık kirliliği”nin yaşandığı, yani aşırı aydınlatma 
dolayısıyla gökyüzünde yıldızların yeterince berrak 
görülemediği karanlık bir çağda!- yaşıyoruz. İnsa
noğlu mutlu ve huzurlu değil. Bunun reçetesinin, 
insanlığı aydınlığa çıkaracak düşünüş ve eyleyiş bi
çiminin ancak İslam’da olduğunu gösterebilmeli
yiz. Bu süreçte hiç kuşkusuz sabır ve sebat üzre bü
yük çabalara ihtiyaç var. İnsanların vicdanlarına 
seslenerek, şiddeti dışlayan Gandi-varî bir sivil ita
atsizliğin yeni bir örnekliğini biz üretebiliriz.

Yıldız: Halil Cibran’ın dediği gibi; “Onların 
sert zayıflığına karşı uysal gücümüzü gösterebiliriz.”

Efendim, hepinize çok teşekkürler. ■
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KULLUKTA SÜREKLİLİK__________

.
KERİM BULADI

İ badet, Allah’a tazim ve saygı göstermek ve 
O ’nun bize verdiği sayısız nimetlere karşı şük
ran borcunu yerine getirmektir. İnsanı yok

tan var eden ve ona hayat nimetini ihsan eden 
Allah’tır. İnsanın kendisine lütfedilen sayısız ni
metlere karşılık, Allah’a minnet duyması, O ’na 
bağlanması, O ’nun emir ve yasaklarına riayet et
mesi kulluğunun gereğidir. Buluğ çağından itiba
ren başlayıp, hayat emanetinin teslim edilmesine 
kadar devam etmesi gereken bu görev, sadece be
lirli günlere, saat ve dakikalara bağlı değil bilakis 
bütün hayatı kapsamaktadır.

Allah’a kulluk için yaratılan ve kısa bir müd
det dünyaya gönderilen insan, çeşitli yönlerden 
imtihana tabi tutulmakta ve kulluk yapıp yapma
dığı konusunda sınanmaktadır. Bu sınanma, haya
tının her dakika ve safhasında sürekli olarak de
vam etmektedir. Bu çerçevede insanın durumunu 
ve görevini şöyle özetlememiz mümkündür:

İnsanın Yaratılış Gayesi Kulluktur

Kur’ân-ı Kerim’in çeşitli âyetlerinde insanın yara
tılış gayesi anlatılmaktadır. “Ben cinleri ve in- 
sanları,-ancak bana kulluketsinler diye yarat
tım”1, “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını 
mı sanır?”2 “Sizi sadece boş yere yarattığımız ve 
sizin hakikaten huzurumuza geri getirilmeyece
ğinizi mi sandınız?”3, “Ey insanlar! Sizi ve siz
den öncekileri yaratan Rabbinize Kulluk edi
n iz ...”4 gibi âyetler, insanın sorumlu ve mükellef

bir varlık olduğunu ifade etmektedir. Mü’minler, 
kıldıkları farz ve nafile namazlarının her rekatın
da “ (Rabbimiz!) Ancak sana ibadet eder ve yal
nız senden yardım isteriz”5 diyerek her gün kul
luğunu itiraf etmekte, ikrarlarını yenilemekte ve 
ibadet hazzı ile yaratılış gayelerini hatırlamakta
dırlar.

Merhum Muhammed Hamdi Yazır’m ifadesiy
le müminin, her gün “Kainatta ben Allah’tan baş
kasına hürriyetimi veremem ve ancak O ’na ve O ’nun 
emrine boyun eğerim. İtaat etmeyi sever, isyandan 
nefret ederim, İyiliğe koşar, kötülükten sakınırım, iyi
liğin başını da hakta bilirim. Allah’ın emrine uyma
yan, Allah hesabına yapılmayan hiçbir şeye ölürüm 
de baş eğmem. Çünkü ben yoktum, O beni var etti ve 
terbiye edip bana hürriyet verdi. Bu can, bu vicdan ve 
hürriyet bende O ’nun emanetidir. Bunu yapan ister
se sonsuz defalar daha yapabilir. Bundan dolayı 
O ’nun yolunda her şeyi feda ederim. İstediği zaman 
yapabileceği, alacağı canımı da feda ederim. İstediği 
zaman yapabileceği dünyayı da feda ederim. Bu uğur
da acılara katlanır, iyilik ve hastalıklara göğüs gere
rim. Katlanamaz, geremezsem ölürüm. O ’nun emri, 
zaten öleceğim. Ölürsem de böyle imanla, böyle bir 
dostlukla ölürüm. Başlangıcım toprak, sonum toprak 
olur. Allah’tan gelir, Allah’a  giderim. İşte ben Al
lah’ın böyle bir k u l u y u m .diyebilmesi ve buna iç
ten bağlanması ne kadar büyüktür. İnsan için 
bundan daha büyük bir kuvvet, bir yücelik nasıl 
düşünülebilir?6
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YAŞAYAN İSLÂM

1' Kullukta Süreklilik Esastır

Kulluk, süreklilik ister. Kullukta inkıta yoktur. 
Devamlılık onun temelidir. Bu açıdan kullukta 
tatil, izin, ara verme, istirahat gibi dünyevi işlerde 
görülen kavramlar yoktur. Ancak kullukta, insa
nın fıtrî özelliklerine, sağlık durumlarına ve hayat 
şartlarına göre özel kurallar ve ruhsatlar vardır. 
İnsan, erginlik çağından, ruhunu teslim edinceye 
kadar Allah’a kulluk yapmakla mükelleftir. Aşağı
da sunacağımız âyet, kullukta sürekliliğin esas ol
duğunu Resûlüllah (s.) in zatında açıkça ifade et
mektedir:

“Onların söyledikleri yüzünden senin canını- 
nı sıkıldığın andolsun biliyoruz• Sen şimdi Rab- 
bini hamd ile teşbih et ve secde edenlerden ol! 
Ve sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabbine 
İbadet e t ”1

Müşrikler, Hz. Peygamberi deli8, şair9; kâ
hin10; sihirbaz11 ve Kur’ânı da şiir12 ve evvelkile
rin masalı13 diyerek sözlü tacizde bulunuyorlardı. 
Hz. Peygamber de onların bu çirkin iftiralarına 
üzülüyordu. Çünkü o da bir insandı. Onun da duy
guları ve hassasiyetleri vardı. Onun da insan ol
ması hasebiyle ağlamaya, gülmeye, neşelenmeye, 
üzülmeye, kederlenmeye hakkı vardı. Bu özellik

ler, bir zafiyet ve göreve karşı bir bıkkınlık değil
dir. Allah, yukarıda anlamlarını verdiğimiz âyet
lerde Resü'lünü teskin etmiş, onun gönlünü almış
tır. Ayrıca “onlar, ne yaparlarsa yapsınlar, hangi ha
karette bulunurlarsa bulunsunlar, seni ne şekilde inci
tirlerse incitsinler yılgınlık gösterme, tebliğ görevine 
devam et. Kulluk görevini ihmal etme. Secde edenler
den ol. Ölünceye kadar bana kulluk et” anlamında 
Hz. Peygamber’den ve ona tabi olan herkesten de 
aynı tarzda kulluğa devam etmelerini talep etmiş
tir.

2- İbadetlerin Devamlılığı Esastır

Kulluk görevi süreklilik arz ettiğine göre, ameller
de de devamlılık söz konusudur. Gerek 
Kur’ân’da14 ve gerekse hadislerde15 insanın bütün 
ömür dakikalarından hesaba çekileceği, verilen 
hayat nimetini nasıl ve ne yolda tükettiği ve har
cadığının sorulacağı beyan edilmektedir. 
Kur’ân’da, ibadetlerin başı olan namaz konusunda 
“Namazlara devam ed in ...16 buyurulmaktadır. 
Yine Kur’ân’da mü’minlerin özellikleri şöyle anla
tılır: “ Çerçekten m ü’minler kurtuluşa ermiştir. 
Onlar, namazlarında huşu içindedirler... Yine 
onlar, namazlarına devam ederler.”17 “Onlar,
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namazlarına da devamlıdırlar:”18 Bunlar ve ben
zeri âyetler ibadette devamlılığın esas olduğunu 
göstermektedir. Hz. Peygamberimizin amellerin 
devamlılığı konusundaki uygulamaları ve sözleri 
de bu izahımız teyit etmektedir. Alkame (r.a) şöy
le rivayet eder. Mü’minlerin annesi Aişe’ye sor
dum ve şöyle dedim: “Ey müminlerin annesi! Resû- 
lüllah (s .) ’m ibadeti nasıldı? Günlerden birine tahsis 
ettiği bir şey olur muydu?” Bunun üzerine Aişe (r.a) 
bana şu cevabı verdi: “Hayırl Onun ameli de- 
vamlıydı. Resûlüllah (s .)’ın güç yetirip yaptığı 
şeye, sizin hanginiz güç yetirebilir?”19 Yine Hz. 
Aişe’nin anlattığına göre Resûl-i Ekrem şöyle bu
yurmuştur: “Allah indinde amellerin en makbu
lü az da olsa devamlı olanıdır.”20

Görüldüğü gibi ibadetlere devamlılık teşvik 
edilmiştir. Devamlı surette yapılan ibadetlerin az 
da olsa ara sıra yapılan ibadetten hayırlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Zira devamlı bir şekilde yerine 
getirilen ibadet, az bile olsa Allah’a itaati, bağlılı
ğı ve O ’nu hatırlamayı ifade eder. Bu açıdan de
vamlı yapılan bir ibadet, devam etmeyen çok 
amelin kat kat önüne geçer.

Farz ve vacip olan ibadetlerde (namaz, zekat, 
oruç, kurban vb.) kesinti söz konusu olamaz. Bun
ların miktarları ve vakitleri kesin olarak tayin 
edilmiştir. Ayrıca revâtip (bir tertip ve düzen 
içinde beş vakit farz namazları ile birlikte ve belli 
devamlılık içinde kılman) sünnetlerde de sürekli
lik esastır. Dolayısıyla azlık-çokluk bu ibadetler 
için söz konusu olamaz. Azlık-çokluk ancak bun
ların dışında tatavvû (gönüllü) olarak yapılan iba
detlerde mevzu bahistir. Bir mü’min bu konuda 
prensip sahibi olmalı, gönüllü olarak ifa edilen 
ibadetlere de kendisini azar azar alıştırmalı ve de
vamlılık prensibini uygulamaya çalışmalı ve nefsi
ni bu yönde de terbiye etmeye gayret etmelidir.

Aişe validemizin anlattığına göre Hz. Peygam
berimiz, ayakları şişinceye ve patlayacak dereceye 
gelinceye kadar namaz kılardı. “Qeçmiş ve gele
cek günahların bağışlandığı halde, kendine bu

Cuma günü, seher vakti gibi kıymetli, rahmetinin 
ve bağışlamasının bol olduğu günleri tahsis etme
sinin sebebi, mü’minlere olan engin rahmetinin 
sonucudur. Allah Teâlâ’nın diğer günleri de kul
luğun yerine getirilmesi, ibadetlerin ifa edilmesi 
için önemli ve anlamlıdır. Akıp giden zaman içe
risinde kulluk ve onun gereği olan ibadetlerin de 
kesintisiz ve noksansız devam etmesi gerekir. 
Mü’min, emanet olarak verilen hayatın, hiç ara 
vermeden tükendiğini unutmamalı ve kulluğun 
ebediyete uzanan çizgide sürekli devam etmesi ge
rektiğini aklından asla çıkarmamalıdır. ■

Dipnotlar

1 Zâriyât, 51/56
2 Kıyamet, 75/36
3 Mü’minûn, 23/115
4 Bakara, 2/21
5 Fatiha, 1/5
6 Elmalık, Muhammet! Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili, İs

tanbul, 1971 ,1, 103
7 Hicr, 15/97-99
8 Hicr, 15/6; Şuarâ, 26/27; Sâffât, 37/158; Duhân, 44/14; Zâ

riyât, 51/39, 52; Tûr, 52/59; Kalem, 68/2, 51; Tekvîr, 
81/22

9 Enbiyâ, 21/5; Sâffât, 37/36; Tûr, 52/30
10 Tûr, 52/29; Hâkka, 69/42
11 Zâriyât, 51/39, 52; Furkân, 25/8
12 Yâsîn, 36/70
13 Furkân, 25/25
14 Bkz. Bakara, 2/284; Ankebût, 29/3
15 Tirmizî, Kıyâmet, 1
16 Bakar, 2/238
17 Mü’minûn, 23/1, 2, 9_________________________________

şekilde niçin zahmet veriyorsun” sorusuna Hz. 
Peygamber, “Şükreden bir kul olmayayım mı?”
diyerek cevap vermiş ve yaptığı bu uygulamanın 
kulluğun bir şükranesi olduğunu ifade etmiştir.21

Bütün bu açıklamalar, kulluğun sadece belli 
günlere tahsisinin uygun olmadığını göstermekte
dir. Allah Teâlâ’nın Ramazan ayı, kadir gecesi,

18 Meâric, 70/284
19 Buharı, Savm, 64, Rikâk, 18; Müsâfirûn, 217; Ebû Dâvûd, 

Tatavvû, 27; Ahmed b. Hanbel, IV, 109
20 Buharı, îman, 32; Rikâk, 18; Müsâfirûn, 216, 218; Münâ- 

fikûn, 78; Ebû Dâvûd, Tatavvû, 27; Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 
19; İbn Mâce, Zühd, 28; Ahmed b. Hanbel, V, 219; 
Nesâî, Kıble, 13;

21 Buharı, Teheccüd, 6; Müslim, Münâfikûn, 79-81; Nesâî, 
Kıyâmü’l-Leyll7; Tirmizî, Salât, 187
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HZ. İSA’NIN MİLADI VE MİRASI

ŞABAN PİRİŞ

B atı dünyası her yılbaşında Hz. İsa’nın do
ğum gününü kutlar. Bizim yılbaşı gecesi 
olarak bildiğimiz gece her ne kadar üzerin- 

de tartışmalar olsa da resmi olarak Hz. İsa’nın do-— 
ğum günüdür.

Hz. İsa bir Peygamberdir. Tamamen dini bir 
kişiliği vardır. Yılbaşı değerini onun doğumundan 
aldığına göre, eğer bir kutlama olacaksa; bu mut
laka dini ölçüler içerisinde gerçekleşmelidir. Yok
sa Hz. İsa’ya, onun kişiliğine ve mesajlarına saygı
sızlık olur. Bu saygısızlığı yapmaya hiç kimsenin 
hakkı yoktur.

Hz. İsa’nın içinde yaşadığımız dünya üzerinde 
2000 yıllık bir geçmişi ve bu geçmişle birlikte ta
şıdığı büyük bir önemi vardır.

Biz Müslümanların Yüce önderinin Hz. Mu- 
hammed (s.a.v.) olması, Hz. İsa’nın (a.s.) önemi
ni ve değerini acaba zayi eder mi? Kur’an geçmiş 
peygamberleri ve onlara ait mirası iptal mi ediyor?

Sanırım Müslümanların bir çoğunun, kavlî ol
masa bile hissî kanaatleri bu yöndedir: Artık Hz. 
Muhammed (s.a.v.) geldiğine ve Kur’an indiğine 
göre dönüp de önceki peygamberlere bakmanın 
ve onlardan istifade etmenin gereği kalmamıştır.

Peki önceki peygamberlerle ilgili Kur’an’daki 
malumatlar bizi nereye götürür?

“Onları tanıyın, geçmişte yaşanmış hadiseler 
olarak bilin, nostaljik ve belgesel anlamda yarar
lanın. Ama daha ileri gitmeyin” kanaatine mi; 
yoksa “Hz. Muhammed (s.a.v.) gibi Allah’ın birer 
elçisi olan Hz. Musa (a.s.) ve Hz. İsa (a.s.)’da da 
sizler için güzel örnekler ve hayatınıza yön vere
cek dersler vardır” çıkarımına mı bizi hidayet 
eder?

Genelde Müslümanların yaklaşımı Hz. İsa’nın 
ve diğer peygamberlerin Kur’an’da zikri, Hz. Mu-

hammed’in (s.a.v.) peygamberliğinin tescili ve 
tasdiki amaçlı olduğu yönündedir. Ama bana gö
re bu anlayış yanlıştır. Kur’an’da önceki Peygam
berler-, Peygamberimizi tasdik değil tebşir eylemiş, 
Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) ise önce
ki peygamberleri tasdik ve sıratı müstakim’in ta
kipçisi olduğunu ilan etmiştir. Ve ilan etmesi Yü
ce Rabbimiz tarafından emredilmiştir. Nitekim 
Yahudilere:

“Elinizde bulunan Tevrat’ı tasdik edici olarak indirdi
ğim Kur an a inanın ve onu inkar edenlerin ilki siz ol
mayın. Ayetlerimi az bir pahaya satmayın; yalnızca 
benden korkun!
Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin. 
Namazı kılın, zekatı verin, (A llah’ın emrine) boyun 
eğenlerle boyun eğin.
İnsanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur mu
sunuz? Kitabı okuyup durduğunuz halde düşünmez mi

siniz?” (B a k a r a : 4 1 - 4 4 )

diye buyurmaktadır Yüce Rabbimiz.
Allah katında tek bir din vardır. Bu da “A l

lah’ın dini”dir. Tüm peygamberler, o dinin tebliğ- 
çileridir. İsa’ya tabi olanlara “Nasranî” denilmesi 
“Yardımcılar” anlamında “Allah’ın dinine yardım 
edenler” manasında kullanılmıştır. Musa’ya tabi 
olanlara “Yahudi” denilmesi “tevbe edip, hakka 
dönenler” anlamında kullanılmıştır. Müslümanla- 
vs. bu adın verilmesi de Allah’a “teslim olanlar” 
manasına gelmektedir.

“Dini ayakta tutun ve onda grup grup ayrılmayın, diye 
A llah’ın Nuh’a tavsiye ettiğini, sana da vahyettiğimizi, 
İbrahim’-e, Musa’ya ve İsa’ya tavsiye ettiklerini, size de 
dinin kuralları yapmıştır. Müşrikleri davet ettiğin şey, 
onlara ağır gelir. Al-lah, dilediğini kendine seçer ve 
kendine yönelen kimseye yol gösterir. “ (Şûra: 13)

“ed- Dîn” tabiri, Adem’den Muhammed’e (sav)
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kadar bütün Peygamberlerin mesajlarını üzerine 
bina ettikleri yapının adıdır. Yani Allah ayrı dö
nemlerde, birbirinden ayrı dinleri insanlara gön
dermemiştir. Her dönem aynı özü o günün insa
nın anlayacağı bir dil ile iletmiştir. Yukarıdaki 
ayetin Yahudilere hitap ettiğini ve verilen emirle
rin Yahudiler için zaten yapılması gerekli şeyler 
olduğunu bilirsek, biz Müslümanlara hitap eden 
ayetlerle içerik yönünden hiçbir fark olmadığını 
da görürüz.

“...Ayetlerim i az bir pahaya satmayın; yalnızca ben
den korkun!
Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin. 
Namazı kılın, zekatı verin, (Allah’ın emrine) boyun 
eğenlerle boyun eğin.
insanlara iyiliği emredersiniz de kendinizi unutur mu
sunuz? Kitabı okuyup durduğunuz halde düşünmez mi
siniz?” (Bakara: 42-44)

Bilindiği gibi, Hz. İsa’nın doğumu, tarihin dö
nüm noktasıdır. Artık ondan sonra her şey Hz. 
İsa’nın doğumundan sonra (M .S.) ve Hz. İsa’nın 
doğumundan önce (M.O.) diye anılır olmuştur.

Acaba Hz. İsa’nın doğumunu bu denli önem
li kılan şey onun babasız olarak dünyaya gelmesi 
midir; yoksa onun Rabbinden getirdiği mesajların 
muhtevası mıdır?

Hz. İsa’nın doğumu ile ilgili olarak Kur’an bize 
şu bilgiyi veriyor:

“Melekler demişti ki:
-Meryem, Allah sana kendisinden bir sözü, adı Mesih, 
Meryem oğlu İsa, dünya ve ahirette itibarlı ve öncüler
den olacak (bir evlat) müjdeliyor.
O, insanlarla beşikte iken de yetişkin iken de konuşa

caktır ve O, iyilerden biridir.
Meryem, şöyle dedi:
-Rabbim bana bir beşer dokunmamışken nasıl çocu
ğum olabilir? Melekler: (şöyle cevap verdiler)
-İşte böyle, Allah neyi dilerse yaratır. Bir işin olması
nı dilediği zaman ona “ol” der ve olur.
O ’na kitabı, hikmeti Tevrat ve Incil’i öğretecektir ve 
O ’nu İsrailoğulları’na peygamber olarak gönderecek
tir...” (Â l-i İmran: 45-48)

Hz. İsa’nın bir İslam Peygamberi olduğunu şu 
ayeti kerime açıklıyor:

“müslimun” Müslümanlar” demektir.
Ne yazık ki, bugün dünyanın etkili ve önemli 

bir kesimi tarafından kendisine inanılan ve adına 
insanların savaştığı İsa’ya kendi çağında inanan
ların sayısı bir elin parmaklarını neredeyse geçme
yecek kadardı. Kendilerine Allah’ın dinini açıkla
yan ve daha önceki hataları dolayısıyla kendileri
ne haram kılınan bazı şeyleri helal kılmak üzere 
gönderilmiş elçisini İsrailoğulları yalanladılar ve 
onu öldürmeye kastettiler. Allah Hz. İsa’yı Yahu- 
dilerin anlamsız ve cahilce saldırısından korumuş 
ve kurtarmıştı. Onu asmak için harekete geçen 
inkarcılar onun yerine ona benzeyen birini asmış
lardı.

“Allah’ın Resulü Meryem oğlu İsa Mesih’i biz öldür
dük, demeleri sebebiyledir. Oysa Onu öldürmediler, 
asmadılar da. fakat onlara öyle gösterildi, ihtilaf ettik
leri konuda şüphe içindedirler. Onların zanna uymak
tan başka bir bilgileri de yoktur. Kesinlikle Onu öldür
mediler.
158. Aksine Allah, Onu kendi katma yükseltti. Allah, 
azizdir, hakimdir.” (Nisa: 157-158)

Burada üzerinde yanlış yorumlar yapılan bir 
-ayeti-de-burada-zikretmek gerekir:—

“İsa, onların küfrünü hissedince:
-Allah uğrunda bana yardımcı olacak kim vardır? de
di. Havariler de şöyle cevap verdiler:
-Biz Allah’ın (dininin) yardımcılarıyız, Allah’a inan
dık, müslüman olduğumuza şahit ol! “ (Â l-i İmran: 52)

Havarilerin İsa’nın davetine icabet cümlesinin 
sonu: “veşhed bi ennâ muslimûn” şeklindedir.

“Kitap ehlinden, ölmeden önce ona kesin olarak ina
nan olursa, O, kıyamet günü onlara şahitlik eder .” 
(Nisa: 159)

Bu ayeti: “Kitap ehlinden hiçbir kimse yoktur 
ki, ölmeden önce ona (İsa’ya) iman etmiş olma
sın. Kıyamet gününde o, onlara şahitlik edecek
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tir ” şeklinde çevirenler ve ^ölmeden önce” kısmi" 
nı da Isa’ya râci kılanlar, Hz. İsa’nın ölümsüzlüğü' 
ne inanıyor ve 2000 yddır Allah kalında yeryüzü
ne gönderileceği zamanı beklediğini ve o gelince 
herkesin ona inanacağını zannediyorlar. Oysa, 
Allâhu Teâlâ Hz. İsa ile ilgili diğer ayetlerde onun 
ölmüş olduğunu açıklıyor:

“Allah, İsa’ya şöyle buyurmuştu:
-Ey Isa, seni vefat ettireceğim ve seni katıma yükselte
ceğim. inkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sa
na tabi olanları kıyamet gününe kadar inkar edenlerin 
üstünde tutacağım. Sonra bana döneceksiniz. Sizin 
aranızda, hakkında ihtilaf ettiğiniz konularda hüküm 
vereceğim.” (Âl-i İmran: 55)

Demek ki İsa ile ilgili iki farklı inanç aynı an- 
da yaşanıyor. Birincisi, onun Müslümanların değil 
Hıristiyanların peygamberi olduğu ve onun öğre- 
tilerinin bizi çok alakadar etmediği yönünde, 
İkincisi ise, onun yeniden dünyaya döneceği ve 
dünyayı kurtaracağı, tüm Hıristiyanları yeniden 
ama doğru bir inançla kazanacağı biçiminde. As
lında bir üçüncü yorum ise, Hz. İsa’nın da Meh- 
di’ye katılacağı ve bir nevi bir Peygamberin, baş
ka bir Peygamberin tabisine tabi olacağı şeklinde.

Tüm bu yaklaşımları hak dinin farklı zaman 
dilimlerinde dejenerasyonundan sonra onlara ina
nanlar arasında üstünlük mücadelesi kapsamında 
değerlendirmek gerekir.

Bugün Hıristiyanların özlemle, Müslümanların 
ise kıskançlık ve kendilerini tasdik için gelmesini 
merakla bekledikleri İsa aslında içimizde...

Ama o Isa ne Hıristiyanların ne de Müslüman
ların umurunda. Isa, örnek yaşamı ve kişiliği ile, 
mirası ile aramızda. Her ne kadar, İncil tahrif edil
miş, tevhid yerine teslis ikame edilmiş olsa da, bu
gün medeni batının mayasında Hz. İsa’nın izlerini 
aramak gerekir. Incil’in bugünkü versiyonlarında 
bile İsa bir barış peygamberidir. Oysa bin yıllar, 
İsa adına savaşların ve katliamların yapıldığına 
şahittir.

Bugün Hıristiyan dünyası, Hz. İsa’nın öğretile
ri gereği herkesten çok barış ve huzur istemesi ge
rekirken, ürettikleri korkunç silah ve bombalarla 
dünya’da milyonlarca insanın bir anda ölmesine 
neden olmuş, ilk atom bombasını kullanmış, kim
yasal bombaları denemiş bir dünyadır.

Hz. İsa’ya inanan batının tüm dünya üzerinde 
maddi bakımdan tartışılmaz bir üstünlüğünün ol
duğu günümüzde, izlediği yanlış politikalar sonun
da kendisine yeni düşmanlar üretiyor ve özgürlük

alanını her geçen gün daraltıyor» Oysa, günümüz 
de ABD ve batı’nm yapamadığını Osmanlı yüzyıl
lar boyunca başarıyla uygulamış,■ H z-İsa’nın, Hz. 
Muhammed (s.a.v.)’ den farklı olmayan mesajla
rının özünü kavramıştı. Adaleti ve saadeti arayan, 
Osmanlının şefkat kanatlarının altına girmeye 
can atmıştı.

Bugün Hıristiyan dünyası Hz. Isa’nın mirasını 
anlamadığı, terk ettiği ve yetim bıraktığı gibi, İs
lam dünyası da, ellerinden her türlü güç ve kuv
vetlerini söküp alan ve kanını emen bir sülük gibi 
gördüğü Hıristiyan dünyasına karşı büyük bir hınç 
duymaktadır, içinde beslediği korkunç kin ve aşa
ğılanma duygusu altında inanç ve duygusal yön
den de parçalanma yaşamaktadır.

Neticede özde aynı inancın evlatları, reaktif 
ve tepkisel eylemlerle birbirlerini yok etme müca
delesi vermektedirler. Oysa kendinden başkasına 
hayat hakkı tanımayan hiç bir inanç ilelebet ka
im olamaz. Hz. İsa’nın da Hz. Muhammed’in de 
ortak çağrısı “özgürlük”tür, “barış”tır, “ihya”dır, 
“ıslah”tır. “imha”nın Allah’ın kitabında yeri yok
tur.

“De ki:
-Ey kitap ehli, “Allah’tan başkasına kulluk etmemek, 
O’na hiç bir şey ortak koşmamak ve birbirimizi Allah’tan 
başka Rabler olarak benimsememek” üzere bizimle sizin 
aranızda ortak bir söze gelin!” (Âl-i İmran: 64)
“Dinde zorlama yoktur. Hak yol, batıl yoldan apaçık ay
rılmıştır. Kim tağutu tanımayıp, Allah’a iman ederse, 
muhakkak ki o (kimse) kopması mümkün olmayan en 
sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitendir, 
hakkıyla bilendir.
Allah, iman edenlerin velisidir. Onları karanlıklardan 
aydınlığa çıkarır. Küfredenlerin velileri ise tağuttur. 
Onları aydınlıktan, karanlığa çıkarırlar. İşte onlar, 
ateş arkadaşlarıdır. Orada sürekli olarak kalacaklar
dır.” (Âl-i İmran: 256-257)

Tağut, siyasi ve dini anlamda doğru ve adaleti 
şaşırmış, azmış ve sınır tanımaz hale gelen kimse 
demektir. Bu ülke, grup veya birey olabilir.

İnsanlar, tağutlaşmaya başladıklarında, kendi
lerini Alemlerin Rabbinin yerine koyarlar ve 
onun adına dünyaya nizâmat vermeye koyulurlar. 
Ama sonuçta buldukları sadece şeytanların ayart
ması ve karanlıklardır. Onların karanlığını aydın
latan şey güneş değil, ateştir. Hem yanarlar, hem 
yakarlar...

