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ABD’nin Yeni Truva Atı s NATO ve BOP

28-29 Haziran 2004 tarihinde İstanbul’da toplanacak olan 
NATO zirvesinde, özelde Türkiye’nin, daha genelde İslâm 
dünyasının, en genel anlamda da tüm dünyanın kaderini 
etkileyecek önemli kararların alınmasına kesin gözüyle ba- 
kılıyor.

II. Dünya Savaşı sonunda dünyanın ABD-İngiltere ve 
Rusya arasında resmen paylaşılmasının ardından Batı blo- 
kunun askeri gücü olarak ortaya çıkan NATO, Soğuk Savaş 
döneminde Sovyet/Komünizm tehdidine karşı konuşlan
mış, bütün askeri ve psikolojik imkanlarını “kızıl düş- 
man”m bertaraf edilmesi için seferber etmişti. 1990’da 
Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından bir an(lam)da 
işlevsiz kalan NATO, dünyanın tek süper gücü ABD’nin 
liderliğinde yeni düşmanını belirlemekte gecikmedi. Yeni 
tehlikenin adı: “fundamentalizm” ve “terör" kavramlarıyla 
özdeşleştirilen “İslâm” yani “yeşil tehdit”ti. 1991 ve 
1999’de değişen yeni NATO konsepti bunu işaret ederken, 
üst düzey NATO yetkilileri de açıkça yeni düşmanın “İs
lâm” olduğunu dillendirdiler. Ardından 11 Eylül 2001 pro
vokasyonu düzenlenerek el-Kaide bahanesiyle Afganistan 
işgal edildi; sonra da kitle imha silahları masalıyla Irak iş
gal edildi.

Şimdi, ABD İslâm’ı durdurmak, İslâm dünyasına tama
men yerleşmek için NATO’yu bir “T ru va  Atı” olarak kul
lanmayı planlıyor; bu yeni plânın adı da Büyük Ortadoğu 
Projesi. Ve dünya -aslan payı ABD’ye ait olmak üzere- ye
niden paylaşıma açılıyor; ama yeni paylaşım ve sömürü 
planlan, bu amaçla yapılan işgaller, katliamlar yaldızlı lâf
larla cilalanıyor.

Bu yeni planların, projelerin odağında yer alan Türki
ye, oldukça kritik kararların arifesinde gözüküyor. 
ABD’nin “radikal I s lâm ” ı tasfiye etmek için piyasaya sür
düğü “ılımlı I s lâm ” projesi, “Türk m od e l i ” adı altında 
Türkiye üzerinden İslâm dünyasına pazarlanmaya çalışılı
yor. Türkiye bir tercihle karşı karşıya: Ya BOP’un taşeron
luğuna soyunup ait olduğu İslâm âlemine karşı Amerikan 
çıkarlarını koruyacak ya da İslâm dünyasının kendi dina
mikleri ekseninde yeniden derlenip toparlanmasına öncü
lük yapacak...

Derginiz Ü m ran , ABD’nin Büyük Ortadoğu’ya yerleş
mek için yeni “T ru va  Atı” olarak gördüğü NATO ve BOP 
konusunu kapağına taşıyor. Ümran yazarı Yıldırım Canoğ- 
lu, gazeteci Mustafa Özcan, araştırmacı Mehmet Özay’ın 
yazılarına ilaveten gazeteci İbrahim Karagül, siyaset yorum
cusu Cevat Özkaya ve yazarımız Dilaver Demirağ’m katıl
dığı açıkoturumla konu enine boyuna ele almıyor.

Ü mran ’ın Gündem bölümünde; son ayın en çok tartı
şılan İmam-Hatipler meselesi, Irak’ta ABD işkencesi, Filis- 
tin’de tırmanan İsrail katliamı., gibi konular yer alıyor.
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İMAM HATİPLER ÜZERİNDEN 
HA(L)K DÜŞMANLIĞI

ABDULLAH YILDIZ

2 8 Şubat postmodern dar- 
besinin İmam-hatip lise 
lerin i ‘b itirm ek’ am acıyla 

bütün m eslek lise lerine üniver
site yolunu kapatan  haksız k a t
sayı uygulam asının AK Parti ik- 
tidarmca “kısm en” ortadan ka l
dırılmaya çalışılm ası (zira yeni 
düzenleme tam b ir eşitlik sağla
mıyor), geçen ay ın  en önemli 
gündem maddesi idi. İHL ve 
meslek lisesi mezunlarının nisbe- 
ten eşit şartlarda O SS'ye girme
si için AK Parti’n in  TBM M ’de 
başlattığı yasal süreç, kimin “ne” 
olduğunu ortaya koyan bir tur
nusol kağıdı işlev i gördü adeta. 
Kimileri İHL hazımsızlığını kus-
tu, kim ileri darbe kışkırtıcılığı 
yaptı, kim ileri de şecaat arzeder-1 
ken cehaletin i ortaya döktü; h a 
ni utanmasa, ‘im am -hatip liler 2 
kere 2’n in  kaç ettiğ in i dahi b il
mezler’ diyecek. Bu arada malum 
çevrelerin asıl n iyetlerin in  üzüm 
yemek değil bağcıları dövmek 
olduğu açığa ç ık tı. İmam-hatip- 
ler üzerinden M üslüm an h alk  
çoğunluğuyla ve bizatihi İslâm’la 
hesaplaşmalarına kaldıkları yer
den devam edenler, telâş ve fe
veran halinde içlerindeki nefreti 
ağızlarından ta ş ırd ıla r...

“N e f r e t l e r i  a ğ ız l a r ı n d a n  ta 
şıy o r ;  i ç l e r i n d e  sak lad ık la r ı  i s e  
d a h a  b ü y ü k !” (3/118)

Apartheitçi Z ihniyet

Bu ülkenin en büyük talihsizlik
lerinden biri, kendi arzusuyla sö
mürge olmaya teşne “m ü s t e m l e -  
k e c i  e l i t l e r ” tarafından yönetil
mesidir. Ustad Cem il M eriç’in 
“B a t ı ’n ı n  y e n i ç e r i l e r i ” diye tes
miye ettiği bu yönetici azınlık 
halk tan  kopmuştur ve ha lk ın  
inançlarına nefretle bakmakta
dır. İşte bu zihniyet, daha çok 
toplumun alt katm anların ın ço
cuklarının okuduğu İHL ve mes
lek liselerine karşı bir “a p a r t h e 
i t ç i  t epk i” olarak yeniden hort
lamış bulunmaktadır. Bir zaman
lar Güney Afrika’da Beyaz azın
lığın S iyah çoğunluğa karşı uy
guladığı “a p a r t h e i t ” {ırk ayırım ı) 
politikasına benzer bir ayırım cı
lığı savunan zihniyetin 21.yüzyıl 
Türkiye’sinde hâlâ varlığını ko
ruyor olması oldukça düşündürü
cü ve incelenmeye değer bir ko
nu doğrusu! Bilindiği gibi, yüz
yıllar boyu sömürgeci Beyaz azın
lık  tarafından yönetilen Güney 
A frika’da Zencilerin Beyazlara 
a it “ayrıcalıklı’’ okullara, -mekan
lara, otobüslere, lokantalara., 
girmesi yasaktı. Ne yazık ki, tari
h in  karan lık larına gömüldüğü 
zannedilen bu ilkel ve çağdışfuy-~

niden revaç buldu. Bu dönemde 
d inî inancı gereği başını örten 
kız öğrenciler Zenci muamelesi 
görerek okullara ve resmi ku- 
rumlara alınm adı, hâlâ da a lın 
mıyor. D ini duyarlılığa sahip 
halk ın  (iddia edildiği gibi sadece 
imam olsun diye değil) dinini 
öğrensin diye imam-hatip okulu
na gönderdiği (İHL’ye hem lise 
eğitim i hem de d ini eğitim  a l
mak ve yüksek öğrenime devam 
etmek için  gelenlerin oranı % 
83.3) veya bir meslek garantisi 
olsun d iye m eslek liselerinde 
okuttuğu öğrencilere üniversite 
yolu kapatıldı. Şimdi, AK Parti 
iktidarı halk ın  büyük çoğunluğu
nun istekleri doğrultusunda bu 
“a p a r t h e i t ç i  u y g u l a m a ”yı kald ı
rıyor diye vâveylâ koparılıyor, 
“la ik” nâralar atılıyor.

İmdi, İmam-hatipler çerçeve
sinde yap ılan  tartışmalar saye
sinde su yüzüne çıkan bu “a p a r t 
h e i t ç i  z i h n i y e t ”  ve daha genelde 
de B atıcı-la ikçi elitlerin  patolo
j ik  zihin yap ısı ciddi bir analize 
tabi tutulm ak lazım gelir. Bu da 
bu yazının konusu değildir. Biz, 
sadece, son düzenleme nedeniyle 
bir kaşık suda fırtına koparan 
sözkonusu zihniyetin bazı karak
teristik özelliklerine, alen î çeliş
k ilerine dikkat çekmek, yetk ili
leri de bu konuda uyanık ve ka
rarlı olm aya çağırm ıkla yetinece
ğiz:

“E şitlik  A yrıca lık tır” (!)

Ö ncelik le ; 28 Şubatç ıların  
İm am-Hatiplerin önünü kesmek 
için tüm meslek lisesi öğrencile
rini de mağdur etmeleri karşısın-

gulama 28 Şubat postmodern 
darbesiyle birlikte Türkiye’de ye

da k ılın ı dahi kıpırdatmayıp tam 
tersine bu ayırım cı uygulamayı
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alkışlayanların, şimdi AK Parti 
hükümetinin sözkonusu eşitsizli
ği gidermeye yönelik düzenleme- 
sini “ İHL v e  m e s l e k  l i s e l e r i n e  
a y r ı c a l ık  t a n ım a k ” şeklinde n i
telemeleri tam bir pişkinliktir! 
k ılla rd ır  lise ve -de ngi-ektı-l-eğ’- 
rencileri, “daha iy i b ilen in ya da 
daha yetenekli o lanın kazandı- 
ğı” eşit şartlarda üniversite için 
yarışırken; b irileri ç ık ıp  bazı 
okulların hakların ı gaspediyor ve 
bu ayırım cılık  olmuyor, ama bu 
haksız uygulama düzeltilip eşit
lik  sağlanınca bu, hakkı gasbedi- 
len mağdurlara ‘a y r ı c a l ık  t a n ı - 
m a k ’ oluyor öyle mi? Pes doğru
su! Koca koca prof.’ların, bürok
ratların, siyaset erbabının hiç 
utanmadan bu tür lâflar edebil
meleri, dahası düz lise öğrencile
rin i meslek liselilere karşı kışkır
tan, onlara karşı cephe almaya 
çağıran beyanlarda bulunabilme
leri onların çarpık zihin yapıları
nı ve marazî ruh hâllerin i yansıt
mıyor mu?!

Bu marazî ruh haline dikkat 
çeken bir bilim  adamamız (Sa
bancı Üniversitesi Rektörü Prof. 
Tosun Terzioğlu) bakın ne diyor: 
“Meslek liselerinde top lam 900 bin 
öğren ci  var. Hadi buna 1 m ilyon

diyelim. Peki bunların kaçı imam  
hatipli?.. İmam  hatip liselerindeki 
bütün öğ r en c i l e r  70 bin. Biz şimdi 
bu 70 bini fevkalade ürkülecek, 
korkulacak bir grup olarak tarif edi
yo ruz .  ( . . . )  Bizim kafalarımızda 

-eyle4>k-şey-mr-kirreımıa^amttzifta-  
g id en  insanların da akademik dün 
yada  olmasından iirküyoruz biz... 
Aslında zorluk YÖK’ten  ziyade 
kendi kafamızdan kaynaklanıyor. 
Türk iye ’d e  biz aklımızı hâlâ sıkıyö
ne t im  altında hissediyoruz."  (Neşe 
Düzel röportajı, Radikal, 19 N i
san 2004, s.6)

Evet, işte Batıcı/laik-çi e litle
rin ruh halin i özetleyen üç özel
lik: Ü rkm e, korku ve ak lın ı sı
kıyönetim  altında h issetm e... 
28 Şubat sürecindeki darbeci tu
tumu nedeniyle “çavuş” olarak 
isim lendirilen bir yazarımız, hâlâ 
“ak lın ı  s ık ı y ö n e t im  a l t ı n d a  h i s 
s e d i y o r ” olmalı ki, bakın ne di
yor: "getirilmek is ten en  değişiklik 
imam hatipliler lehine bir pozitif a y 
rımcılıktan başka bir ş e y  değildir.” 
İşte bu, akıl tutulmasının, çarpık 
zihin yapısının, kavramları tepe
taklak etmenin ta kendisidir. Bu 
mantığa göre, aynı yarışa giren 
iki vatandaştan birinin, diğerine 
göre 50 puan geriden başlaması

“ e ş i t l ik ” , bu iki kişi arasındaki 
50 puan farkının 30 ’a indirilm e
si yani aralarındaki mesafenin 
kısmen azaltılması “p oz i t i f  a y ı 
r ım c ı l ık ” oluyor! Am an aklınıza 
mukayyet olun, çünkü bu kadîm 
bir ruh halidir:

“Size b ir  iyil ik d ok u n sa ,  b u  
on la r ı  ta sa la n d ı r ı r ;  ba ş ın ız a  b ir  
m u s i b e t  g e l s e ,  b u n a  d a  s e v i n i r 
l e r . ” (3/120)

IHL Paranoyası

A slında Batıcı/laik-çi e litlerin  
IHL’ler karşısındaki tutumları, 
ne kadar gizlemeye çalışırlarsa 
çalışsınlar, onların kendi halk ı
na, halkın d in î hassasiyetlerine 
ve İslâm’a ne kadar uzak olduk
larını, hatta “hasm âne” baktık
ların ı bir kez daha ortaya koy
muştur. H ak ’dan ve h a lk ’dan 
kopuk bu bakış açısı ancak nef
ret, korku ve paranoya kelim ele
ri ile tanım lanabilir. İşbu din- 
sevmezlik ya da İslâm-fobisin- 
den kaynaklanan İHL paranoya
sı bazılarının gözlerini öylesine 
karartıyor ki, koca koca adamlar 
araştırmaya, soruşturmaya bile 
gerek duymadan imam hatipler
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hakkında işkembe-i kübrâların- 
dan atıp tutuyorlar.

Mesela; çok meşhur bir gaze- 
teci (G .C ıvaoğlu), imam-hatip- 
lilerin  devletin  en önemli kade
melerine kadar gelm elerine ha- 
yıflanırcasm a "Başbakan, Dışişle
ri Bakanı, TBM M  Başkanı imam  
hatip kökenlidir” iddiasında bulu
narak (k i sadece Başbakan IHL 
mezunu) şuuraltındaki imam ha
tip nefretmi.7" d aha doğrusu Is- 
lam-fobisini açığa vuruyor.

Mesela; koskoca Barolar Bir
liği Başkanı (Ö.Özok), "Dini v e  
m anev i  alanda eğ i t im  ver i len  bu  
okullarda poz it i f  bilimin temeli o lan  
f e l s e f e  v e  mantık dersleri hiç oku- 
tu lmamaktad ır . B u  n e d en l e  bu  
okullardan m ez u n  olan öğ ren c i le r  
ün ive rs i te y e  u y u m  sağlamakta zor
luk çekm ek ted i r l e r” diyebiliyor. 
Şu önyargıya^şu fanatizme bakar 
mısınız? Böyle b ir şuuraltına sa
hip insanlardan hakkı ve adaleti 
savunmasını n asıl beklersiniz? 
İmam-hatip okullarında Felsefe, 
Sosyoloji, Psikoloji, Biyoloji, Fi
zik, K imya, M atem atik ., g ib i

derslerin okutulduğunu hadi b il
miyorsunuz?! S izin  hukukçu 
misyonunuz, gerçeği araştırıp öğ
renmeyi gerektirmez mi? Tam da 
o günlerde, gazetelerde çarşaf 
çarşaf imam-hatipler ve müfre
dat programları hakkında yazı
lanlara bir göz atmak bile ak lın ı
za gelmedi mi? (İHL’lerde yüzde 
40 meslek dersleri, yüzde 60 ise 
kültür dersleri okutulmaktadır. 
Yani genel liselerde okutulan 
bütün dersler, İHL’lerde yüzde 
80-85 oranında görülmektedir.)

Ama, gazetecisinin de, hu
kukçusunun da, sözde bilim  ada
m ının da., gözleri İHL paranoya
sından önlerini bile görmüyor.

“ Q er ç ek  ş u d u r  ki, g ö z l e r  kö- 
r e lm ez ,  a n ca k  s i n e l e r d ek i  ka lp 
l e r  k ö r e l i r .”  (22/46)

M iliter D em okrat(!), 
S iv il( !) A yd ın lar

Keza bu tartışmalar, resmî ide
oloji yanlısı sözde aydın, bilim  
adamı, yazar ve çizer taifesinin 
hangi ölçüde “siv il”, “bağımsız”,

“özgür/lükçü” olduklarının an la
şılmasını da sağlamıştır. Bu kesi
min, sözkonusu haksız ve adalet
siz “alan sın ırlam ası” bariyeri
n in  kaldırılm ak istenmesi üzeri
ne ha bire “la ik liğ i” gündeme ge
tirerek silah lı kuvvetlere mesaj 
göndermeleri ve 28 Şubatçı ref
leksi yeniden harekete geçirmek 
için gayret sarfetmeleri ne garip 
bir tecellid ir! Dahası 27 M ayıs’a 
göndermeler yapan bazı CHP’li- 
lerin, aba altından sopa gösterir- 
cesine Menderes’i hatırlatm aları 
ne büyük bir talihsizliktir! De
mek ki, 27 Mayıs 1960 askeri 
müdahalesini hazırlayan “CHP 
+ ün iversite + ordu = darbe” 
formülü laikçi dem okrat(!) siya
setçilerim izin  ve elitlerim izin  
zihninde hâlâ canlılığın ı, zinde
liğ in i korumaktadır. Daha geçen 
aylarda “ordu göreve” pankart
ların ın  gölgesinde b ilim (!) cüp
pelerini giyip yürümekten hazer 
etmeyen m iliter üniversite hoca
larının, aynı cüppeleriyle CHP 
kürsülerinde arz-ı endâm etmele
ri, CHP’li siyaset esnafının tah
rik edici konuşmaları ve nihayet 
üstlerine vazife olan bazı çok 
önemli konuları üstü kapalı Be
yanlarla geçiştiren cihet-i askeri- 
yenin üstlerine vazife olmayan 
ÖSS sistemindeki değişikliği bir 
“g ü v e n l ik  s o r u n u ” gibi algılayan 
aç ık lam aları, sözde Demokrasi 
ile yönetilen Türkiye’de mâhût 
formülün hâlâ bazılarının hayal
lerini süslemekte olduğunun gös
tergeleri olarak değerlendirilebi
lir.
—^D0ğrusui-yüzde-99’u-M üslü

man olan bir ülke halkının, son 
derece masumâne ve haklı o la
rak çocuklarına dini bilgileri öğ
retme talep lerin i bir “rejim  me
selesi” haline getiren elit zümre
ye dünyanın hiçbir yerinde rast-
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layamazsımz. Bu ülkenin en bü- 
yük talihsizliği işte budur: kendi 
halk ıyla ve kendi insanının dini, 
inancı, giyim i, kuşamı, yaşamı., 
ile, kendi kendisiyle partallaş- 
m ak ... Türkiye bu kısır döngüyü 
aşmak zorundadır.-I-Ialkının- ta-

BİR TEREDDÜDÜN HİKAYESİ 
TEVHÎDT TEDRİSÂT, LAİKLİK VS.

mamı Müslüman olan bir ülkede 
“cam i” ile “k ış la” arasında sun’î 
bir karşıtlık üretip yıllardan beri 
bu gerilim i diri tutanlar ve bu 
karşıtlığa prim verenler sadece 
bu ülkeye zarar vermişlerdir. Ca- 
misiz, cemaatsiz, maneviyatsız, 
d in î aidiyet b ilinci zayıf bir top
lumu nasıl bir geleceğin bekledi
ğini öğrenmek isteyenler ibret 
nazarıyla Kıbrıs’a bakmalıdırlar! 
Son zamanlarda sıkça d illendiri
len Kıbrıs gençliğindeki “dini 
boşluğun” Kıbrıs Türkünün 
varlığını ve geleceğini nasıl teh
dit ettiği görülmeli, Türkiye’yi 
de aynı türden bir tehlikeye ma
ruz bırakmamak için IH L ka r
şıtlığından, h a ( l)k  ko rkusun
dan, irtica  paranoyasından bir 
an önce vazgeçilmelidir.

N ihayet; bu tespit ve hatır
latm alar ışığında söylemeliyiz ki; 
AK Parti yöneticileri, belli çev
reler tarafından psikolojik harp 
tekn ik leri de ku llan ılarak b i
linçli bir gerilim  ortamı hasıl et
mek am acıyla tekrarlanıp duran 
“ im a m -H a t ip l e r in  ö n ü  a ç ı lm ak  
i s t e n i y o r ” , “ laiklik e l d e n  g i d i 
y o r ” yaygaralarına asla pabuç b ı
rakm am alıd ırlar. B ilm elid irler 
ki, eğer bu meselede de geri 
adım atarlarsa, bundan sonra 
kendri misyonları doğrultusunda 
halka yaptıkları vaatlerin  hiçbi
rini yerine getirme imkanı bula-

ASIM OZ

T ürk iye ’n in  B atılılaşm a 
tarih ini, tarihsel sürekli
lik ler ve kopuşlar ekse

n inde Tanzim at Ferm am ’n ın  
1839’da ilan  edilmesinden, ulus- 
devlet olarak Cum huriyetin ku
rulduğu 1923 y ılın a , oradan 
1950’li y ıllara ve son olarakda 
1980 sonrası gelişmelere değin 
eğitim , hukuk ve kültürel alanda 
gerçekleştirilen dönüşümleri hu
kuk ve kültürel alanda gerçek
leştirilen dönüşümleri konu edi
nerek sorunsallaştırmak müm
kündür. Tanzimat Fermanı ve 
daha sonra Islahat Fermanı, 
M eşrutiyet dönemlerinde top
lumsal yapıda kurumsal ve zihin
sel olarak köklü değişimler ya
şanmıştır. Batılı, Modern ulus- 
devlet olmaya yönelik ilk  ku
rumsal düzenlemelerin modern
leştirici elitlerce gerçekleştirildi
ği görülmektedir. Özellikle bü
yük yerleşim  merkezlerinde in
sanların sosyo-kültürel değişime 
uğradığı, gündelik yaşam biçile- 
rinden, dil, din ve eğitime değin 
farklılaşmalar oluşmuş, eski ile 
yen i arasında ik ili bir yapı ortaya 
çıkmıştır.

'Batılılaşma politikaları müs- 
lüman halkı beyaz m itolojilerin 
şekillendirdiği uygarlığa götüre-

dır. Eğitimi; yen i bir kamusallı- 
ğm oluşturulması ve toplumsal 
yapının bütünüyle dönüştürül
mesinde, toplumsal katılım ın da 
sağlanarak siyasal alan ın  meşru
iyetin in  sağlanm ası sürecinde 
önemli bir yeri olan sosyal kapi
ta lin  oluşumunu sağlayacak 
araçsal bir sosyal olgu olarak ba- 
tılılaştırm acı elitlerce gündeme 
getirilm işti. Eğitimi sosyal değiş
mede, e litlerin  dönüşümündeki 
rolü sosyal bilim  literatüründe 
yeterince incelenm iştir. Sosyal
lik  ve siyasallık karşıtlığın ın en 
çok dile getirild iği eğitim ku
rumlan aslında sosyo siyasal ku
mrulardır. Fransız siyaset bilimci 
Maurice Duverger’in ifadesiyle 
“her sosyal olayın aynı zamanda 
siyasal olduğu” saptaması her 
halde eğitim-siyaset ilişkisini ye
terince aydınlatm aktadır. YÖK, 
Eğitim-Sen ve CHP ısrarla eğiti
min siyasileştirilm eye çalışıldığı 
söylemini gündemde tutmakta
dırlar. Eğitimin siyaset-ötesi bir 
lügatçe içine dahil edilmesine 
yönelik çabalar varolan siyaseti 
korumaya ve sürdürmeye yöne
lik  siyasi gayretlerdir. Eğitim ku
rulularını güya siyasetsizleştire- 
rek ya da öyle olduğu yanılsama- 
sı oluşturularak başka bir politik

arayacaklardır. Ve h iç kuşkusuz, 
halk ın  AK Parti iktidarına ver
diği kredi de uzun süre devam 
edecek değildir! ■

cek mesiyanik politikalar olarak 
devreye girmiştir. Osmanlı e lit
leri bu amaçla eğitsel kurumlara 
da el atma gereğini duymuşlar-

angajmana siyasal sermaye dev
şirmeye yönelik atraksiyonlar ar
tık  bayatlamıştır. S iyasetin  küre
sel düzlemde itibarsızlaştırıldığı
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GÜNDEM

Mmm  BÖLGESİ İİNİVERSİTELÎK
bu tarihsellikte seçim le iş başına 
gelmiş bir hüküm etin  eğitim le 
ilg ili “kısm i” düzenlemelerde bu- 
lunması hem siyasi hem de sos- 
yal bir olaydır, am a herşeyden 
önce siyasi bir karardır. Siyaset 
A tilla  Yayla’m n  deyişiyle, “baş- 
kalarınm  h ayatın ı etkileyen ve 
uyulmaları hukuki yaptırım lara 
bağlanmış kararlar alm a süreci
dir. Bu anlamda eğitim  siyasi bir 
olaydır. M esela mecburi eğ iti
m in 5 yıl mı yoksa 8 y ıl mı o la
cağı kararı siyasi bir karardır; 
çünkü bu karar hem  eğitime tabi 
tutulacak kim seleri ve hem de 
tabii ki, onların a ile le rin i etk ile
yecektir.”

Türkiyede modernleşme sü
recindeki tartışm anın  modus vi- 
vendisi eğitim in sosyal değişme 
aracı olarak görülmesi çerçeve
sinde gerçekleşm ektedir. Top
lumsal işbölümünde, toplumsal 
örgütlerin, m esleklerin  n itelik li 
katılım ın ı eğitim  ve bu amaçla 
oluşturulmuş kurum lar sağlar. 
XIX yüzyılın pozitivist epistemo-

lojik  tahayyülünün hegemonik 
etk isin in  kutsalın  dönüşü/hiç 
gitmeyişi ile kırılm aya uğraması
n ın  üzerinden yarım yüzyıla ya
kın  bir zaman geçmesine karşın 
ülkemizin laik ulemasının Sü 
leyman Nazif in muhteşem ifa
desiyle “ansiklopedik bir cehalet 
içinde” yüzmeye devam etm ek
teki entellektüel basiretsizliği, 
kibri hala pozitivist- epistemolo-— 
jin in  şekillendirdiği eğitim  ufuk- 
suzluğunu sürdürme gayretkeşli
ği; kendi algısı, tahayyülleri d ı
şındaki eğitsel arayışları, kurum
lan , oluşumları “çocukça”; bu 
anlayış sahiplerini de A yd ın lan
ma çağının seküler zehriyle ze
hirlenmemiş meyvelerinden ya
rarlanmamış “sapkınlar” olarak 
görme ısrarını YOK tartışm ala
rıyla bir kere daha gördük. Eğiti
me bakışları batılı beyaz m itolo
jilerin  hayaletleriyle şekillenen 
siyasa (CH P) ve epistem e 
(YÖK) anlayışları toplumsal ya- 
pıdaki konumsuzluklarım/ ko
numlarını aşındıracağı endişe

siyle sembolik sermayelere (la ik 
lik , irtica, T evh id-i Tedrisat, 
T ahran  k rite r le r i) başvurarak 
değişim yönündeki kısmi adım
lara karşı ellerinden geldiğince 
direnç göstermektedirler. Poziti
vist iktidar istencin in  üstünlük 
perspektifiyle statükoyu sürekli
leştirme kararlık ların ı açığa vu
ruyorlar.