O halde Kur’an’a kulak verelim:

“ Ey iman edenler! Hep birden esenliğe/kurtuluşa da
hil olun, şeytana ayak uydurmayın, o sizin apaçık düş
manmızdır.” (Bakara: 208)
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PROFESÖR SADEDDİN ÖKTEN’LE
CELÂL HOCA ÜZERİNE...

ABDULLAH YILDIZ

Kafamdaki bu ve benzeri sual
lerin, cadde ve sokak tabelalarını 
gözlerimle takip etmeyi unuttur
duğunu Göztepe SSK Hastane- 
si’ne gelincefarkediyertım. Ney
se ki, kısa bir aramadan sonra ad
rese ulaşıyor ve Prof. Dr. Saded- 
din Okten Hoca’nın kapısını ça
lıyorum. Kibar bir İstanbul beye
fendisi, nazik bir bilim adamı bu
luyorum karşımda. Beni müteva

K
arla karışık yağmura şiddetli lodosun eşlik 
ettiği, ağaçlarda kalan son sarı yaprakların 
havada uçuştuğu soğuk bir İstanbul akşa

mında E-5 karayolunda ilerlemeye çalışıyorum. 
Arabayı sarsacak ölçüde fırtınaya dönüşen rüzgâr 
trafiği hayli yavaşlatmış durumda; bereket ki ben 

■ Kartal-Harem istikametinde yol alıyorum. Dışarda- 
ki havaya inat, mutad kış hastalığı gribin etkisiyle 
içerde terliyorum...

Erenköy’e yaklaşırken Celâl Hoca’nm bir fotoğ
raf karesindeki silueti canlanıyor zihnimde; sırtın
daki kaim paltosu ve başındaki beresiyle... Biraz
dan mahdumları Sadeddin Ökten Beyefendi ile 
merhûm ve mağfûr Celâl Hoca üzerine konuşmayı 
planlamış olmam ve gün boyu konuşmaya ilişkin 
bazı notlar almış olmam sebebiyle Hoca’yı hayal 
dünyama iyice resmetmiş bulunuyorum. İlk kez 
mülaki olacağım Sadeddin Hoca, acaba sîmâen ba
basını andırıyor mu? Acaba, kendilerinde muhte
rem pederlerine ait başka resim
ler var mı? Onu yeterince tanı
mak için, hazırladığım notların 
dışında başka ne gibi sorular so
rabilirim?

zı çalışma odasında kabul buyuruyor. Oldum olası 
hayranlık duyarım, ilim ehlinin ve erbâb-ı kalemin 
sürekli birşeyler ürettiği bu tür münzevî mekanla
ra... Kitaplar, kağıtlar, dosyalar arasında geçirilen 
zamanları, en verimli demler olarak görürüm hep...

Sadeddin Hocama, musahabemizin hangi min- 
vâl üzre gitmesini arzuladığımı izah ederken, etrafta 
Celâl Hoca’ya ait hatıralar olabileceği umuduyla, 
kitaplık raflarına, duvarlara kaçamak bakışlar fırla
tıyorum. Nihayet dayanamayıp, sohbete başlama
dan, Celâl Hoca’ya ait bir resim varsa, resminin ya
nında bir fotoğrafını alıp alamayacağımı soruyo
rum. Sadeddin Hoca, kibarca durumu izah ediyor: 
“Rahmetli, Cenâb-ı Peygamber’in sûret meselesini 
hoş karşılamadığını söylerdi; biz de bu yüzden du
varlara resim asmıyoruz; ama sakladığımız bazı re
simleri var.. .” Kurucusu olduğu İmam-Hatip okulu
nun müdürü iken çekilmiş bir fotoğrafını inceliyo
ruz birlikte; başındaki beresiyle boynundaki krava
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tın nasıi bir tezat teşkil ettiği daha ilk bakışta farke- 
diliyoı. “Rahmetli beresini, mcMiiııi cvue uç çıkar
mazdı” diyor Sadeddin Hoca ve devam ediyor; “za- 
ten o eski döneme ait kıyafetini hiç değiştirmedi; 
evde sürekli Şam hırkası ve entari giyerdi. Sade ve 
temiz giyinir, kılık-kıyafete pek önem vermezdi. O 
nesil için önemli olan dış görünüş değil, ilim ve hiz
m etti...”

Söz-sohbet eskilere; daha eskilere uzanıyor ve 
Gürcüzâdelerden Mahmud Celâleddin Bey’in 
meşhur “Celâl Hoca” haline geliş serüvenini ko
nuşmaya başlıyoruz: __________________________

‘Bana Kitabım Öğret; Dîninin Dellâlı Olayım!’

1882 Trabzon doğumlu Mahmud Celâleddin, aile 
olarak köklü bir ilim geleneğine sahip: Dedesi 
Ömer Fevzi Efendi, Çarşı Camii imamı; babası Sa
lih Zihni Efendi de annesi Güller Hanım da hâfız-ı 
kelâm. Daha altı-yedi yaşlarında, annesi her akşam 
uyuturken kulağına Kur’ân okumak sûretiyle hıfzını 
tamamlamış M.Celâleddin. Kelâmullah’a küçük 
yaşlarda âşinâ oluş, zamanla “aşk”a dönüşmüş. O 
yıllarda, bir Ramazan günü lâtif sesli bir hâfız efen
dinin okuyup açıklamasını yaptığı Kur’ân’dan öyle
sine etkilenmiş ki; yüreciğinin tâ derûnundan şu 
duâyı yapmış: “Ya Rabbi, eğer bana Kitab’ının di
lini öğrenmeyi nasib edersen, ölünceye kadar se
nin dîninin dellâlı olurum.”

Duâ istemek demektir; bir şeyi yürekten, gönül
den arzulamak... Rabb Teâlâ onun bu duâsını kabul 
buyurur; Mahmud Celâleddin mektep, medrese, 
Dârü’l-Muallimîn, Dârü’l-Fünûn derken Arapça 
muallimliğine kadar gelir. Trabzon’da rüşdiye(orta- 
okul) ve idadiye(lise)yi okurken bir yandan da 
medreseye devam edip icazet alır. 17 yaşında İstan
bul’a gelerek Çapa’daki Dârü’l-Muallimîn’de öğ
retmenlik tahsiline başlar. Soğuk ve izbe bir handa 
kalır; oldukça kötü şartlarda. Geceleri ders çalış
mak için ışık bulamaz; çoğu zaman tuvaletteki ida
re lambasını alıp kullanır, tekrar yerine koyar... 
Son sınıfta iken, ünlü Arap edebiyatı üstadı Şevket 
Bey’in ıahle-i tedrisinde Arapça’nın inceliklerini 
öğrenir. Arapça’yı, onun fesâhât ve belâğâtını kav
ramadan Kur’ân’ın dili öğrenilebilir mi? Celâleddin 
Bey, duâsını dilinin ucuyla değil hem yürekten yap
mış hem de üzerine düşen görevi yerine getirmek 
için bütün gücünü kullanmış. Duâ böyle gerektir...

“Hocası Şevket Bey’den tam üçbin Arapça be
yit okuyup ezberlemiş ve bunları kırmızı mürekkep

le defterine bizzat kaydetmiştir” diyor Sadeddin 
Hoca ve bu kıymetiı hazîneyi ozenie sakladığını ifa
de ediyor. “Sadece Arap edebiyatı değil, Türkçe, 
Farsça divanlar da okurdu. ‘Başucumda üç divan 
durur’ derdi: Fuzûlî, Hâfız-ı Şirazî ve İbn Fâris. Bize 
çeşitli beyitler öğretir, okuduğu aruzların veznini 
bulmamızı isterdi. Beş-altı yaşlarımda ezberlediğim 
bir beyit hâlâ hatırımdadır:

Kanâdı bitse bir mûrun, sanır hayra işarettir.
Velâkin bilmez ânı kim, zevaline delâlettir.
(Kanadı çıkan karınca onu hayra işaret zanne

der; lâkin ölümüne delâlet olduğunu bilmez.)”
Hoca’yla sohbetimiz giderek koyulaşıyor. Bir 

yandan kahvelerimizi yudumlarken, Sadeddin Bey, 
babası Celâleddin (Ökten) Hoca’dan hareketle, o 
neslin ev sohbetlerinde çocuklarına nasıl bir terbi
ye verdiğini örneklendiriyor. “Mahir (İz) Hoca, kü
çücük torununa Elhân-ı Şitâ’yı ezberletmişti. Bir 
akşam gittiğimizde okutmuş ve ‘söyle bakim, surûd- 
u şeydâ ne demektir?’ diye sormuş, o da takır takır 
cevabını vermişti.”

Bu arada, M.Celâleddin Hoca’nın ders ve feyz 
aldığı hocaları tesbit etmeye çalışıyorum: (Bel ağrı
sı çeken Sadeddin Hoca, tahta sandalyesinde biraz 
rahat bir pozisyon almaya çalışıyor; kibarlık ve ne
zaket timsali o eski neslin geleneğini yansıtırcasına, 
kendisinden ondört yaş küçük misafirinden izin is
teyerek bacak bacak üstüne atıyor. Celâl Hocala
rın, Mahir Hoca’ların dizleri dibinde yetiştiği her 
hâlinden belli bir ilim ve gönül adamıyla karşı kar
şıya olmak beni ziyadesiyle mesrûr ediyor.) Eğitim, 
terbiye, kültür elbette bir yaşama biçimi, bir gele
nek. Ve Celâl Hoca bu geleneğin önemli temsilci
lerinden biri. Dârü’l-Fünûn’da Edebiyat Fakültesi
nin Felsefe bölümünde tahsilini sürdürürken Meh
met Akiften Edebiyat, Mustafa Asım Efendi’den 
tlm-i Kelâm, İzmirli İsmail Hakkı’dan Yeni llm-i Ke
lâm, Muğlalı Ali Rıza Efendi’den Fıkıh ve Fıkıh Usû
lü tahsil etmiş. Ayrıca Ali Fuad (Türkgeldi) ve Ba- 
banzâde Ahmed Naim beylerden de kendi alanla
rında feyz almış. Bu arada Cebir öğrenmiş, çok iyi 
düzeyde Fransızca öğrenmiş; çok sayıda siyer ve ta
rih kitabı devirmiş.

1911 ’de Dârü’l-Fünûn’dan mezun olan M.Celâ- 
leddin Bey, 1912’de İstanbul-Galatasaray Sulta- 
nî(lise)sinde Arapça muallimidir artık... Arapça 
öğretiminde çok titiz ve hassas bir hocadır; “Arap
ça Kur’ân’m lisanıdır; ihmâle gelmez” der. Bu yıl
larda “Celâl Hoca” unvanı ile şöhret bulur...

88 Ümran-Ocak ■2004



CELAL HOCA ÜZERİNE / YILDIZ

İmam-Hatip “Kursu”ndan “Okulu”na

1910’lu yıllar gerçekten de her açıdan netâmeli se- 
nelerdir. Trablusgarb ve Balkan savaşlarının ardın
dan I. Dünya Savaşı ve koskoca bir imparatorluğun 
çöküşü gelir. Düvel-i Muazzamanın insafsızca par
çaladıkları Osmanlı’nın enkazı üzerinde Türkiye 
Cumhuriyeti kurulur. Ancak Cumhuriyet, tam bir 
“medeniyet kmlması” anlamına gelir insanımız 
için... Kendi kültür ve medeniyet köklerinden ra
dikal biçimde koparılan topluma a’dan z’ye yeni ve 
yaban bir hayat tarzı dayatılır. Birçok siyasi, huku
ki ve sosyal kurumla birlikte eğitim kurumlan da 
köklü değişime tabi tutulur.

1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu, Maarif Veka- 
leti’nin “yüksek diniyat mütehassıslan(din uzmanları) 
yetiştirmek üzere Dârül-Fünûn’da bir ilahiyat Fakülte
si tesis ve imamet ve hitabet(imamhk ve hatiplik) gi
bi hidemât-ı diniyenin(dini hizmetlerin) ifası vazifesi ile 
mükellef memurların yetişmesi için de ayn mektepler 
küşâd etmesini(açmasını)" öngörür. 1925’te açılan 
İstanbul İmam-Hatip mektebinde Arapça dersine 
başlar Celâl Hoca. Ancak ertesi yıllarda sayıları iyi
ce azaltılan İmam-Hatipler 1930’da tamamen kapa
tılır. Tevhid-i Tedrisat’ı eleştirdiği için bir ara göre
vinden alınıp tekrar iade edilen Celâl Hoca, 
1947’de Vefa Lisesi’nden emekli oluncaya kadar, 
İstanbul’un çeşitli liselerinde Edebiyat ve Felsefe 
dersi öğretmenliği yapar.

Bu yıllar toplumun adeta “ciin”den ve “dini gö- 
rünürlük”ten tamamen yalıtıldığı dönemlerdir. S i
yaset, eğitim ve fikir hayatı tamamen masonların 
elindedir. (Sadeddin Hoca’nın aktardığına göre, 
masonların üstadı M.Kemal Öke, bu sıralarda Celâl 
Hoca gibi kıymetli bir entellektüele masonluk tek
lif eder. Hoca’nın cevabı çok nettir: “Ben cehen
neme seccâde seremem”.) 1940’lı yılların ‘Şeflik 
Devri’nde ise, artık cenaze namazı kıldıracak hoca 
bile bulunamaz, handiyse cenazeler ortada kalır ol
muştur. Halk Fırkası’nın milletvekilleri dahi dini 
hayatın bu denli budanmasını eleştirerek, “bu kadar 
da olmaz; cenazeleri kaldıracak hoca bulamıyoruz” de
mek zorunda kalmışlardır.

İmam-Hatip Kursu projesiyle ilgilenmektedir. Halk 
Partisi (Şemseddin Günaltay) Hükümeti de artık, 
hiç olmazsa cenazeleri kaldıracak kadar bir bilgiye 
sahip din adamları yetiştirmeye sıcak bakmaktadır. 
Böylece 1948’de on aylık bir “İmam-Hatip Kur- 
sü ’nun açılması sağlanır.

Küçük Langa’da açılan ilk kursun müdürlüğünü 
ve din dersi hocalığını yapar Celâl Hoca. İmam- 
Hatip kursu ilerisi için bir başlangıç olduğundan 
mutlaka başarılı olmak zorundadır. Ali Rıza Sağ
man ve Zekai Konrapa gibi hocalarla birlikte ola
ğanüstü bir gayret sarfeder; ama öğrenci bulmakta 
müşkilat çekilir. Halkta korku, endişe ve istikbale 
dair belirsizlikler sürmektedir. Hoca, emekli ma
aşından ayırmak sûretiyle kahvehanelerden adam 
toplayarak yeterli öğrenci sayısına ulaşır. (Sadeddin 
Bey, ilk talebelerden pala bıyıklı tornacı Ali Usta’yı 
hiç unutmadığını belirtiyor.)

1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi 
üzerine, Hoca derhal “7 Senelik İmam-Hatip 
Okulu” projesinin hazırlıklarına başlar. Yeni Milli

II. Dünya Savaşı sonrası dünyada esen demok
rasi rüzgarlarını ve içerde toplumsal tepkinin bir 
patlamaya dönüşmesi ihtimalini dikkate alan Halk 
Partisi iktidarı, yer yer yumuşama sinyalleri verme
ye başlamıştır. 1946’da ilk kez çok partili hayata ge
çilmesiyle kurulan Demokrat Parti de halkın dini 
taleplerini dillendirmektedir. Celâl Hoca, o sırada

Eğitim Bakanı Tevfik İleri ile defalarca görüşerek 
hazırladığı ve programlarını oluşturduğu 7 yıllık 
İmam-Hatipler için lâyihasını sunar. O sıralarda, 
İmam-Hatiplerde bile olsa Arapça derslerinin oku
tulmasına karşı çıkan hâlâ güçlü bir muhalefet var
dır. Nihayet merhum İleri’nin “Arapça okunmayan 
İmam-Hatip mekteplerini kabul etmem" diyerek kesin
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bul edilir ve 1951’de 7 yıllık İmam-Hatipler açılır. 
İstanbul-Vefa’dsraçılan ilk İmam-Hatip Okulu’nun 
kurucusu ve müdürü yine Celâl Hoca’dır. Oradan- 
buradan kırık dökük sıralar, malzemeler bularak 
okulu hizmete sokar. Bu esnada Hoca 70’indedir. 
Onun bu yaşta bu heyecan ve gayretini görenler 
hayranlıklarını gizleyemezler. Bir tanıdığı ‘‘Hocam, 
bu yaşta bu gayret! Maşaallah!” dediğinde; “Ah ev
ladım, aşk , aşk! Siz de bir âşık olun da görün!” di
ye nükteli ve düşündürücü bir cevap verir. Bu bü
yük hizmetleri nedeniyle Celâl Hoca “İmam-Hatip  
okullarının bânîsi ve maddi-manevi rehberi” ka
bul edilir.

Yeni İlm-i Kelâm, Yeni Fıkıh, Yeni Ahlâk

Celâl Hoca’mn hizmetleri burada bitmez. İmam- 
Hatip okulundan sonra, 1959’da (o sıralar Fındık
lı’ela, Mebusân yokuşu üzerinde) açılan İstanbul 
Yüksek İslam Enstitüsü’nde İlm-i Tevhîd ve îlm- 
i Kelâm hocalığı da yapar. Verdiği derslere büyük 
bir ciddiyetle hazırlanır. 1961’de rahlesinin başında 
ertesi günün dersine hazırlanırken vefat eder(Allah 
gani gani rahmet eylesin).

Hoca, o yıllarda yeniden canlanmaya başlayan 
İslâmî fikir hayatının sağlam ve sahih temeller üze
rinde filizlenmesine de büyük katkılarda bulunur: 
Her mecliste ve her fırsatta bildiklerini anlatır. 
Grup halinde ve tek tek verdiği dersler hayli fazla
dır. Bunlardan Soğanağa camiinde verdiği İhyâ 
dersi yaklaşık on yıl sürmüştür. Kanlıca’da sayfiye
de iken bile boş durmaz, hem özel ders verir hem de 
grup sohbetleri yapar. Sadece kâliyle değil, hâliyle 
de insanları eğitir. Özü-sözü bir olan bir nümûne-i 
imtisâldir o ...

Ona göre, İslâmî düşüncenin ve İslâmî hayatın 
yeniden inşâsı zaruridir; bu da şu üç şarta bağlıdır: 
Yeni bir İlm-i Kelâm, yeni bir Fıkıh / Usûl-ü Fıkıh, 
yeni bir Ahlâk. (Hoca’nın aşağıdaki görüşleri, Mus
tafa Özdamar’ın Celâl Hoca (1995) adlı belgesel 
eserinden özetlendi.)

“Allahsız kâinat, ruhsuz insan, cevhersiz madde” 
olarak tanımladığı pozitivizm cereyanına karşı imâ
nı koruyup pekiştirecek bir yeni İlm-i Kelâm’a ih
tiyaç olduğunu vurgular; İzmirli İsmail Hakkı’nın 
Yeni îlm-i Kelâm’ını çok önemser; ama nübüvvet 
bölümünü ihtiva edecek olan üçüncü cildi yazılma
dığından bu eseri eksik görürdü.

Günümüzün yeni problemlerine (banka, vergi, 
sigorta vs.) İslâmî esaslara uygun cevaplar üretecek

bir yeni IFılviH vc Usûl ü Pildim  gerekli olduğunu 
söylerdi. Sorunların çözümünde “T elfîk”in iyi so- 
nuçlar vereceğine inanır, üstadı İzmirli’nin şu fikri
ni hep tekrarlardı: “Cemiyeti bir mezhebe bağlamak 
onu darlığa düşürmektir. Bir insan şahsi hayatında bir 
mezhebe bağlı kalabilir. Fakat bunu bütün bir cemiyete 
teşmil-etmek cemiyeti darlığa düşürebilir.” Usûl-ü 
Fıkh’a dair yazılan eserler arasında Keşf-i Pezdevî’yi 
ve el-Muvafakât’ı çok beğenirdi.

Bizde şahsî ahlâka dair birçok eser yazıldığını 
(Gazali’nin İhyâ’sı, Birgivî’nin T arikat-ı Muhamme- 
diye’si vb.), ama sosyal problemlere tekabül edecek 
bir yeni ahlâk kitabına ihtiyaç olduğunu söylerdi. 
Bu çerçevede Ezher ulemâsından Abdullah Draz’m 
La Moral du Qor’an adlı eserini çok takdir ederdi; 
kitabı Türkçe’ye çevirmeyi düşünüyordu.

Hoca Tefsir, Hadis, Siyer ilimleri konusunda da 
kafa-yormuştu. Tefsirde mücerred reye başvurmak
tan sakınır, rivayet tefsirlerine müracaatı önerirdi. 
Hadiste uydurma, zayıf ve çürük rivayetlerin kuv
vetli rivayetlerden ayrılmasına önem verirdi. Siye
rin ise, tarih metodundan ayrı olarak Peygamberi
mizin şahsiyetini ve örnek ahlâkını ortaya koyacak 
tarzda işlenmesi gerektiğini savunurdu.

Celâl Hoca, tasavvuf ehline de uzak değildi: 
Kenan Rıfai’ye Fransızca öğretmiş ve bir süre dergâ
hına gitmişti. Karagümrük’te Fahreddin Efendi’ye 
intisab etmişti; sonraları ise Mehmed Zahid Kotku 
ile irtibat kurmuştu. Oğlu Sadeddin Bey’in ifadesiy
le, “o neslin cami ile tekkeyi meczeden bir özelliği 
vardı; zira tekkeden camiye mahviyyet akıyordu, ca
miden ise tekkeye disiplin geliyordu.”

Celâl Hoca’nın o ydların ilim ve fikir adamları 
ile yazarları üzerinde büyük etkilerinin olduğunu da 
ilave etmeliyiz: Mahir İz, Nurettin Topçu (Saded- 
din Hoca, bu iki şahsiyetin kendisi üzerinde büyük 
emekleri ve hakları olduğunun altını çiziyor), Mah
mut Bayram, Bekir Topaloğlu, Saim Yeprem, 
M.Şevket Eygi, Uğur Derman ve diğerleri. Hoca, 
yazılı eser bırakmadı; sadece ikiyüze yakın deftere 
kaydettiği notlar... Ama en önemli eseri, İmam- 
Hatip nesli... Binlerce İslâm hizmetkârım yetişti
ren, halkımızın yeniden İslâmî kültür kökleriyle ta
nışmasına büyük katkıda bulunan, seküler temele 
dayalı hayat tarzına karşı alternatif bir hayat tarzını 
üretip yaşanır hale getiren ve bu yüzden de bazı 
çevrelerin bitmeyen husûmetini üzerine çeken 
İmam-Hatip okulları...

Sana duâcıyız Celâl Hocam; binler, yüzbinler 
sayısınca... H
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E
stetik kuramcıları, sanat
çının ve sanat eserlerinin KAFKA:
politik düşünüş ve davra

nış biçimleriyle ilişkilerinin ne- 
ligini ve nasıllığını sorunlaştır- 
mışlardır. İçtihadlarm muhtelif 
olduğu sanat ve politika ilişkisi 
konusunda ortadoks bir mezhe
bin oluşması imkansız. Apolitik 
zamanlarda yaşadığımız söylen
mesine rağmen apolitik sanatçı
ların ve sanat eserlerinin tüm 
eleştirilerin ötesinde bizatihi po
litik oldukları; politik tavır takı
nan sanatçıların ise çoğu zaman 
groteks ve banal eserler verdiği 
göz önünde tutulursa sanat-poli- 
tilca ilişkilerinin çözümlenmesi
ne ve anlaşılmasına yönelik ça
baların çoğu zaman arafta kal
ması mukadderdir. Ayrıca ultra- 
politik, a-politik ve depolitize 
sanatçıların groteks ve banal sa
nat eserlerinin popülerleştirilmiş 
harem dışmdakilerinin cemaatçi 
bir okur havzasının dışına çıka
bildiğini görmek olanaksızdır. 
Ü ç tarzın nitelikli izdivacının 
ürünü eserler ise cemaat dışında 
okuyucu bulabilmektedir.

Tarihin başladığı ama hiçbir 
zaman uzaklaşmadığı coğrafya
mızda yeniden evine dönen tari
hin mağlubiyetinden kurtulama
mış yaralı benlikleri müslüman- 
larm küresel lortların ve siyo- 
nistlerin işbirliğiyle suskunlaştı
rılmaya çalışıldığı bir tarihsellik- 
te edebiyat-politika, sanatçı ide-

açısmdan Kafka’mn örnek ve il
ginç bir portre olduğu kuşkusuz. 
Franz Kafka’mn politik fikriyatı
nın izlerinin sürülmesi onun ve 
eserlerinin yalnızca kafkaesk ha- 
let-i ruhiyye’den ibaret olmadı

BİR SİYONİST EDEBİYATÇI

MUSTAFA ALDI

ğını aksine politik siyonizmin 
henüz bedenleşmediği bir za
man diliminde yaşayan Kaf- 
ka’nın bütüncül portresinin 
oluşturlması bakımından önem
lidir.

Kafka’nm Yaşamı

Kafka modernleşme sürecinin 
özellikle de ulus-devletleşme sü
recinin yıkıcılığının ve yapıcılı
ğının eş süremli işlediği politik 
bir coğrafyada Prag’da dünyaya 
geldi. Prag anlamını doğrularca- 
sına yahudiler için eşik bir me
kan olmuştur. Efsaneye göre; ka
vimler göçü esnasında ikislav 
kavminin liderliğini yapan Çeh 
ve Leh isimli iki kardeşin yerle
şecek bir mekan arayışının sonu
cunda Leh dede tarıma elverişli 
(Polonya) Lehistan’da, çeh dede 
ise daha güzel bulduğu güneye 
yerleşmiştir. Çeh dedenin ölü
münden sonra ülkeyi mistik 
prens Libuşe yönetmiş ve rüya
sında gördüğü yere “eşik” anla-

tur. (Aymaz 2003:19)
Batı Avrupa yahudileri öz

gürleşme ve asimilasyon politi
kaları sonucunda; Ortaçağda ba
zı Avrupa kentlerinde oluşturul
muş gettolardan çıkarak bulun

dukları ülkelere entegre olmaya 
çalış- mışlardır. (Boyer: 1992:23- 
25) Prag gettoların bulunduğu 
bir kenttir. Taşrada bulunan ya- 
hudilerin asimilasyon politikası
nı benimseyerek göçe başladık
ları ve bu göç sonrasında kent
leşmeye başladıkları söylenebi
lir. Franz Kafka’nın babası Çek 
taşrasından gelerek Prag’a yer
leşmiştir. Asimilasyon politika
sını bemimseyen Hermann Kaf- 
ka kendini Çek gibi görmeye 
başlamıştır. Çekçe vaaz edilen 
bir havranın yönetim kurulu
şunda bulunmuştur. (W agen-
bach; 1997: 20)

Kafka; yahudiler arasında de
rin ayrılıklara neden olan enteg
rasyon ve asimilasyon tercihleri
nin gündemde olduğu bir tarih- 
sellikte Çek emekçi-sınıfından 
olan Hermann Kafka ile kent
soylu Alman-yahudisi bir aile
den Julie Löwy çiftinin çocuğu 
olarak 3 Temmuz 1883’te doğdu. 
(Wagenbach; 1997:20)

Sorunlu bir çocukluk yaşamış 
* 1 ; 1 11 -1 1

de babasıyla ilişkileri, kafkaesk 
benliği anlamak açısından çok 
önemlidir. Babasının kurduğu 
baskı onda dehşet suçluluk ve 
aşağılanma gibi duyguların orta
ya çıkmasına zemin hazırlamıştır.
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Babasına yazdığı mektupda 
bunu görmek mümkündür. Ba
basına yazdığı mektup görünüşte 
bir psikanalist için hazırlanmış 
ödip endişesinin paradosi gibi
dir. Kafka mektubunda babasını 
otoriter bir ebeveyn olarak gö
rür. Babasının onu sindirmesi 
sonucunda fiziksel olarak zayıf, 
asosyal denebilecek kadar sos
yallikten tedirgin ve duygusal 
olarak aciz bir birey olmuştur.