T evh îd-i Tedrisât

Türkiye’deki Eğitim sisteminin 
tem elini 3 M art 1924’te kabul 
edilen T evhid-i Tedrisat Kanu
nu oluşturmaktadır. A ncak bu 
kanunun nasıl algılanacağı, n a
sıl yorumlanacağı ve uygulana
cağına ilişk in  olarak tartışmalar 
1930’lu yıllardan  günümüze de
ğin sürmektedir. YÖK tartışma
larıyla ilg ili silahlandırılm ış bü
rokrasinin açıklam ası Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu’na gönderme- 
de bulunarak ilg ili yasanın hü-
kümetin düzenlemesine izin ver
mediğine vurgu yapıyordu. T ev
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hid i Tedrisat, Osmanlı modern
leşme po litikalarıy la oluşmaya 
başlayan ik ili yapılanm aya son 
vermeyi amaçlıyordu. Tanzimat 
Ferm anı’nm  açık lanm asından  
sonra, m edreselerin  yan ında 
mektepler- de-açı lmış--ve -böyiece 
toplumsal yaşamda eski-yeni tar
tışmasını besleyen iki zihniyet 
oluşmuştu. A ncak süreç içerisin
de mekteplerin askeri ve siyasi 
bürokrasideki etk in lik lerin i ar
tırm alarıyla, medreseler şeytan- 
laştırılm ış ve medreseleri ıslah 
yönündeki çabalar akam ete uğ
ram ıştı. M edreseler, T evh id-i 
Tedrisat Kanunu ile kapatıldı. 
İslamcı şair M ehm et Akif, med
reselerdeki eğitim  sistem ini eleş
tirmesine karşın bu kurumların 
ıslah edilmesini, geleneğin yen i
lenerek sürdürülmesini istiyor
du. T evh id-i T edrisat Kanu- 
nu’na ilk itiraz edenlerin başın
da Mehmet A k if Ersoy geliyor
du. Atatürk; din eğitim in in  artık 
mekteplerde verileceğini, dola
yısıyla medrese gibi kurumlara 
gerek olmadığını ifade eddiyor- 
du. A ncak İnönü dönemi uygu
lamaları Tevhid-i Tedrisat’a iliş
k in  farklı siyasaların devreye gi
rişinin ilk örneğidir.

Ayrıca bu yıllarda radikal ko- 
puşçu m itolojinin etkisiyle edebi 
eserlerde kurgulanan öğret
men/imam çatışm aları devrin  
halet-i ruhiyesini anlatm ası açı
sından anılm aya değerdir. İkinci 
Dünya savaşı sonrasında CHP 
içi tartışmaların dünya siyasetiy
le de etkilenm esiyle Tevhid-i 
Tedrisat Kanunu tartışm aları 
1946’iı yıllardan itibaren meclis- 
te hareketli oturumlara sebebi-

sahipi. Recep Peker ve Haşan 
A li Yücel bu politikaların uygu- 
lay ıc ılarındand ı. 1946 yılında 
M illi Eğitim  bakan larından 
T ahsin  Banguoğlu; T evh id-i 
Tedrisat Kanunu’nun 1930’lu

-y-tHafdakt----- yorum lam aların ın
yanlış olduğunu belirterek; “la 
ik lik  nam ına yapılan tatb ikat 
yanlış olmuştur” şeklinde düşün
celerin i dile getirmiştir.

Bugünkü YOK tartışm aları 
direkt olarak üniversitelerle ilg i
li bir tartışma; olmanın ötesinde 
T ürkiye’n in  eğitim  sisteminde 
din eğitim inin, dini değer yargı
ların ın  davranış örüntülerin in 
yerin in  ne olacağına ilişkin  yüz
yıld ır ertelenmeye, ötelenmeye 
çalışılan  bir tartışmadır. Dolayı
sıyla yasal olarak İmam-Hatip 
Liseleri meslek lisesi statüsünde 
olmasına karşın halk ın  bu okul
ları a lg ılam ası, sahiplenm esi, 
desteklemesi salt mesleki okul 
olmasıyla ilg ili değildir.

Avrupa B irliği’n in  meslek li
selerine ilişkin olarak dile getir
diği talepler ne olursa olsun, Se
kizinci Kalkınma P lanı’nda yer 
alan kararlar ne olursa olsun, 
son tartışm alar ve 1946’lı y ılla r
daki tartışmalar modernleşme
din ilişkisine dair cevapsız bıra
k ılan  soruların gündemleşmesini 
sağlamaktadır. Cem il Ç içek ’in 
Erdoğan Teziç’e yönelttiğ i 
"İHL’ye karşı çıkıyorsunuz da 
din eğitim i için  alternatifiniz ne 
peki?” şeklindeki soru aslında 
Türk modernleşme projesinin 
görünmezleştirmeye çalıştığı bir 
sorudur.

Tartışm anın boyutlarını kav- 
ramalc, anlam landırmak

metlerden beklentisini açığa vu
ran tarihsel bir veriyi hatırlam ak 
gerekiyor. Demokrat Parti Kas
tamonu m ille tvek ili Muzaffer 
A li M ukta’dan bir vatandaşın 
dile getirdiği şu istek oldukça 
d ikkat çekicidir. “Bizlcr Demok
rat Parti’d en  iktidara g e ç e r  g e çm ez  
milleti re faha kavuşturacağını bek
l em iyoruz■ Bu zamanla olacak iş
tir. Bizlerin birden çarıklarımızı 
kundura; bez pan to lon  v e  cek et le 
rimizi kumaştan yapamazsız. Bu 
n u  da beklemiyoruz. Yaln ız  b iz le -  
r i  d in i  v e  m a n e v i  s a h a d a  h ü r r i 
y e t  v e  r e f a h a  k a vu ş tu ru n ,  b u  
k â f id i r .” AKP’nin seçim başarı
ların ı ve ardından YOK’e ilişkin 
tartışmaları bu alın tı ekseninde 
düşündüğümüzde “yakın  çevre 
politikaları” suçlam alarının yer
sizliği ve haksızlığı daha iyi an la
şılır.

Sonuç

İmam Hatip ekseninde sürdürü
len tartışmalar bir nevi turnusol 
kağıdı işlevi görmektedir. Türki
ye’de İslam’ın yerine ilişk in  sem
bolik barajı yüksek bir tartışma 
Meslek Liseleri, AB, gibi sığ bir 
düzeyde sürdürülmektedir. Dün
yada Meslek Liselerinin oranı
n ın  %65, düz liselerin oranının 
%35 olması gibisinden istatistik
sel veriler İmam Hatip Lisesi 
tartışm aların ı anlam sızlaştırır, 
sığlaştırır. İslam’ın kültürelleşti- 
rildiği batılı kavramsal lügatçe- 
n in  siyasallaştırıldığı, dünyasal- 
laştırma sürecinin hızlandırıldığı 
bir tarihsellikte Jaques Derri- 
da’n ın Specters of M arx ’ta dile 

açısın------getirdiklerini yapı-bozuma ugra-
tarak diyebiliriz ki; “ İ s la m ’sız 
o lm az .  İ s l a m ’sız  b i r  g e l e c e k  o l 
m az .  İ s l a m ’ı n  h a t ı r a s ı  v e  m i r a 
s ı  o lm a d a n  h i ç  o lm a z .”  ■

yet vermiştir. Seküler zihniyetin 
şekillendirdiği radikal batılılaş
ma politikaları; m ateryalist ve 
pozitivist bir zihinsel art yöreye

dan ve İslam -Türkiye ilişk isi 
bağlamında Türkiye’n in  nomo- 
su/namusu olarak İslam ve Türk 
insanının dinle ilişkisi ve hükü-
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MİLLİYET VE “BASIN AHLÂKI”

DİLAVER DEMİRAĞ

5 Mayıs 2004 tarihli M illiyet 
gazetesinde, “İmam H atip
le rin  R eferan s D ergisi” 

başlığıyla İmam H atipleri vurmak 
için derginiz Ü m r a n  ve Ümran 
yazarlarından Abdurrahman Ars
lan ve Benim dergimizin Kamu
sal Y (A )lan  dosya konulu sayıda 
yer alan yazılarımızdan alıntılarla 
bir haber yapıldı. Haberde A b
durrahman A rslan ’dan yapılan 
alıntı (k i her iki yazıdan da alın
tılar yazının genel bütünlüğün
den kopartılıp, haberin mesajını 
destekler biçimde verilmiş) ile 
Müslümanların kendi giyim tar
zından vazgeçip batılı toplumla- 
rın giyim tarzını benimsemesi ile 
kendi k im liğ in i kaybetm eleri 
müslümanın k ılık  kıyafet değişi
mi ile dini kim liğinde zafiyete uğ
radığı, kısacası M üslüm anların 
başına gelenlerin k ılık  kıyafet de
ğişim inde kaynakland ığı gibi 
farklı bir anlam üretilmiş.

Benim yazımdan "... Yeterin
ce güçlü bir orduya sahipseniz hiç

kimse sizin bir terörist, bir cani 
olduğunuzu iddia edip bunun için 
yargılayamaz. Peki o zaman E l-  
Kaide, Hamas, İslami Cihad ya 
da Hizbullah neden terörist olu
yor ve neden onlar için hukuk 
geçerli olabiliyor. Siz Hamas, İs- 
lami Cihad ya da başka örgütün 
mensubu olsanız yaptığınız eyle
mi terör olarak mı yoksa bir savaş 
durumu olarak mı görürsünüz? 
Dahası kendinizce saptadığınız 
askeri hedefleri imha ederken 
orada ölen sivilleri ‘istem dışı za
yiat’ olarak görmez misiniz?” biçi
minde yapılan keyfi alıntıda ise 
(hem genel bağlamdan kopartıl
mak sureti ile, hem de yapılan 
alıntıda bile kimi cümleleri ma
kaslayarak) benim ve dolayısıyla 
Umran’ın “İslami terör” denilen 
şeyi destekleyen, en azında onla
rın yaptıkları kitlesel düzeyde in
san kaybına dayalı eylem tarzını 
meşru gördüğüm(üz) gibi bir an
lam ortaya çıkması sağlanmış. 
Oysa alıntı yapılan yazı eğer med

ya ahlaksızlığı olarak özetlenecek 
bir tarzda değil de, gerçekten 
eleştirmek maksadı ile yer alsay
dı, o zaman aynı yazının sonunda 
benim el-Kaide ve onun nezdin- 
de kitlesel ölümlere yol açacak ve 
dahası tek suçu o eylem yapıldığı 
esnada orada olmak olan ve eyle
min hedeflediği siyasi sorun ile 
en ufak dahi olsa ilişkisi olmayan 
insanların da canlarını kaybet
mesine yol açan eylemin/eylem
lerin tarafımdan cinayet olarak 
tanım landığını, dahası yapılanla
rı “faşistçe” diye nitelediğimi, ka
tilin , katliam ın hiçbir yüce amacı 
kutsayamayacağını belirttiğim de 
ortaya çıkmış olacaktı. Fakat, 
amaç içeriğine, yahut serdedilen 
fikirlere yönelik eleştiri değil de 
çarpıtmalara başvurarak hizmet 
edilen sistemin bazı “derin” güç
lerine yaranmak, dahası bir takım 
yerlere ihbar etmek olduğundan 
bu yazı ahlaksız bir biçimde çarpı
tılarak verildi.

Oysa yazının vermek istediği 
mesaj çok açıktı, dünyada terör 
olgusu karşısında çifte standarda 
dayalı ahlaksızca bir anlayış ha
kim kılınmaya çalışılırken ve kü
resel kapitalizmin saldırgan gücü 
ABD, İsrail vb. güçlerin estirdiği 
terör dokunulamaz kalırken, bu 
yapılanlara duyulan öfkenin üret
tiği kontra-terör yahut saldırgan
lık kendini bu durumdan dolayı 
meşrulaştırma imkanı bulabili-

ı» p1 ı 1 ■!) m *  *, '*ı ly n ıg  ~Tnn~ ı im i'^ıi'i*<rıı| m  t  >■■■> u  — ı» ıw m n « m ın ııı ■ ■lj< n j» '* lı||i<ıı>ııı ^ ş  ,

mam hatiplerin referans dergisi
İSTANBUL Milliyet

“ Tnl*
I imi

- Kaide, Humus, islami Cihud 
neden tcrörisı oluyor?", "Müslü- 

J  man erkeğin İslami kıyufetini 
terk etmiş olması onun kimliğinde ciddi bir 
kırılmaya neden olmuştur.” Bu görüşler, 
Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin kü
tüphanesinde bulunan “Ümran" adlı dergi
de yer alan makalelerde yer alıyor.

“Umran”ın “Kamusal (Y)alan" ballı
ğıyla çıkan sayısının sunuş yazısında, kamu
sal alanın, dini ve dindarlığı azaltma m ft»’ 
delesi oldufcu savunuluyor.

"Sonsuz adalet” başlıklı yazısına, “Anar
şist bir siyasal duruşa sahip olduğunu” be
lirterek giriş yapan Dilaver Demirağ, şunla- 
ri kaydediyor “... Yeterince güçlü bir ordu
ya sahipseniz hiç kimse sizin bir terörist, bir 
cani olduğunuzu iddia edip bunun için yar
gılayamaz. Peki o zaman El - Kaide, Ha
mas, İslami Cihad ya da Hizbullah neden 
terörist oluyor ve neden onlar için hukuk 
geçerli olabiliyor. Siz Hamas, İslami Cihad 
ya da başka örgütün mensubu olsanız yap
tığınız eylemi terör olarak mı yoksa bir sa
vaş dununu olarak mı görününüz? Dahası 
kendinizce untadıeınız askeri hedefleri im- •tJ iL L

ha ederken orada ölen sivilleri ‘istem dışı . 
zayiat' olarak görmez misiniz?"