Yazma serüvenini aşağılayan 
babasına karşı “benim tüm yaz
dıklarım senin hakkındadır, 
yaptığım yüzüne karşı söyleye
mediklerimi yazıya dökmekti” 
der ve “sen koltuğunda oturmuş 
dünyayı yönetiyor gibiydin.” Ev

liliği idam sehpasına çıkış olarak 
algılayan Kafka’nın evlenme ko
nusundaki yeteneksizliği baba
sından kaynaklanır. (Bogue; 
1996:108)

Kafka’mn babasıyla bu so
runlu ilişkilerinin görünüşte 
ödipselleşme ile izahı mümkün- 
görünmemektedir. Freudyen oe- 
dipus kompleksindeki cinsellik 
vurgusu Kafka’da ıskartaya çıkar. 
Kafka’nın Oedipus’u babayla 
oğulun birlikte yıkımıyla sonuç
lanan bir nevrozdur. Taşra’dan 
şehre gelen Hermann Kafka, 
Çek Yahudilerinin tipik bir ör
neğidir. Gettodan çıkışının be
delini, bireysel ve cemaat tarihi
ni, arzularını ve inancını vererek

ödemiştir. Kafka babasının ku
rulu düzene, yabancı bir güce 
boyun eğerek köklerine ihanet 
ettiğini düşünür. (Deleuze-Gu- 
attari;2001:15-16, Bogue; 
1996:108)

Kafka; yalnız ve iğdiş edilmiş 
bir çocukluktan sonra; benliği
nin acılarını arttıran ve onu bir 
değirmen gibi sekiz yıl dişlileri 
arasında öğüten eğitim çarkına 
girdi. Hümanist bir lisede Antik 
yunan kültürü, Almanca ve din 
dersleri eğitimi alan Kafka, hu
kuk fakültesini bitirdi. (Wagen- 
bach; 1997:32-65) Prag, Kafka 
için bir eşiktir. Hayatı boyunca 
orada çakılıp kalmıştır. Kısa sü
ren berlin yaşamı dışında.

Sigorta şirketinde çalışan, 
geceleri yazan kafka, Weberyen 
anlamda “demir kafes” bir dün
yada yaşıyordu. Demir kafes me- 
taforunun bedenleştiği ama aynı 
zamanda heryerin ve herkesin 
kafesleştiği bir düzenden kaçış 
isteğinin ürünü olan değişim 
(metamorfoz) saflığını kaybet
memiş ve herkesleşmemiş bir 
dünyamnda arayışıdır aynı za
manda. (Kafka; 2000)

Hayattayken eserlerinin ço
ğunu yayımlamayan Kafka; siyo- 
nist romancı dostu olan Max 
Broud’dan ölümünden sonra el 
yazması metinlerini yok etmesi
ni istemişti. Ancak Broud onun- 
vasiyetine uymayarak eserlerini 
yayımlamıştır. Kafka’nın sağlı
ğında yayımlanan yapıtlarının 
ilgiyle karşılandığı söylenemez. 3 
Haziran 1924’te ölen kafka için 
çevirmen ve mektup aşığı Mile
na Jesenka “Narodni Listy’de 
Kafka için 6 Haziran 1924’te bir 
portre yazısı yazmıştır. (Jesenka; 
1990:108-109)

92 Umrarı-Ocak •2004



BİR SİYONİST EDEBİYATÇI / ALDI

Kafka’nın Edebiyatı

Prag yahudilerinin önde gelen 
edebiyatçılarından Kafka’nın

ka’nın politik siyonizmle ilişki
leri görmezden gelinerek, onun 
öznesizleştirilmeye çalışıldığı ça
lışmalara rastlanmaktadır. (bkz.

dirmelerinin kusurları da vardır. 
Brogue’nin dediği gibi “Kafka 
üzerindeki çalışmalar onun mu
tedil çileciliğinden bahsetse de

çokyönlulüğü onun herhangibir 
edebi akıma yerleştirilmesini 
olanaksızlaştırır. Ancak Kafka’yı 
minör bir edebiyatçı kimliğiyle 
işleyen çalışmalar vardır. (Akay; 
2000:172-173)

Deleuze-Guattari’nin tanım
larına göre minör bir edebiyat 
herşeyin politik olarak algılandı
ğı kollektif ve bir azınlığın majör 
dilinden üretilen bir edebiyattır.
Bu kavramın kökenlerinin, Kaf- 
ka’nın Varşova’daki İbraniceyle 
karışık Alman lehçesiyle yazılan 
Yid Edebiyatı ve Prag’daki Çek 
Edebiyatını içeren geniş kap
samlı günlüğün girişinden (25 
Aralık 1911) bulunduğu Dele- 
uze-Guattari tarafından belirti
lir. (Bogue; 1996:111)

Minör Edebiyat (azınlık ede
biyatı); etnik bir grubun yaşa
mında merkezi bir yer tutar; sos
yal sorunları çözmeksizin çelişki
lerin dillendirildiği bir alandır. 
Azınlık edebiyatının Alman 
edebiyatındaki Goethe ya da İn
giliz edebiyatındaki bir Shakes- 
peare gibi büyük yazarları olma
masına rağmen politika ve ede
biyat birbiriyle sıkı sıkı ilişkili
dir. (Bogue; 1996:111)

Ansiklopedik Kafka analizle
rinde, Kafka’nın hiçbir edebi ka
nona sığmayacağı bilgilerine 
rastlanırken, bazılarınca onun 
minör edebiyatçı olarak değer
lendirilmesi yapılan-bu çalışma— teki

Akay; 200:175-176) Kafka’nm 
öznesizleştirilerelc yorumlanması 
anakronik bir yorumdur. Yakın 
dostu Max Brond; onu dünya
dan kopuk olmayan politik bir 
yazar olarak yorumlar. Kafka’mn 
yapıtları; yazmamanın imkansız 
olduğu bir mekanda, ulusal bi
linçlenmenin edebiyattan geçti
ğinin bilincinde olan bir edebi- 
yatçınınkağıt ve yapay bir dille 
(Almanca), taşra çekçesinin sı
nırlılıklarıyla hesaplaşmasıdır. 
(Akay; 1999:118, Bogue; 1996: 
112)

Bilinçleri bölünük olan en
tegrasyon, özgürleşme ya da asi
milasyon tercihleriyle yüzyüze 
olan Prag’lı yahudilerin melez
leştikleri tarihi bir gerçektir. 
Ancak bu melezlikten hareketle 
Kafka’nın siyonizmle ya da anti- 
siyonizmle ilişkisiz olduğu yö
nündeki yorumlar indirgeyicidir, 
(bkz. Akay; 1999-125) Melezlik 
Kafka’nın Filistin hasretiyle ya
nıp tutşmasını hatta nişanlısı 
Felicia ile filistin topraklarına- 
gezi planları yapmasına engel ol
mamıştır. Yakın dostu Max Brod 
ise Filistin’e yerleşmiştir.

Kafka’nın yapıtlarının nasıl 
okunup değerlendirileceği yö
nündeki tartışmalara değinen 
Deleuze-Guattari; kafka üzerine 
yazılmış onca psikanalist yazıyı, 
kafka’ya olumsuz teolojinin des-

özellikle eleştirmenler Yid tiyat- 
rosunun ve yahudiliğin sosyo- 
politik kanularının kafka üzerin
deki etkisini giderek daha çok 
farkediyorlar.” (Brogue;1996- 
114)

Siyonizm ve Kafka

Kısaca yaşamöyküsünü, yapıtla
rını ve yapıları üzerindeki değer
lendirmeleri dile getirmeye ça
lıştığımız Kafka’nın siyonizmle 
ilişkilerinin değerlendirilmesi 
onu anlamak ve tanımak açısın
dan önemlidir. Siyonizm bilin
diği gibi Yahudilerin politik bir 
beden oluşturmak (Filistin top
raklarında ulus-devlet oluştur
mak) için oluşturdukları yahudi- 
ler arasında ciddi tartışmalara 
neden olan aydınlanmacı, pozi- 
tivist ve sosyalist yönleri bulu
nan bir geç-ulusçuluk hareketi
dir. (Boyer; 1992-7)Politik siyo- 
nizmin kurucu babası Teodor 
Herzl 1896’da bir yahudi devle
tinin gerekliliğini gündeme ge
tirdiğinde kendisine taraftar bu
lamamış; 1516’danberi osmanlı 
egemenliğindeki Flistin’de yaşa
yan küçük yahudi azınlığı bile 
bu fikre karşı çıkmıştır. (Çalış- 
kan-Fahreddin; 2000:20) Ulus
çuluk hareket-leriyle dinlerin 
ruhu arasındaki doku uyuşmazlı
ğı gözönünde bulundurulduğun-

yapılan-fiu çalışma 
bağlamında ikincil konumdadır. 
Kafaka’nın edebi cemaatinden 
daha çok onun politik siyonist 
cemaatle gerek pratik gerekse 
kavramsal ilişkilerini analiz et
meyi amaçlıyoruz. Ancak Kaf

ası olarakrhakanlara ve onu 
insan ruhunun tüm çentikleri
nin trajik bir tanığı olarak bakan 
dışavurumcuyazıları gröteks bu
larak, Kafka’yı politik ve neşeli 
bir yazar olarak görmektedirler. 
Ancak onların kafka değerlen-

“dsrHerzFe yönelik itirazların an- 
laşılır bir yönü vardır. Aydınlan
ma, Fransız Devrimi, gündelik 
yaşamın değişmesi, farklı ideolo
jik pozisyonlar sömürgecilik ve 
anti semitik düşünce gibi çok 
farklı olayların etkisiyle gelişen
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bir dünyadan kaçışın ve saf y o  
gunlukların yaşanacağı bir dün- 
ya tahayyülüdür. Kafka herkesle - 
şen ve sigorta şirketinin bürok- 
ratize dünyasında yaşamaktansa, 
el emeğiyle geçineceği bir dünya 
düşünür.

Marksist analizlerde buluna
bilecek el emeği-zihin emeği ay
rımının bilincinde olan Kafka 
zihini çalışmanın insanı yaban- 
cılaştırıcı etkisinin farkındadır. 
Bunun için bir işlikte ve bahçe
de de çalışamamanın sancısını- 
duyar. El işinin insanlara yönel
tiri etkisinin farkında olan Kaf
ka bu hayattan kurtulmak için 
“Filistin’e ırgat- olarak, el işçisi 
olarak girmeyi düşler” (Janouch; 
2001:14) Politik siyonizmin sos
yalist fikriyatla etkileşimi sonu
cunda oluşturulan ve siyasi lite
ratürde özyönetim uygulamaları 
olarakda değerlendirilen Kibutz 
köylerinin kurulması ve burada 
el emeği ile toprakla içli dışlı bir 
yaşamın olduğu bilinen biruygu- 
lamadır. (Bali; 2003:440, Ar- 
von; 1991:72-77)

Kibutz köylerinde ır
gat olmayı düşleyen Kaf- 
ka’nın yahudi geleneğin
de kırılmalara ve çatış
malara neden olan poli
tik siyonizmle ilişkileri
nin analizinde, onun ba
tı avrupalı bir yahudi, 
Çekoslavakya gibi eşik bir coğ
rafyada yaşaması yahud ilerin av- 
rupa toplumlarmdaki gettolaştı- 
rılmış yaşamlarıyla anti semitik 
düşünce gözardı edilmemelidir.

Siyonizmle önceleri popüler 
olarak ilgilenen kafka’nın gerek 
ailesinde gerekse eğitim değir
meninde ciddi bir dini eğitim al
dığını söylemek imkansızdır. 
Hümanist bir lisede okuyan Kaf-

ka kendisine sunulan yahudili- 
ğin azlığından ve babasındaki 
yoz ve çıkarcı musevilikten şika
yetlerim babasına yazdığı bir 
mektupda dile getirir. (Wagen
bach; 1997:36-37)

Kafka’mn babası Hermann 
Kafka, Avrupa yahudilerinin 
asimilason anlayışına uygun bir- 
portre çizer. Hermann Kafka ve 
çevresinde ibranice ikincil bir 
dildir. Asimilasyon politikasına 
uygunolarak havralarında bile 
Ç e k ç e  
kul-

lanırlar. Bundan dolayı kafka ib- 
raniceyi hayatının sonlarına 
doğru öğrenir. (Akay; 1999:126, 
Wagenbach; 1997:38) Kaf
ka’mn ibraniceyi sonradan öğ
renmesi onun yahudi milliyetçi 
hareketiyle ilişkisini gösterir. İb- 
ranice siyonizmin tercihi olarak 
gündeme gelmiş bir dildir. 
(Hobsbavvm; 1995:135)

Yahudi yaşamının, ekenomik

ve toplumsal dönüşümlerden et
kilenerek geçmişleriyle-modem- 
leşme arasında _bir tercihle yüz- 
yüze kaldığı yıllar XIX. Yüzyıl 
koşullarıdır. (Boyer; 1992:28- 
29) Din eğitiminin niteliği nok
tasında tereddütler yaşayan ya- 
hudi toplumunun okur-yazarlaıı 
(aydınları)mevcut din eğitimin
den ve öğretilen yahudi tarihi
nin masalsı havasından rahatsız
lık duyarlar. Kafka rahatsız olan
lardan biridir. Özellikle doğu av- 
rupa yahudilerinden Perez, Asek 
gibi yazarların yalnız halk öykü
leri yazmalarını eleştirerek bu 
öykülerin yahudilik anlayışları
nın salt inançlailgili olma kısıt
lılığını aşamadığını ifade eder. 
(Janouch; 2001:46) Med-cezirli 
hayatı onu çelişkilerin kucağın
da büyütmüştür. Hümanist lise 
eğitimi yıllarında darwini oku
yarak bir dönem sosyalizmi be
nimseyen kafka doğu avrupa ya
hudilerinin daha canlı olduğunu 

düşündüğü dini anlayışlarına 
eğilim duyarak yidiş tiyatro 
topluluğunun oyunlarını ta
kip etmiştir. (Wagenbach; 
1997:92-93) Son zamanlar
da yahudilik yüksek okuluna 
devam ederek yahudilikle 
yoğun olarak ilgilenmiştir.

Kafka’nm siyonizmle il
gisini ve ilişkisini iki döne
me ayırmak doğru olur. 

1912’li yıllarda siyonizmin pole
mik yönleriyle birlikte akademik 
ve teorik olarak ta siyonizme ya
bancı olan kafkasiyonizmle ilgili 
toplantılara katılmaktaydı.

1912 yılından itibaren Filis
tin’in kolonize edilmesi çalışma
larını ve yerleşim bölgelerini in
celeyen kafka 1912-1913 yılları 
arasında Filistin’e bir gezi yap
mayı düşünen Kafka bu yolculu
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ğu nişanlısı felicia ile yapmak is
ter. Evliliği idam sehpasına çıkış 
olarak algılayan Kafka’nın iki 
defa nişanlandığı Felicie’nin de

melerine rağmen yahudilere 
böyle bakmışlardır. Çeklerin Ah 
manlaştırılması o kadar gelişmiş
tir ki çekler bağımsız olduklarm-

bilselerdi siyonizmin oluşması
nın imkansız olduğunu ifade 
eder. (Janouch;2001:75)Politik 
siyonizmin kurucu babası Tlıe-

da dağlardaki çobanlardandille- 
rinin temel yapısını öğrenmeye 
çalışmışlardır.

Çeklerle-Almanlar arasında
ki çatışmalar öğrenciler arasında 
da yaşanır. Prag’lı yahudi ozanı- 
Oskar Baum öğrenciler arasın
daki bir kavgada gözlerini yitirir. 
(Wagebach; 1997:29, Janouch; 
2001:48) Alma-çek çekşmesi- 
ni değerlendiren Kafka; kişinin 
komşusunu tanımadığında onu 
daha kolay ezeceğini ifade ede
rek tanımama durumunun yahu- 
diler için Avrupa bağlamında 
çok önemli bir durum olduğunu 
dile getirir.

Ulusçuluk akımının gelişme
sinde ve toplumsallaşmasında 
dilin önemi ulusçuluk teorisiyle- 
ilgilenenlerce sık sık dile getiri
lir. Yaşantısının son zamanların
da yahudilik ve ibranice eğitimi 
alan Kafka “dilin yurdun ezgi- 
lenmiş soluğu” olduğunu belirte
rek, yahudilerin hiçbir zaman 
adsız olmadıklarını kişisel bir 
tanrı’nın seçkin kulları olduğu
nu ve yasadan kopmamakla adlı 
olma durumunu sürdürecekleri
ni ifade eder.

Siyonizmin Yahudi ulusçulu
ğu olması ve bu akıma Kafka’nm 
bağlanışının arkeolojisini yap
mak için onun ulusçulukla ilgili 
düşüncesini okumakta fayda 
vardır. Kafka; ulusçuluğun maki-

odor Herlz’in fikirlerinin oluşu- 
munda Alfred Dreyfus davası 
önemlidir. 1894’de Fransa’da 
Almanlar lehine casusluk yap
makla suçlanan yüzbaşı Alfred 
Dreyfushapse mahkum edilir. 
Delil yetersizliğinden suçlu olup 
olmadığı anlaşılamadan hapse
dilen Dreyfus; kamuoyunun tep
kisi ve E.Zola gibi yazarların bil
dirisiyle 1899’da affedilir. An
cak bu olay Fransa’da anti-semi- 
tizmin yükselişine zemin hazır
lar. Bu olayları izleyen ve bir ga
zeteci olan Theodor Herzl için 
yahudilere bir yurt sağlanması 
fikrinin oluşumunu sağlayacak
tır. (Armaoğlu; 1994: 16-17,  
Öğün; 2000:51-52) Kafka’nın 
ulusçuluk hakkmdaki fikirleriyle 
Dreyfus davasını izleyen Herlz’in 
düşünceleri Avrupa’daki anti- 
semitik düşüncenin siyonizm 
üzerindeki etkisini açıklar mahi
yettedir.

Yahudilerin gettolaşmış ya- 
şammları onların birbirlerini da
ha iyi tanımalarına neden olur. 
Yahudiler, yahudiler hakkında 
şakalar geliştirmişlerdir. Bir an
lamda cemaatçi bir nosyon. Ya- 
hudilerin dağılışlarının ibranice- 
deki ifadesi Galut’tur. Kafka Ga- 
lut’la ilgili olarak:

“Yahudi halkı, tohum saçıl
ması gibi saçılmıştır. Bir tahıl to
humu, nasıl çevresinden madde-

siyonist olduğunu öğrenmesi on- 
da memnuniyet uyandırır. An
cak 1913yılmda Viyana’ya giden 
kafka burada siyonist bir kongre
ye katılacağını Felicie’ya söyle
mekten kaçınır. Kongreden al
dığı notları Felicie’ya gönderir. 
Kafka’mn yakın dostları Max 
Brod ve Hugo Bergmann içinde 
siyonizm önemlidir. (Wagen- 
bach; 1997:94, Hateni; 1991:64, 
Canetti; 2000)

Siyonizmle ilişkilerini gelişti
ren Kafka ilk dönemdeki yaban
cılığımda atmıştır. Onunla siyo- 
nizmi Janouch 1920 baharında 
prag’da tartışır. Sürekli olarak 
“yuva” ve “eski yurt” özleminidi- 
le getiren Kafka ile özgürlüğü 
konuşurlar ancak o janouch’un 
düşlediği gibi Çeklerin özgürlü
ğünden değil yahudilerin özgür
lüğünden bahseder.

“Bugünkü yahudiler, tarihle 
zaman içirindeki bir yurtla yeti
nemiyorlar artık. Uzayda yeri- 
olan küçük, bayağı bir yuva özlü- 
yorlar. Gittikçe daha çok yahudi 
genci dönüyor Filistin’e. Kendi
ne kendi kaynağına, büyümeye 
dönüş bu. Filistindeki ulusal yurt 
yahudiler için zorunlu bir erek
tir. (Janouch;2001:45)

Avrupa’da yahudilerin getto- 
laştırılıp aşağılanması yahudi bi
lincini yaralamıştır. Asimde ol
mayı tercih eden yahudiler bile

-bülundukiarrtoplnma^rannırıla^ neleşerek ruhsuzlaştırılan dün- emer, biriktirir, daha da büyü- 
meyi başarırsa, yahudilerin yaz
gısı da, insanlığın güçlerini em
mek arıtmak ve bu güçlere daha 
üstün bir gelişme sağlamaktır. 
(Musa’yı temsil eden yahudiler- 
dir anlayışıyla) “Yukarı çıkmıyo-

mıyla entegre olamamışlardır. 
Hatta çekler arasında namuslu 
insanların yahudilerle düşüp 
kalkamayacağına dair ciddi yar
gılar vardır. (Janouch; 2001:46) 
Üstelik çekler ezilip horgörül-

yanm tektipleştirilmesine yöne
lik bir savunu olduğunu düşü
nür. Bunun en iyi örneğininde 
yahudilerde görülebileceğini ifa
de eder. Yahudiler bulundukları 
çevrelerde yaşamlarını sürdüre-
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ruz!” sözleriyle Musa’ya karsı 
Abiram ile Dathan nasıl diren
çlilerse bu günkü dünya da Yahu
di düşmanlığı bağırtılarıyla dire
nir ona.(...) Yahudileri dövmek
le insanlığa kıyıyorlar” (Jano- 
uch;2001:47)

Yahudilerin seçilmişliğini 
vurgulayan bu görüşler ilerleme
ci anlayışında bu görüşlerini* ve
rirdik Dünya savaşı sonrasında 
endüstrileşen soykırımın lanetli 
milleti Almanlarla ilgili olarak 
Kafka; “Yahudilerle Almanların 
birbirlerine benzediklerini, ikisi
nin de etkin, çalışkan ve yeterli 
olmalarından dolayı başkaları
nın nefretini kazandıklarını ve 
dışarı atıldıklarını” söyler. (Ja- 
nouch;2001:47)Bu niteliklerin 
yanısıra sorunun özünün dinsel 
olduğunu belirten Kafka her ya
şam tarzını din olarak algıladı
ğından Almanların demiri büyü
ten tanrılarının tapınağının 
Prusya genel kurmay başkanlığı- 
olduğunu belirtir. (Janouch; 
2001:48)

Edebiyat dünyasını da yakın
dan izleyen Kafka; Alfred Pol- 
gar’ın Prager Tagblatt’a sık sık- 
yayımlanan denemeleri için şu 
değerlendirmeyi yapar.

“Cümleleri öylesine pürüzsüz 
ve hoş ki, Alfred Polgar’ı oku
mak, özgür bir toplum eğlencesi- 
yerine geçiyor, etkilenip eğitildi
ğini pek farketmiyor kişi. Biçi
min kadife eldiveni altında, öz 
olarak yılmaz bir istem gizli. Pol- 
gar Filistinliler ülkesinde küçük 
ama yeterli bir Makabi”. (Jano- 
uch; 2001:37)

Kafka’nın siyonizmle hem 
pratik hemde kavramsal düzlem
de ilgilendiğinin göstergesini te- 
liğindeki yukarıdaki alıntıda ge
çen Makabi Metaforu bugün bi

le İsrail rakımlarının adı olmayı- 
sürdüren bir isim. Makabi, 1903 
yılında çalışmalara başlayan Ya
hudi Jimnastik kulüplerinin ye- 
riniolan 1921’deki onikinci si- 
yonist kongresinde kurulan spor 
fedarasyonudur. (Bali; 2003: 
438) Modern-ulus devletlerin 
şekillenmesinde zihinsel hapis
haneler kadar bedenlerin de ter
biye edilip çelikleşmesi, sağlam
laşmasına yönelik eril bir beden 
tahayyülünün de etkisi vardır. 
XX. Yüzyılda başta faşizan hare
ketler olmak üzere tüm toplum
sal akımlarda etkili olan eril be
den tasviri siyonist hareketi ve 
Kafka’yı da etkilemiştir. Onu 
edebi değerlendirmelerde kulla
nabilecek nitelikte metaforikleş- 
tirmiştir. Makabi örgütlerinin 
temelini oluşturan ilk jimnastik 
klubü 1895’te İstanbul’da kurul
muştur. (Bali;2003:438)

Sonuç Yerine

Edebiyat ve politik akımlar iliş
kisi bağlamında Kafka’yı analiz 
etmeye çalıştığım bu yazıda 
onun edebi kanonu, yapıtları ve 
Prag’da yaşamış bir edebiyatçı
nın siyonizmle ilişkilerinin za- 
manzaman ikircikliği ama bi
linçlenmeden sonraki düşünce
leri analiz edildiğinde onun 
post-yapısalcı Düşünürlerce öz- 
nesizleştirilmeye, melezleştiril
meye çalışılmasına rağmen Siyo
nizm noktasında melez olmadığı 
görülür. Herkesin bir Kafka’sı 
var. Psikanalistlerin, siyaset ku
ramcılarının, Kafkaest tiplerin. 
Ama bütün bunlar bütüncül bir 
Kafka için yeterli değil. Bir de si- 
yonistlerin Kafka’sı var. Bütün 
Kafkalarm ötesinde ve üstün
de... ■
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$ OG lümünden sonra keşfe- 
dilmek, önemli ve üze-
rinde durulması gere

ken özelliklere sahip olduğunun 
göstergelerinden biridir. Home
ros, Shakespeare ve Kafka, yaşar
ken yaptıkları tesir ve gördükleri 
alâkanın çok daha fazlasını öl
dükten sonra gördüler. Nedim de 
öyle. Yaşadığı dönemde “Sulta- 
nü’ş şuara” bilinenlerin yanında 
dikkati çekemeyen pek çok şair, 
çok sonra dil ve sanat anlayışları 
ile yeniden gündeme gelmişler
dir. Yahya Kemal, Mehmet Akif 
ve Necip Fazıl gibi yaşadıkları 
dönemde büyük alâkalara mazhar 
olmuş ve gördükleri alâkanın çok 
daha fazlasına layık oldukları öl
dükten sonra anlaşılmış şairler de 
var. Tanpmar, hem birinciler gi
bi yaşarken az alâka görmek, hem 
de İkinciler gibi yaşarken de 
ölünce de anlaşılıp takdir edil
mek bahtiyarlığına erenlerden.
O yüzden de o hem zamanın 
içinde, hem de zamanın dışında 
gibidir.

Saf sanat anlayışıyla estet kal
mayı başarabilen nâdir insanlar
dandır Tanpmar. Hocası Yahya 
Kemal’i en iyi anlayan ve onun 
şiirde yapmak istediğini nesirde 
yapabilen büyük bir edebiyat 
adamı. Baskıcı dönemlerde CHP 
milletvekili olarak kültürel çalış
malarını sürdüren Tanpmar, son
ra da pozitivist kültür çevreleri
nin baskısıyla asıl kimliğini sak-

VE ZAMANLARI

MUSTAFA MIYASOGLU

mız var. Çeşitli vesilelerle söyle
diği, “Devam ederek değişmek, 
değişerek devam etmek” ilkesini 
benimsemiş ve medeniyet kriziy
le başlayan yeni edebiyat hareke
tinin benimsemek zorunda oldu
ğu değer hükümlerini, geçmişle 
bağlantı kurarak açıklamaya ça
lışmıştır. Bu arada, bazı kültürel 
motiflerin de bu “devam” fikrini 
ortaya koyduğunu belirtmiştir.

Her şeyi batılı gibi ele alan ve 
bir kimlik bunalımı meydana ge
tirmeye çalışan sanat ve kültür 
çevreleri karşısında Tanpmar ba
ğımsız kalmayı başarırken, üze
rinde durduğu “devam” fikriyle 
de hem geleneğin gücünü, hem 
de sanat ve kültürün onsuz hiç 
bir değer ifade edemeyeceğini 
büyük bir açıklıkla ortaya koy
muştur. O yüzden de gelenekten 
söz edildiği ve ondan faydalan
manın tartışıldığı bir dönemde 
yeniden ele alınması anlamlıdır. 
Geleneğin önemi kabul edildik
ten sonra da, bu geleneğe ruh ve 
hayat veren Islâm kültür ve me-

nekçilerdir ve ilki Hıristiyan kül
türüne dinamik gelenekçilik açı
sından, İkincisi de Müslüman 
olarak medeniyet değerlerini 
farklı bir tarzda yorumlamıştır. 
Fakat bir Osmanlı kadısının oğlu 
olarak İslâmî terbiye içinde bü
yüyen Tanpmar, bir süre sonra 
camiye giremez ve avlusu dışın
daki pencere demirlerine tutuna
rak ağlamak zorunda kalır. Fakat 
hep bu kültürün sanat ve folklor 
olarak aldığı çeşitli formlar üze
rinde kafa yorar, kültürel ve este
tik değerlerin kimliğini arar.

Estet Bir Şair 
Usta Bir Romancı

Bu memleketin her şeyden önce, 
işini iyi yapan ve bulabildiği ilk 
fırsatta politikaya girmeyen in
sanlara ihtiyacı var. Sanat ve 
kültür alanında bunlara duyulan 
ihtiyaç, bütün ihtiyaçlarımızın 
önünde zikredilmelidir. Çünkü 
bu konularda politize olmuş bir 
kafa, her şeyden önce gerçeği gö-

lamak zorunda kalır, o yünden deniyetinln ihmal edilmesi söz remeyecek biçimde şartlanmak-
memur sanatçılarımızın tipik bir 
örneğidir. Onların kullanabildiği 
imkânlarla oto-sansür zarureti
nin bütün sonuçlarını yaşamıştır.

Sanat kültürü Tanpmar kadar 
geniş çok az sanat ve ilmi adamı-

konusu olamaz.
Batı edebiyatındaki gelenek

çilerin dinden uzak bir kültürün 
mümkün olmadığını savundukla
rını biliyoruz. T .S .Eliot ve René 
Guenon, bizde de tanınmış gele-

tadır. Bunun pek çok örneği var 
bu toplumda. Yakın dönemin 
kültür hayatı, bu yüzden parça
lanmıştır. Bu yüzden son yüzyılı
mız güvenilmez insanların ve en
gellenmiş politikacıların hataları
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ile doludur. Biraz kabul görmüş 
sanatçılar, bu hataları farkedebi- 
lenlerdir.