AbdurTahman Arslan da, fCemalizmin 
tercih ettiği modernleşme yöntemine karşı 
çıkmanın modemizme karçı çıkma unlumı- ; 
na gelmediğini savunarak şunlan söylüyor. , 
“Geçen yüzyılın başlarında Müslüman er- ' 
keğin kamusal alana katılım şartı, başında- • 
ki ve üstündekini çıkartıp özellikle kasket 
giyinmesine bağlanmışU... istediği kadar İs- 1 
lam’ın bir kıyafeti yoktur dense de, Müslü- : 
man erkeğin İslami kıyafetini terk etmiş ol- 1 
ması onun kimliğinde ciddi bir kırılmaya - 
neden olmuştur."
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yor. Nitekim el-Kaide her fırsatta 
ABD’ye özellikle de Bush’a teşek
kürü adeta bir borç bildiğini açık- 
lıyor. Dahası ABD nefretinin en 
yoğun olduğu Güney Amerika ül
keleri nezdinde maçlarda Usame 
hin-Ladin—lehm e^ugarriaı^attlr— 
yor. el-Kaide ABD sayesinde, 
HAMAS Şaron faşisti sayesinde 
birer kahraman olmuş durumda. 
Yöntemlerini onaylayalım  ya da 
onaylamayalım (ki hiçbir zaman 
onaylamadım , A M A  İÇİNE 
DÜŞÜLEN ÇARESİZLİĞİ AN
LAMAYA ÇALIŞTIM ) HA- 
M A S’m durumu İsrail terörünün 
boyutlarının açık bir göstergesi. 
Dahası vahşi yöntemler ile yapı
lan direniş bile İsrail denilen sa
vaş makinesi karşısındaki çaresiz
liğin açık bir kanıtı.

İşte çarpıtılan yazının konusu 
da buydu. Yani terör denilen olgu 
varsa bunun nedenlerinin de ol
duğu. Ama M illiyet’ten böylesi 
bir duyarlılık, bir basın namusu 
beklenemeyeceğinden, doğal ola
rak ben ve düşüncelerim hedef 
tahtasına kondu. Kaldı ki asıl he
def tahtası İmam Hatiplerdi. Ü m 

ra n  ve çarpıtılan yazılar aracılığı 
ile aslında bu gençlerin ne denli 
tehlikeli eğilimler içinde oldu- 
ğu(!) derin devlete ihbar ed ili
yordu.

Ben kendi adıma M illiyet’in 
hedefl:ahtasma“oturmaktan~ şeref 
duyarım, çünkü benim mevcut 
sisteme kökten muhalif olduğum 
çok açık. Bunu hiçbir zaman giz
lemediğim gibi her fırsatta da 
açıkladım. Her fırsatta derin dev
let yanlısı, mevcut sistemi destek
leyen, resmi ideoloji yanlısı bü
rokratik oligarşiyi meşrulaştıran, 
ama daha önemlisi sermayenin 
tahakkümünden yana tavırları 
olan bir medya organı benim fi
kirlerimden rahatsızlık duymuş, 
bu anlamda beni hedef tahtası 
yapmış ise bu benim (ve tabi ki 
Ü m ran  m) doğru bir düşünce is
tikametinde olduğumun alameti
dir. Eğer tersi olup, M illiyet beni 
destekliyor, fikirlerim i olumlu 
bularak bana sayfalarında sık sık 
yer veriyor olsaydı o zaman be
nim kendi savunduklarımdan ya
na kuşkuya kapılmam gerekirdi. 
Hiçbir zaman kitle kıyım ını ve

terör denilen şeyi meşru görme
dim, bundan sonra da destekleye
ceğimi hiç sanmıyorum. Ama kü
resel sermaye ve onun silahlı gü
cü olarak NATO’nun terörünü 
her zaman yereceğim, Şaron faşis- 
timdreriırsatraryenmirblneTöka^ 
cağım. Kısacası nerede bir zulüm 
var ise ben orada sesimi yükselte
ceğim, beni ne bu medya terörü 
yıldırabilir, ne de başkaları. Ha
yatımı kaybetmek, hapishaneler
de çürümek pahasına da olsa vic
danımı susturmayacağım ve sa
vunduğum Anarşist düşüncenin 
bir sonucu olarak her zaman her 
yerde güçlülere kafa tutacağım. 
Bunda sonra hedeflerim arasında 
M illiyet özel olarak yer alacak. 
Onun nezdinde medya denilen 
namussuzluk odağını da ilk fırsat
ta sîgaya çekeceğimi de şimdiden 
belirtiyorum. Ama ben sizin gibi 
çarpık yöntemler, belden aşağı 
metotlara başvurmayacağım; tek 
silahım olan fikrimi, bu fikri des
tekleyen düşünürleri kendime da
yanak yapacağım. Kimbilir belki 
ahlak denilen şey buralara da uğ
rar diye. h

Vakif s Ekonomik Linç
28 Şubat Sürecinde darbeci zihniyete karşı kararlı ve 
onurlu b ir duruş sergileyen Vakit gazetesi yazar Asım 
Yenihaber’in “Vatan’’ kavramı çerçevesinde başlattığı 
tartışma bahane edilerek susturulmak isteniyor. Post- 
modern süreçte, "Siyasallaşan hukuku" b ir silah g ib i 
kullanan çevreler, aynı yöntemlerle özgürlükçü basını 
da boğmaya çalışıyorlar.

312 generalin Vakit’teki b ir köşe yazısı için açtığı tazm i
nat davasının 900 m ilyar g ib i rekor b ir ceza ile sonuç
lanması kelimenin tam anlamıyla "Ekonomik L inç”tir.

Vakit Gazetesine geçm iş olsun dileklerim izi sunarken
“ Hukuk” kavramını da zan altında bırakan bu yanlı(ş) ka
rarın düzeltilmesi um uduyla fik irlerin , düşüncelerin bu 
tür yöntemlerle susturulamayacağını b ir kez daha hatır
latmak istiyoruz. Ü m ran
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BÜTÜNLÜK BOZULUNCA

ATASOY MÜFTÜOĞLU

H angi koşullar içerisinde 
bulunmuş olursak o la
lım, h er durumda te

mel sorular ve temel sorunlar 
üzerinde yoğunlaşmamız gerekir. 
Tarihsel gecikm eleri kapatabil
mek için bitip tükenm eyen tek
düze tekrarları b ırakm ak gerekir.

Bütün zam anlar boyunca o l
duğu gibi, bugün de, hayatın , in 
sanlığın, b ilim in , siyasetin, sa
natın , h ikm etin  bütünlüğünü İs
lam temsil ediyor, Bu bütünlük 
her hangi bir neden le bozuldu
ğunda herşey bozuluyor, bu bü

tanı insanlığa hitap etmek yeri
ne, hiziplere hitap eden bir ma
hiyet kazanıyor; herkes tarafın
dan çıkar am açlı olarak ku llan ı
lan özel diller, özel yöntemler, 
özel yaklaşım lar üretiliyor; İslam 
eğilip bükülüyor. Bütünlük bo
zulduğunda, insanlık arasında, 
insanlar arasında yapay sınırlar 
ortaya çıkıyor. Bu nedenle tarih 
felaketler üretiyor, kötü lükler 
üretiyor.

Anlam ve değer üretmeyen 
tarih; düşünsel, entellektüel içe
riği ve yoğunluğu olmayan siya-

hakkı tanım ıyor. Öteki’n e  hayat 
hakkı tanım ayan korkunç bir fa
şizmle karşı karşıyayız.

Bugün, algılarımız modern, 
postmodern hayat tarzının bas
kısı ve tehdidi altındadır. Özgür 
bir varoluş tarzı yerine, teslim i
yetçi bir varoluş tarzına doğru 
hızla sürükleniyoruz. A lgılarım ız 
ve inançlarım ız, algılarımızın ve 
inançlarım ızın sın ırları, B a tılı  
kavram ve kurumların mantığı
na göre şekilleniyor, şekillendi
riliyor. Kölece algılam a biçim le
rine zorlanıyoruz. Kendi hakika
timize, kendi gerçekliğimize baş
kaların ın  gözüyle bakmaya başlı
yoruz. H akikate ilişkin sorumlu
lukları dirençle korumak gere
kirken, çok çarrpıcı tükenme bi
çim leriyle, çok çarpıcı ayartıl
m alarla karşılaşıyoruz.

Bugünün ta rih i ekonom ik 
değerler dışında h iç bir değer ta
nımıyor.

Bugünün tarih i yalnızca güç- 
lülerin özgür olabildiği bir tarih
tir.

M odem , postmodern tarihin 
bütün sloganları, h iç bir şekilde 
gerçekliğe dönüşmeyen_slogan- 
lardır. Toplumlarımız her alanda 
işgal, istila, soykırım, katliam  ve 
aşağılanm alara maruz bırakılır
ken nasıl “insan hakları”ndan 
söz edilebiliyor? Düşünsel, kültü
rel kim liğim izin sürekli olarak 
tahkir edildiği, edilebildiği bir 
dünyada, n asıl “insan h ak la 
r ın d an , düşünsel ve kültürel ifa
de özgürlüğünden söz edileb ili
yor? Emperyalizmin ve sömürge
ciliğ in  yoğun bir biçimde sürdü- 
rü leb ild iğ i, H açlı Seferlerin in  
insanlığın gözü önünde açıkça 
sürdürüleb ild iğ i bir dünyada;- 
Am erika, İngiltere ve İsrail’in 
insanlık tarih in in  en büyük hak-

Mücadele süreçlerinin dışında kalmak, zilleti, 
onursuzluğu kabul etmek anlamına gelir. Varlı
ğımıza anlam  katan değerlerimizin, ölçülerimi
zin hayatımızdan geri çekilmesine, kitap sayfa
larına geri dönmesine asla seyirci kalamayız.

tünlük bozulduğunda, bilim  bo- set, ancak faşizm üretebiliyor,
zuluyor, siyaset, sanat ve hikmet Tarih, ahlaki tercihler, yollar,
bozuluyor; bü tün lük  bozuldu- yöntemler geliştiremediği için,
ğunda İslam ’ın  kendisi tah rif konjonktürel, oportünist tercih-
edilmiş oluyor. Bütünlük bozul- 1er, yollar ve yöntemler geliştin-
duğunda yapay, sahte karşıtlıklar yor. Bugünün tarih ine yön veren
ortalığı kaplıyor; bütünlük bo- emperyalist/ faşist zihniyet, fark-
zulduğunda ırkçılık lar, ayrımcı- iı’yı, kendi dünya görüşü ve h a 
liklar, düşm anlıklar, hizipçilik- yat tarzını kabul etmesi koşuluy-
lery bencil—ve egoist yorumlar, la, teslim almak koşuluyla kabul
değerlendirm eler meydana çıkı- edebiliyor, kimseye farklı olma,
yor. Bütünlük bozulduğunda, Is- farkiı düşünme, farklı yaşama
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sızlıklarını ve zulümlerini ger
çekleştirebildikleri bir dünyada, 
İslam’ı ve M üslüm anları tanı
mak ve anlamak yerine, aşağıla
y ıc ı klişelerle tan ım layarak etki
siz hale  getirm eyi am açlayan  
kapsamlı biT_despori7min_yürü- 
tü leb ild iğ i bir dünyada, nasıl 
modern/postmodern bir uygar
lıktan bahsedilebilir?

Modern, postmodern hayat 
tarzı, ilkesiz, ölçüsüz, değersiz 
hayatlar üreiyor; an lık  ve ucuz 
bağlılıklar, an lık  ve ucuz ilgiler, 
ilişkiler; an lık  ve ucuz tercihler 
üretiyor. Modern, postmodern 
insan, bir nesne gibi yaşıyor, bir 
eşya muamelesi görüyor. Mo
dem , postmodern kadın bir eğ
lence aracı, bir sömürü aracı, bir 
bayağılaşm a aracı, bir ticaret 
aracı haline getirilm iştir. Mo
dern, postmodern hayat, bilerek, 
düşünerek, seçerek, gerektiğinde 
hayır diyerek yaşamak yerine, 
kişisel kaygı ve ilgilerle sınırlı 
bir hayat tarzını dayatıyor. Mo
dern tüketim kültürü her tür 
sapkınlığı ve sınırsızlığı içerebi
liyor. Kolay yükselişlerin, kolay 
çıkışların , düşüşü ve inişi de ko
lay oluyor. H angi düzeyde olursa 
olsun, statükonun basit bir nes
nesi haline getirileb ilen  birey
lerden hakikat sadır olamıyor. 
Statükonun nesnesi konumuna 
getirilm iş bulunan bireyleri, dü
şünsel olarak, ah lak i olarak ne
reye/nasıl konum landırabilece- 
ğimizi belirlem ekte güçlük çeki
yoruz.

Parçalanmış hayatlar, parça
lanmış algılar, parçalanm ış has- 
sasiyetler ve değerlerden bir mii-

lerin in  dışında kalmak, zilleti, 
onursuzluğu kabul etmek an la
m ına gelir. H ayatın içerisinde, 
can lı varlık lar olarak, ilişk ileri
mizi düzenleyen, varlığımıza an
lam katan kavramlarımızın, de
ğerlerimizin ve ölçülerimizin ha
yatı ımzdan geri çekilmesine, k i
tap sayfalarına geri dönmelerine 
asla seyirci kalamayız. T an ım la
rımıza, değerlerimize ve ölçüleri
mize hayatın  ve tarihin içerisin
de can lılık , hayatiyet ve hareket 
kazandırmalıyız. Özgürlüğü se
ven ve öğürlüğe ihtiyaç uyan 
herkes, dayanışmaları da çok se
ver ve dayanışmalara derinden 
ihtiyaç duyar. Özgürlük hakkını, 
onur hakkını, bağımsızlık hakkı
nı büyük bir aşkla, büyük bir tut
kuyla istemeliyiz.

İnançlarımız, aşklarımız, bağ
lılıklarım ız, içimizin derin lik le
rin i sarsmıyor, kuşatm ıyorsa, 
bunların dış dünyamızda kalıc ı 
ve dönüştürücü etkileri olamaz.

an lam da dayanışm a gerekir, 
doğru tarafta bulunmak gerekir. 
Günümüzde, kim i Islami cema
atler İslam’ın tem ellerin i sarsa
cak ödünler vereb iliyor, İs
lam ’ın geleceğine ilişk in  olarak 
Am erika ile işbirliği yapabiliyor. 
Bu durum, İslâmî alg ıların , İslâ
m î b ilincin  çöküşünün açık bir 
tezahürüdür. H açlı m antığına 
dayalı, İslam’ı yok etme siyasal 
projesi ile işbirliği yapmak, vah
şetin mantığı ile işbirliği yap
mak demektir. İslam’ı yok etme
ye yönelik siyasal proje, tam an
lam ıyla siyasal bir cinnetin , ide
olojik bir cinnetin  sonucudur. 
İslam’ın Batı merkezci, Am eri
kan merkezci tanım lara, yön
lendirm elere, yapılandırm alara 
ihtiyacı yoktur. İslam, kendi ba
şına, kendi im kanlarıyla yen i
den inşa’y ı gerçek leştireb ilir. 
Bunun için  kavramsal bir arın
ma ve bütünleştirmeye ihtiyaç 
vardır. İslam’ı nasıl algılamamız

İslâm’ın Amerikan merkezci tanımlara, yön
lendirmelere, yapılandırmalara ihtiyacı yok
tur. İslâm, kendi imkanlarıyla yeniden inşa’yı 
gerçekleştirebilir. Bunun için kavramsal bir 
arınma ve bütünleştirmeye ihtiyaç vardır.

Koşulsuz bağlılıklar, ah laki ağır
lık lı bir yaşama biçim i içerisin
de, derin bir ruhi ve manevi h a 
yat içerisinde ifadesini bulur.

Özgürlük bir bağış değildir, 
onu içten çabalarım ızla hak ede
cek bir noktaya gelebilmeliyiz.

Özgün ve özgür bir tarihsel 
inşa için, köklü bir zihniyet eleş- 
tirisi gerekir, temel sorunlarla 
yüzleşmek gerekir, ortak bir ira
de oluşturmak gerekir, en geniş

ve nasıl yaşamamız gerektiğini 
emperyalist/ faşist iradenin be
lirlemeye çalışması katlan ılab i
lir, kabul edileb ilir bir durum 
değildir.

Her şartta inançlarım ızın ve 
düşüncelerimizin onurunu koru
malıyız.

cadele bilinci ve ahlakı çıkm ı
yor. Yenilmekle, mücadele sü
reçlerin in dışında kalm ak aynı 
şeyler değildir. M ücadele süreç

Dirençli bir tavrımız ve tarzı- 
mız olmalı. Kendi irademizi so- 
mutlaştırmaksızın özgür olama
yacağımızı bilmeliyiz. ■
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AHMET MERCAN

A BD’n in  n iye tin i değil 
ancak, dış politikadaki 
b içim sel değişik liğ in i 

tesbit açısından, 11 Eylül tarihi 
belirleyiciliğ in i koruyor. İkiz ku- 
leler saldırısından sonra, ABD 
gözü dönmüş ve kural tanımayan 
bir dış politika ile, Afganistan 
saldırısını, Irak işgalin i gerçekleş
tirdi. Tüm bunlar, binlerce suç
suz insanın ölümü ile neticelen
di.

ABD Afganistan saldırısında 
11 Eylül’ün faili iddiası ile, yargı 
sonucuna dayanm ayan  sald ırı 
gerçekleştirdi. U luslararası ant
laşmaları hiçe saydı. Irak saldırı
sında ise, nük leer silah ların  
Irak’ta varlığ ın ı bahane seçti. 
Özellikle Irak saldırısı, halk v ic
danında ciddi muhalefetle karşı
lık buldu.

BM silah denetçilerin in  ra
porlarında, nükleer silahın olma
dığı ortaya çıkm asına rağmert, 
saldırı ve işgal gerçekleştirildi.

İki saldırı da, tüm dünyaya

karşı önemli bir tehdit taşımakla 
birlikte, uluslararası tüm kaza
nmaları, bir çırpıda geçersiz kılma 
açısından ciddi kayıptı. BM Irak 
saldırısı ile birlikte kötürüm bir 
kurum durumunda, tüm yetki ve 
otoritesini kaybetmiş hale düştü.

Öte yandan, basında yeterin
ce yer almayan başka bir olay da, 
ABD’nin El Kaide üyesi bahane
siyle, Afganistan, Pakistan’dan 
çeşitli ülkelere mensup insanları 
Guantanam o’ya toplamasıydı. 
Bu insanların Guantanamo esir 
kampına, hangi hukukla götürül
düğü, hangi mevzuatla, neden 
yargılandığına bakıldığında hiç 
bir dayanak bulunamayacaktır. 
Tamamen keyfi bir tasarrufla, in
sanları toplayıp işkence kampı 
oluşturan ABD, insan hakları 
kuruluşlarının bu-insanlarla gö
rüşmesine izin vermedi. Yapılan 
müracaatlara, yazışmalara cevap 
vermiyor, veremiyor.

Esir kampından kurtulan in 
sanların anlattıkları ve güçlükler 
altında çekilen fotoğraflardan, iş
kencenin vahim boyutlarda o l
duğu, açıkça anlaşılıyor. Irak’ta, 
Amerikan askerlerinin medyaya 
yansıyan işkencelerinin varlığı, 
emir komuta zinciri içinde ger
çekleştiği beyanlar arasında yer 
alıyor. Bunun yanında, yetk ilile
rin münferit olay nitelemesi, ku
lağımıza çok alışık anlayışını or
taya koymaktadır.

y i meşru gören şiddet mekaniz
ması, kend iliğ inden  işkenceye 
yakın durmaktadır. Yetkililerin 
emri ve bilgisi dahilinde gerçek
leşen işkencelerin, medyaya sız
dırılması ise, yine bilinçli olarak 
yapıldığı izlenimini vermektedir. 
Saldırı, işgal yanında, işkence ile, 
dünyanın psikolojisine gönder
me yapıp, A m erikan çıkarları 
karşısındaki d irenci zayıflatma 
amacı güdüyor.

Görüntü kirliliğ i ile, duygula
rı kararan çağımız insanı, ne ya
zık ki, artık hiçbir görüntüden et
kilenmiyor ve hiçbir şekilde ha
rekete geçmiyor. Yaklaşık onbeş 
y ıl kadar önce, buzullar arasına 
sıkışan iki balinanın durumu, o 
tarihte dünyayı ayağa kaldırmış
tı. ABD ve Sovyetler Birliği, ba
linaları kurtarmak için yarışa gir
m işti. Kurtarma operasyonları 
naklen yayınlara konu olmuştu.

Balina örneğinden günümüze 
gelindiğinde, insanlık vicdanının 
ne kadar kirlendiği ve hareket 
edemez duruma geldiğini, Irak’ta 
yap ılan  işkenceler karşısındaki 
sessizlikten anlayabiliriz.

ABD saldırı, işgal ve işkence
lerle hiçbir antlaşma tanımadığı
nı ortaya koymakla kalmıyor, re
ferans ald ığı kutsalının da. artık 
kalm adığını izhar etmiş oluyor. 
Soğuk savaş döneminde, sosyalist 
blok üzerine, insan haklan söyle
mi ile  cennet tasviri yapan 
ABD’n in  yerinde yeller esiyor. 
İnsan hakları kurumlan kendine 
hasım gören, Uluslararası Ceza 
M ahkem esi’n i tanım asın diye, 
çeşitli ülkelere baskı yapan, n iye
tiy le görüntüsü buluşmuş bir 
ABD var karşımızda. İşkenceci 
yaftasından da fazla rahatsız ol
duğu söylenemez.

ABD siyaseti ilkokullar sevi
yesine indirip, siyah-beyaz algısı 
içinde, kendini melek, Müslü-

Bu korkunç anlayış, saldırı ve 
işgallerin i hukuku çiğneyerek 
gerçekleştirdi. Hukuku çiğneme-

manları şeytan göstererek, zihni 
kirliliğ i ve dolayısıyla şiddeti ço
cuklar seviyesine indirmiştir. Bu
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durum, dünyanın artık barış gör
meyeceğini resmeden, korkunç 
kin  boyutunu ortaya koyuyor.

ABD bu haliyle, tarihiyle ve 
iddialarıyla açık bir çelişki içine 
düşmüştür. Şimdiye kadar imaj 

-vardı—Artık_gerçek_resinux)rtaya_ 
çıkıyor. ABD, V irg in ia  İnsan 
Hakları Bildirisi ve Bağımsızlık 
Bildirisinde, dün hangi tavır için- 
deydi, bugün, kendini dünya im
paratorluğuna hazırlarken, hangi 
anlayış ve tavırda?

M a d d e  16: "Yaradan’a borçlu  
o lduğumuz görevimiz, dinimiz ve  
bunu yer in e g e t irm e tarzımız, şiddet 
v e  baskıyla değil, ancak irade ve  
inançla  belirlenebilir ; bu yüzden  
herkes, dininin gereklerini, vicdanı
n ın buyruklarına gö r e  y er in e getir
mek hakkına sahiptir; birbirine kar
şı, Hıristiyan sabrını, sevgisini ve  
merhametini gö stermek herkesin g ö 
rev id ir .” (V irgina İnsan H akları 
B ild irisi / 12 H az iran l776 )

Şimdi cevap gerek: “Bu şidde
tin  öznesi kim? Nerde sabır, han
gi sevgi, nasıl merhamet?”

Şiddet karşı şiddeti, işkence 
karşı işkenceyi besler. Güvenlik 
diye, tüm uluslararası insanlığın 
kazanımlarını, hak ve özgürlükle
rin i hiçe sayarsan, baskı oluştu
rursan, yaptığının karşılığı seni 
bulur.

A rtık ABD sadece fiziktir. 
Anlam  olarak dünya insanının 
gözünde negatif olmuştur. Fizik 
ise kısa ömürlüdür.

Brezilya’da satıcı bir kadın, 
orada iş için bulunan arkadaşın 
Türk olduğunu öğrenince, sevgi 
dolu cümleler sıralıyor. Arkadaşı
mız nedenini sorduğunda, kadın; 
“Siz Amerika’n ın  Irak’ı işgaline 
onay vermediniz” diyor.

Tanrısı sadece kendine hiz
met eden, bencil ABD artık iş-

ABD NİN İŞKENCE SA B IK A SI
İşkencenin ABD terörizminin dikkatlice örgütlenmiş bir unsuru haline gelişi 
1960'lara rastlar. 1965'te "Project X" adı verilen çok gizli bir istihbarat progra
mı devreye girer. Merkezi Holabird üssü, Maryland'dekl "Ordu İstihbarat Mer
kezi ve Okulu” olan program “dost Ülkelere istihbarat eğitimi vermek” İçin bir 
dizi kurs içermektedir. Bu birikim ilk kez Okinawa'dakl ABD istihbarat oku- 
lu'ııda VietnamlI anıl komünist askeıleıiıı gizli upeıasyuıılaı için eğiliminde 
yardıma çağrılır. 1967-68 arasında Project X'e Vietnam’da yeni devreye giren 
Phoenix Projesl'nde çalışan subaylar katılırlar; İşkence yöntemleri ile ilgili un
surlara eğitim programı eklemlenir. 1970'lerde ordu istihbarat merkezi ve oku
lu Arlzona'dakl Huachuca üssüne taşınır ve eğitim programının yabana ülke
lere ihracına daha yoğun bir biçimde başlanır. Türkiye de dahil olmak üzere 
Sovyet Bloku dışındaki hemen her ülke ordusu bu dönemde project x mater
yallerini edinirler. Aynı dönemde bu programın şantaj, adam kaçırma, suikast, 
gözetleme, paramiliter örgütlenme ve bazı şiddet içermeyen istihbarat yön
temleri ile ilgili unsurları Latin Amerika’nin faşist subaylarını eğiten School of 
The Americas (SOA) müfredatına girer. (Bu gerçekler 1992'de ifşa edildiğinde bi
rinci Bush iktidarı Project X kayıtlarının büyük bir kısmının yok edilmesi emri
ni verir.)

20 Eylül 1996'da Pentagon’dakl bazı subaylar SOA (Bennlng üssü, Georgia) 
tarafından Latin Amerikalı subaylara 1982-1991 arasında verilen eğitimin için
de işkence, infaz, karşı-ayaklanma teknikleri üzerine ayrıntılı kurslar bulundu
ğunu ifşa ederler. Müfredatta kullanılan el kitapları dolaşıma girer. Joseph Ken
nedy (d-mass.) gibi temsilciler SOA’nın kapatılması yönünde baskı yaparlar.

1982-91 arası SOA'da kullanılan yedi istihbarat eğitim el kitabı bilinmekte
dir. İşte buna birkaç kanıt:

- 1983 OA Sorgulama El Kitabi; resmi adıyla "human resource exploitation 
training manual". Honduras'ta verilen eğitimden derlenmiş, Honduras ordusu
nun uyguladığı “etkin" işkence yöntemleri kitaba dahil edilmiştir. “Baskı içeren 
teknikler” başlığı altında mahkumların sabah aniden uyandırılmaları, gözlerinin 
bağlanması, çıplak bırakılması, açlık ve susuzluk çektirilmesi üzerine öneriler 
bulunmaktadır.

- 1983 Kontra Eğitimi El Kitabi; CIA danışmanı John Kirkpatrick tarafından 
derlenmiştir. "Bazı işler" için Kontraların profesyonel suçluları kiralaması, isyan
cı liderlerine suikast düzenlenmesi, Nikaragualılar'a zorla bazı görevlerin yap
tırılması ile ilgili taktikler kitapta yer alır. (El kitabının tam metni için:

http://www.kimsoft.com/guerilla.htm)
- 1982'de Ordu İstihbarat Merkezi ve Okulu’nun SOA’ya verdiği gizli ders 

notlan-, Mart 1991'de savunma istihbarat bürosu işkence yöntemleri ile ilgili bu 
notları keşfedip dönemin savunma sekreteri Dick Cheney'e şikayet eder.

- 28 Haziran 1996 tarihli İstihbarat Teftiş Kurulu Raporu”; SOA'nın ve ABD 
Ordusu Güney Komutası'nın Guatemala'da ordu subaylarına terörizm yöntem
leri üzerine ders verdiklerini belgeler.