Tanpmar, üstadı Yahya Ke
mal gibi, resmi ideolojiden des
tek bulan pozitivistler karşısında 
eleştirel bir tavır alamasa da, 
Türk sanatı dışında hiç bir poli
tik tavrın sözcülüğünü yapma
mıştır. O da hocası gibi benimse
diği işi iyi yapmıştır. Kültür ve sa
nat politikası, uzun uzun anlatıl
madan, yazılıp çizilmeden de 
güçlü sanat eserleriyle ortaya ko
nabilir. İşini iyi yapmak ve mille
tinin kültürel değerlerine, este
tik motifler halinde eserlerinde 
yer vermek ise, hu politikanın en 
iyi örneklerinden biridir. Tanpı- 
nar bu zor olanı yapmıştır.

Önceleri şair olarak tanınan 
Tanpmar’m en tanınmış şiiri 
Bursa’da Zaman’dır ve hocası 
Yahya Kemal’in Süleymaniye’de 
Bayram Sabahı adlı şiirinin açık 
etkilerini yansıtır. Ama onun 
Ahmet Kutsi Tecer’le birlikte, 
Necip Fazıl’ın öncülük ettiği mo
dem şiir anlayışını yansıtan şiir
leri daha çok kendi şiir dünyasın
dan izler taşır. Ölmeden önce ya
yınladığı Şiirler adlı kitabına al
madığı serbest tarzda şiirler yazdı
ğını da biliyoruz. Tüm şiirleri 
ölümünden sonra derlendi ve 
Dergâh Yayınları tarafından ki
taplaştırıldı. Mehmet Kaplan’m 
Tanpmar’m Şiir Dünyası adlı ki
tabında tahlil ettiği bu şiirler, 
edebiyatımızın kendine özgü bir 
sanatçısının şiirdeki başarılarını 
ortaya koymaktadır.

Tanpmar’m asıl ustalığı ve 
vazgeçilmezliği şiirleriyle değil, 
deneme ve romanlarıyladır. Baş
ta 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi 
olmak üzere, Edebiyat Üzerine 
Makaleler adlı kitapta toplanan 
yazıları ile Yaşadığım Gibi adlı

Ahmet Hamdi Tanpınar

kitapta toplanan denemeleri ve 
ayrı bir kitapta toplanan mektup
ları, bize estet bir sanatçının bü
tün verimlerini toplu olarak sun
maktadır. Yine onun imzasını ta
şıyan ve sağlığında iki kitap ha
linde, Abdullah Efendi’nin Rü
yaları ve Yaz Yağmuru adlarıyla 
yayınlanan hikâyeleri, ölümün
den sonra tek bir ciltte toplandı: 
Hikâyeler... Bu hikâyelerde de, 
şiirlerinde olduğu gibi Necip Fa- 
zıl’tn mistik ve metafizik duyarlı
ğından izlere rastlanmaktadır.

Tanpmar’ı Tanpmar yapan 
Beş Şehir adlı deneme kitabı ile 
romanlarıdır. Kültür tarihimizde 
önemli yerleri olan Osmanlı-Sel- 
çuklu mirasından izler taşıyan İs
tanbul, Ankara, Bursa, Erzurum 
ve Konya gibi beş şehri konu edi
nen bu kitabın sanat ve kültür 
hayatımız için vazgeçilmezliği, 
bir şehre kültürel perspektiften 
bakma denemesi olmasındandır. 
Yaptığı deneme yalnız bizim için 
değil, bütün dünya için yenidir 
ve batı dillerine de çevrilebilecek 
niteliktedir. Antropologlar için 
bir şehre ve orada yaşayanların 
başarılarını tanımaya da örnek

tir. Bu şehirlerin romanını yaza
cak olanların, şehir monografisi- 
nin bu güzel örneğini iyi okuyup 
anlamalıdır. Bütün bunlar kültür 
ve sanat hayatı için son derece 
önemlidir...

Değişimin Romancısı

Çağdaş Türk romanı türü söz ko
nusu edildiğinde, Tanpmar’m 
Huzur ve Saatleri Ayarlama Ens
titüsü adlı eserlerinin ihmal edil
mesi mümkün değildir. Fethi Na
ci tarafından, “Edebiyatımızın en 
güzel aşk romanı” olarak nitelen
dirilen Huzur romanı, arka plan
da ele aldığı İkinci Dünya Sava- 
şı’nın meydana getirdiği huzur
suzluğu anlatması bakımından da 
dünya romancılarıyla boy ölçüşe
bilecek bir seviyededir. Hatta ye
relden evrensele yönelecek sanat 
faaliyetinin de güzel bir örneği
dir. İkinci Dünya Savaşı’nm bu 
savaşa girmeyen Türkiye’yi nasıl 
etkilediğini gördüğümüz savaş or
tamının tedirgin aydını, huzuru 
yaşanmış bir aşk hikâyesini hatır
lamada ararken, aşk duygusuyla 
birlikte bütün eski kültürümüzü, 
musîki ve edebiyatımızı yeni baş
tan gözden geçirir. Böylesine 
köklü bir kültürel kavrayış, savaş 
atmosferini konu edinen çok az 
romanda görülür. Çünkü biz o 
sahnenin dışındayız, ama çok da 
etkileniyoruz.

Sahnenin dışında olmak, ya
ni bir zamanın hem içinde hem 
dışında olmak, Tanpmar’m vaz
geçemediği temalardan biridir. O 
sebeple de bir romanına ad ol
muştur. Mahur Beste, bir büyük 
beste olarak onun romanına da 
konu olmayı bilir. Aydaki Kadın 
ise, tamamlayamadığı son roma
nıdır.

Tanpınar’ın romanları içinde
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Saatleri Ayarlama Enstitüsü’nün 
özel bir yeri var. Öteki romanla- 
rını bir sıra halinde, yazılışlarına 
bağlı olarak okuduğumuz zaman 
daha-

okunduğu bile şüpheli. Çünkü bu 
kadar terslik yaşanır da bunun 
daha önceden ele alınıp alınma
dığı neden kimsenin dikkatini

ulayabiliriz; Böylecc çekmez?..

tirilen hikâye oldukça güzel yo
rumlarıyla farklı bir ufuk açıyor 
insanın gözünde, ama işte hepsi 
bu kadar. Saatin hayatımızdaki

iyi an
Osmanlı’nın Türkiye’ye dönü
şürken kronolojik olarak geçirdi
ği evreleri de öğrenebiliriz. İkinci 
Abdülhamid ve İkinci Meşruti
yet dönemi Mahur Beste’de, Bi
rinci Dünya ve İstiklâl Savaşları 
Sahnenin Dışmdakiler’de, İkinci 
Dünya Savaşı Huzur’da, Demok
rat Parti dönemi de Aydaki Ka- 
dm’da anlatılır. Ama Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü, Tanzi
mat’tan beri hayatımızın çelişki
lerini bütün boyutlarıyla ele 
alır...

Halit Ziya çizgisinde gelişen 
romanımızda Tanpmar, değişi
min kültür ve medeniyet değerle
rini ele alışıyla ayrı bir seviyedir. 
1961 yılında, ölümünden kısa bir 
süre önce yayınlanan Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü, yanlış ve 
sathî batılılaşmanın, çağdaşlaş
mayı temelsiz ve gereksiz kurum
laşma olarak algılayan batıcı ay
dınlarımızın çıkmazı, en iyi bu 
romanda ortaya konmuştur. Bu
nunla varabileceğimiz saçmala
malar, uç noktalarda örneklen
miş ve sağlam bir felsefe kültürü 
ile yalpalanmalar sosyal ve psiko
lojik yönleriyle ele alınmıştır. 
Öyle ki, bugünlerde yaşadığımız 
pop ve arabesk salgınları bile mu
siki örnekleriyle yansıtılmıştır. 
Bir bakıma Perşembe’nin gelişi 
Çarşamba’dan bellidir yolunda 
tahminler yürütülmüş ve sonuç

gibi olmuştur.
Bu romanın dili ve tekniği, 

ortaya koyduğu toplum felsefesi 
ve ironik yorum, bunca yıldan 
beri ciddî hiç bir eleştirmeni ilgi
lendirmedi. Romanın yeterince

yeri kültürel boyutuyla ve takm- 
tıya yol açacak yanlarıyla anlatı
lır. Biraz da hikayeci Haldun Ta
ner’in mizacından gelen bazı vur
gularla yetinir...

Halbuki Tanpmar’m Saatleri 
Ayarlama Enstitüsü adlı eseri bü
tün bunlardan farklı bir kültür ve 
medeniyet anlayışını, sathî batı
lılaşma ile şeklî kurumlaşmanın 
hayatımızda doğurduğu tuhaflık
ları ortaya koyar. Mizah ve ironi, 
tabii olarak nostalji ve tutkulu 
saat merakı bu romanda da var. 
Fakat bu romanda olduğu halde 
başka eserlerde rastlanmayan öy
lesine önemli hususlar ve bu ro
man dünyasına özgü öylesine 
farklı bir perspektif var ki, işte 
bunlar Tanpmar’ı sanatçı olarak 
ötekilerden çok farklı bir nokta
ya getiriyor.

Evet, Tanpmar’ın Mahur 
Beste, Sahnenin Dışındakiler ve 
Huzur adlı romanlarının satır 
aralarında ve ancak ima yoluyla 
söylemeye çalıştığı şeyler, bu ro
manın tümüne yayılmış bir fan
tezinin oluşturduğu sembol ve 
alegori sayesinde çok etkili bir 
tarzda söylenir. Fakat Tanpı- 
nar’ın kara mizahın eşiğine kadar 
gelen sarkastik ironisine ahşama- 
yan okuyucu, kırk yıldır bu kita
bın tadına varamamış ve bize öz
gü bir roman dilinin imkanlarını

man, kahramanları olan Hayri 
İrdal ile Halit Ayarcı’nın pers
pektifinden görülebilecek Türki
ye’deki değişim, bize hangi saat
leri nasıl ayarlayacağımızı da öğ
retir... a

Tanpmar, gerek denemeleri 
ve incelemeleri, gerekse sağlam 
bir tekniğe ve dile sahip olan ro
manlarıyla işini iyi yapan sorum
lu aydın sanatçıya iyi bir örnek
tir. Onun eserleri yeterince dik
katle okunursa, her çevreden ve 
her seviyeden insana çok şey öğ
reteceğine inanıyorum. Kültür 
biraz da bu derinliğe sahip, ufku
muzu aydınlatan şahsiyetleri ye
terince tanımakla elde edilebi
lir...

Hangi Saatleri Ayarlamalı

Ahmet Haşim, takvimden sonra 
saat sisteminin de değişmesi üze
rine Müslüman Saati adlı çok en
teresan bir yazı yazar. Hayatımı
zın ve kültürümüzün farklı bir 
medeniyet tercihiyle birlikte ne 
türden değişime uğradığını ve 
nasıl farklılaştığını ortaya koyar. 
Burada gündelik hayatın ritmi ve 
onu yönlendiren değerler söz ko
nusudur. Esasen Haşim, alışkan
lıklarına bağlı, Osmanlı hayatı
nın büsbütün değişiminden hu
zursuz bir şair olarak, kültürel ter
cihleriyle ve dünya görüşüyle de
ğil, nostaljik bir hüzünle konuyu 
ele alır.

Sonraki yıllarda Haldun Ta
ner’in bir saat fabrikasının açtığı 
yarışma için yazdığı On İkiye Bir 
Var adlı hikâye, saat ve zaman

sanın hayatı boyunca yaşadığı 
tutkulu saat merakı ile ilgi çekici 
fantezileri ustalıkla ortaya koyu
yor. Burada olmaz sayılabilecek 
hiçbir şey yok. Şaşırtıcı sürprizler 
ve bilgece ironi ve humorla geliş

Ümran.Ocak .2004  99



YALNIZ ADAM
kamatiğin etrafına toplanmışlar
dı. Adam ayağındaki ipi çözdü, 
torbasını sırtına kartonunu eline 
aldı. İnsanların şaşkın bakışla-

HARUN ÇOLAK

Ve şuursuzca başlialdmyorsunuz.

S aat gece yansını çoktan 
geçti. İnsanlar tenhalaşan 
yollardan çekileli bir hay

li zaman oluyor, karanlık sokak-

kapıyı yavaşça açtı. Kapı kilit
lenmesin diye önüne küçük bir 
taş koydu. Islak kartonu yere ser
di. Torbasının ağzını bağladığı

rmdan bir an önce kurtulmak is
tiyordu. Güneş, deniz, insanlar 
hepsi bir acayipti bugün. Bir ka
dın çığlığı maziyi canlandırıver- 
mişti işte. Ne olmak istiyorsun 
dediğinde “hiçbir şey” demişti. 
Sadece olmak zaten altından 
kalkılamayacak bir yük değil 
miydi? Etraftan gelen insanlar 
kadını ayıltmışlar, korkulacak 
bir şey olmadığını söylemişlerdi. 
Kadın sessiz sessiz ağliyor, soran
lara sadece acı bir hatıra” diyor
du. “Allahtan” dedi adam, “in
sanlar beni haydut zannedip ba
na ilişmeye kalkışmadılar.” Ger
çi bu zamana kadar kimse ona 
yaklaşmamıştı ama her ihtimale 
karşı yanında sapsız buçak taşı
yordu. Kadın bir yudum su içtik
ten sonra “beni beklerler” dedi. 
“Günler daha bir çekilmez ola
cak benim için diye mırıldandı. 
Adamın her gün uğramayı alış
kanlık haline getirdiği parka git
mek için çetin bur yokuştan geç
mesi gerekiyordu. Yokuşun ilk 
duraklarında dermansızlaştığını 
hissetti. Günlerdir bir lokma bi
le yemiyor, eline geçen eklek ar
tıklarını sokak kedilerine veri
yordu. Onlar yemese de adam 
seviniyor, içini bir mutluluk 
kaplıyordu. Yokuşun yarısına ge
lince dinlenmek için apartma
nın duvarına yaslandı. Adam ağ
lıyordu. Birden karşı apartman
dan çocuk ağlaması duydu. Ku
laklarını tıkamak için ellerine 
baktı. İkisi de doğuluydu. Koşa
rak yokuşu çıkmaya başladı. Par
ka girdiğinde nefes nefese kal

lara gizlenmiş bütün serseriler. 
Gökyüzü gözyaşlarıyla hüzünlen
diriyor bütün varlıkları. Asfalt 
yollar bedenlerinde gizledikleri 
bütün suları gözyaşılarma karış
tırmak için birbirlerişle yarışa 
girişmişler. Kirli sular her sert 
darbede saga sola sıçrıyor. Elbi
sesiz ağaçlar yağmura yakalan
manın heyecanmıyla unutmuş 
titremeyi. Topraklara basmıyo
rum. Ayaklarımın altında bin
lerce işçiye ekmek parası kazan
dıran sağlam parke taşları var. 
Hepsi kırmızı ve aynı şekilde. 
Birbirine banzemekten sıkılmı
yor 1ar mı? İnsanlar hüznün için
de gülebilen tek varlıklar. Islan
mamak için otobüs durağına sı
ğınmış, orta yaşlı, siyah sakallı 
ve insanların insanların yanma 
yaklaşmaya korktuğu bu adam 
elinde torbası ve kartonuyla kö
şeye büzüşmüş, yorgun gözlerle 
gelip geçenlere bakıyordu. Sonra 
aceleyle yerinden kalktı. Su biri
kintilerine basarak koma sesleri
ne aldırış etmeden yolun karşısı
na geçti. Arabaların kapılarını 
kontrol etti. Bankamatiğin kapı
sının açık olduğunu fark edince

ipi çözdü. Bir ucunu ayağına di
ğerini torbaya bağladı. Sırtüstü 
yere uzandı. Güneş bütün ma- 
hurluğuyla bir bahar gününü 
şenlendiriyor. Kimi ağaçlar çi
çeklerini açmış, kimileri ise za
manlarının gelmesini bekliyor. 
Islak toprak kokusu etrafa yaya- 
lıyor. Eski ahşap binaların nem
den şişmiş tahtalarının boyası
nın döküldüğü çok uzaklardan 
fark edilebiliyor. Bir kadın ban
kamatiğin kapısını yavaşça açtı. 
Adamın farkına varmadan ma- 
kinaya yaklaştı. Kartını çanta
sından çıkardı ve parasanı çekti. 
İtinayla sayıp cüzdanına koydu. 
Dışarı çıkmak için geriye döndü
ğünde yerde yatan adamı görün
ce bir çığlık kopartıp bayıldı. 
Adam kadının sesine uyanmış 
onun bayıldığını görünce yerin
den kalkmıştı. Yanma yaklaştı. 
Kadının yüzüne baktı. Gözlerine 
inanamıyordu. Yıllar önce ba
şından geçen olaylar bir film 
sahneleri gibi hatırmdaydı. Onu 
öldürmeli miydi? Ama değmez
di. İşte o da bu kadar acizdi. 
Çevredeki dükkanların sahipleri 
de kadının sesini duymuş, ban-
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mıştı. “Çok şükür” dedi. Karto
nu parktaki çemlere serdi otur
du. Torbasından bir parça ek
mek çıkardı. Her zaman yanma

mez, çekilmiyor. Bari diğer tara
fı da berbat etme diyordu. Bek
lemeliydi. Bir çıkış yolu mutlaka 
gelecekti. Kaç yıldır bu haldey-

gelen kedi yine karşısında acı acı di? Neden bu kadar kendini da-

sevdiği varlık da bu yüzden şim
di yanında yoktu. Ölüm meleği
ne verilecek bir canı vardı. Onu 
beklemek zorundaydı. Cebinde-

miyavlamaya başladı. “Arzu ve
ya heva” hakkında bildikleri gel
di akima. Yaşadıklarını düşün
dü. Kedi babasının yerine kendi
ni koydu. Ekmeğini kediye ver
di. Onunda kendisi gibi yemeye
ceğini biliyordu. Sonra yere 
uzandı. Ağaçlara baktı. Uzaklara 
en uçtaki dallara dikti gözünü 
öylece kaldı. Parkın diğer yanın
da uyuyan ihtiyar uyandı. Her 
gün buraya gelip dakikalarca ağ
layan bu adamın haline bir an
lam veremiyordu.

İhtiyar: “Ne var sanki, bizde 
bu sokaklarda yaşıyoruz. Bazen 
aç geziyoruz. Çok kafam bozulur
sa bali çekiyorum, siğara izmariti 
topluyorum. Benim işim bitik, 
oysa o çok daha genç diye dü
şündü. İnsan biraz vurdum duy
ma zolmalı değil mi? Acaba o 
torbada neler var. Kıymetli şey
leri var mutlaka”. İhtiyar bunla
rı söyleyip parktan uzaklaştı. 
Adam üzüntülü bir şekilde ye
rinden kalktı. Torbasını ve kar
tonunu alıp her zaman oturduğu 
rıhtıma doğru yürümeye başladı. 
Manavda gördüğü meyvelerden 
yemek istiyordu, fakat gündüz 
vakti bir şey yapamazdı. Bütün 
kirleri örten geceşi beklemeliydi. 
Rıhtıma geldi, iskeleye oturdu. 
Ayakları denize değiyordu. 
Uzaklara baktı. Uçsuz bucaksız 
ma viye-yorgun—güneye gemile-

ğıtmıştı? Biraz pişmandı. Keşke 
daha sıbırlı, dengeli, kaderine 
rıza gösterin biri olsaydım diye 
düşündü. Ama ne yapabilirdi 
ki... bütün dostları onu aldat
mış, yanlışx şeylerle avutmuşlar
dı. Her şey ölüyordu. Bütün ka
pılar bir oduya açılıyordu. En
gellemek mümkün değildi. En

re,
Hayatını düşünmeye başladı. 

O kahredici kazayı hatırladı. Bu 
kasabaya ne umutlarla gelmişti. 
Kaç kere intiharı düşündü. İçin
den bir ses burası zaten çekil-

ki bıçağı sapsız ama keskindi. 
Sorular durmadan kafasının 
içinde dönüp duruyor, öyküsü
nün sonunun merak ediyordu. 
Nerede bitecekti acaba? Bazen 
saçlarını yoluyordu. Annesi bir 
gün: “oğlum kendini düşünmü
yorsan beni ve kardeşlerini dü
şün” demişti. Annesi nasıldı 
şimdi? “-Eyvah, ben ne yaptım?” 
Deliler gibi ayağa fırladı. Eline 
ne geçirdiyse denize attı. Torba
sını, kartonunu etrafındaki taş
ları...

Denizi her şeyi kurutmak, 
onlardan kurtulmak istiyordu. 
Sonra birden etrafına baktı. A l
lahtan hiç kimse onu izlemiyor
du. Suyun yüzünde mavi renkli 
bir takvim yaprağı yüzerek sahi
le doğru geliyordu. Deniz onu 
anlamış gibi dalgalanıyor, hüz
nüne ortaklık ediyordu. Eline al
dığı takvim yaprağında ve “şuur
suzca başkaldırıyorsunuz” sözünü 
görünc° neye uğradığını şaşırdı. 
İskelede ben “asiyim” diyordu. 
Kasabanın her yanından ezan 
sesleri yükseliyor, insanları birli
ğe davet ediyordu. Adam koşa
rak camiye gitti. Fakat kapıdan 
içeri girmeden önce üstüne bak
tı vazgeçti. Önce cenneti ayak
lar altına alanın evine gidip rıza
sını almalıydı. Birkaç günden 
sonra çocuklar sahilde oynarken 
ıslak bir karton ve torba bul
dular. Torbanın içinde bir çocuk 
çorabı, bir çocuk kazağı, ve bir 
çocuk kokusu vardı. h
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-------------  Mustafa Yazgan’m

İNSAN SONRASI GELECEĞİMİZ Kaleminden
AİLE

M. ABBAS APAYDIN

Tarihin Sonu adhı “Sipariş Te
ziyle” yakından tanıdığımız ABD’li 
siyaset bilimci, düşünür Francis Fu- 
kuyama’nın ‘Büyük Çözülme’nin

likeleri bertaraf edebilmek içinse 
yazar mevcut teknolojik gelişmeler
de olduğu gibi (klonlama vb.)ulus- 
lararası topluluğun biyoteknolojik

Bu kitap bugüne kadar bilinen
leri tekrardan kesinlikle kaçını
larak, en az 30 yıldan bu yana 
oluşan bilgi birikimleri, elde 
edilen gözlemler,yaşanılan tec
rübeler ve dayanılması zor ha
yat tabloları içinden süzülüp ge
len fikir, düşünce, tespit ve tah
lillerin hükme bağlandığı sos
yolojik bir eserdir.

_  Bu kitap özellikle yaşları 15-
ardmdan çıkan son kitabı “İnsan 
Sonrası Geleceğimiz” biyoteknolo
jik devrimlerin ardından insan do
ğası üzerine öngörülerde bulunuyor.

Kitabın ana temasını şu şekilde 
söylemek mümkün: Biyo teknolojik 
devrimlerin insan doğası ve genetiği 
üzerindeki potansiyel (olumlu ya da 
olumsuz) etkileri ve olası gelişmele
re karşı insanlığın alacağı pozisyon.

Ona göre bahsi geçen biyotek- 
nolojik devrim bir -değilse iki- nesil 
sonra gerçekleşmiş ve tüm deneysel 
aşamaların sonuna gelinmiş olacak. 
Ancak burada üzerinde durduğu 
esas mesele bu devrimin doğuracağı 
sonuçlar. Zira hastalıkların tedavi
sinde çığır açabilecek bu devrimin 
genetik farklılaşmalara yol açarak 
insanlar arasındaki eşitsizliği körük
leyebileceğinden endişe duyuyor 
yazar. “En tehlikelisi”, diyor Fuku
yama “insanlığın evrilme sürecinin 
tamamen insanın kontrolüne geç
me olasılığıdır”...

Halen çeşitli ilaçlarla tedavi 
yolları aranan sinir hastalıklarının 
çok daha kolay tedavi edilebilecek 
olmasına karşın, bu devrimin insan 
ruhu ve davranışları üzerinde mani- 
pülatif bir etki yapabileceğinden 
endişeli Fukuyama. Bahsettiği teh

devrimler hususunda düzenleyici/ 
kontrol edici bir rol oynaması ge
rektiğini vurguluyor. Fukuyama ki
tapta ABD örneğinden hareketle 
insan ırkının kazanılmış evrensel 
haklarının, biyoteknolojik devrim- 
lerin genetik farklılaşmaya yol aç
ması nedeniyle, erozyona uğraması 
riskine işaret ediyor.

Ongörüsel olarak ise, klonla
maya karşı dini gruplar ile çevreci
ler, feministler, özgürlükçüler gibi 
seküler gruplar arasında oluşan 
mevcut ittifakta bir çatlağın ortaya 
çıkacağını belirtimiş yazar. Dini 
grupların insanın Tanrı’dan gelen 
asil bir yanının varolduğuna inan
malarını ise bu ayrışmaya sebep 
gösteriyor. Netice olarak da şunu 
ifade ediyor yazar: “İnsan doğasına 
dokunmayın!” Bununla kastettiği- 
ninse şu olduğunu savunuyor:

“Biyoteknelojik devrimlerin has
talıkların tedavisi ve insan türünün 
daha sağlıklı yaşamı konusunda geti
receği kolaylıklara tamam; ancak in
san doğasında onu aşırı yüceltecek ya 
da insan altı bir organizma haline ge
tirebilecek her türlü bozulmaya ha
yır...Ve maalesef ya bunların ikisi 
birden olacak, ya da ikisi birden ol
mayacak.

20 arasında olan, sevgili gençle
re bir fikri rehber olmak gibi te
miz ve seviyeli bir duygunun 
eseridir. Yirminin üstündeki yaş 
kademelerinde olan, evli-bekar; 
anne veya baba, herkes için bir 
fikir ve düşünce ekzersizi yap
mak yahut yetişmekte olan ço
cuklarına yol göstermek için 
mütevazi bir başvuru kaynağı 
olabilir.

Bu kitap insanlığın, İslam 
âleminin ve Türkiyemizin en 
sancılı toplumsal birimi olan 
“aile”yi çeşitli problemleriyle 
birlikte ele alıp, daha iyiye, da
ha güzele, daha doğru bir ha
yat tarzına eriştirmek ve in
sanları mutlu kılmak için ya
zıldı, basıldı ve yayınlandı.

M U ST A FA  Y A Z G A N ’ın
kaleminden:

AİLE
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E T K İ N L İ K

Yeni Oryantalizm
Artık gelenekselleşen A KV  toplantıları, 19 Aralık 
Cuma akşamı vakfın Fatih'teki merkezinde yapı
lan programla sürdü. Özü itibariyle oldukça 
önemli bir konuydu seçilen: Yeni Oryantalizm. Ko
nuşmacılar Abdurrahman Dilipak ve Cevat Özka- 
ya, bu kavramın müslümanlar açısından ne anla
ma geldiği ve buna karşı geliştirilebilecek strateji
lerin ne olması gerektiği üzerinde durdular.

Batılı düşünür ve toplum mühendislerinin 
icad ettiği “oryantalizm" / “Doğubilim"; daha çok 
Doğu’nun kültürel, dini, sosyo-politik yapısı üze
rinde yoğunlaşan bir keşif ve ona göre bir strate
jiler demeti oluşturma gayreti olarak tanımlanabi
lir. Yani Doğu’yu  bir nesne olarak alıp Batı’nın şe
killendirmeye giriştiği dünyada Doğu’ya da bunun 
destekleyicisi ve Yeni Dünya'nm figüratif aracı ro
lü veriliyordu. Cevat Özkaya’nın belirttiği gibi:” Bu
rada bir bakıma bir efendi-köle ilişkisinden bah
sedilebilir; bu ilişkinin doğasında da kölenin efen
disine bırakın karşı gelmeyi, hiçbir surette söz 
söyleme veya öneride bulunma hakkı olamaz; 
onun, sadece ondan istenenleri yapma hakkı var
dır”. Bugün, oryantalist propagandalar sonucu,in
sanların Doğu algısı, tembellik, zaafiyet, becerik
sizlik ve ahlaksızlık kavramları üzerinde oturmuş 
durumda. Buna karşılık Batı medeniyeti onun tüm 
bu kötü yanlarını insanlığın hizmeti için düzelten, 
ona nasıl olması gerektiğini bildiren, doğruların 
temsilcisi, medeniyet ve uygarlığın ne idüğünü 
gösteren imrenilecek bir medeniyet. Doğulu kafa 
yapısını her fırsatta eleştiren ve aşağılayan bir zih
ni de bu bağlamda değerlendirmek mümkün.

Oryantalizm, özünde müslüman unsurları he
def alan bir tanımdı aslında. Ancak sosyalist blo
ğun 90 'ların başında çökmesiyle beraber başla
yan süreç, yeni dünya düzeninin kendine yeni bir 
düşman bulmasıyla daha bir anlam kazandı. El
bette bu düşmanın adı İslam olacaktı. İşte bahse
dilen “Yeni Oryantalizm" kavramının bu düşman 
içeriğini biraz daha değiştirip radikal İslam veya 
fundamentalist İslam gibi söylemlere başvura
rak,düşmanı bölme ve hatta kendi içinde bir he
saplaşmaya sevketme niyetinde olduğu söylene
bilir. Artık yeni dünya siyasal, ekonomik, toplum
sal açıdan olması gerektiği gibi(l) olacak ve buna 
gösterilebilecek en ufak bir muhalefet, aslında y i
ne bizzat düşman safındaki insanlar ve hareketler 
tarafından bertaraf edilecekti.

Soru şu: Ne yapmalıyız? Abdurrahman Dilipak 
cevabın, artık nesne olmaktan çıkıp, özne olmaya 
karar verme sürecinin başlaması gerektiğinde 
saklı olduğunu belirtti. Yani dinimizi, değerlerimi
zi ciddiye alarak, kendimizi önemseyerek, sahip 
olduğumuz imkanları sonuna kadar kullanarak, 
asla ve asla yılgınlığa düşmeyerek, muhalefet ru- 
hunu yitirmeden ama avnı zamanda kendi iktidar
dilimizi de geliştirerek, sevgi ve cesaret kavram
larının hakkını vererek ve artık girişilecek önemli 
işlerin bizi beklediğinin farkına vararak geliştiril
meli stratejiler. Ancak böylesi bir tavrı geliştirebi
lirsek başkalarının bizim üzerimizden hesap yap
ma alışkanlıklarına son verebilir ve kendimizi or
taya koyabiliriz. Yani aslında çok hayati dönem
leri yaşamaktayız ve belki de tarihe yön verme 
imkanı var önümüzde.

TUVALE AKSEDEN 
İKİ YÜREK

ABDULLAH CAN

İ stiklal caddesinin Tü
n elle  noktalandığı 
mevkideki bir ara so

kakta yer alan Tarık Zafer 
Tunaya Kültür Merkezi, iki 
gönül dostu ressamın; Ha
tice Havva Yazıcı ve Serap 
Ekizler Sönmez’in ürünle
rine 3-15 Aralık tarihleri 
arasında ev sahipliği yaptı.

Geleneksel temalara 
yer verseler de, işledikleri 
konuların hüznüne tezat 
oluşturacak biçimde tek
nikte kullandıkları coşku, 
ürünleri seyre dalanları tu
vallerin ötesine, ötelere ta
şıdı. Yaklaşık yüzelli yıldır 
Türk ressamlarının kullan
mayı ihmal ettikleri değer
leri, oldukça an
lamlı ve canlı bir 
üslûpla resimleş
tiren sanatçılar, 
yüreklerinde ta
şıdıkları güzel 
duyguları kağıda 
d ö k m ü ş l e r d i  
adeta, içinde ya- 
sadığımız coğraf- 
yanm acılarını, 
sevinçlerini, ke
derlerini, coşku
larını, heyecan
larını bugünün 
ve geleceğin “gö

rebilen gözlerine” taşımayı 
misyon edinen Havva-Se- 
rap İkilisinin, Allah vergisi 
yetenekleriyle emeklerini 
ve kalp/göz nurlarını birleş
tirerek ortaya koydukları 
eserler, resim sanatının ge
leceği açısından hayli umut 
verici doğrusu.

Üstad îlhami Atalay’m 
öğrencileri olan bu iki gö
nül dostu; H.Havva Yazıcı 
ve Serap E. Sönmez İkilisi, 
tarihin sanatla buluşarak 
ilham kaynağı oluşturduğu 
Balat/Fener’de, Kızıl Kilise 
yolu üzerindeki Sancaktar 
Yokuşu’nda açmış oldukla
rı atölyede çalışmalarını 
sürdürüyorlar. ■
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İSRAİL’E GÖÇ POLİTİKASI

ERTUGRUL BAYRAMOGLU

hudilerinde görürüz; “Irak Yahudi 
Cemaati (1948 yılında 110.000 
kişi) ülkeye yerleşip kök salmış- 
tı. Irak Başhahamı Khedurr Sas- 
son şu açıklamayı yapmıştı: ‘Ya- 
hudiler ve Araplar bin yıldan be
ri aynı hak ve imtiyazlara sahip

“1943 yılında bir çok Avrupa Ya- 
hudisi ölüme gitmiş ve hala gider
ken ABD Kongresi sorunu ince- 
leyeeek-bir-komisyon-kurulmasını- 
önerir. O tarihte Amerikan siyo- 
nistlerinin lideri olan haham 
Stephen Wise, kongrede bu tasa
rının aleyhinde konuşmak üzere 
Washington’a gelmişti. Onun 
korkusu yasa çıkacak olursa dik
katlerin Filistin’in sömürgeleştiril- 
meşinden başka yöne kayması İdi.

Aynı haham 1938 yılında 
Amerikan Yahudi kongresinin li
deri olarak yazdığı bir mektupta 
‘Yahudilere Amerika’da sığınma 
hakkı tanıyacak herhangi bir 
yasa değişikliğine karşı oldukla
rını’ bildirmişti. (Siyonizm’in 
Gizli Tarihi, Ralph Schoenman, 
Kardelen Yay. S. 53) 1943 tari
hinde İngiliz parlamentosuna su
nulan aynı tarz bir teklife siyo- 
nistler aynı sebepten karşı çık
mışlardı.

Siyonistlerin bu konudaki 
programlarını ise yer değiştirmiş 
kişiler ile görevli Haham Klaus- 
nerr’in 2 Mayıs 1948 tarihinde 
Amerikan Yahudi Konferansına 
sunduğu bir raporda buluyoruz: 
“İnsanları Filistin’e gitmek için 
zorlamak gerektiği kanaatinde
yim... Onlar için bir Amerikan 
doları hedeflerin en büyüğü ola

rak gözükmekte. ‘Zorlamak’ ke
limesi ile teklif ettiğim bir prog
ramı kastediyorum... Bu program 
daha-önce -ve-çok -yakınlarda işe- 
yaradı. Polonya Yahudilerinin

boşaltılmasında ve Toplu Göç 
Tarihi’nde yararlı oldu... Bu 
programı uygulamak için ‘Yer 
Değiştirmiş Kimseler’e konfor 
sağlamak yerine, onlar için 
mümkün olabilen en fazla kon- 
forsuzluğu icat etmek lazım... 
Ardından da, Yahudileri hırpa
lamak için Haganah’a* başvu
ran bir yol izlemek gerek.” (Ro- 
ger Garaudy, İsrail Mitler ve 
Terör, Pınar Y. S. 82)

Bunun uygulanışını Irak Ya-

oldular ve kendilerini bu millet- 
ten ayrı unsurlar olarak görme
mektedirler’... Irak Yahudilerinin 
İsrail’e göç etmede çekingen 
davranmaları üzerine, İsrail gizli 
servisleri Yahudileri ikna etmek 
için, üzerlerine bomba atmakta 
tereddüd— etmediler— Şem-Tov 
sinagoguna yapılan saldırıda, üç 
kişi öldü ve on kadar kişi yaralan
dı. Böylece Ali Baba hareketi adı 
verilen toplu göç başladı. Kay
nak: Ha’olam Hazeh 20 Nisan ve
1 Haziran 1966 ve Yediot Ahara- 
noth 8 Kasım 1977. (R.Gara
udy, a.g.e Sayfa 82)

31 Ağustos 1949 tarihinde İs
rail’i ziyaret etmekte olan bir grup 
ABD’liye hitap ederken Ben Gu- 
rion şunları söylemektedir: “Bir 
Yahudi devleti kurma rüyamızı 
gerçekleştirmiş olmamıza rağmen, 
henüz işin başındayız. Bugün İsra
il’de 900 bin Yahudi var, halbuki 
Yahudi halkının çoğunluğu hala 
dış ülkelerde bulunuyor. Gelecek
teki vazifemiz bütün Yahudileri 
İsrail’e getirmektir.” (R.Gara- 
udy, a.g.e S. 85)

Bu nutuk bize İsrail Başbaka
nının İstanbul’da meydana gelen 
Sinagog saldırılarından sonra 
tüm Yahudilere yaptığı İsrail’e 
dönüş çağrısını hatırlatmaktadır.

*  Haganah: Filistin Yahudilerinin kur
dukları askeri bir teşkilat. Haganah, Ya- 
hudilerin 1920’lerdeki ve 1930’lardaki 
mücadelelerinde etkili olmuştur. Sosya
list eğilimlidir.
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ÜMRAN EK

E k  1: M AZLUM  D ER  İNSAN HAKLARI 2 0 0 3  DÜNYA RAPORU 

E k  2 : M AZLUM  D E R  İSTA N BU L ŞU BE BAŞVURULARI D EĞ ER LEN D İR M E RA PO RU  

E k  3 : ÜM RAN D ER G İSİ 2 0 0 3  YAZI L İSTESİ 

E k  4 : ÜM RAN D ER G İSİ 2 0 0 3  KAVRAM İN D EKSİ

MAZLUM DER 
İNSAN HAKLARI 2003 DÜNYA RAPORU

Hazırlayanlar:
MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBESİ DIŞ İLİŞKİLER KOMİTESİ

Dış İlişkiler Komite Başkanı:
Selahaltin Güven

Editoryal Grup:
Hüseyin Özalp, Süm eyra Misge, Halice Delil, Kadir Teiniz, Fatih Haras, Kadir Yaman, Ersin Doyran,

Osman Savaşkan, Burcu Mutlu, Gülizar Delen, Rukiye Kar Spor, Çağrı Mutlu, Selman Ortaköy, İbrahim Ethem Ortaköy

2003 yılı Dünya İnsan Hakları Raporu, Dış İlişkiler Komitesinden on beş gönüllünün bir yıl
lık çalışması sonucunda hazırlandı. Dünyanın altı bölgeye ayrıldığı ve bu bölgesel çalışmada her 
devletin sınırları içinde yaşanan hak ihlalleri medya takip edilerek raporlandı. Ve bu çalışmanın 
sonucu olarak 2003 Dünya İnsan Hakları Raporu hazırlandı.



ÜMRAN EK

GENEL DEĞERLENDİRME

Küreselleşen dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşa
nan olayların diğer bölgeleri de doğrudan etkilemesi, dün
yada yaşanan insan hakları ihlallerini önlemek, veya böl

gede insan hakları durum unun iyileştirilmesi için topye- 
kün mücadeleyi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, Türki
yeKam uoyjjnunjttkkatin i dünyada yaşanan hak ihlalleri
ne çekmeyi gerekli görüyoruz. Aralık 2002 ile Aralık 2003 
tarihleri arasında yaşanan insan hakları ihlallerini ve bu ih
lallerin değerlendirmesini içeren bu rapor, MAZLUMDER' in 
ilk Dünya Raporu olması hasebiyle karşılaştırmalı bir rapor 
değildir. Medya taraması ile hazırladığımız bu rapor, söz 

konusu ülkelerde yaşanan ve basına yansıyan sorunları 

içermektedir.
Yukarıda aktardığımız raporun sınırlılıklarının yanında; 

bu çalışmanın bizlere sağladığı imkanlar, dünyada yaşa 

nan hak ihlallerinin genel seyrinin ne olduğunu, bununla 
birlikte bölgelere göre farklılık gösteren ihlaller ve bunları 
ülkelere göre nasıl şekillendiğini görm ek için gerekli done

leri içermektedir.
2003 Yılında, dünyada yaşanan hak ihlallerinin en gö

ze çarpan -yanir-1-970'lerde Dünyada İnsan Hakları ihlalleri

ni önüne geçm ek ve bu çerçevede dış politikasını belirle
diğini söyleyen Amerika ve Batı Avrupa ülkelerinin gelinen 
noktada böyle bir politikadan çok uzak olduğunu ortaya 
koym uş olmasıdır. İnsan haklarını, başka ülkelere müda
hale aracı olarak gören, kendinden yana politikalar izleyen 
ülke yönetimlerinin sebep olduğu, yaptığı insan hakları ih
lallerini görmezlikten gelindi. Kendi politikalarının aksine 

hareketlerde bulunanlara karşı İnsan Hakları söyleminin
rnİİriahaİP nvollirii cahif olriıılf Rıı lillrplpr VRİ-¡ ı i u u a u a ı t  ı g ı  r y a ^ - u ı ıv .1 5 1 1  ı u  m ı .  u ı u u ı \ .  u u  uıı\.\_ ı\_ ı j c . .

nızca dış politikalarında İnsan Haklarını temel düstur ol
maktan çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda, kendi ülkele
rinde de yabancılara yönelik açık ayrımcılık içeren uygula
malarda bulundular. (Almanya’da (Eyalet) Başörtüsü ile öğ
retmenlik yapılması yasaklanırken Hıristiyan Öğretmenle
rin Haç ile ve Yahudilerin Kippa ile derse girmeleri serbest 
bırakıldı.) 1950’ler Amerika’da Mccartizm vakasında Kom ü
nistlere Ve Avrupa’da yükselen Anti-semitizm’in yerine 11 
Eylül sonrasında İslam 'ın yerleştirilmeye başlandığına şahit 
olmaktayız. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslar 
arası hukuka aykırı olarak, Guantanam 'da tuttuğu 600’den 
fazla “tutsağı” statüsüz olarak tutmaya devam etmektedir. 
Bu durum, ABD yönetimini, meşruiyetini gücünden alan, 

yeni bir dünyanın öncüsü yapm aya doğru götürmektedir.
Afrika kıtasında; yeni kurulan devletler arasında sınır 

kavgası, iç çatışma ve açlık, bu bölgede yaşanan insan 
haklan ihlallerinin ana eksenini oluşturmaktadır. Eski sö 
mürgelerden oluşan Afrika ülkelerinde, her geçen gün ar
tan yoksulluk, salgın hastalıklar ve iç çatışmalar, en temel 
insan hakkı olan yaşam a hakkını tehdit etmektedir. Bu ça

tışmalardan en fazla etkilenenler ise, çocuklar olmaktadır. 
Küçük yaşta savaşçı olmaya zorlanan çocuklar, ayrıca yer
lerinden edilmekte ve açlıktan da had safhada etkilen
mektedir. Kafkaslar ve Uzak doğuda da iç çatışmalar de
vam etmektedir. Bununla birlikte, Basın yayın alanındaki 
kısıtlamalar, bu bölgede yaşanan en önemli hak ihlalleri
dir. Çeçenistan'da süren Rusya baskısı, bu bölgede yaşa
nan en önemli çatışmadır. Rusya hükümeti Çeçenistan'da 
durum un normale döndüğünü ileri sürmekte, ancak bu 
durumu tespit etm ek isteyen, İnsan Hakları Kurumlarına 
bu bölgede inceleme yapma izni vermemektedir. Human

Rights VVatch’un Çeçenistan'da incelemede bulunm ak için, 
sön iki yıl içinde 7 kez baş vuruda bulunmasına rağmen, 

Rusya yönetim ince bölgeye girişine izin verilmemiştir. Öz
bekistan ve Türkmenistan'da, hak ihlallerinin en yaygın ol
duğu bölge devletleridir.

Ortadoğu bölge ülkeleri, dış baskıları hafifletmek am a
cıyla, "terörizm ile mücadele" adı altında, insan haklan da- 
ha da kısıtlamaktadır. Bu bölgede süre gelen İsrail’in Filis
tin işgali ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak işgali, ulus
lar arası hukukun hiçe sayıldığını ve burada yaşanan hu
kuksuzluk sonucunda, her gün insan kaybının yaşanm ası
na ve insanların en temel haklarının y o k  edilmesine yol 
açmıştır. Filistin'de İsrail güvenlik güçleri, sivil halka yöne
lik saldırılarının yanında, son zamanlarda bölge insanıyla 
dayanışma için, Filistin’e gelen yabancılara yönelik de sal
dırılarda bulundu. Rachel Corrie'nln İsrail yıkım  ekibini en
gellemeye çalışırken, buldozer altına alınarak öldürülmesi 
bunun sem bolik örneklerinden biridir. Irak’ın Amerika 'nın 
işgali, her geçen gün sivil ölümlerin artmasına sebep ol
maktadır. Amerika Birleşik Devletleri ve işgal kuvvetleri, 
ölen sivillerin kayıtlarını utmamaktadır.

Yukarıda sıraladığımız İnsan Hakları İhlallerine karşın, 
2003 yılı Küresel-insan-hakları mücadelesuçin-önem lLbir- 
yıldır. Özellikle, Amerika Birleşik Devletleri’nin Irak istilası
nı engellem ek için, dünyanın farklı bölgelerinde adalet, öz
gürlük ve insan hakları mücadelesi yapan örgütlerin etkin 
mücadelesine de örnek teşkil etti. Bu mücadele, dünyanın 
yaşanır bir mekan haline getirmek isteyen bütün uluslar 

arası insan hakları aktivistlerini umutlandıran yıl olmuştur.

1 A VRUP A KITASI

ALMANYA

Alman Yüksek  Mahkemesinin dini simgelerle devlet ku- 
rumlarında çalışma yasağının getirilebileceği kararıyla be
raber, devlet kurumlarında türban yasağının başlamasıyla 
, bu kurumlarda yer alan Müslüm anlar zor durumda kal
mış ve birçoğu istifa etmiş ya da görevden alınmıştır.Diğer 
din mensuplarına bu tip kısıtlamaların getirilmemesi , bir 
diğer ayrımcılık ve insan hakları ihlali konusudur.

A lm anya’da görülen diğer bir insan hakları ihlali de , 
ülkedeki azınlıklara karşı uygulanan şiddet ve ayrımcılık
tır.

FRANSA

Başörtüsü yasağı uygulamaları Alm anya gibi Fransa'da 
da görülmektedir.Başörtülü orta öğretim öğrencileri ve öğ
retmenler okullara alınmamaktadır.

Fransa , ırkçı saldırıların yoğun olarak yaşandığı bir ül
ke olarak göze çarpmaktadır.Ülkede, yabancıların merkez
lerine yönelik  şiddet olayları yaşanmıştır. Bu tür o la y la r, 
hükümeti konuyla ilgili çeşitli önlemler almaya yöneltm iş
tir.

Fransa’da 2003 yılına damgasını vuran diğer bir olay , 
sağlık sistemindeki yetersizlik dolayısıyla görülen sıcak ha
va ölümleridir.

İTALYA

11 Eylül sonrasında dünya çapında Müslümanlara y ö 
nelik uygulamalar, 50’lerde A.B.D'de uygulanan “McCart- 
hizm" politikasını andırmaktadır ve bu politika , İtalya'da 
etkin bir şekilde yansım a bulmaktadır.Birçok sivil , terör
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örgütleriyle ilişkileri olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmış, 
kimisi de sınır dışı edilmiştir.

Çevre kirletilmesi ve nükleer tehdit, insan sağlığını hi
çe sayan unsurlar olarak öne çıkmıştır.

--- ISPANYA

Ispanya, göçmenlere karşı uygulamalarında, çeşitli in
san hakları ihlalleri gerçekleştirmiştir.lzinsiz göç ederken 
yakalanan göçmenlere kötü muamelede bulunulmuştur. 
Toplum içerisinde görülen kadınlara yönelik şiddet uygu

lamaları , göze çarpan bir diğer noktadır.Olumlu bir geliş
me , hükümetin , bu durumu engellemeye yönelik kanun
lar çıkarmış olmasıdır.

KUZEY İRLANDA

Kuzey İrlanda’da çocuklara yönelik insan hakları ihlal
leri yaşanmaktadır.Toplumda çocuklar yetersiz sağlık ko
şullarında- , kısıtlı maddi imkanlarla yetişmektedirler.Bu- 
nunla birlikte , çeşitli taciz ve işkence olayları yaşanmıştır.

Kuzey İrlanda , ırkçı saldırıların yoğun olarak yaşandığı 
bir diğer Avrupa ülkesidir.Son beş yılda işlenen ırkçı nite
likli suçların oranında büyük bir artış gözlenmiştir.

İNGİLTERE

Başörtüsü yasağı uygulam aları, Ingiltere'de de bir in
san hakları ihlali olarak gözüm üze çarpmaktadır. Göçmen
lere karşı varolan haksız uygulam alar, üzerinde durulma
sı gereken bir diğer insan hakları ihlalidir.

2 AMERİKA KITASI

KANADA

Kanada da ABD'nin terörizmle mücadele ile ilgili uygula
malarının benzerlerini gerçekleştirmektedir.Kanada Hükü

meti som ut hiçbir suçlama bulunmaksızın zanlıları uzun 
süre alıkoyarak haksız gözaltılar gerçekleştirmiştir.Toron- 
to 'da ki hapishanede mahkum lar yetersiz koşullarda tutul
m uş ve cezaevinin kapasitesi aşılmıştır.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

11 Eylül sonrası süreci kapsayan son iki yıl içinde,özel
likle bu yıl artan bir şekilde Amerikan ve dünya gündem i
ne damgasını vuran terörizmle bağlantılı olarak terörle 
mücadele adına hiçbir som ut suçlama bulunmaksızın bir
çok insanı terör zanlısı haline getirmek ve tarafsız soruş
turma,adil yargılama gibi kriterleri yerine getirmeden ger

çekleştirilen uzun süreli alıkoymalar, gerek ülke içerisinde 
gerekse diğer ülkelerde faaliyet gösteren geniş çaplı örgüt 
ve organizasyonlardan ciddi tepkiler almıştır. 11 Eylül erte
sinde çıkarılan ABD Yurttaşlık Yasası(The Patriot Act)’nın 
bizzat Philedelphia Meclisi gibi bazı eyalet meclisleri tara
fından ülke vatandaşlarının haklarını önemli ölçüde kısıtla

dığı gerekçesiyle,mevcut yasanın iptali için gerekli çalış- 
malara başlanılması yönünde karara varılmıştır.Bu yasaya 
dayanılarak terörizmle hiçbir ilişkisi bulunmayan insanlar 
alıkonulurak haksız gözaltılara maruz bırakılmış ve birçok 
hakları ihlal edilmiştir.Yine,anti-terör kapsamında yurtdı- 
şında gerçekleştirilen operasyonlar esnasında 'yanlışlıkla' 
hedef alınan masum  siviller hayatlarını kaybetmişlerdir.Af- 
ganistan ve Irak'ta bu şekilde birçok sivilin ölmesinin yanı 
sıra ülkelerine karşı sürdürülen savaşları protesto etmeye 

yönelik  bölge halkları tarafından düzenlenen gösterilere

sert yanıt veren Amerikan askerlerinin açtıkları ateşler so 

nucu birçok sivil öldürülmüştür.Tüm dünyanın gözleri 

önünde gerçekleştirilen büyük çapta insan hakları ihlalle
rinin yaşandığı bir diğer bölge olan ABD 'nin Küba'da ki Gu

antanamo Askeri Ü ssü’nde halen çeşitli ülkelerden çok sa- 
yıda tutuklu bulundurulmaktadır.Cenevre Konvansiyo- 
nu’nda yer alan savaş esirleri ile ilgili kararları uygulam ak

ta isteksiz bir tutum sergileyen ABD Yönetimi dünya gene

linde eleştiri oklarına hedef olmuştur.Amerika, Askeri Ü s’te 
Jüri olmaksızın ve temyiz haklan bulunmaksızın,kendi suç

ladığı zanlıları yine kendisi cezalandırma yoluna gitmiş- 
tir.Cezaevlerindeki ağır şartlar ve mahkum lara karşı bir ta

kım işkence uygulamaları ile kötü muamelede bulunul

m uş olması,bugün dünya genelinde bilinmektedir. ABD ’nin 
Küba/Guantanamo, ve Afganistan/Bargam Askeri Kam pla
rından salıverilen bazı mahkumlarla yapılan görüşm eler
de, kendilerinin zorla enjeksiyona tabi tutulduklarını,uzun 

süre güneşin altında tutulduklarını, uyutulmadıklarını.acı 
veren pozisyonlarda saatlerce ayakta durma ve diz çökm e 
gibi işkencelere maruz kaldıklarını beyan ederek mevcut 

hak ihlallerini aktarmışlardır. ABD yakın zamanda pranga 

ve elektro-şok malzemeleri gibi işkencede kullanılan teç
hizatları Yemen,Ürdün,Tayland ve Fas gibi ülkelere ihraca

tını gerçekleştirerek önemli bir hak ihlali olan işkence ile 
ilgili uluslararası normlara aykırı hareket etmiştir.

Bazı kurum ve kuruluşlar hüküm et uygulamalarında ki 
tutuma paralel bir yaklaşım la müşterilerine verm iş olduk

ları hizmetlerde dinlerine ve uyruklarına göre davranarak, 
önemli hak ihlallerinden biri olan ayrımcılık suçu işlemiş- 

lerdir.Bölgenin önde gelen ve dünya çapında yaygın finans 
kuruluşları olan HSBC gibi bazı bankalar hesap sahibi M ü s

lümanları kara listelerine almış,bunun yanı sıra bazı şirket

lerde işten çıkarma vakaları yaşanmıştır.Bu ve benzeri uy 
gulamaların sonucu olarak din ve vicdan özgürlüğü üzerin

de baskılar artan bir şekilde devam etmektedir.Uluslarara- 

sı boyutta,ABD vize işlemlerinde bir takım ülkeler için cid
di kısıtlamalara gitmiş,ülkede öğrenim gören yabancı uy
ruklu öğrenciler ve göçmenler soruşturmalara m aruz kal
mışlardır.

Demokratikleşme ve Özgürleşme yolunda her zaman 

ilerleme vaadinden ödün vermeyen ABD Yönetimi'nin, çe
şitli vesilelerle dünya ülkelerinin ve kendi vatandaşlarının 

hak ve hürriyetlerini, kendilerinin belirlemiş olduğu çeşitli 

gerekçelerle kısıtlama yoluna gitmesi ve bu süreçte bizzat 
devletin kendisinin birçok hak ihlalleri gerçekleştirmiş ol
ması Amerika'nın söylemlerinin ve eylemlerinin kendi 
içinde tutarlı olmadığını göstermektedir.

Pratikte olan mevcut uygulamaların varlığı, geçtiğimiz 
bir yıl içerisinde Amerika’nın insan hakları alanında ilerle
m e kaydetmesinden çok geri adım attığının som ut göster
gesi olmuştur.

KOLOMBİYA

------ İç savaşın etkilerini stiTOüratlgtl Kolom biya 'dârişKerv
cenin boyutları Birleşmiş Milletlerin gözleminde artan bir 
şekilde devam etmiştir.Ülkede askeri çatışmalar esnasında 

askerler ve isyancı gruplarca savaştırılan çocuk sayısı za
manla artmıştır.Kolombiya genelinde birçok insan politik 
ve siyasi amaçlı olarak kaçırılmış ve kaybolmuşlardır.Ülke- 

de yaşanan hak ihlalleri arasında en başta gelen yaşam a 

hakkı korunamamakta,devlet vatandaşlarının can güvenli
ğini sağlayamamaktadır.
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\/pmp7i ipi ı a
Venezüella Başkanı Hugo Chavez'in destekçileri ve 

karşıtları arasındaki kutuplaşma.Venezuella’da ki insan 
hak ve hürriyetlerini gittikçe kısıtlayan bir tehdit halini al- 
mıştır.BÖlgede devam eden karışıklıklar nedeniyle öldürü
lenlerin sayısı artmakta ve insanların yaşam a hakları ihlal 

edilmektedir.

BREZİLYA

Brezilya'da insan hakları ile ilgili olarak,ağır hapishane 
şartları ve kötü muamele ülkenin önde gelen hak ihlalleri 

durumundadır.Özellikle polis uygulamalarındaki katı yak 
laşım net bir biçimde gözlemlenebilmektedir.Ülkedeki 
genç mahkumlara işkence uygulanması nedeniyle cezaev

lerinde isyanlar meydana gelmiştir.

MEKSİKA

Meksika Ordusu’nda askerler insan haklarına uym a

yan katı yaklaşım lar sergilemektedir. Ülkede mevcut hak 
ihlallerinden en önemlileri işkence üzerine yoğunlaşm ak
tadır.