- Eylül 1996'da Savunma Bakanlığı SOA'nın işkence, suikast, infaz, aşağıla
ma, adam kaçırma gibi yöntemlerle ilgili eğitim verdiğini resmen itiraf eder. Ca
rol Richardson, Panama'da SOA eğitimi amacıyla evsiz insanların kaçırılıp üzer
lerinde işkence yöntemleri denendiğini ispatlar, (“what does god require? wor
king to close the 'school of assassins.', sojourners, january, 1997; ayrıca: 
http://www.soaw.org/new/)

- ABD ordusunun yakın işkence tarihinin yeni bir örneği de geçtiğimiz yıl 
Toledo Blade isimli Ohio eyaletinde yayınlanan yerel bir gazete tarafından ya
zı dizisi haline getirilmişti. Diziyi hazırlayan 3 gazeteci geçtiğimiz ay Pulitzer 
ödülü kazandılar. Yazı dizisinin konusu Amerikan ordusuna bağlı 101. Hava İn
dirme Birliğinin 'Tiger Force' özel biriminde görevli askerlerce işlenmiş savaş 
suçları. 45 gönüllü ve özel eğitimli askerden oluşan bu birim işkence, tecavüz 
ve 100 kişiye varan sayıda sivilin öldürülmesinden sorumlu. Olayın ilginç yön
lerinden biri de bu birimin 1971 yılında başlayan ve 4,5 yıl süren bir soruştur
maya uğramış olması ve soruşturma sonunda 18 askerin çeşitli savaş suçların- 
dan suçlu bulunmasına karşın, hiçbirinin askeri mahkemede yargılanmamış ve

kenceci de. Merak konusu ise, bu 
şiddet ve aşağılanm aya maruz 
alan İslam dünyasının kendine 
gelme zamanı ve seyirci Avrupa 
ve diğerlerinin tavrı. ■

en küçük bir ceza almamış olması ve hatta soruşturma belgelerinin bugüne 
kadar kamuoyuna açıklanmadan 'classified' olarak saklanmış olması. Daha da 
ilginci, 6 askerin soruşturma devam ederken askerlikten emekli olmalarına izin 
verilmiş. Çok da ilginç olmayan ise o dönem savunma bakanlığı koltuğunda 
oturan kişinin adının Donald Rumsfeld olması. (eksisozluk-Sourtimes)
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I n g i l t e r e  Mektubu:

‘TEFLON TONY” 
OLDU “CIRT TONY”

KÂNİ TORUN

D aha önceki 
m ektup lar
da bahset

miştim B la ir 'e
“ T e f l o n  T o n y ”
dendiğini. Son za
manlara kadar her 
problemden yada^ 
her politik sald ırı
dan yara almadan* 
kurtulduğu için kendisine “Tef
lon Tony” deniyordu. Ancak son 
zamanlarda işler değişti. Geçen
lerde BBC de artık  “Teflon 
Tony’ nin -elbiselere ve ayakka
bılara düğme yada bağcık yerine 
konan- “ c ı r t ” adı verilen yapıştı
rıcılar gibi herşeye yapıştığı söy
lendi. Bunda da en  büyük etken 
bildiğiniz gibi Irak 'tak i savaş. Sa
vaşın başından itibaren partisi 
içinde B lair'e karşı bir muhalefet 
vardı ancak bu kesim genellikle 
partinin sol kanadını oluşturduğu 
için ve sayısal o larak fazla büyük 
olmadığından bir tesiri olmuyor
du. A ncak savaş uzadıkça ve 
Irak'ta işler sarpa sardıkça artık 
her kesimden muhalefet sesleri 
yükselmeye başladı. Hatta sava
şın başında A m erikan ordusuna 
gönüllü yazılacak kadar ABD ta
raftarı—olan ve hükümete tamr 
destek veren muhafazar parti bile 
artık savaşı eleştiriyor hatta bu
gün sabah BBC’de Fröst ile kah
valtı programında parti başkanı 
M ichael Howard Başbakanın 
Bush ile arasına mesafe koyması

ve Bush'un Irak politika
sın ı onaylam adığını 
açıkça ilan etmesi ge
rektiğini söyledi. Gerçi 

muhafazakarların yaptı
ğı tam bir firsatçılık , 

kendileri iktidarda olsay
dı B la ir 'in  yaptığından 

farklı davranmazlar
dı. Aynı şekilde Li

beral demokrat partide savaş kar
şıtlığını iki hafta sonraki mahalli 
ve Avrupa parlamentosu seçimle
rinde kullanıyor. Irak’taki hapis
hane fotoğralarını basıp Blair'e o y  
vermek Bush'a o y  vermektir diye 
propoganda yapıyorlar.

Aslına bakarsanız Irak’ta işler 
bu kadar kötüleşmese hele de fo
toğraflar ortaya çıkmasa B lair'e 
birşey olmazdı. Bu niye böyle 
çünkü şu anda ortadaki politika
cılar içinde onun kadar birikimli, 
karizmatik bir başkası yok, ne 
kendi partisinde ne de muhale
fette. Gerçekten eğer ben İngiliz 
olsam ona oy veririm. Bir kere 
çok iyi eğitim almış, entelektüel, 
ikna yeteneği çok fazla, çok iyi 
hatip, iyi aile babası, eşi de ta
nınmış bir insan hakları avukatı, 
iyi bir Hıristiyan, yolsuzluk yada 
usulsüzlük gibi şeylere'bulaşma- 
mış, ülkesini en iyi şekilde temsil 
edebilen birisi. Daha ne olsun! 
Ancak bütün bunlar bir politika
cı için bazen yeterli olm ayabili
yor. Yukarıda saydığım özellikleri 
dolayısiyle şimdiye kadar iç me

selelerde muhalafet ne kadar sal
dırırsa saldırsın (o kadar çok iç 
sorun varlci, ulaşım, şuc oranları, 
gençliğin  durumu, eğitim  vs.) 
B la ir'in  karizmasına hiçbirşey ol
madı hatta oylarını artırdı (tabii 
bu arada ekonomi iyi durumda, 
işsizlik azalmış). A.ncak bu Irak 
meselesi bütün karizmayı çizdir
di. Anketlerde İşçi partisi Muha
fazakar partin in gerisine düştü. 
A rtık parti içinde sesli olarak 
B lair'in  liderliği başkasına dev
retmesi konuşuluyor. Basın bunu 
tartışıyor, hatta yaklaşan mahalli 
şeçimler Blair için bir test ola
cak. B lair’in  kendisi, eğer kendi 
partisin in  secim kazanması 
önünde bir engel haline gelirse 
istifa edeceğini söyledi Gelecek 
bir ay çok kritik olacak. En bü
yük aday M aliye Bakanı Gordon  
Brown.  A ncak Brown fazla solcu 
olduğu için  establishment mer
keze yakın  bir başkasına oynaya
bilir.. Ben hala B lair'in  kalacağı 
görüşündeyim. Son anda vartayı 
atlatıp önümüzdeki yıl yapılacak 
genel seçim leri de kazanabilir. 
Bakalım göreceğiz. Tabii bu ara
da bizdeki politikacılara da bun
dan iki ders olduğu kanaatinde
yim. Birincisi, ne kadar karizma- 
tik  olursanız olun yanlış kararları 
ve kötü yönetim i halk affetmi
yor. 70’lerin sonunda Ecevit'in 
karizması böyle eridi. İkincisi de 
bu ülkede kaybeden çekilmesini 
biliyor. H iç kimse vazgeçilmez 
değil. M aalesef bizde yen ilen  
pehlivan güreşe doymaz misali 
politikacılarda mezara kadar bı
rakmıyorlar.

Bu fotoğraflar mevzuunda bi
raz tafsilat verm ek istiyorum. 
ABD’li askerlerin fotoğrafları ya
y ın lan ır yayınlanm az Ingiliz 
medyasındaki ciddLgazeteleLbu 
konuda gerçekten çok aydınlatıcı 
yayın yaptılar. Televizyonlar da 
bu konuda çok iyi yayın yaptı.
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Tabii İngilizlerin baştan beri soy- 
ledikleri şöyle bir tezi var: İngiliz 
askerleri İraklılara insanca davra- 
nıyor; onların deyim iyle “şöftly 
şöftly” yan'i yumuşak bir şekilde 
yaklaşıyorlar ama Am erikalılar 
maalesef çokJcötii davranıyor. Bu 
yüzden İngiliz bölgesi olan gü- 
neyde olay yok ama ABD bölge
sinde olaylar durulmuyor. Fotoğ
raflar çıkınca bu söylemi daha 
sesli olarak dillendirdiler, ta ki 
İngiliz askerlerinin işkence fotoğ
rafları Daily M irror'da çıkana ka
dar. Ertesi günkü M irror'da bu 
haberin olduğunu geç saatte 
BBC haberde öğrendik. Spikerle
rin suratından düşen bin parçay
dı. Bu haber gerçekten İngilizler 
için çok yık ıcı oldu. Bunu İngiliz 
m illetine yapılm ış en büyük bir 
ihanet olarak gördüler. Fotoğraf
ları yayınlamayı değil askerlerin 
yaptıklarını. Tabii yine ciddi ga
zetelerden bahsediyorum, tablo- 
idlerden değil. Sadece Mirror 
tabloid olarak bu konuda (tabii 
fotoğrafları da bastığı için) ısrarlı 
oldu. Mirror savaşın öncesinden 
itibaren savaş karşıtı cephenin 
en önemli yayın organıydı. Ünlü 
yazar ve televizyoncu John Pil- 
ger burada yazdığı yazılarla savaş 
karşıtlığ ın ı ateşledi. M irror'un 
editörü Pierce Morgan genç ve 
hırslı bir gazeteciydi (d i’li geçmiş 
zaman kullanıyorum çünkü artık 
editör değil). Biraz da hırsının 
kurbanı olarak sahte olduğu son
radan ortaya çıkan fotoğrafları 
yayın lad ı. A slında fotoğraflara 
dikkatli bakınca ortamın temizli
ği insanı şüpheye düşürüyor. A n
cak onun söylediği başka. Diyor 
ki bu fotoğraflar gerçeği aksettiri
yor. Yani İngiliz askerleri bu tür- 
den işkenceler yaptılar. Hatta 
bunu destekleyen asker itirafları 
da yayınladı. A ncak fotoğrafların 
sahte olduğu ortaya çıkınca Mir- 
ror okurdan özür diledi ve Mor

gan ' ı gönderdi. Başından beri 
M irror'dan ve Morgan'dan ra
hatsız olan hükümet te rahat bir 
nefes aldı. A ncak tutuklulara kö
tü muamele sonucu ölümler ol
duğu iddiası şimdi araştırılıyor, 
lıa lta  yüksek mahkeme Iraklı ai
lelere İngiliz savunma bakanlığı
nı dava etme hakkı tanıdı.

Son olarak Türkiye'deki YÖK 
yasası ile ilgili olarak yapılan tar
tışmalar (gürültüler demek daha 
iyi olur) vesilesiyle eğitim konu
sundan bahsetmek istiyorum. 
Maalesef bizde her konu medyada 
tüketildiği ve meselenin aslı asta
rını öğrenmek gibi birşeye kimse 
zahmet etmediği için bu konular 
güme gidiyor. Bu konuyu (imam 
hatip konusunu) gündeme getirip 
laiklik e ld en  gidiyor provokasyonu 
yapanlar ve her konuda batıyı re
ferans gösterenler nedense bu ko
nuda batıya bakmıyorlar.

Mesela İngiltere'de anaoku
lundan itibaren din dersi vardır. 
Devlet okullarında sadece din 
dersi varken kiliseler tarafından 
açılan okullarda ayrıca toplu dua, 
sabah duası gibi ritüeller de var
dır. H atta Katolik k ilisesin in  
okullarında görevli papaz bulu
nur. Bu kilise okullarının büyük 
kısmı devlet tarafından finanse 
edilir. Yani devlet öğrenci başına 
bu okullara grant(fon) verir. Bu
na rağmen yine bu okullar kilise
ler tarafından yönetilir, devlet sa
dece teftiş eder. Kilise okullarına 
ilaveten bir kısım yahudi okulu 
da bu fonlardan istifade eder. 
Hatta son zamanlarda sayıları 
10’a varan müslüman okulu da bu 
fonlardan istifade etmeye başladı. 
Bu okullarda (yani fon alan müs- 
lüman okulları) devletin diğer 
okullarındaki eğitime ilave ola- 
rak islami ilim ler okutulur, ilave
ten Arapça ve Kuran eğitim i ya
pılır. Bu okulların (kilise ve diğer 
dini okullar) mezunlarının üni

versiteye girme açısından diğerle
rinden hiçbir farklılıkları yoktur. 
Kimse de bundan dolayı laiklik 
elden gidiyor diye feryad etmez.

Gelelim işin bir diğer yanma. 
Herkes şekile takılm ış gidiyor, 
özü konuşan yok. Yani cğitimin- 
kalitesi. Bir konuda burayla biz- 
dekileri bir konuda kıyaslamak 
istiyorum ki bence çok önemli. 
Bu da yazı konusu. Burada ço
cuklar ilkokuldan itibaren yaz
maya özendiriliyorlar. Öyle biz- 
deki kompozisyon dersleri gibi 
baştan savma değil. İlkokul çocu
ğuna proje yazma öğretiliyor. Ya
ni bilgisini sistematik bir şekilde 
kağıda dökme işi. Mesela geziye 
gidilecek öğrencilere bunu bir 
proje olarak yazmaları isteniyor. 
Hikaye yazdırılıyor daha o yaşta, 
Liselerde lise bitirme için gerekli 
puanları yazarak alıyorsun (biz- 
deki testler türü sınavlar çok az 
bir yer tutuyor). Liselerde araştır
ma yapmak ve bunu makale ola
rak kağıda dökmek gerekiyor. 
Tüm bunlar burada çocuklarda 
yazı işini geliştiriyor. Maalesef 
bizde üniversite öğrencileri bile 
bu türden bir çalışmayı bilmiyor. 
Herşey ezberden ibaret. Burada 
adam lar çocuklara kütüphane 
kullanm ayı, araştırma yapmayı 
küçük yaşta öğretiyorlar; bu yüz
den bir bakıyorsun, üniversite 
öğrencisinin birkaç tane yayını 
var. Bu ezber işi yüzünden maale
sef biz yazı özürlü bir toplum ha
line gelmişiz. Ezber işini o kadar 
azaltmışlar ki; mesela doktora gi
diyorsun, muayene, tahlil vs. iş 
reçete yazmaya gelince, ilaç doz
ları için doktor açıyor ilaç rehbe
rini, doza bakıyor. Sadece genç 
doktorlar değil, profesörü bile öy- 
le. Kimse de bu duktor birşey bil- 
miyor diye düşünmüyor. Bu ko
nuda daha söylenecek çok söz var 
ancak şimdilik bu kadar.