3 AFRİKA KITASI

KENYA

Kenya’da, insan hakkı ihlallerinin belirli boyutlarda arta
rak devam  ettiğini göstermektedir.özellikle ülkede de
vam  eden iç savaş ve çatışmalardan, başta çocuklar ol
m ak üzere bir çok sivil o lum suz yön de  etkilenmiştir.Ayrı
ca ülkede bulunan Ingiliz askeri güçlerinin de toplum için
de hoş karşılanmamaktadır. İRİN kaynaklı bir habere gö 
re Kenyaiı kaaıniar ingıiız askerleri tarafından tecavüze 
uğramışlardır.Bunun dışında ülkede açlık da en büyük  so 
runların başında gelmekte.Ülkede bulunan dört kurak 
bölgede yaşanan açlık sorunu çok ciddi boyutlara ulaş- 
mıştır.Kenya’nın sınır komşuları ile yaşadığı bir çok sorun

da da siviller hedef alınmış ve bir çok sivil hayatını kay

betmişti

SOMALİ

Somali’de 2003 yılı boyunca bazı insan hakları ihlalleri 
gözlenmiştir.Siyasi olarak çalkantılı bir dönemden geçen 

Somali’de hükümetle muhaiefet arasında süregelen çatış
malar ülke halkı için ciddi bir kriz teşkil etmektedir. Bu ça

tışmalar tarafların birbirlerine misilleme olarak işlediği ci
nayetlerle şiddetlenmektedir. Faili meçhul cinayetlerin de

vam ettiği Somali'de yine 3 Tem m uz'da ülkenin önde ge
len etkin doktorlarından ve siyasi bir grup lideri olan Ha
şan Muham m ed Nur Shatigadud'un genç kardeşi öldürül

dü.Ekonomik olarak kötü bir görünüm  arz eden Somali’de 
aynı zamanda sahip olduğu iklimden dolayı salgın hasta
lıklar baş göstermektedir

ANGOLA

Angola'da 2003 yılı içerisinde bazı insan hakları ihlalle

ri tespit edilmiştir. Özellikle ülkenin 1975 yılındaki bağım
sızlığından sonra ülke içinde karşılıklı çıkar çatışmasına da
yalı bir iç savaş körüklenmiştir.Bu iç savaştan yine en çok 

zararı siviller ve özellikle de silahlı asker olarak da kullanı
lan çocuklar çok büyük oranda etkilenmişlerdir.Sivil halkın 
silahsızlandırılması konusunda da sorunlar yaşanan Ango
la’da, çok sayıda sivil kanunsuz bir şekilde silah sahibi

dir Ayrıca saölık alanında yasanan sorunlar ilaçların bozul

masına ve liyakatsiz hekimlerin müdahaleleri sonucu can 

kayıplarına kadar ulaşmıştır.

BOTSVANA

Halkının % 9 0 ’ını oluşturan Bantu kabilesinin üyeleri ta

rafından yönetilen Botsvana'da bir takım insan hakları ih
lalleri tespit edilmiştir. Ülkenin otoriter bir yapıda yönetil
mesinden-dolayı sınırlı sayıda habere ulaşılan Botsvana'da 
ifade özgürlüğü ve basın yoluyla haberlerin yayılması nok
tasında çok ciddi sorunlar yaşanmaktadır..

UGANDA

Orta Afrika devletlerinden biri olan Uganda’da 2003 y ı
lı içerisinde insan hakları ihlalleri tespit edilmiştir. 1962'de 

bağımsızlığını kazandıktan sonra bugün hala devam  eden 
çök yoğun bir iç savaşın içine girmiştir.Özellikle gerilla bas

kınları,mülteciler sorunu ve haksız göz altılarla gündem e 
gelen Uganda'da bu şekilde yaşanan olaylar sonucunda 
binlerce sivil ya ölm üş ya da mülteci konum una düşm üş- 

tür.Ülkenin güvenli sayılabilecek çeşitli bölgelerinde kuru
lan mülteci kamplarında farklı Afrika ülkelerinden gelen
Afrikalılar da Uganda'da ayrı bir sorun oluşturrnâkta- 
dır.Mülteci kamplarındaki sağlıksız koşullar buralarda ya 
şayan bir çok sivilin hayatına mal olmaktadır.Yine iç savaş
tan etkilenen çocukların durum u da ayrı bir soru işareti 
oluşturmaktadır. Bir yanda vatan hainliği ile suçlanan 14- 
16 yaşlarındaki çocuklar öbür yandan sağlıksız koşullarda 

hayatını devam ettirmek zorunda olan çocuklar Ugan
da'nın temel insan haklan sorunlarının en trajik tarafını 
oluşturmaktadır.

MALAVl

Afrika’nın güney ülkelerinden biri olan Malavi’de 2003 
yılı içerisinde insan hakları ihlalleri gözlenmiştir.Ülkede te
mel sorunu teşkil eden ekonom ik zorluklar sebebi ile ye 

terli beslenememe ve açlık artarak devam  etmektedir.Af- 
rol News kaynaklı bir habere göre açlık sebebi ile yayılan 
salgın hastalıklardan sayısız çocuk olum suz etkilenmiştir.

SUDAN

1959 dan sonra bağımsız bir devlet olan Sudan'da ru

tin haberleri güneyde meydana gelen çatışmalar oluştu- 
rur.Güneydeki isyancılarla Hükümet güçleri arasında uzun 
süreden beri devam eden çatışmalar hız kesm eden sür- 
mektedir..Bugün itibari ile ne güneyde ne de kuzeyde tam 
anlamıyla insan hakları prosedürü işlememektedir. Ayrıca 

Sudan’ın, kom şusu Kenya ile sınır çatışmaları devam et
mektedir.

NİJERYA

Nijerya'da 2003 yılında şu insan hakları ihlalleri tespit 
edilmiştir.Öncelikle ülkede çatışma halinde olan bazı grup
lar vardır ve bu grupların şehir merkezlerindeki cinayetle- 

. ri öğrencileri etkilemeye başlamıştır.Temel insani haklarını 
arayan vatandaşlara polisin kötü muamelede bulunması 
ve hatta ölüm olaylarının görülmesi Nijerya'yı insan hakla
rı ihlalleri yönünden olum suz bir konum a çekmekte- 
dir..lRIN kaynaklı bir habere göre Lagos'ta yükselen yakıt 
fiyatlarını protesto eden gruba polisin ateş açması sonucu
10 kişi ölmüştür.Ayrıca çocuk işçilerin kaçırılıp Nijerya'da 
çalıştırılmaları ve mülteci sorunları da görülmektedir.
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ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ

1960 yılında bağımsızlığına Kavuşan OAC' de 2003 yılı 
içerisinde bazı insan haklan ihlalleri tespit edilmiştir.OAC' 
de ülke çapında yerleşm iş isyancılarla bunlara karşı çok 
sert önlemler alan hüküm et güçleri arasında devam eden

her türlü ekonom ik ve siyasi baskı altındadır.Ülkede ayrı
ca can güvenliği büyük ölçüde tehlikede olup bazı haber

lere göre şehirde nöbet tutan askerlerin bile öldürüldükle
ri bildirilmektedir.Ayrıca ifade özgürlüğünde önemli sorun
ları olan OAC' de, Afrol News'in haberine göre, bir yayımcı 
La Lobaye hastanelerindeki bozukluklar hakkında yayınla
dığı bir makale sebebinden 6 ay hüküm  giydi.

GtNE

Gine'de 2003 yılında insan hakları ihlalleri gözlenmiş- 
tir.Bunlar, yaşam  hakkını engelleme,ifade ve basın özgür
lüğünü tanımama şeklinde tezahür etmektedir. Askeri 
darbelerle düzenli bir siyasi hayata geçemeyen Gine'de 
güvenlik güçleri ile halk arasında yaşanan olaylar gerilimi 
artırmaktadır.Basın özgürlüğü çerçevesinde gerçekleşen 
son ihlal örneği, Afrol nevvs’in haberine göre 7 Temmuz ta
rihinde güvenlik güçlerinin iki gazeteciye saldırıp ekipman

larına zarar verdiği olaydır.

DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

Ülkede genel olarak iki isyancı gurup olan the Union 
des Patriotes Congolais ve the Parti pour l'Unite, la Solida- 
rite et l'lntegrite du Congo. arasında başlayan çatışmalar 
devam  ediyor.Bu çatışmalar sonucu bir çok sivil hayatını 
kaybediyor.Devam eden çatışmalar sonucu bölgeden gü 
ney kom şusu Zambiya’ya mülteci akını başlamıştır..Ayrıca 
ülkenin kuzey doğusunda devam eden çatışmalardan do
layı Uganda askeri birlikleri sık sık sınır ihlali yaparak böl
geye giriyor ve bunun sonucu bir çok sivil yerlerinden edi- 
liyor.Ülkede devam  eden bu süreç ve yaşanan ekonom ik 
bunalım salgın hastalıkları da beraberinde getiriyor.

BURUNDİ

Afrika’nın merkez doğusunda yer alan Burundi'de 
2003 yılında insan hakları ihlalleri tespit edilmiştir.IRIN kay
naklı habere göre başkent Bujumbura’da hüküm et güçle
ri ile isyancı gruplar arasında devam eden yoğun  çatışma 

dolayısı ile binlerce sivil, ülkenin güneydoğusundaki Kan- 
yosha  bölgesine kaçmıştır.Bu çatışmalar sonucu, çok sayı
da sivil hayatını kaybetmiştir.Faili meçhul cinayetlerin tes
pit edildiği Burundi’de Ekim ayında Dünya Sağlık Örgütü 
temsilcisi öldürülmüştür.Bunun üzerine polis bir çok kişiyi 

gözaltına almıştır.

LİBERYA

Liberya'da 2003 yılına damgasını vuran ve insan hak
ları ihlallerini tetilleyen LRA güçleri ile hüküm et arasında 
cereyan eden çatışmalar binlerce sivilin ölümü ile son bul- 

-muşturTNİsarhayında-ülkemn-yaklaşık^ĞO^Usyang-grupla- 

rın elindeydi ve sivil halktan uzun süre haber alınama- 
dı.Ayrıca Liberya'da hükümetin desteklediği bir takım is
yancı gruplar da çeşitli ülkelerde bulunmaktadır.Sivil hal

kın hiçbir şekilde düşünülmediği çatışmalarda A A ’nın ver
diği bilgiye göre askeri bir yetkili, çatışmalar nedeniyle 
Gray, Zuatuo gibi bölgelerle diğer kasabalarda evlerin yan 
dığını söyledi.Bölge'de çatışmalar devam ederken bir çok 
insan hakları çalışanından haber alınamadı.

TANZANYA
Tanzanya’da 2003 yılı içerisinde bir takım insan hakla

rı ihlalleri tespit edilmiştir.Afrika'nın doğusundaki sıcak ça

tışma bölgelerine yakın olan Tanzanya'da, değişik ülkeler
den gelen mültecinin barındığı birçok mülteci kampı var-

yaşaması, bölgedeki mülteci haklarını gündem e getirmiş- 
tir.Ayrıca bu mülteci kamplarında yaşayan siviller arasında 
çıkan çatışmalarda bir çok kişi hayatını kaybetmiştir.

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

Ülkenin kuzeyinde devam eden yoğun  çatışmalar ne
deniyle, çok sayıda sivil hayatını kaybetmiştir.Ülkede de
vam eden çatışma o rtam ı, en temel insan hakları sorunu

dur.

SWAZILAND

Afrika'nın güneyinde yer alan Svvaziland'da genellikle 
iç hukukun işleyişinde ve bir takım özgürlükler alanında 
sorunlar yaşanmaktadır.Bunların en başında basın özgür
lüğü gelmektedir.IRIN kaynaklı bir habere göre Swaziland 
gazetecileri, düzenledikleri bir toplantıda hüküm et yetkili

lerinin basın özgürlüğünü çiğnediklerini dile getirdiler.Eko- 
nom ik haklar bağlamında, sendikacılık faaliyetleri sürdü
renlere polisin kötü muamelesi sürm ekte ve hatta ölüm 
ler yaşanmaktadır..Cezaevlerindeki yoğun luk  sebebi ile çı

kan çatışmalar da insani haklar bakımından olaylara ayrı 
bir boyut kazandırmaktadır.

ZIMBABWE

1982de bağımsızlığını ilan eden Zimbabwe'de devam  
eden yoğun çatışmalar sonucu bir çok sivil hayatını kay- 
betmiştir.Hükümetin sıkı yöntemlerle denetimi sağlayabil

diği ülkede, insan hakları kuruluşları bu olaylara sert tepki 
göstermektedir.Bunun yanında Kadınlara yönelik cinsel ta
ciz olaylarındaki artış Zimbabwe'de haklar konusunda,ayrı 

bir ihlal alanı olarak belirginleşmiştir.

MORİTANYA

Moritanya'da bozuk ekonom isinden kaynaklanan aç

lık problemi bir çok sivilin canına mal olmaktadır, yaşam a 
hakkı bu bağlamda ülke genelinde tehlike altındadır.

RUAND

Ruanda'da 2003 yılı itibari ile insan hakları ihlalleri göz- 
lenmiştir.Ülkenin köklü iki kabilesi olan Hutu ve Tutsi ka
bileleri arasında devam eden yü ksek  yoğunluktaki çatış
malardan siviller ve çocuklar olum suz etkilenmektedir.ÜI- 
kede yaygın olarak gözlenen gözaltı olayları, insan hakla

rının bir başka boyutunu göstermektedir.Afrol News kay
naklı habere göre Rwanda’da katliamdan sorumlu olarak 
gözaltına alınan 112,000 kişi serbest bırakıldı.

de oldukça bağımsız davranmasından dolayı haksız gözal
tı ve tutuklamalar yaşanmaktadır. Afrol News kaynaklı bir 
habere göre polis tarafından toplu gözaltına alınan çocuk
lara gözaltı sürecinde yapılan muameleler, insan haklarını 

fazlaca zedeler boyuta ulaşmıştır.

CEZAYİR

Bağımsızlığını ilan ettikten sonra çok yoğun bir iç sa-

MISIR
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vaş süreci yaşayan Cezayir'de bu sebepten çok sayıda in
san iidkidiı iiıidii uiLdyd çıkmıştır, son zamarııaraa özellik
le bazı gruplara yönelik gözaltı olaylarında artış görülmek- 
tedir.Algeria-interface haber ajansına göre, ülkede 2003 

başından beri 8-20 kişinin çatışmalarda öldüğü bildirildi.

ETİYOPYA

Etiyopya'da Eritre ile yaşanan siyasi krizler sonucu 
başta çocuklar olm ak üzere pek çok sivil olum suz etkilen- 
miştir.Eritre -Etiyopya sınırında bulunan kara mayınlarının 
patlaması ile sivil ölümler ortaya çıkmaktadır.Yerel çatış
maların hala devam etmektedir.

4.KAFKASYA VE ORTA ASYA

TACİKİSTAN

Tacikistan, insan hakları ihlâlleri bakımından Kafkasya Böl
gesinde diğer ülkelere göre daha iyi durumdadır. Yine de, 
bazı alanlarda hak ihlallerine rastlanmaktadır. idam karar
ları hala verilmektedir. Basın-yayın ve ifade özgürlüğü en
gellenmektedir. Özellikle, uluslar arası medya organları 

üzerinde baskı vardır. Politik nedenlerle, zaman zaman, 
muhalif partilerin önde gelenlerine çeşitli gerekçelerle po
lis tarafından baskı yapılmaktadır.

TÜRKMENİSTAN

Türkmenistan, 2003 yılında, insan hakları ihlâlleri bakı
mından raporumuza kötü bir sicille yansıdı. Özellikle, Türk
men Başkanı Saparmurat Niyazov’a yapılan suikast giri
şimlerinden sonra, baskılar iyice arttı. Bu olay bahanesi ile 
adil yargılama kurallarına uyulm ayan tutuklamalar ger
çekleşti. Sanıklar cezaevlerinde kötü muameleler gördük
lerini iddia ediyorlar. Tutuklananlardan birisi, Mart 2003 te 
hapishanede öldü.

Türkmenistan, özellikle basın-yayın ifade özgürlüğü 
açısından, dünyanın en geri ülkelerinden birisidir. 2003 te 
medya çalışanları birçok baskı görmüşlerdi. Din ve vicdan 

hürriyeti açısından da problemler oldukça sık yaşanm ak
tadır. Türkmenistanda devletin dini cemaatleri bizzat 
kontrol altına almaya ça lışm ası, sorunların kaynağıdır. 10 
Kasımda yürürlüğe giren yeni yasayla, sınırlamalar daha 
da artmıştır. Dini grupların ibadet yeri açabilmeleri için en 
az 500 kişi cemaati olmasını gerektiren örnekte olduğu gi
bi anlamsız kısıtlamalar getirilmiştir. Dini cemaatlerden 
özellikle Baptist kilisesine karşı baskılar yoğunluktadır. Bir
çok bölgede kiliseler kapatılmıştır.

Ulaştığımız bilgilere göre, Türkmenistanda diğer Kafkas 
ülkelerinden farklı olarak, seyahat özgürlüğü üzerinde de 

baskılar bulunmaktadır. 1 Martta getirilen yeni yasayla,sı
nırlamalar artmıştır.

Bütün bu ihlalleri dünya kam uoyuna duyuran insan 
hakları aktivistleri üzerinde baskılar vardır.

Toparlarsak, Türkmenistan'da insan hakları ihlalleri y o 
ğundur. Yeni çıkan yasalarla özellikle temel haklar konu
sunda sınırlamalar artmıştır.

KAZAKİSTAN

Kazakistan'da da diğer Kafkas ülkelerinde olduğu g ib i, 
basın-yayın ve ifade özgürlüğü üzerinde yoğun baskılar 
vardır. Birçok bağımsız gazeteciye yazdığı yazılar nedeniy
le verilen para cezaları oldukça ağırdır.Pek çok gazete ka

patılırken, polis tarafından gazeteler toplanmaktadır. Med
ya Duroiarına, Kimııgı Deıırsız Kişner tararından DasKinıar 
düzenlenmektedir. Yerel seçim süresince çok sayıda gaze

tecinin soruşturmaya uğraması manidardır, Yasal engelle
rin yanı sıra elektriklerin kasten kesilmesi gibi fiili baskılar 
vardır. Ülkedeki cezaevleri, ceza hukukunda yapılan deği

şikliklere rağmen hala kötü durumdadır. Hücrelerin çoğun
da elektrik ve pencere yoktur. Siyasi faaliyete katılma ve 
örgütlenme hakkı üzerinde baskılar vardır. 50 binden az 
kayıtlı üyesi olduğu için 4 parti kapatılmıştır. Kazakistan 
Seçim Hareketinin 6 ay ülkedeki faaliyetleri yasaklanm ış
tır.

Mahkem e kararı olmamasına rağmen, birçok kişi key
fi uygulamalarla ülke dışına çıkarılmış yani sınır dışı edil
miştir.

GÜRCİSTAN

Gürcistan’da insan hakları ihlâllerinin genel olarak si
yasi faaliyette bulunma ve örgütlenme hakkının engellen
mesi ve yabancı ve azınlık haklarının ihlalleri başlıkları al
tında odaklandığı gözlenmiştir.

Muhalefet partilerinin başkanları istifaya zorlanmış, 
birçok siyasi üvesi ve taraftarları tutuklanmıştır. Hatta m u- 
halefete karşı baskılar silahlı, bombalı saldırılar boyutuna 
vardırılmıştır. Ülkedeki 2 Ekim seçimlerinde muhalif parti
lerin isimleri seçim listelerinden çıkartılmaya çalışılmıştır.

Bir diğer sık görülen hak ihlali konusu ise ülkede y a 
bancılara karşı uygulanan baskı ve kötü muameledir. Ya

bancıların kaçırılm ası, yabancı gazetecilerin dövülm esi ve 
ülkedeki yabancı temsilcilere yönelik saldırıların bariz ör
nekleri oluşturmaktadır.

Son olarak, azınlıklara yönelik uygulamalarda voğun 
insan hakları ihlallerine rastlanmıştır. Azınlıklara ait kuru
luşlarda çalışanlar silahlı saldırılara maruz kalmış, bu olay
lar sonucunda yaralanan ve ölenler olmuştur. Aynı şekilde, 

gazetecileri de şiddete maruz kalmaktadır. Kaçırılma olay
larına sık rastlanmaktadır.

2 Ekim seçimlerinden sonra ortaya çıkan mevcut du
rumun önümüzdeki senenin insan hakları karnesinde (ra
porunda) nasıl değerlendirileceği ise bilinememektedir.

ERMENİSTAN

Ermenistan'da bu yıl hak ihlallerinin Ocak ayındaki se
çimlerle ilintili olarak seçm e - seçilme h a k k ı, basın-yayın 
hürriyeti, örgütlenme ve siyasal faaliyette bulunma hakla
rı üzerinde yoğunlaştığı görülmüştür. Seçimlerde,bazı va

tandaşların adaylık başvuruları reddedilirken, aday olabi
lenlerin de propaganda yapması kısıtlanmıştır. Hatta bazı 
adaylara karşı yaralanmalara sebep olan saldırılar düzen
lenmiştir. Bir çok muhalif parti üyesi de bu dönem de tu
tuklanmıştır. Basın- yayın alanında, birçok TV kanalının 

ekranı karartılmış,çeşitli yollarla yayınları engellenmiştir. 
Gazetelere ve gazetecilere yönelik baskı ve saldırılar da ül
kede sık rastlanan hak ihlalleri arasındadır. Özellikle m uha
lif gazeteler resmi veya gayri resmi yollarla toplatılmış , 
bazı gazetelere ait ofisler saldırılara maruz kalmıştır. Aynı 
şekilde , birçok gazetecinin tutuklanması veya saldırıya 
uğraması neticesinde ülkede basın-yayın ve ifade hürriye
ti alanında önemli hak ihlalleri ortaya çıkmıştır.

Son olarak, toplantı ve gösteri yapm a hürriyeti açısın
dan, bu haklarını kullanm ak isteyen kişilerin tutukland ığ ı, 
hatta hapis cezalarına çarptırıldığı gözlenmiştir.
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RUSYA

Rusya’da en büyük  insan hakları ihlali Çeçenya bölge
sinde cereyan etmektedir. Özellikle 11 Eylül son ra s ı, terör
le mücadele bahanesi ile birçok ihlal gerçekleşmiştir. Köy
ler, top ateşlerine tutulmaktadır. Rus a skerle ri, sivil - as
ker ayırımı gözetmemektedir. Alınan esirler, işkenceye

dan üzerinde durulması gereken ciddi ihlallerden biridir. 
Özellikle insan hakları savunucuları bu tip baskılara yoğun 
bir şekilde maruz kalan önemli bir kesimi oluşturmaktadır.

5.0RTAD0ĞU VE ALT KITA

maruz kalmaktadır. Çeçen öğrencilere karşı ayrımcı polıtı- 
kalar uygulanmaktadır. Kaçırılma ve kaybolma olayları sık
lık kazanmıştır. Çeçenya Bölgesinde yer alan insan hakları 
aktivistlerine yoğun  baskılar vardır. Mülteci kamplarının 
elektrik ve suları kesilmektedir. Amaç, mültecilerin geri 
gitmesini sağlamaktır. Mayınlar nedeniyle de birçok kadın 
ve çocuk ölmektedir. Rusya ile ilgili insan hakları ihlalleri 
m edyaya yansımamaktadır.

Öte yandan Çeçenlerin de sivil halka ve Rusya yanlısı 

Çeçen hükümetine yönelik saldırıları görülmektedir. Özel
likle ulaşım araçlarına ve resmi binalara yönelik bombalı 
saldırılar göze çarpmaktadır.

KIRGIZİSTAN

insan hakları uygulamaları açısından Kırgızistan'da bu 

yıl özellikle basın-yayın ve ifade hürriyetleri alanında ihlal
lerin yoğunlaştığı gözlenmiştir. Ülkede muhalif medya ku
ruluşlarına karşı hoşgörüsüzlük had safhadadır. Sütunların
da yer verdikleri yazılar nedeniyle birçok gazeteye karşı 
dava açılmıştır. Çoğu ya tazminat ödemeye m ahkum  edil
miş ya  da kapatılmıştır. Toplatılma ve mal varlığına el koy
ma cezaları da gazetelerin sık karşı karşıya kaldıkları ceza
lar arsında yer almaktadır. Gazeteciler baskı ve saldırılara 
maruz kalmış , ölüm le sonuçlanan vakalar meydana gel
miştir. Bunların yanı sıra ülkede radyo ve TV lerin kapatıl
ması olayları da sıklıkla karşımıza çıkmıştır. Çeşitli kitap ve 
dergilerin toplatılması vakalarıyla be rabe r, Kırgızistan’da 
insanların bilgiye özgürce ulaşma hakkı önündeki ihlâller 

gün yüzüne çıkmıştır.
Ülkede din- vicdan hürriyeti ve ibadet özgürlüğü üze

rindeki ihlaller de, sıklıkla rastlanan hadiseler arasındadır. 
Örneğin, öğrenciler okullarda inançları nedeniyle baskılara 
maruz kaldığı , dini kitapların toplatıldığı , çeşitli ibadet 

yerlerinin kapatılmasına yönelik kampanyaların yürütül
düğü gözlenmiştir.

AZARBAYCAN

Azerbaycan’da bu yıl 15 Ekim başkanlık seçimlerine de 
paralel olarak ifade hürriyeti ve basın -yayın hürriyetine 
ilişkin yoğun hak ihlallerinin olduğu gözlenmiştir. Özellikle 
muhalif gazetelere karşı çok sayıda dava açılmış ve dava
lar sonucunda genellikle gazeteler aleyhinde kararlar çık
mıştır. Birçok gazete tazminat ödemeye m ahkum  edilmiş 
ya  da kapatılmıştır. Gazete merkezleri resmi yada gayri 
resmi kişilerce basılmıştır. Bu ihlaller sonucunda birçok ga
zeteci gözaltına alnınmış , tutuklanmış ve çoğu hapse 
m ahkum  edilmiştir.

Siyasal muhalefet üzerindeki baskılar başkanlık seçimle
ri sebebiyle arttırılmıştır. Özellikle bu dönemde muhalif

FİLİSTİN

Orta Doğu’da insan hakları ihlalleri denildiği zaman listenin 
başında ne yazık ki İsrail işgali altındaki Filistin toprakları 
gelmektedir. 2003 yılında da önceki yıllarda olduğu gibi 
hâk ihlalleri ve insanlık onurunu zedeleyen tutumlar açı
sından Filistin toprakları adeta laboratuar özelliği taşımak
tadır. Bölge için oldukça olağan bir hal olan İsrail savaş 
uçaklarının füzelerle yerleşim alanlarına düzenlediği saldı
rılar, ev baskınları, ambulansların otomatik silahlarla ta
ranması, doğum a giden Filistinlilerin saldırıya uğraması ve 
direnişe katılan Filistinli militanların evlerinin yıkılması ilk 
göze çarpan ihlaller arasında yer almaktadır. Bu yılın tama
mına yayılm ış halde fakat değişen yoğunluklarda karşılaş
tığımız bu uygulamalar İsrail için bir devlet politikası halini 
almıştır. 2003 baharında Cenin Mülteci Kampı'nda yapılan 
sivil katliamı ve sonrasındaki hadiseler m edyada öncesine 
nazaran daha geniş yer bulmaktadır. Son günlerini yaşa

dığımız bu yıl içerisinde, Filistinlilere destek verm ek am a
cıyla gelen batılı barış gönüllülerinin de açık hedef kabul 
edildiği görülmüştür. Mart ayında yıkıma gelen İsrail bul
dozerinin paletleri altında can veren Rachel Corrie, yeni 
yeni dünya kam uoyuna yansıyan bu durum un en çarpıcı 
örneğidir. İsrail kendi güvenliğini gerekçe göstererek kapı
larını zaman zaman Filistinlilere kapatırken, buna ilaveten 
Israil-Filistin sınırına geçişlerin sadece belli noktalardan ya 
pılabildiği bir duvar inşasına başladı. Uluslararası toplum
dan ve dünya kam uoyundan gelen eleştirilere kulaklarını 
tıkayan İsrail, 90’ların başında yıkılan Berlin Duvarını hatır
latan bu kararını uygulamakta kararlı görünmektedir.

Sonuç olarak, mülteci kamplarına düzenlenen baskın
lar, yıkılan evler, kurşunlanan ambulanslar ve barış gönül
lüleri ,son olarak Filistin'i adete açık hapishane haline geti
ren tahamm ül edilemez “güvenlik duvarı” İsrail’in insan 
hakları ihlallerini politika olarak benimsediğinin göstergesi 
durumundadır.

IRAK

2003 yılı Irak için önemli değişimlerin yaşandığı bir yıl 
oldu. Amerika Birleşik Devletleri ve Ingiltere öncülüğünde, 
Irak'ta iktidarda bulunan Saddam Hüseyin rejimi elinde 
kitle imha silahları bulunduğu gerekçesiyle askeri müda
haleyle devrildi. Yıllarca Saddam Hüseyin’in baskıcı politi
kaları altında yaşayan Irak halkı dünyanın gözleri önünde 
insan hakkı ihlallerinin artarak devam ettiği yeni bir döne
me girdiler.

Körfez Savaşı'ndan bu yana Birleşmiş Milletler Saddam 
Hüseyin yönetimine, etkisini kırmak ve silahsızlanmaya 
zorlamak amacıyla, ambargo uyguluyordu. Bu da Irak'ta 
temel besin maddeleri, ilaç ve tıbbi malzeme dahil birçok

parti üyelerinin tutuklanması olaylarına sık  rastlanır oi- 
muş, partilerin m iting ve gösterilerine polis tarafından ge
nellikle sert müdahaleler yapılmıştır.

İşkence konusunda ise, Eckho gazetesinin Ocak ayında 
yayınladığı 2002 raporu, Azerbaycan açısından önemli bir 

veridir.
Siviller üzerindeki resmi veya gayri resmi kaynaklı 

baskılar da ülkedeki insan haklan uygulamaları bakımın-

temel ihtiyacın karşılariamamasına neden oldu. Amerika 
ve Ingiltere'nin liderliğinde gerçekleşen bu yeni işgalle 
bahsi geçen alanlardaki ihtiyaç daha da derinleşti. Hasta
neler, malzeme yokluğundan dolayı işgalci güçlerin saldırı
ları sonucu yaralanan birçok kişiye müdahale edemedi. 
Hatta narkoz bile olmadığı için önemli operasyonlar anes
tezi yapılmadan gerçekleştirildi.

işgalden sonra Irak’ın işgal nedeni unutuldu. İşgalcilere
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lirıe geldiler. Irakta bulunan Birleşmiş Milletler teşkilatları 
da dahil olm ak üzere Dünya Bankası, Amerika karakolları, 
askerlerin gittiği barlar güvenlik tehlikesinin en çok ortaya 
çıktığı yerler haline geldi. İşgal kuvvetleri tarafından doğru

dan sivil halkı hedef alan ev baskınları da gerçekleştirildi. 
Irakta oluşan otorite boşluğu farklı milletleri bir araya ge

tiren çoklu etnik yapıyla birleşince bu etnik guruplar ara
sında çatışmalar çıktı. Saddam dönem inde baskı altında

Yem en'de Amerikan hedeflerine vönelik mevdana ge
len saldırılar “terörle mücadele” şeklinde isimlendirilen bu 
yeni süreçte gözlerin bu ülkeye çevrilmesine neden ol
muştu. Yem en yönetim i ise "şer odağı" olarak algılanmak 
korkusuyla birçok operasyon düzenleyerek ülkede bulu
nan El Kaide hücrelerinin ve üyelerinin üzerine gitti. Fakat 
bu sürecin nasıl işlediği gerek yerel gözlemciler, gerekse 
uluslararası gözlemciler tarafından tam olarak yansıtıla-

tutulan Kürt nufus, bu yeni dönemde Türkmenler üzerin
de baskı kurmaya çalışmaktadır. Sonuç olarak, Irak Ameri
kan ve Ingiliz işgali altında bölgenin diğer sorunlu ülkesi Fi
listin'e benzemektedir.

IRAN

İran’da Flatemi’nin cumhurbaşkanı olmasından beri 
demokratikleşme ve devleti dışa açma çalışmaları dikkat 
çekmektedir. 1978'de gerçekleşen Iran İslam Devrimi'nden 

sonra yaşanan savaşlar ve İran'ın içe kapanması halkı cid
di ekonom ik sorunlarla karşılaştırdı. Dünyadaki değişimi 
takip eden Iran halkı bunun bir parçası olm ak için hükü
mete baskı yapmaktadır. 2003 yılında karşımıza çıkan hak 
ihlallerine baktığımızda bunların daha çok siyasi hakların 
kullanımı ve basın özgürlüğüyle-ilgili olduğunu görmekte
yiz. Kapatılan gazete ve dergiler ve ceza alan yazarlar geç
tiğimiz yıl en çok karşılaştığımız ihlaller arasında yer al
maktadır. Üniversite öğrencilerinin düzenlediği pretosto 
gösterileri Devrim Muhafızları tarafından engellenmek is
tenmiştir. Ceza evlerini dolduran akadem isyen,düşünür ve 
aydınlar bu yıl içerisinde görülen hak ihlallerinin nesnesi 
konumundadırlar.

Diğer taraftan Iran, Amerika Birleşik Devletleri tarafın-
terörizmi besleyen ülkeler listesinde başı çekmekte- 

dir. Ayrıca elinde kitle imha silahları olduğu iddiasıyla 
İran’a siyasi baskı uygulamaktadır.

SURİYE

Suriye kapalı bir yapı arzettiği için ve dışa açılma çaba
ları halk tabanlı olm adığriçin bu ülke hakkında yapacağı
mız değerlendirmeler az sayıdaki verilere dayanmaktadır. 
İktidardaki Baas Partisinin uyguladığı politikalar yüzünden 
insan haklarının uygulanmasına imkan sağlayacak bir or
tam oluşmamıştır. Muhalefet baskıyla susturulmaya çalı
şılmaktadır. Bu da siyasi hakların Suriye 'de uygulamasını 
güçleştirmektedir.

Suriye-Israil arasında sürekli yaşanan gerilim, ülkenin 
insan hakları alanında yaşadığı gelişmelerin de önünü tıka

maktadır. Irak’ta, Amerika Birleşik Devletleri ve Ingiltere 
öncülüğünde gerçekleşen işgal sonrasında m ahkum  edi
len Suriye, hedef tahtasına konmaktadır. Bu da ülkede ya 
şanması beklenen İnsan haklan gelişimini olum suz etkile
mektedir.

UMMAN
2003 yıiı için bu küçük Arap ülkesinde yaşanan geliş

melere baktığımızda Um m an’ı dış dünyaya bağlayacak ve 
evrensel insan hakları ilkelerinin kabulüne hazırlayacak bir 
süreç içerisinde görmekteyiz. Flenüz özel radyonun bile 
bulunmadığı Um m an'da insan.hakları bir ideal olarak ken
dini göstermemektedir. Bölge politikasında Um m an'a 
önemli bir rol düşm eyişi insan hakları açısından durum u
nun gözlerden kaçmasına sebep olmaktadır.

madı. Bu yüzden 2003 yılı içerisinde gerçekleşen çok sayı
da El Kaide operasyonunu sivil halk açısından değerlendir
m ek m üm kün olmadı.

PAKİSTAN

Amerika Bileşik Devletleri'de gerçekleşen 11 Eylül sal
dırıları ardından “terörle mücadele" politikası Pakistan'da 
yoğun olarak kendisini hissettirmektedir. 11 Eylül eylem 
lerinin odağında yer alan Afganistan’a yakınlığından dola
yı buradaki Islami guruplara destek vermekle suçlanmıştır.

Dış baskı, Pakistan'ı ülkedeki guruplara karşı sert tavır al
maya zorlamakta, bu siviller açısından olumsuz sonuçlar 
doğurmaktadır. Şu an iktidarda olan General Müşerref li
derliğindeki askeri yönetim  uluslar arası baskının sonucu 
olarak sivillere vönelik  baskısını artırmıştır. Diğer taraftan*. 
Pakistan ile Flindistan arasında öteden beri yaşanan Keş
mir sorunu Pakistan dış politikasına hakim rengi verm ek
tedir. Flindistan ile girdiği rekabet ortamı Pakistan’ı nükle

er silahlar üretmeye yöneltmiştir. Yapılan nükleer çalışma
lar hem sivil halkın hem de bölgenin güvenliğini tehlikeye 
sokmaktadır.

HİNDİSTAN

Hindistan açısından insan hakkı ihlallerinde belirleyici 
u n su r , Pakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana 
yaşanan Keşmir sorunudur. Keşmir, Müslüm an nüfusun 
yoğun  olarak bulunduğu bir bölgedir. Bu yüzden Islami di
reniş örgütleri Hindistan'a karşı bağımsızlık mücadelesi 
vermektedir. Hindistan ise bu örgütlerin eylemlerinden 
dolayı Pakistan’ı suçlamaktadır, iki ülke birbirini “devlet te
rörizmi" yapm akla suçlamaktadır. Keşmir sorunundan ötü
rü Hindistan nükleer çalışmalar yapm akta ve dünyanın sa 
yılı nükleer güçleri arasında yer almaktadır. Hindistan’ın 
nükleer denemeleri bölge güvenliğini tehdit edecek bo
yuttadır. Aynı zamanda, 2003 yılı içerisinde Islami direniş 
örgütleriyle mücadele deneyim inden istifade etmek için 
İsrail ile yakın ilişkiye girmiştir. Bu tecrübe aktarımı nükle
er silah geliştirme alanına da yansımıştır. Hindistan direniş 
mücadelesi veren Islami guruplara ve sivillere yönelik şid
detli baskılar uygulamaktadır.

AFGANİSTAN

Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırısını gerçek
leştirdiğini açikladığı El Kaide örgütüne ve bu örgütle yakın 
ilişkide olduğunu iddia ettiği Taliban yönetim ine karşı Af
gan istan 'a  askeri müdahalede bulunmuştu. Taiiban güçle
rine karşı muhalif milis kuvvetlerini kullanan Amerika, sa 
vaş hukukunun dışına çıkmıştır. Taliban askerlerinin esir 
edildikten sonra konteynırlara doldurularak, muhalif milis 
güçlerine teslim edildikten sonra otomatik silahlarla taran
dığı, bölgeden gelen bilgiler arasında yer almaktadır.

Taliban Afgan iç savaşının galibi olarak yönetim i ele 
geçirdikten sonra ülke nispeten güvenliksorunu çözülmüş
tü. ABD askeri müdahalesiyle yeniden iç savaşın eşiğine 
sürüklenen Afganistan 'da  Uluslararası Güvenlik Destek
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Gücü (İSAF) askerleri de sürekli asker kaybetmektedir. Si
yasi istikrarsızlıkdan dolayı, insan hakları gözlemcileri yet
kilileri görevlerini yerine getirememekte bu yüzden ihlal
lerin boyutları hakkında net bir bilgi sunulamamakta
dır. Afganistan halkının mülteci konumuna düşmüş, baş- 
ta Pakistan olmak üzere kom.şıı ülkelere sığınmışlardır. Af^ 
gan halkı mülteci kamplarında hayatta kalma mücadelesi 
vermektedir. Aralık 2002 'd e  40 çocuğun soğuktan dona
rak öldüğü bölgeden gelen haberler arasındadır.

Siyasi istikrarsızlığa ve mülteci kamplarının olumsuz 
şartlarına ek olarak ABD’nin Afganistan’da kullandığı rekor 
düzeydeki uranyumdan dolayı Afaganistan halkı uzun yıl
lar sürecek ciddi ve kalıcı bir tehdidin altındadır.

6.UZAKDOĞU

ÇİN

2003 yılı süresince Çin Halk Cumhuriyeti sınırlan içinde 
özellikle yaşam a hakkı ve ifade özgürlüğü çerçevesinde 
yoğunlaşan pek çok insan hakları ihlali vuku buldu. Bir 
yandan dünyaya açılmaya çalışan ülke,diğer yandan öz
gürlükler konusundaki otoriter tutumunu sürdürerek çe
lişkili bir tutum sergilerken ülkenin demokratikleşmesi için 
daha uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunu ortaya koy
du. Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip olan Çin'de di
ni ve etnik kökenli sıcak çatm aların yaşandığı bölgeler ha
len varlığını sürdürmekte.Bunlardan biri etnik köken ola
rak Tibetlilerin çoğunlukta olduğu ve uzun süredir bağım 
sızlık isteyen faaliyetlerin devam  edegeldiği Batı Sincan 
bölgesidir. Aslen Cham olarak bilinen bu bölgenin, tarihi 
olarak Tibetin bir parçası olduğu öne sürüimekte.Çin hükü
meti 2003 yılı içerisinde, önceki yıllarda da olduğu gibi, Ba
tı Sichuan bölgesinde terörist faaliyet gösterdiği gerekçe
siyle pek çok kişiyi göz altına alarak öm ür boyu hapis ve 
idam cezasıyla yargıladı. Ayrıca Çin Uygur Türklerinin yaşa 
dığı Xinjiang bölgesinde de dini ve siyasi baskılarını sürdür
dü. Her türlü dini faaliyet, yayın, forum, ve kuruluş için hü
kümetin onayının zorunlu olduğu bölgede 11 Eylül saldırı
larından bugüne, binlerce kişinin yasadışı dini faaliyet gös
termek suçundan göz altına alındığı tahmin edilirken, bu 
konuda net bir sayıya ulaşm ak m üm kün görünmemekte. 
Gözaltına alınan bu kişilerin bir kısmı ağır cezalara çarptı
rılmakta. Örneğin, 2003 yılı içerisinde, ayrılıkçı ve terörist 
faaliyetlere katıldığı gerekçesiyle yargılanan Müslüman li
der Ujimamadi Abbas, m ahkem ece idam cezasına çarptı
rıldı ve cezası infaz edildi. Adil yargılama konusunda pek 
çok şüpheyi üzerine çeken Çin yargılama sistemi, terör id
diasıyla yürütülen kimi davaların ise ülkenin istihbarat bil
gilerinin dışarıya sızmaması gerekçesiyle kamuya kapalı 
yürütülmesine olanak tanıyor. Ülkede ifade ve basın öz
gürlüğüne yönelik baskılar da yıl boyunca önemli bir so 
run oluşturmaya devam etti. Özellikle internet üzerinde 
yayınlanan ve demokrasi taleplerini dile getiren yazılardan 
sorumlu tutulan pek çok kişi, hükümeti devirmeye teşeb-

bir kısmı gözaltındayken işkence gördüğünü iddia etti. Ya
sal yollarla taleplerini dile getirmeye çalışan insanlar göz 
altına alınarak yargılandı. Demokratik seçim ve siyasi suç
luların serbest bırakılması taleplerini içeren açık bir m ek
tuba imza attıkları gerekçesiyle 200 kişi göz altına alınır
ken bunlardan biri beş yıl hapis cezasına çarptırıldı. 2003 
yılı içerisinde Çin’den sığınma talebinde bulunan Kuzey 
Koreli mülteciler ağır cezalarla çarptırılma ihtimaline rağ

men ülkelerine geri gönderilirken, çok sayıda Çin vatanda
şı da çeşitli sebeplerden dolayı yabancı ülkelere sığınma 
talebinde bulundu. Çinli mültecilerin sayısında yaşanan ar
tışta, ülkede yaygın bir şekilde verilen idam ve öm ür bo 
yu  hapis cezaları, siyasi baskıların yoğunluğu, terörle mü- 
cadele kavramının sınırları son derece geniş tutularak, et- 
nik ve dini azınlıklar üzerinde baskı aleti haline dönüştü
rülmesinin de önemli bir rol oynadığı söylenebilir.

GÜNEY KORE

Güney Kore 2003 yılı içerisinde hükümetin uygulam a
ları ve çıkartmayı planladığı yasalar ve bunlara karşı çıkan 
geniş halk kitlelerinin düzenlediği protesto gösterilerine 
sahne oldu. Irak’a aske gönderilmesi konusunda hüküm e
tin olumlu tutumu çeşitli gösterilerin düzenlenmesini be
raberinde getirirken, bu gösteriler sırasında yaşanan göz 
altı olaylarını ifade özgürlüğüne getirilmiş bir sınırlama ola
rak algılayabiliriz. Yıl içinde hak ve özgürlükleri sınırlayan 
Ulusal Güvenlik Yasası'nın değiştirilmesi ve ifade ve vicdan 
haklarının genişletilmesi talepleri gündeme geldi. Eğitim 
alanında uygulamaya konması düşünülen ancak halk ta
rafından özel yaşam ın gizliliği ilkelerine uygun olmadığı 
düşünülen NEIS sistemi büyük tepkilere yol açtı. Öğrenci 
ve öğretmenlerin haklarındaki pek çok özel bilgiyi kendi 
onayları alınmadan kam uya açık bir sistemde paylaşılma
sını öngören sisteme karşı davalar açıldı, binlerce dilekçe 
gönderildi, öğretmenler birleşerek protesto eylemleri dü
zenledi. Güney Kore'de önemli sorunlardan biri olan işçi 
haklarının ihlal edildiği durumlar ciddi kayıplara sebep ol
du. Gemi inşaası sanayiinde çalışan ve yeni bir işletme sis
temi altında çalışmaya zorlanan işçilerden beşi hayatını 
kaybetti. Pek çoğu yasa dışı yollarla ülkeye giren ve çok 
ağır şartlar altında günde ortalama 11 saat çalışan göçmen 
işçilerin durum u da yaşam a hakları konusunda önemli 
problemler içeriyor. Ayrıca ülkede hükümetin düşünce ve 
ifade özgürlükleri konusunda ve siyasi alanda uyguladığı 
baskıları azaltması yönünde talepler devam etmekte. Ör
neğin hükümetin çıkartmayı planladığı af yasasında asker
lik yapm ayı reddeden 1100 vicdani retçiyi kapsam  dışı bı
rakması tepkilere yol açtı.

FlLlPlNLER

Filipinler; ülkenin güneyinde dindirilemeyen şiddet ve 
çatışmalar sonucu 2003 yılında yaşama hakkının ihlal edil
diği ülkelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. M üslü 
manların çoğunlukta olduğu Güney Filipinler'de bağımsız
lık için ayrı ayrı mücadele eden ayrılıkçı Moro Islami Özgür
lük Cephesi (MILF) ve Moro Ulusal Özgürlük Cephesi (MNLF) 
ile hükümetin askeri birlikleri arasında yaşanan çatışmalar 
bölgeyi güvenlik ortamından çok uzağa sürüklem iş du 
rumda. Bölgede bulunan ve ülkenin en geniş bataklık ala
nı olan Liguasan Bataklığının petrol yatakları içeriyor o lm a
sı tarafların daha ısrarlı tutumlar içine girmelerine sebep 
oluyor. MILF bu bölgede 20000 kişiden oluşan 40 piyade 
tugayına sahip olması sebebiyle en büyük ayrılıkçı güç

saldırılar yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine sebep olu
yor. Ayrıca hüküm et güçlerinin yaşam  ve yerleşim  hakla
rını hiçe sayarak ateşkes dönemlerinde dahi sivil yerleşim  
bölgelerine yönelik operasyonlar düzenlemesi yüzlerce ai
lenin evsiz kalması sonucunu doğurmaktadır. Bölgede 
özellikle camilere düzenlenen saldırılar dinin özgürce y a 
şanmasını engelleyerek din ve vicdan özgürlüğünü büyük  
bir baskı altında tutmaktadır. Ayrıca bölgeden kaçan sivil
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lerin ifadeleri orduya bağlı askerlerin toplu katliamlara gi
riştiklerini, kadın ve kızların ırzına geçtiklerini, yağmalam a 
ve kundaklama faaliyetleri içerisinde olduklarını ortaya 
koym aktadır—

ENDONEZYA

Endonezya 2003 yılında da tam 26 yıldır tükenmeyen 
bir şiddete sahne olan ülkenin güneyindeki Aceh bölgesin
deki çatışmalarla gündeme geldi. Daha çok Müslümanların 

yaşadığı ve 1949'da Endonezya'ya bağlanan bu bölgede 
ayrılıkçı Özgür Aceh Hareketi (GAM) bağımsızlık amacıyla 
faaliyet göstermekte, buna karşın Endonezya hükümeti sı
kıyönetim altında tuttuğu bölgede geniş çaplı askeri ope
rasyonlar düzenlemeye devam etmektedir. 2003 yılı Mayıs 
ayında da 5 aydır sürmekte olan ateşkesin bozulmasıyla 
ayrılıkçı kuvvetleri 6 ay içinde dağıtmayı hedefleyen büyük 
bir saldırı hareketi başlatıldı. İnsan hakları kuruluşları saldı
rılar sırasında sivillerin de hedef alındığını, askerlerin siville
re kötü muamelelerde bulunarak yaşam a haklarını engel
lediğini iddia etmektedir. Bu kapsamda ilk defa 2003 yılı 
içerisinde Endonezya silahlı kuvvetlerine bağlı dört askerin 
yargılanmasına başlandı.. Endonezya’nın uluslararası baskı
lar sonucu kendi insan hakları mahkemesini kurmuş olma-

TAYLAND

Tayland’da özellikle Aceh bölgesinde sorunlar var- 

dır.Bu sorunlara karşı BM gibi kuruluşlar da sessiz kalmak- 
tadır.Yine sınır bölgelerindeki mülteci kamplarında sorun
lar vardır.Buralarda klinikler kapatılmaktadırlar .Yere) şid

det olaylarının da arttığı gözlemlenmiştir.

KUZEY KORE

sına rağmen, yaşanm ış ihlaller hakkında dava açılm am lsT  
dikkatleri çeken bir husustur. Doğu Timur'un 1999’da Endo
nezya'dan ayrılması sırasında askerlerinin bir kiliseye saldı
rarak 27 sivili öldürmesine izin vermesi gibi pek çok iddiay
la suçlanan General Noer Muis, Doğu Timur’un taleplerine 
rağmen halen yargılanmamıştır. Ayrıca uluslararası insan 
hakları örgütleri Endonezya İnsan Hakları Mahkemesinin 
bağımsızlığının tartışmalı o lduğunu iddia etmektedir
ler. 2003 yılı boyunca Endonezya halkı ifade özgürlüğünün 
kullanılması koııubunud ua hüküm et tarafından uygulanan 
çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Hükümet uygulamaları 
hakkında eleştirel beyanatta bulunanların hapis cezalarına 
çarptırılması ve kimi protesto gösterilerinde polisin takındı
ğı şiddet yanlısı tutum sonucu yüzlerce kişinin yaralandığı 
olaylar bu baskıların örneklerini teşkil etmektedir.

JAPONYA

Japonya,insan hakları ihlalleri bakımından sicili kötü 
olan ülkelerdendir.Özellikle.bazı alanlarda ihlaller yoğun
laşmaktadır. En başta sağlık hakkıyla ilgili sorunlar var- 
dır.Bir çok hasta radyasyon gibi maddelere maruz kalmak
tadır. Gerek sağlık malzemelerinin gerekse çalışanlarının 
yetersizliği sağlıklı yaşam anın önündeki engellerdir.lhlalle- 
rin yoğunlaştığı bir başka alan da cezaevleridir.cezaevleri- 
nin koşulları çok kötüdür.Koğuşlar aşırı doludur.Sanık ve 
tutukluların yakınları ve avukatlarıyla görüşmelerinde en
geller vardır.Cezaevlerinde yem ekler çok kötüdür.Çoğu za
manda yem ek  verilememektedir.Bu gibi insan haklan ih
lallerinin yanı sıra Japonya uluslararası hukuktan doğan 
sorumluluklarını ihlal etmektedir.Bir çok insan hakları ör- 
gütüjaponyanm  bir çok ihlalciyi yargılanmaları için uluslar 
arası mahkemelere teslim etmediğini iddia etmektedir.

VİETNAM

Vietnam ’da insan hakları ihlalleri din ve vicdan hürri
yeti üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bunun yanı sıra etnik 
azınlıklardan doğan sorunlar bulunmaktadır.Hükümet din 
üzerinde baskı uygulayarak azınlık sorunlarını çözmeye 
çalışmaktadır.lhlalleri eleştiren gazetecilere baskı uygula
maktadır. Casusluk ve hüküm et karşıtı yayınlar ve internet 
siteleri kapatılmaktadır.

Kuzey Kore devletinin 2003 yılında da baskıcı ve ya 

sakçı uygulamalarını sürdürmesi ülkede meydana gelen 

çok sayıdaki İnsan Hakları ihlallerinin temel sebebini oluş

turmaktadır. Ülkede halen özellikle m ahkum  haklarının ih
lali konusunda büyük problemler yaşanmaktadır. Sürege

len işkence,toplu idam, insanların gözaltı kamplarında top

lanması gibi uygulamalar 2003 yılı içinde hükümetin Bir

leşmiş Milletler İnsan Hakları kom isyonuna şikayet edil
mesine yol açtı. Bu amaçla Avrupa Birliği ve ABD tarafın
dan hazırlanan raporda ifade özgürlüklerinin ihlali de 
önemli bir madde oluşturmaktadır. Özellikle basın öğürlü

ğünün engellenmesi ve devletin basın üzerinde kurduğu 
monopoli vatandaşların haber alma özgürlüğünü kısıtlar
ken, ülkede yaşanan olayların yurtdışına yansımasını da 

engellemektedirler. Ayrıca Kore'nin kaçırarak.tutsak-tuttu—  

ğu Japon aileleri ülkelerine halen iade etmemesi temel in
san Haklarının ihlal edildiği bir olay olarak iki ülke arasın

da da sorunların yaşanm asına yo i açabilir.

MALEZYA

Malezya hukuk sistemi ve hükümetin kimi uygulam a
ları dolayısıyla 2003 yılında insan hakları ihlallerinin geniş 
bir aiada sergilendiği ülkelerden birisi oldu. Üikeae insan 

hakiarı ihlallerine sebebiyet veren temel sorunların b u la 
da İç Güvenlik Yasası geliyor. 1960’ta yürürlüğe giren y a 
saya göre ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen şüpheli
ler iki yıla kadar göz altında tutulabiliyor. Polis bir vatanda

şı şüpheli bulmak için hiçbir kanıta ihtiyaç duymazken, gö 
zaltı kuralları sınır tanımaksızın genişletilebiliyor. Yasayı 
eleştirenler, hükümetin bu yasayı siyasi siyasi muhalifleri 

baskı altın tutmak için kullandığını ileri sürmekte. 2003 y ı

lı boyunca da pek çok aktivist, insan hakları savunucusu 
ve öğrenci İç Güvenlik Yasası gereğince göz altında tutul
du. Ülkede insan haklan konusunda önemli problem teşkil 

eden bir başka konu ise, hapishanelerin durum u ve m ah
kumların maruz kaldıkları kötü muamelelerdir. M ahkum 
ların tıbbi tedavi ihtiyaçlarının karşılanmaması, toplama 

kampına benzer koşullar altında kalmaya zorlanmaları 
m ahkum  haklarının ve temel insan haklarından olan yaşa 
ma hakkının ihlali olarak nitelendirilmelidir. Ayrıca Endo

nezyalI 5000 civarında kadın göçm en işçinin fuhuş çetele

rince kullanılmalarına hükümetin engel olamaması da, in

san haklarını koruma görevini yerine getirmede gösterdiği 
zaafı simgelemektedir. Hüküm et ortaya çıkan bu ihlallere 
ek o la rak , basın özgürlüğünün kısıtlanması yolunda bir ta

kım uygulamalar yapmıştır. Bunların arasında internet 
üzerinden yayın yapan Malaysiakini adlı haber sitesinin 

geçici olarak kapatılması örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca 
hükümetin getirdiği bir takım düzenlemeler gelecekte y a 

şanabilecek hak ihlalleri adına endişe yaratmaktadır. Terö

rizmle mücadelede idam cezasının kullanılmasını öngören 

düzenlemeler, terörist kavramını çok belirsiz bir şekilde 
tanımlamakta. Örneğin "ulusal güvenlik konusunda önyar
gılı olm ak" gibi bir ifade terörizmi tanımlayabiliyor.
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Hazırlayanlar:

Av. Mustafa Ercan Av. Gülden Sönmez

İnsan haklan konusu, gerek Türkiye’nin Avrupa Birli- 

ği'ne uyum  süreci, uyum  yasaları ile değişen mevzuat, ge

rek ise dünyada da yaşanan güvenlik(l) kavramını öne çı

karan süreçten d o la y ı, hak ve özgürlüklere yönelik kısıt

lamalarla çokça konuşulan konulardan birisi oldu. 2003 y ı

lında Türkiye, geçmiş yıllarda kronikleşen ve alışılagelen 

devlet-birey imtizaçsızlığmdan kaynaklanan sorunlarını y i

ne çözemedi. Her ne kadar uyum  yasaları ile bir takım iyi

leşmeler sağlandı ise de bu metinlerin uygulamaya geçiril

mesi için gerekli olan prosedürün tamamlanmaması ve 

uygulayıcıların zihniyetlerindeki kökleşm iş yapı nedeni ile, 

problemler halen devam etmektedir.

İnsan hakları ihlallerinin en önemli sebeplerinden biri 

olan uygulayıcılardaki hatalı zihniyetin aşılması ve bu ko

nuda gereken geniş katılımlı ve farklı yöntemler ile çalış

malar yapılması gerekmektedir. Özellikle insan hakları, hu

kukun üstünlüğü ve adalet anlayışının uygulayıcılarda yer

leşmesi gerekmektedir. Bugüne kadar yürütülen çalışma

lar ise yetersiz olduğu görülmektedir.

İnsan hakları eğitimine yeterli önem  verilmemektedir.

İlk, orta ve yüksek  öğrenim dahil olm ak üzere, kolluk per

soneline ve her halükarda tüm  memurlara insan hakları 

eğitimi verilmeli ve böylelikle bir kültür oluşturulmalıdır.

Düşünce ve düşünceyi ifade özgürlüğünün görünüm 

lerinden olarak basın mensuplarına yönelik davalar devam 

etmektedir.

Toplantı ve gösteri yü rüyüş hakkının kullanımında 

günlük konjonktüre göre, zaman zaman eski anlayışın da 

ötesine geçilerek ihlaller yaşanmaktadır. Bu hakkın kulla

nımın önündeki en önemli engel kolluk kuvvetlerinde ve 

medyadaki hatta yargıdaki “izinli - izinsiz gösteri” kavramı

nın muhafaza edilme eğilimidir. Özellikle son yıllarda, din 

özgürlüğü alanındaki ihlaller yoğun  bir şekilde yaşanm aya 

devam  ettiği, bu alandaki ihlaller ile ilgili soruşturma dos

yalarının sonuçlanamadığı ve mağduriyetlerin sürdüğü gö

rülmektedir. Avrupa Birliğine giriş sürecinde uyum  yasala

rının hızla çıkışı, hüküm et tarafından yapılan açıklamaların 

kararlılığı,toplumun büyük bir kesim inde insan hakları açı

sından iyileşme olacağı intibaını uyandırdı. Ancak birkaç 

temel hak ve özgürlüğün aynı anda ihlali anlamı taşıyan, 

çok geniş mağdur kitlesi bulunan ve halen aynı şekilde de

vam eden başörtüsü yasağının giderilmesi için hiçbir so 

mut adım atılmamıştır. Yargıda yaşanan problemler insan 

hakları sorunlarının devamında önemli etkenlerden biridir, 

uzun suren yargılamalar, savunm a hakkının gereği gibi 

kullanılamaması, hazırlık soruşturması safhasının uzunlu

ğu özellikle bu alandaki yoğun ihlaller olarak görülmüştür.