A llah 'a  emanet olun. b
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KUTSAL TOPRAKLARDA
“TARİHİN” YA DA “İNSANLIĞIN SONU”

MEHMET AKİF AK

Nostradamus’un Hayaletleri

Beyaz Saray’ın Baş Kâhini 
Müneccimbaşı Fukuyama, 
yıllar önce Zalim Kralının 

arzusu ve iradesi ile, yer kürenin ve 
üstünde meskûn insanların istik
balinin ne olacağına dair şöyle bir 
tarassutta bulunmuş ve gözlemleri
nin sonucunu, Kelle Uçuran Kralı
na meş’ûm bir müjde halinde şu şe
kilde dile getirmişti.

“Tarihin Sonu!” geliyor, “Be
yazlara üzerinde yalnızca kendileri
nin yaşayacağı ve hakim olacağı 
bir dünya muştuluyorum.”

Müneccimbaşı’mn ağzından 
sanki söz değil, kan ve ateş fışkırı
yordu. Bütün dünyada eli kalem 
tutan ve okuyan hemen herkes, bu 
kehanet üzerine düşündürüldü ve 
bu kehanet üzerine sayısız yayın 
yaptırıldı.

Beyaz Saray’ın  bir diğer mü
neccimi Huntington ise bir başka 
meş’ûm kehanette bulundu. Ak
makta olan ve daha da akacak olan 
insan kanı, O’na büyük bir zevk 
veriyor olm alıydı; hazret, ölüm 
sahnelerini tiyatro izlere gibi sey
retme iştiyakıyla “Medeniyetlerin 
Çatışması” ından haberler verdi. 
Bu kehanet de kısa sürede dünyaya 
ezberletildi.

Yeni Kâhinler, “mücrim” in
sanların törenle aslanlara fırlatıldı
ğı arenaların kıdemli seyircileriy
diler. Bu arenalarda köleler, birbir
lerini boğazlıyor, böylece devletin

sırtındaki yükü hafifletiyorlardı. 
Nostradamus’un çağdaş hayaletleri 
neo-Kâhinler, bu mezbaha sahne
lerini, Şeref locasında taş yürekli, 
kuş beyinli kralları’nın sağında ve 
solundaki yerlerini almış olarak, 
ağızlarından sular akıta akıta izli
yorlardı. Kral ailesi ve kâhinler, 
kölelerin aslanlarca parçalanışını 
ve birbirlerine kılıç vuruşlarını 
zevkten çıldırmış halde alkışlıyor
lardı. Kölelerden her birinin canı
nı teslim ettiği son demde ise gü- 
rûh, vahşi tatminlerinin doruğuna 
yükseliyordu.

Çağdaş Nostradamus’lar, “Ta
rihin Sonu” türünden kehanetle
rinin gerçekleşmesi için özel gay
retlere giriyor, hayatı zorluyor, ta
biata müdahale ediyor, hazırlanan 
komplolarday yürütülen operas
yonlarda roller alıyor, böylece ke
hanetlerini bizzat kendileri gerçek
leştiriyorlardı; tıpkı beş asır önce 
yaşamış üstadları gibi.*

“Tarihin Sonu” , şimdi “İn
sanlığın Sonu” olmuştur.

Kimse “tarihin sonu” ve “me
deniyetler çatışm ası” türünden 
kehanetlerin birer şifre olduğunu 
tahmin etmemişti. Şimdi artık 
herkes şunu öğrendi. “Tarihin So
nu” gibi futurist (geleceği okuyu
cu) retorikler, birer kehanet değil, 
operasyonel senaryolardı. Ancak 
Afganistan ve Irak işgali, gaflet uy
kularını bölebildi; çünkü Filistin 
arenasında her gün canavarlara 
yem olarak verilen yaşlı, kadın ve

çocuk kurbanların canhıraş feryat
ları, elli yıldır keçeleşmiş vicdan
larda herhangi bir yankı bulmaya 
yetmemişti. Şimdi ise Fukuyama, 
Huntington, Richard Perle v.b. ce
hennem senaryocularının ne idük- 
leri meydana çıkmıştır.

Tevhidin Kutsal Mekanlarının 
Kalbindeki Hançer

Filistin, Tevhid dininin ana rah
mi. İbrahim’in, İshak’m, Yusufun, 
Davud’un, Musa ve İsa’nın doğ
dukları, yaşadıkları, öldükleri top
rakların adıdır Filistin. Âlemlerin 
Rahmeti’nin ve Tevhid Dininin 
son mü’minlerinin ilk kıblegâhları 
buradadır. Yüce Yaratıcı, son me
sajında şöyle buyuruyor:

“Biz, Kitap’ta Israiloğullarma: Siz- 
ler, yeryüzünde iki defa fesat çıka
racaksınız ve azgınlık derecesinde 
bir kibre kapılacaksınız, diye bil
dirdik. Bunlardan ilkinin zamanı 
gelince, üzerinize güçlü kuvvetli 
kullarımızı gönderdik. Bunlar, ev
lerin arasında dolaşarak (sizi) ara
dılar. Bu, yerine getirilmiş bir va- 
ad idi. Sonra onlara karşı size tek
rar (galibiyet ve zafer) verdik; ser-

__vel_ve _ oğullarla gücünüzü- arttır-
dik; sayınızı daha da çoğalttık. 
Eğer iyilik ederseniz kendinize et
miş, kötülük ederseniz yine kendi
nize etmiş olursunuz. Artık diğer 
cezalandırma zamanı gelince, yü
zünüzü kara etsinler, daha önce 
girdikleri gibi yine Mescid’e (Sü
leyman Mâbedi’ne) girsinler ve el
lerine geçirdikleri her şeyi büsbü
tün tahrip etsinler (diye, başınıza 
yine düşmanlarınızı musallat kıl
dık). Belki Rabbiniz size merha
met eder; fakat siz eğer yine (fesat
çılığa) dönerseniz, biz de sizi yine 
cezalandırırız. Biz cehennemi kâ
firler için bir hapishane yaptık.” 
(İsrâ, 4-8) _ _ _

Tevhid Dininin son şekli İslâm
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gelene kadar bu bölge arahksız 
kanlı savaşlara, boğuşmalara sahne 
oldu. Yahudiler, yukarıdaki ayet
lerde de anıldığı üzere defalarca 
katliama uğradılar, mabedleri yı
kıldı.

Hz. İsa’dan sonra ise bu kerre 
Yahudiler, Hıristiyanlara korkunç 
zulümlere giriştiler. Roma kralları
nı ve valilerini kışkırtarak tam üç 
asır boyunca Hıristiyanları böcek 
ezer gibi ezdiler. Ama sonunda ga
lip gelen Hıristiyanlıktı. Sistem, 
tersinden işlemeye başladı ve bu 
defa da Hıristiyanlar, Yahudileri, 
çiğnediler, darmadağın ettiler.

Ne zaman ki İslâm bölgeye ha
kim oldu, bölge barışla tanıştı. 
Böylece İslâm’ın Tevhid dinini ha
yata geçireceği fiziki mekân da ha
zırlanmış oldu.

Tevhid Dininin yegâne tecelli- 
gâhı Filistin toprakları olabilirdi. 
Dünyanın başka hiçbir mekânının, 
üç büyük dini bir mekanda buluş
turma, yanyana getirme şansı yok
tu. Kudüs’ün kıblegâh edinilme
sinden başlayarak Müslümanlar, 
her zaman bu İlâhi maksadın derin 
şuurunda oldular ve bölgeyi can, 
mal, din, mezhep güvenliği bakı
mından mutlak bir barış mekânı 
haline getirdiler.

kilde gelişiyor.
Eğer Müslümanlar orada olma- 

saydılar, Filistin topraklarında Ya- 
hudilere ve Hıristiyanlara ait bir 
tek iz kalmazdı. İbrahim, Musa, İsa 
(a.s.) geleneğinin bu topraklardaki 
izlerini sadece İslâm ihya edip ya
şatabilirdi ve aynen böyle de oldu.

Yahudiler, Yirminci Yüzyıla 
Islâm’ın Müsamahası Sebebiyle 

Geldiler

Dünyanın hiçbir coğrafyasında, et
rafı Hıristiyan ülkelerle çevrili bir 
Yahudi devletine izin verilmezdi.

Hatta “Siyonizm”, her ne ka
dar dini kaynakları referans göster
se de gerçekte Avrupa icadı bir 
ideolojidir. Bu ideolojinin nihai 
hedefi, Yahudilere bir devlet te
min etmenin çok ötesindedir. Ni
hai hedef, Avrupa’nın tarihi seyri
ni ve dengelerini bozacak ölçüde 
maddi güç ve nüfus yoğunluğuna 
ulaşmış Yahudilerden Avrupa’yı 
kurtarmaktı. Böylece Avrupalılar, 
bir taşla bir yığın kuş vurmuş olu
yorlardı. Şöyle:

1. Filistin’e göçler, Avrupa Ya
hudiliğinin gücünü kıracaktı.

2. Bölgeye yeteri kadar Yahudi 
yerleştikten sonra, Hıristiyanlarla

Bugün Filistin, tarihte bu mis- Yahudiler arasındaki “kadim düş-

3. İslâm’ın, Hz. İbrahim’den 
başlayarak, Peygamber Efendimiz’e 
gelene kadarki tarihi serüvenine 
tanıklık etmiş mücevher değerin
deki sembollerle dolu bu topraklar
da, Müslümanların bir kere daha

--taym-ediei-rol-üstlenerek-Dini-barı-'- 
şı sağlaması imkânsızlaştırılacaktı.

4. İnsanlar, 20. yüzyılın hemen 
başlarında gelişen ve Hitler’le zir
veye çıkan Avrupa’daki Yahudi 
düşmanlığı dalgasının, bilinen ta
rihi nedenlerden başka sebepleri
nin de bulunmadığını mı sanırlar? 
Bu rüzgâr karşısında, bir Alman
ya’da değil tüm Avrupa’daki Yahu
diler, nereye kaçabileceklerdi? El- 
betteki sadece dini nedenlerle ve
rimsiz toprakları, susuz çölleri va
tan edecek değillerdi. Avrupa’da 
gördükleri tazyikin, zaten Theodor 
Herzl’den beri vatan olarak hazır- 
lanmakta olan Filistin’e göç dalga
larına yol açacağı aşikârdı. Bunu 
önleyecek ne bir Sultan Abdiilha- 
mid, ne de güçlü bir Türkiye vardı. 
İsrail devletinin, İkinci Savaş’tan 
hemen ardından kurulması tesadüf 
değildir. Pakistan İslâm Devleti de 
aynı yıllarda, bu ahlaksız operasyo
na karşılık Müslümanların rüşveti 
olmuştur.

Şimdi artık sorabiliriz: “Siyo
nizm, bir Avrupa ideolojisi olduğu
na göre, Theodor Herzl’in de Kay
ser Wilhelm’in adamı olduğu yo
lundaki iddialar, doğrulanmak için 
başkaca delil ister mi?” ■

(*) Nostradamus (1 5 0 6 -1 5 6 6 ), Elyse Sarayına ka 
pılanmış bir müneccim ve hekimdi. D aha d a  önemli
si s a f  lean bir Yahudi idi. Fransa Kralı IX . Charles ve 
naibi Catherine d e M edicis’e hizmet sunuyordu. G e 
leceğe ilişkin kehanetleriyle temayüz etm işti. M eş'um  
kehanetleri kan, ateş ve ölüm kokuyordu. N ostrada- 
m ııs, hayatta iken ileri sürdüğü herhangi bir kehane
ti, şayet haber verdiği tarihte gerçekleşm ezse, bizzat 
harekete geçiyor ve Vahşi Efendileriyle birlikte keha
netini kendisi gerçekleştiriyordu. Bu vahşi adam  için 
insanın hayatı değil, kehanetinin  gerçekleşm esi 
önemliydi. M esela, filan tarihte ç ıkacak bir yangınla 
yok olacağını haber verdiği Pouzin şehri, günü gelip

yonu bin dört yüz sene sırtında ta
şımış olmanın bedelini ödüyor ve 
bölgede her olay bire bir şekilde 
Kur’an-ı Mecid’in haber verdiği şe

manlık” ve “kan davası”, “Miislü- 
man-Yahudi düşmanlığı”na ve ye
ni bir kan davasına tahvil edile
cekti.

de söylediği tarihte yanm ayınca, bizzat N ostradamus 
ve hempaları, Pouzin  şehrini kundaklayarak yakmış 
ve yok etmişlerdi. Yahudi Kâhin, hamisi de Medicis 
ile birlikte Orta Çağın en  büyük din liatliamını da 
gerçekleşthmişii St. Bartelemous Katliamı olarak ta
rihe geçen toplu cinayetlerde, Protestan Fransızların 
kökü  kazınmış, on binlercesi ¿¡¡dürülmüş, kalanı da 
ancak Katolik olarak yakayı kurtarabilmişti.
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21. YÜZYIL HAÇLI SAVAŞLARINDA 
YENİ BİR TRUVA ATI:

BÜYÜK ORTADOĞU PROTESİ

YILDIRIM CANOGLU

H er gecenin bir gündüzü vardır.’

‘Yeni N A T O  ve Yeni M isyon’

ABD yönetim i ‘Büyük Ortado- 
ğu Projesi’ diye adlandırdığı ve 
11 Eylül provokasyonu ile uygu
lam aya sokmaya ça lış tığ ı bir 
projeyi, önce G-8’lere, sonra İs
tanbul’daki NATO zirvesine ve 

daha sonra da A B ’ye getirecektir. ABD’n in pat
ronluğunda dünyan ın  3. büyük paylaşımı gerçek
leştirilm eye çalışılacaktır. Bu nedenle başta Müs- 
lümanlar olmak üzere tüm insanlık için her üç 
toplantı da tarih i önemi haizdir.

İstanbul’da Haziran ayında yapılacak NATO 
toplantısında, eğer pastanın paylaşılm asında anla-

“Soğuk Savaş boyunca Batı A vrupa’yı koruma adı
na Batı A vrupa’da devasa bir kıta ordusu yapılan
dırdık. Avrupa ve Kuzey Am erika hâlâ N A T O ’nun 
güvencesi (mandate) altındadır. Fakat Batı veya  
Orta A vrupa’da ya da Kuzey Am erika’da oturarak 
bu işi yapabileceğimize inanmıyoruz. Hem kavram
sal yönelimimizle hem de askeri gücümüzle doğu
ya ve güneye konuşlanmak zorundayız. NA- 
T O ’m ın geleceğinin doğu’da ve güneyde olduğu
na inanıyoruz. Bu da Büyük Ortadoğu’dur.”1

A yrıca N ATO Askeri Komitesi Başkanı G e
neral Naumann N A TO ’nun yen i döneme ilişkin 
fonksiyonunu, Burns’e benzer şekilde tan ım la
maktadır:

şabilirlerse, N A T O ’ya yüklenecek yen i misyon 
tartışılacaktır. D aha doğrusu ABD yönetim i, ‘Bü
yük Ortadoğu’ d iye isim lendirdiği müslüman coğ
rafyayı en az zararla işgal edebilmek için  N A 
TO’ya yüklediği yen i misyonu diğer NATO ülke
lerine kabul ettirm eye çalışacaktır.