Yargı’nın düşünce özgürlüğüne ilişkin alışılmış refleksleri 

aşmakta zorlanması ise başka bir sorun olarak belirmek

tedir. İnsan hakları savunucularına yönelik baskılar bu dö

nemde de görülmüş, açılan soruşturmalar, davalar ve bas

kılar devam etmiştir. Özellikle işkence ve kötü muamele
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m - DÜŞÜNCE VE İFADE, ÖRGÜTLENME 

ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

KONU 2001 2002 2003
Kapatılan/Toplanan/Yasaklanan Yayın ve Etkinlik 11 8 7
Örgütlenme Özgurlugune yönelik ihlaller 8

n - DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

KONU 2001 2002 2003

Başörtüsü sebebiyle eğilim hakkına yönelik ihlaller 1187 2190 24

Dini inancı nedeniyle hakkında soruşturma açılan memurlar 252 46 2

Sakal, sarık veya cübbe giydiği için hakkında işlem yapılan kişiler 2 12 2

Kapatılan dernek, vakıf, mescit, Kur'an Kursu vs 21 21 4

nin önlenmesine yönelik çabalar yetersiz olsa da, olum lu

dur ve etkisi de görülmüştür. Yargı aşamasında, m emurun 

korunmasına yönelik duyarlılık, vatandaşın mağduriyetine 

karşı duyarsızlık şeklinde beliren yaklaşım ın terki ile iş

kence yapanların hızlı yargılanması ve cezalandırılması ile 

çok daha etkili mesafe kaydedilecektir. Anadilde eğitime 

ilişkin mevzuatta yapılan değişiklik olumlu bir gelişme ol

makla beraber özellikle Kürtçe dil eğitimiyle ilgili problem

ler yaşanmaktadır. Azınlık statüsünde kabul edilen vatan

daşlara yönelik ayrımcılık teşkil eden uygulamaların de

vam ettirildiği görülmektedir. İnsan hakları alanında faali

yet gösteren bir kuruluş olarak genel sorunlar ile ve baş

vurucu mağdurlar ile ilgili yazışmalarımızda 2003 yılında 

kurum ve kuruluşlardan cevap alm ak ve özellikle yasal sü 

rede cevap alabilmek kayda değer bir olumlu gelişmedir.

Öte yandan Hükümetin, Başbakanlık İnsan Hakları Danış

ma Kurulu, İnsan Hakları Üst Kurulu ile il ve ilçe kurullarını 

fonksiyonel kılmak için bir takım çabaların içinde olduğu 

örülmüştür. Ancak bu kurulların gerçek bir etkinliğe kavu

şup kavuşmayacağı zaman içerisinde görülecektir, insan 

hakları kuruluşlarına verilecek işbirliği imkanlarının yeterli 

düzeyde ve etkin olup olmadığı da zamanla anlaşılacaktır.

MAZLUMDER İSTANBUL ŞUBE BAŞVURULARI VE ANALİZİ

2003 I- KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK IHLLALLER

KONU 2001 2002 2003
Haksız Gözaltı 345 2120 99
İşkence ve Kötü muamele 25 30 4
Tehdit, saldırı, takip edilen, faili meçhul/kayıp 19 7
Cezaevlerinde Yaşanan İhlaller 4 19 9
Gözaltında şüpheli ölüm - 1 -

Adil Yargılanma hakkına yönelik ihlaller - - 18
Yaşam Hakkına yönelik diğer ihlaller - 6



ÜMRAN EK

IV  - DİĞER BAŞVURULAR

KONU 2001 2002 2003
Mülteci/sığınmacılar ile ilgili ihlaller 25— 28 11
Mülkiyet hakkına yönelik ihlaller 16 10 17

Eğitim hakkına yönelik ihlaller - - 10
Diğer 168 112 121

GİRİŞ

Türkiye’nin Avrupa Birliğine uyum  sürecinde özellikle 

uyum  yasaları ile mevzuat kısmen de olsa iyileştirilmiştir. 

Bu açıdan olumlu adımlara rağmen temel haklara yönelik 

ihlaller bakım ından uygulamada çok yerde değişim olma

mış, var olan anlayışlar korunm ak suretiyle, kronik bazı 

sorunların çözüm ünde henüz bir ilerleme kaydedilmem iş

tir. Aşağıda sunm uş olduğum uz veri ve değerlendirmeler 

MAZLUMDER İstanbul Şubesi’ne gelen başvurular ve Şube

heiiyi aaiiyeye götürm ek için akşam  saatlerinin bekleıı- 

m ıc j i  ü_ygülai i iûs, yapılmaktadır. Adlıyc 'dc hakim  önüne çı 

karma için geçen sürede de çoğu kez yasal süreler kısa da 

olsa aşılmaktadır. DGM kapsam ındaki suçlara ilişkin gözal

tı işlemlerinde ayrımcılık yaratan uygulamaların o lum suz

lukları uyum  yasaları ile giderilmeye çalışılmış idi. Ancak 

özellikle bu tür suçlarda müdafi avukatların gözaltındaki 

kişi ile görüşmesi kolluğun abartılı kontrolü altında yürü
mektedir. Görüşme zamanı ve süresini kolluk belirlemek

tedir ki, bu usule aykırı olduğu gibi, gözaltındaki şüpheli

nin haklarını ihlal edecek bir sınırlayıcı uygulamadır. Hak

sız gözaltında yukarıda anılan ihlal çeşitlerine örnek ola

rak; yıl içinde yapılan Avrasya Maratonu'nda, gözaltı işle

minin keyfi bir niteliğe büründüğü gözlemlenmiştir. İnsan

ların yürümesi, koşm ası için düzenlenen bir organizasyon

da, bir kısım insanlar yü rüyüş esnasında savaş karşıtlığı 

içerikli yazılar taşıdıkları için "izinsiz gösteri yürüyüşü" yap 

ma suçlamasıyla gözaltına alınmışlardır. Aynı gün içinde iş

lemler tamamlanmasına karşın ertesi gün öğleye kadar 

yersiz surette tutulmuşlardır. Makul şüphe arayışında ol

m ayan uygulama, yürüyüşün yasa dışılığından ziyade dev

letin temel yaklaşım ına aykırı tezlerin savunuluyor oluşu

olarak yapm ış olduğum uz gözlem ve çalışmalar çerçeve

sinde hazırlanmıştır.

I- KİŞİ ÖZGÜRLÜĞÜ VE GÜVENLİĞİNE YÖNELİK İHLLALLER:

1- Haksız Gözaltılar: Haksız gözaltı şikayeti ile şubemize 

yapılan başvurularında bu yıl düşüş gözlenmiştir. Geçtiği-
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çekleşen gözaltılar yoğun olmasına karşın bu yıl değişik 

sebepler ve olaylar başvuru konusu olmuştur.’ Başvurula

rın çok azı toplantı ve gösteri yürüyüşüne ilişkindir. Ancak 

geçmiş yıllara nazaran 2003 senesinde gözlenen iyileşme

lerden olarak; gözaltına alınan şahısların yerlerinin bildiril

mesinde özellikle polisin hızlılığı, avukatlara ve yakınlara 

yönelik  davranışlarında asgari nezaketin gözetiliyor oluşu 

dikkat çekicidir. Ancak yine de yer yer abartılı uygulam a

lar gözlem lenmekte ve buna dair şikayetler bildirilmekte

dir. Örneğin, polis müdafi avukatların üzerini “önleme ara

m ası” adı verdiği dayanaksız bir gerekçe ile aramaya çalış

maktadır. Yine bir çok olayda gözaltını haklı kılacak "m a

kul şüphe” aranmaksızın, gereği bu açıdan düşünülmeksi- 

zin gözaltı yapılmasıdır. Bu nedenle haksız olarak gözaltı

na alınan kişi mağduriyeti azami oranda yaşanmaktadır. 

Gözaltına alınan kişilerin yasal süre aşılmadan hakim kar

şısına çıkarılması ve yakalanan şahsa haklarını bildirme ve 

kullanımı için imkan sağlama konusunda geçmişe oranla 

ilerleme gözlemlenmektedir. Ancak özellikle üzerinde 

önem le durulması gereken sorun, yakalanan şahısların 

mutlaka yasal sürenin sonuna kadar bekletilmesidir. Kol

luk kuvvetleri gözaltına aldığı şahsın işlemlerini alabildiği

ne yavaş yürütmekte ve yasal süreyi her halükarda ken

disine tanınan bir hak olarak anlamaktadırlar. Bu anlayı

şın yerleşmesinde hazırlıkta esas yetkili olan Savcıların 

yaklaşımıdır. İş yoğunluğu mazeret olarak ileri sürülse de, 

savcılıkların dosya tekemmül edinceye kadar hazırlık so- 

. ruşturmasında aktif bir rol almadığı görülmektedir. Bu ne

denle de çoğu kez, dosya tekemmül etmiş olsa bile şüp-

yüzünden yapıldığı düşüncesi öne çıkmaktadır.

2- İşkence ve Kötü Muamele: İşkence ile ilgili olarak 

mevzuattaki iyileşmeler dikkat çekicidir. Konuyla ilgili TCK 

243 ve 245.maddelere ilişkin soruşturmaların Mem ur Yar

gılamasını düzenleyen 4483 sayılı yasa kapsamından çıka

rılması, bu suçların erteleme ve paraya çevrilemeyeceği ve 

acele işlerden sayılmasına ilişkin düzenlemeler önemlidir, 
l-jor rjo ı̂ p>Hgr gnılan m evzust de^isikü^! tek b3sın9 yeter!! 

olmasa da caydırıcılığı bakımından etkili olmuştur. Derne

ğimize gelen başvurular, bu sene daha ziyade onur kırıcı 

muamele ve psikolojik işkence şeklinde olmuştur, işkence 

yapan kişiler için etkili ve hızlı yargılama ve caydırıcı ceza

lar verilmesi bu sorunu aşmamızı sağlayacaktır. ManisalI 

Gençler davası gibi Türkiye gündem ine gelen yargılama 

süreçleri ilgililerin işkence ve kötü muamelenin aleyhleri

ne gelişen adli sonuçları bakımından daha ciddi düşünm e

lerini sağlamaktadır. Ancak her davanın medyatik bir nite

lik kazanam ayacağı, belki kazanmasının doğru olm ayaca

ğı durumlar da dikkate alındığında, sorunun çözüm ünde 

karar vericilerin duyarlılığı her zaman olduğu gibi önemli 

görülmektedir. Caydırıcı örnekler yanında, kolluk kuvvet

lerinin eğitimi de büyük önem taşımaktadır. Özellikle ilgi

siz geçen insan hakları seminerleri yerine sivil toplum ku 

ruluşları ile işbirliği yapılarak konunun tüm ilgililerini bir 

araya getiren çalışmalar yürütülmelidir. İşkencenin önlen

mesinde adli tıp uzmanlarının, sağlıkçıların rolü inkar edi

lemez. Ancak adli tıp alanında gözetilmesi aynı zamanda 

mesleki bir zorunluluk olan "İstanbul Protoko!ü”nce belir

lenen standartlar çok yerde uygulanmamaktadır.Bu ne

denle de, adli tabiplik raporları halen" Darp-Cebir izine 

rastlanmadı" şeklinde, yazılmaktadır.

3- Tehdit, saldın ve Takip Edilen, Faili Meçhul ve Kayıp

lar: Bu başlık altındaki şikayetlerde, muhatap bulunam a

ması çok önemli bir sorundur. Şikayete konu ihlali yapanın 

kimliği, bağlı bulunduğu birimin bilinememesi takibini de 

zorlaştırmaktadır. Şikayetler ile ilgili yetkili kuruluşlar ile
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yazışmalar yapılmaktadır. Ancak bu konuda hiç veya ye 

terli cevap alınamamaktadır. Mağdurların, Cumhuriyet 

Savcılığı’na yapılan şikayet üzerine açılan soruşturmalar 

çok uzun sürmektedir. Bu süreçte kaçırılma, işkence gör- 

me veya öldürülme korkusu içinde kalan mağdurlar ha-

görevliler tarafından oluşturulmuştur. Tarafsızlığı bilinen 

saygın sivil toplum örgütlerine kurullarda yer verilmemiş

tir. Sivil toplum örgütleri bu kurullarda ağırlıklı olarak bu 

lunduğunda idarecilerin denetlenmesi ve dengelenmesi 

m üm kün olacak ve bu şekilde cezaevi barışı saglanahile-
yatlarının çekilmez hale gelmesinden şikayet etmektedir

ler. Kimi durumlarda, dava vekaleti üstlenen avukatların 

dahi tehdit ve saldırılara maruz kaldığına ilişkin şikayetler 

de bildirilmektedir. Hukuk devletinde 'rutin dışı uygulama 

anlayışına' yer olamayacağının, herkesin haklarını arama

da ve yetkilerini kullanmada hukuk sınırları içinde kalma

sı gereğinin hakim bir anlayış olarak yerleşmesi ile bu so 

run aşılabilecektir. Bunu sağlayacak öncelikli değişimin üst 

düzey yetkililerden başlaması gerektiği açıktır. Bunun ya 

nında anılan tür davranışta bulunanların kam uoyu önünde 

ilan edilerek idari ve adli yönden tatminkar bir soruştur

maya tabi tutulması gereği de bulunmaktadır. Faili meç

hul ve kayıplara ilişkin şikayetlerde azalma görülmektedir.

4- Cezaevlerinde Yaşanan ihlaller: F tipi cezaevlerine 

karşı ölüm orucunda olan ve ölen insanların sayısı 107 yi 

aşmıştır. F Tipi cezaevlerinde gerek m ahpuslara ', gerek 

mahpus yakınlarına gerekse avukatlara yapılan muamele

ler ile ilgili birçok şikayet gelmiştir ve rutin olarak da gel

meye devam etmektedir. Ancak halen Adalet Bakanlığı bu 

cezaevlerindeki uygulamaların insan onuru ile bağdaşır ve 

her şeyin hukuka uygun olduğunu belirtmektedir. Kocaeli 

(Kandıra), Edirne, Bolu F Tipi cezaevlerinde bulunan m ah

pus yakınlarının şikayeti üzerine bu cezaevlerine gidilerek 

tespit ve görüşmeler yapılmıştır. Bu dönemde cezaevlerin

de yaşanan hak ihlalleri ile ilgili Adalet Bakanı’na birçok 

mektup ve dilekçe gönderilmiştir. Ancak Adalet Bakanı bu 

dilekçelerin hiçbirine cevap vermemiştir. Yapılan görüşme 

neticeleri F tipi cezaevi uygulamalarının değerlendirildiği 

raporda öne çıkan değerlendirmelerimiz şöyledir; Ceza- 

evindeki temel sorunun TECRİT uygulamasına ilişkin olarak 

devam ettiği görülmüştür. Cezaevi idaresinin abartılı ve 

yersiz güvenlik gerekçeleri ile hakları kısıtlaması sorunun 

derinleşmesini sağlamaktadır. Buradaki idareden kastımız, 

başta Bakanlık olm ak üzere tüm sorumlular olduğunu be

lirtmeliyiz. Bakanlık yaklaşım ının "güvenlik ve hakimiyet 

sağlama” anlayışından öteye geçtiğine ilişkin bir yaklaşım  

görebilmiş değiliz. Yerel düzeydeki idarecilerin ise kendile

rine yasal olarak sağlanan takdir yetkisini yerinde kullana

rak sorunların aşılmasına katkı sağlayacaklarına dair olum

lu bir izlenim edinebilmiş değiliz. Temel insan hakları ihla

li niteliğindeki TECRİT' e bir an önce son verilmeli, sosyal 

mekanlardan daha uzun süreli yararlanma imkanı tanın

malıdır. Özellikle sosyal mekanlarda mahkumların bir ara

da olacakları kişileri seçmekte özgür olmaları sağlanmalı

dır. TECRİT, mahkemelerce verilen hapis cezasının idare ta-

ğildir. TECRİT’ e son verecek uygulamaları geliştirmek ba

kımından başta insan hakları kurumlan olm ak üzere, ba

rolar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapılmalıdır. Ne 

yazık ki bu konuda ciddi hiçbir adım atılmamıştır. Bu iti

barla özellikle devlet/idare dışı kurumların denetimine 

özel önem verilmelidir. Özellikle “Cezaevi İzleme Kurulları” 

bu amaca hizmet eder niteliğe büründürülebilir. Ne var ki, 

bu kurullar halihazırda bazen sorunlara kaynaklık eden

çektir. Cezaevi ziyaretleri daha uzun sürelere yayılmalı ve 

ziyaretçi ailelerin özel konumları dikkate alınmalıdır. Yine 

telefon görüşmelerindeki on dakika ve bu sürenin tek kişi 

ile sınırlanması uygulamasına son verilmelidir. Tecrit kap

samında, kitap ve kütüphane sınırlamasını da anmak ge 

rekir. Kitap ve gazetelerin iletişim araçlarından olduğu tar

tışmasızdır. Kitap ve kütüphanedeki zaman ve sayı sınırla

ması hangi maslahata hizmet etmektedir, izahı zordur. 

Cezaevi kantinleri rekabetsiz ortamdaki ticari işletme (te

kel) mantığı ile çalıştırılmamalı, mahkum ların özellikle de

mirbaş eşyada daha elverişli şartlarda dışarıdan da alış-ve- 

riş imkanı sağlanmalı ve mülkiyet hakkına saygı gösteril

melidir. Cezaevinde Yeni Tipler Sorunu “L Tipi Cezaevi" adı 

altında yeni bir tür cezaevi inşa edilmesi düşünüldüğü ve 

bu hususta, Denizli, Kocaeli, Diyarbakır ve İstanbul'da ol

m ak üzere ilk dördünün ihale aşamasında olduğuna ilişkin 

gerek gazete haberleri gerek ise duyumlarım ız olmuştur. 

Bu hususta yazı ile sorduğum uz Adalet Bakanlığı'ndan ha

len bir cevap alınmış değildir. Ki, bu tip cezaevlerinin yer 

altında inşa edileceği endişeleri karşısında bakanlığın ka

m uoyuna bir açıklama yapması gereği bulunmaktadır.

5- Adil Yargılanma Hakkına Yönelik İhlaller: Adil yargı

lanma gereğine uyulmaması nedeniyle, hak ihlaline uğra

dığını ileri sürerek şikayetçi olanların sayısı bu yıl artış g ö s

termiştir. Özellikle adil yargılanma, savunm a hakkını gere

ği gibi kullanma imkanı bulamadığı için haksız, yersiz ceza 

alan başvurucular bulunmaktadır. Bu insanların yıllarca 

hapis yattıklarını ve uzun süre tutuklu kaldıkları düşünü

lürse bu çok ciddi bir sorundur. Örneğin 'Bilal Akyıldız Ra- 

poru'nda değinildiği üzere, sanık lehine olan deliller kolluk 

tarafından zamanında dava dosyasına ulaştırılmamış, yü z 

leştirme işlemleri usule aykırı yapılm ış ve m asum  bir insan 

uzun bir süre sonra berat ve tahliye edilmemiştir. Gerçek 

suçlunun bulunması üzerine bu sonuç alınmıştır. Ya böyle 

bir şansı olmasa idi, Bilal Akyıldız’ın sonu ne olacaktı, bu 

sorunun cevabı verilemez. Ki, adalet bir şans oyunu değil

dir ve olmamalıdır. Bilal Akyıldız örneği ise istisna değildir. 

Yargılama süresinin çok fazla uzun olması, hakimlerin du 

ruşma esnasında, savcıların soruşturm a esnasında sanık 

veya şüphelilere olan tavırları ve sanık veya şüphelinin sa 

vunm a hakkını fiilen kullanma imkanını kısıtlamasına y ö 

nelik sorunlar bulunmaktadır. Örneğin sanığın savunma 

yapar iken elini nereye koyacağı hususu bile çok zaman 

savunm a hakkını kısıtlayıcı bir mahiyete bürünebilmekte- 

dir. Bunlar hakkında en kısa sürede resmi ve sivil kurum-

bunun gereğini yapmalıdır. Özellikle İstanbul’daki adli teş

kilat yapısı Adalet Bakanlığı sorum luğunda olan önemli bir 

sorundur. Yine adaletin dağıtılmasından sorumlu tutulan 

insanların ekonom ik ve teknik yetersizlik içinde çalışmaya 

zorlanması sorunun ciddi bir parçası olarak değerlendiril

mektedir. Diğer bir problem de Cumhuriyet Savcılıklarına 

verilen suç duyurusu- şikayetlerin üzerine başlayan hazır

lık tahkikatının çok uzun süre sonuçlandırıiamamasıdır.
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nedeniyle takipsizlik kararı verilen soruşturma dosyaları 

bulunmaktadır. Müşteki ve sanıkların ifadelerinin bizzat

savcı tarafından alınmıyor oluşu soruşturmanın yönelece

ği seyri belirleyerek hız kazandırılmasında aksam aya ne

den olmaktadır. Bu sorunlar, hak ihlaline sebep olanları, 

çok daha cesaretlendirmekte ve bu yüzden bazı sorunla

rın önüne geçilememektedir. Özellikle son zamanlarda 

hakimlerin karar gerekçelerine kişisel çoğu kez siyasi ter

cihlerini yansıtması ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmak

tadır. Sosyal alana, giderek düşünce özgürlüğü çerçevesin

de kalan ve yargısal bir ilke, kural,tanım teşkil etmeyen 

belirlemeler tarafsızlığa ilişkin ciddi kuşkulara neden ol

maktadır. Son günlerde gündem e yansıyan kararlarda gö 

rüldüğü üzere, 'İslam ’da cami o lm ad ığ ı', 'türbanın başkal

dırı simgesi olduğu’ gibi verilecek yargısal kararla ilgisi ol

mayan yersiz değiniler yargının tarafsızlığı açısından dik

kat çekmektedir. Derneğimiz açısından da böyle bir örnek 

bulunmaktadır. Kişisel bir davada hiç yeri olmaması, da

vayla da ilgisi bulunmamasına rağmen ‘28 Şubat aleyhine 

açıklamalarımızın keskinliği’nden bahisle davanın aleyhi- 

"Tnıze sonuçlanması ge rektiğ i^Tracüra  varıIm ıştırr28”Ş u 

batın post modern bir darbe olduğunun kabul edildiği dü

şünüldüğünde işin vehameti anlaşılacaktır.

6- İhmal Yolu ile Yaşam Hakkına Yönelik İhlaller: özel

likle sağlık kuruluşlarında yaşanan görevi ihmal şeklinde 

yaşanan ve maalesef can kayıplarına yol açılan vaka ciddi 

orandadır. Bu tür vakalar sürekli Türkiye gündem inde yer 

almaktadır. Konu ile ilgili Derneğimiz tarafından sağlık Ba

kanlığına , hastanelere, Üniversite tıp fakültelerine ve ilgili 

kuruluşlara yazılarak konu ile ilgili en kısa sürede tedbir 

alınması istenmiştir.

n - DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

Başörtüsü yasağı aynı şekilde uygulanmaya devam edil

mektedir. Son olarak Yargıtay 4.Dairesindeki duruşmada 

sanığın salondan çıkarılarak savunm a hakkının kullandırıl

maması ile yoğun tartışmalara sebep olmuştur. Derneği

mize başvuran başörtülü kadın sayısı her ne kadar sayısal 

olarak düşm üş gözükse de önceki yıllardaki binlerce baş

vurucudan büyük bir kısmı halen çözüm taleplerini Dem e

ğimize ulaştırmaktadırlar. Halen her ne sıfatla (öğrenci, öğ

retim görevlisi, öğrenci-öğretim görevlisi- üniversitelerde 

çalışan m em ur ve işçi yakınları, misafir, araştırmacı vesair) 

olursa olsun üniversite kampüslerine, üniversite binaları

na, kütüphanelerine, laboratuarlarına vs. girmek yasaktır. 

Bu insanların üniversite seçm e sınavlarına girmeleri ya sak

tır. Türkiye'de yü ksek  öğrenim tekeli mevcut olduğundan 

başörtülü kadınlar için Türkiye'de hiçbir şekilde yükseköğ

renime devam etme imkanı halen bulunmamaktadır. Bin

lerce genç kızın sorunun çözüm üne ilişkin talebi halen de

vam etmektedir. Kamu hizmetlerinde şu anda yer almak 

m üm kün olmadığı gibi, görevinden uzaklaştırılan ve dava 

aşamasını takip eden binlerce mağdur bulunmaktadır. Ba

şörtüsü ile askeri lojmanlara, orduevlerine, askeri diğer 

alanlara girmeleri yasaktır. Ancak bu insanlar cezaevine gi

rebilmektedirler. Malatya İnönü Üniversitesi’nde baş örtü-

şı'i ypçpöm i nmf-pcfn pt+ilrlpri crprpkrpçivlp on7Pİfma alınan

76 kişiden 19 u hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanununa muhalefetten ceza verilmiştir. Bu cezaların infa- 

zuçin, san ıklar bu arada, derneğimiz Malatya Şube başka

nı ve Hûda Kaya ve üç kızı cezaevine girmişlerdir. Dernek 

olarak 2003 yılında da çeşitli şekillerde yapılan protesto, 

basın açıklaması, mektuplar, dilekçeler ve son olarak MAZ- 

-LUMDER Başörtüsü beyannamesi ile- Cumhurbaşkanına, 

Hükümete, TBMM 'ne , Üniversitelere çağrı yapılm ış ve bin

lerce mağdurun çözüm  için beklediği hatırlatılmıştır. Geç

tiğimiz yıllarda yoğun olarak yaşanan sakal, cübbe ve sa 

rık gerekçesi ile problemler yaşayanlar bu yıl da oldu. Ha

len bu yüzden yargılanan birçok kişi bulunduğu bilinmek

tedir. Çeşitli gerekçeler ile bu sene de bazı d e rn e k , vakıf

lar baskılar yapıldı. Özellikle faaliyetlerinde engellemeler 

ile karşılaşan vakıf ve dernekler söz konusu oldu. Dernek

ler kanunu değişiklikleri ve yargı yolu ile gerçekleşen ka

zanımlar sayesinde bazı problemler hiç değilse İstanbul’da 

rahatlamış gözükmektedir. İzinsiz olduğu gerekçesi ile bir

çok kursa baskınlar düzenlendi ve binalar mühürlendi ve 

bu mekanlarda bulunan kişiler gözaltına alındı.

ffl - DÜŞÜNCE VE İFADE, ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE 

YÖNELİK İHIALLER

İfade özgürlüğü alanında en yoğun ihlal toplantı ve göste

ri yü rüyüşü hakkının kullanımında yaşanmaktadır. Anaya

sal ve yasal değişiklere rağmen yine de toplantı ve göste

rilerde engellemeler ve gözaltılar görülmektedir. Basın 

açıklaması yapm ak  isteyen gruplara kolluk kuvvetlerinin 

engelleyici tavrı sivil toplum kuruluşlarına da aynı şekilde 

yansımakta ve bu yüzden insan hakları savunucuları da 

gözaltına alınabilmektedir. Çocuklarına isim koyarken nü

fus müdürlüklerinde zorluklar ile karşılaştığını belirten 

başvurucular kimi yerlerde taleplerini uğraşlar sonucunda 

kabul ettirebilirken kimi yerlerde bu sorun çözülememek- 

tedir. Yayınlar ile ilgili olarak ise dönemsel olarak ve ko

numuna göre siyasi yaklaşılabilmekte, kimi yayınlar, prog

ramlar, sanatçılar ve yazarlar yer yer yine gözaltı, soruştur

ma, dava vesair şekilde baskı görebilmektedir. Örgütlen

me özgürlüğü alanında Dernekler Kanununun değişmesi 

ile basın açıklaması, basın bildirileri konusunda rahatlama 

olurken bazı kuruluşlar yine de engellenebilmektedir. Si

vil örgütlerin en ciddi sorunlarından diğeri de Derneklerin 

yapm ış oldukları gösteri ve faaliyetlerin Toplantı ve Göste

ri yürüyüşleri Kanunu kapsamında değerlendirilmesidir. Bu 

konuda MAZLUMDER İstanbul Şubesinin açmış olduğu da

vada dernek ve vakıfların kendi amaçlarına uygun salon 

toplantılarının bu kanun kapsam ında olmadığına dair 

m ahkem e kararı ile bu tarz problemler çözülebilmektedir. 

Ancak bu tür uygulamaların ilk defa gerçekleştiği yerlerde 

yine de engellemeler söz konusu olabilmektedir MAZLUM

DER İstanbul Şubesine yönelik savaş karşıtı etkinlikler ile 

ilgili olarak davalar açılmış Dernek yönetim  kurulu üyele

rinin yargılandığı bu davalarda beraat kararı verilmiştir. Yi

ne MAZLUMDER İstanbul Şubesinin yayınladığı Neden Sa

vaşa Hayır? konulu bildiri hakkında yayın durdurma kararı 

alınmış ve sorum lu yazı işleri müdürü hakkında da dava 

açılmıştır.
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