ABD’nin N A T O ’ya yüklemeye çalıştığı yeni 
misyonu, ABD’yi temsil eden yetkili şahısların 
yaptığı konuşmalardan ve yazdığı yazılardan an la
mamız mümkündür. 24 Ekim 2003’ Prag’da ger
çekleştirilen ‘N A TO  ve Büyük Ortadoğu’ adlı 
konferansta N A TO  Konseyi Daimi Üyesi R . N ic- 
holas B urns’ün yaptığı ‘Yeni N ATO  ve B üyük  
Ortadoğu’ adlı konuşmasından NATO İstanbul 
Zirvesinin kabaca hangi konular etrafında şekille-
neceği anlaşılabilm ektedir. Burns, bir savunma

“N AT O  artık eskiden olduğu gibi bölgesel bir sa
vunma örgütü olarak kalamaz: üye ülkelerin çıkar
larını nerede olursa olsun koruyabilecek ve gele
cekte kurulabilecek koalisyonların temelini oluştu
racak küresel bir ittifak haline gelmelidir. N ATO  
komuta ve kuvvet yapılarını bu doğrultuda uyarla
malı ve yeni şartlara mukabele edebilecek yetenek
leri kazanmalıdır.”2

Burns’e göre N A TO ’nun Büyük Ortadoğuya 
konuşlanmasının nedeni, bu müslüman coğrafya
n ın  N ATO  ülkeleri için  teh lik e li olmuş olması ve 
N ATO  ülkelerine asıl tehdidin bu coğrafyadan 
gelecek olmasıdır. N A TO ’nun yen i misyonu bu 
olguya göre şekillenm elidir:

örgütü o lan N A T O ’nun Büyük Ortadoğu’da ko- 
nuşlanmasınm zorunlu olduğunu söylemektedir:

“NATO’nun gelecekteki misyonu, krizleri önleme 
ve söz konusu krizlere karşılık verme şeklinde ola-
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çaktır. Krizlere verilecek karşılık ya bir savaş görevi 
veya bir rehine kurtarma operasyonu ya da Fransa, 
İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Birleşik Devletler’e 
yönelecek tehdidin kaynağı olabilecek Orta ve Gü- 
ney Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde 
gerçekleştirilecek barış gücü operasyonları şeklinde

— olacaktır. Bu tehdit,-hepimizin bildiği-üzerepBaşkiin- 
Bush’un 11 Eylül 2001’den bu yana dile getirdiği 
üzere kitlesel imha silahlarıyla küresel terörizmle 
eş anlamlıdır. Söz konusu küresel tehdit Amerikan 
halkını ve aynı zamanda, NATO içinde yer alan bir 
süre sonra sayısı yirmialtıya çıkacak olan- ondokuz 
ülke halkının tamamını da etkileyen en büyük teh
dittir. Bu, temel bir değişim işaretidir.”1

A yrıca Bums, bu konuda Cumhuriyetçiler ile 
Demokratların aynı fikirde olduğunu söyleyip d i
ğer NATO ülkelerine kibarca bir uyarıda bulun
muştur. Büyük Ortadoğu Projesi, ABD’deki ha
kim  güçlerin projesi olup parti politikaların ın üs
tündedir:

“Birleşik Devletler’de siyasal partiler arasında bu 
konuda partizanca bir ayrım olduğunu zannetmi
yorum. Bununla ilgili olarak, Demokrat bir dostum 
olan Ron Asmus’un bir süre önce Foreign Affairs’de 
yayımlanan çalışmasının okunmasını tavsiye ediyo
rum. Ron’un argümanının temel noktası NA
TO’nun değişime olan ihtiyacını ortaya koymak
tadır. NATO’nun görev alanıyla ilgili bu değişim 
Büyük Ortadoğu’dur. Sanırım, Birleşik Devlet
ler’de Demokratlarla Cumhuriyetçilerin hem fikir 
olabilecekleri pek çok ortak nokta vardır.”1

A ralarındaki fark ku llan ılacak  yöntemin, izle
necek politikaların uygulanmasına ilişkindir; öze 
dönük bir ayrılık yoktur. Tüm müslüman dünya
n ın  bu gerçeği görmesinde, ABD’ de yapılacak se
çim lerin  sonuçlarına üm it bağlamamasında fayda 
vardır.

ABD, Büyük Ortadoğu Projesini en az zayiatla 
uygulayabilmesi için pek çok ülkeyi projeye taşe
ron olarak dahil etmeye çalışmaktadır. Bu neden
le N A TO ’nun kademeli bir şekilde genişletilme- 
sini istemektedir. A yn ı zamanda farklı girişim ve 
organizasyonlarla nüfuz a lan ın ı genişletmeye, ge
lebilecek muhalefeti engellem eye ve karşısındaki 
bloğu bölmeye çalışmaktadır. ‘Akdeniz Diyaloğu’ 
bunlardan biridir:

“Söz konusu Büyük Ortadoğu’daki bu stratejiyle il
gili bir başka boyut ise şudur: NATO 1995 yılın
dan bu yana, İsrail’in yanısıra Mısır ve Ürdün’le 
birlikte Kuzey Afrika’daki Arap ülkelerinin yer al
dığı toplam altı Arap ülkesinin bulunduğu, “Akde
niz Diyaloğu” adıyla anılan bir program geliştir- 

—mişt-ir.-Akdeniz projesi bağlamında-Ar-ap- ülkeleri 
ve İsrail arasında siyasal diyaloğu geliştirme konu
sunda görüşmeler devam etmektedir. Akdeniz diya
logunu önemsiyoruz ve belki de katılımcı ülkeler 
arasında askeri tatbikatlarında yer aldığı daha fazla 
askeri içerikli bir yapı kazanmasını arzuluyoruz. 
...Hükümetimiz, bir başka adım daha atmamız ge
rektiğine inanıyor. Bu yıl İstanbul Zirve’sini dört 
gözle bekliyoruz. İstanbul, zirve için son derece uy
gun bir mekân. Sadece NATO’nun Akdeniz Di- 
yaloğu’yla ilişkisini geliştirmeyi değil, aynı za
manda Kafkasya ve Orta Asya ile de bu ilişkiyi 
geliştirmeyi düşünmeliyiz. Söz konusu bu bölgeler
deki ülkeler Afganistan’da sergilenen çabalar için 
son derece büyük önem arz etmektedir. Bu ülkeler 
bizimle yani NATO ittifakındaki ülkelerle de
mokratik değerlerin tümünü paylaşmıyorlar. Fa
kat bu ülkeler, barışın korunmasında bizimle birlik
te hareket etmek ve çatışmayı önlemede bizimle 
birlikte olmayı arzuladıkları stratejik bir perspektifi 
paylaşmaktadırlar. Bu ülkeler bizim ortaklarımızdır 
ve bu ülkelerle ortaklığı geliştirmeliyiz.”1

Dikkat edilirse bu ülkelerin, ABD ile aynı de
ğerleri paylaşıp paylaşmamaları önemli değildir; 
önemli olan ABD’n in  Büyük Ortadoğu Projesi 
kapsamında yapacağı işgal hareketine yardımcı 
olması, ses çıkarmamasıdır. Nasıl olsa sıra bir gün 
onlara da gelecektir. Saddam’a yapılan budur. Su- 
ud Kralına yapılm ak istenen de bundan başkası 
olmayacaktır.

Baba Bush döneminde Ulusal Güvenlik Kon
seyi üyeliği yapan ve ABD nin Askeri duruşunu 
belirleyen taslağın hazırlayıcısı Richard N. Haass 
1997 y ılında yayın lanan kitabında (The Reluc
tant Şheriff) ABD’yi şerif, yandaşlarını da ‘İstek
liler Koalisyonu’ olarak tanım lamıştır. ABD ka
demeli olarak yaptığı organizasyonlarla bütün ü l
keleri şerifin gönüllüler ordusuna dahil etmeye 
çalışmaktadır, işte ABD’n in N ATO’ya yükleme- 
ye çalıştığ ı yen i misyon, ABD -İsrail-İngiltere 
menfaatleri istikametinde yeni bir işgal gücü o l
masıdır. Savunm a amaçlı bir kuruluş, yavaş yavaş 
Şeytan î ittifakın askeri kanadını oluşturmaya dö
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nüştürülmektedir. Burns’a göre eski NATO öldü, 
yaşasın yeni N A TO :

“Yeni ortaklar, yeni üyeler, yeni askeri güç ve ye
ni stratejik görev bir arada ele alındığında yeni bir 
NATO’ya sahip olduğumuz ortaya çıkıyor. En 
azından, mecazi anlamda, Soğuk Savaş döneminde 
gerçekleştirdiği başarılardan ötürü eski NATO’yu 
şerefli bir emekliliğe sevk ettik; fakat şu an çok 
farklı tehditler karşısında çok farklı bir zaman di
limi için yeni bir NATO inşa etmekteyiz.”1

ABD, Dünya iç in  öngördüğü yönetim piram i
d inin  tepesine kendisin i yerleştirmekte; diğer tüm 
ülkeleri ve oluşumları NATO ile ilişkilendirmek- 
tedir. Bu bağlam da NATO ile A B ’yi bir alt düz
lemde birbirine eşdeğer olarak konumlandırmak- 
tadır. Oysa AB, A BD ’n in karşılığıdır, N ATO’nun 
değil. Fakat ABD, NATO ile A B ’yi karşılaştıra
rak A B ’ye kendisine nazaran bir alt konum ver
mek çabası içerisinde bulunmaktadır:

“Bu ülkelerin aynı zamanda Avrupa Birliği üyesi ol
mak ve bu iki kurum arasında seçim yapmak zorun
da oldukları yönünde W ashington hükümetine bü
yük bir güvenimiz söz konusudur. NATO ve Avru
pa Birliği arasındaki sadakati test etmemiz gerek
miyor. Bu ülkeler her iki kurumun da üyesi ol
malıdırlar. Böylece her iki kuruma da güç katmış 
olacaklardır. Söz konusu bu iki kurumun birlikte 
genişleme göstermesi Avrupa’da demokrasiyi güç
lendirmede tarih i bir fark yaratacaktır.”1- -

ABD, N A TO  ile A B ’yi böyle bir konumlan- 
dırmaya tabi tu ttuktan  sonra, A B ’nin kendisine 
bağlı ayrı bir askeri birim kurmasına şiddetle kar
şı çıkmaktadır:

“...Ö zellik le, “Berlin  Plus" anlaşmasıyla N A - 
T O ’nun, bir savunma ve güvenlik gücü olarak ge
lişmesine katkıda bulunarak Avrupa Birliği’ne yar
dımcı olacağı ifade edilmiştir. Elbette Avrupa Birli
ği A vrupalılarm  ve Am erikalıların geçen elli yıl
boyunca gerçekleştirdikleri şeyleri motamot kopya 
etmeyecektir. Bu bağlamda NATO’yla rekabet ha
linde ne yeni bir askeri karargâh ne de SHAPE 
ile mücadele edecek yeni bir plânlama birimi ku
rulacaktır. Bir ay sonra, Fransa, Almanya, Belçika 
ve Lüksemburg liderleri Brüksel’de buluştuklarında, 
yeni bir Avrupa Birliği askeri karargâhı yaratma;

yeni bir plânlama birimi kurma; Avrupa anayasa
sı için ortak savunma şartı oluşturma; bir Avru
pa Kalesi ya da bir Atlantik karşıtı savunma tica
reti haline gelmediği sürece itiraz edilemeyecek 
olan silahlanmadan sorumlu bir örgüt (agency) 
oluşturma konusundaki isteklerini dile getirdik
lerinde şaşkınlığımızı hayal ediniz. Bu durum, bir
likte çalışmak zorunda olduğumuz N ATO , Avrupa  

Birliği ilişkilerinde önemli bir konudur.111

Burns konuşmasında ABD n in  görüşlerini yansıt
mış olup A B ’yi ikaz etmiştir.

ABD, Sovyetlerin yık ılış ı ile meydana gelen 
tek kutuplu dünyayı, yeni dünya düzeni adı ile 
kendi patronluğunda yeniden düzenlemek iste
mektedir. Bu amaca hizmet edecek tarzda NA- 
TO’yu bir truva atı olarak kullanmak niyetinde
dir.

Huntington’un M edeniyetler çatışması tezi, 
salt bu amaca hizmet etmek için ortaya atılm ış,3 
11 Eylül provokasyonu bunun için icra edilm iş,4 
A fganistan ve Irak bunun için işgal edilmiştir. 
N ATO ’ya yüklenmek istenen yeni misyon da bu 
amaçlıdır.

N ATO ’nun yeniden yapılandırılm a isteğine 
bu zaviyeden bakmadığımız sürece bundan sonra 
o labilecekleri anlayamayacağım ız gibi tedbir a l
ma, karşı tavır belirleme imkanına da sahip o la
mayacağız.

Şeytan imparatorluğ u ____

ABD, Sovyetlerin yık ılış ı ile ortaya çıkan boşlu
ğu, bir ABD imparatorluğuna dönüştürmeye çalış
maktadır. Sahip olduğu ekonomik, askeri ve tek
nolojik üstünlüğü bir dünya imparatorluğu kurma 
noktasında harekete geçirmiştir. ABD’deki ik ti
dar odakları, sahip oldukları gücü, hem kendi h a l
k ın ın  hemde insanlığın rızası h ilafına kullanm ak 
kararındadırlar:

“ABD, bugün dünyadaki ezici askeri güçtür. Askeri
gücünün menzili / etki alanı ve etkisi dikkate alın
dığında tarihte bilinen en güçlü devletlerin bir kıs
mını geçmektedir... ABD, dünyanın ondan önce 
gördüğü büyük devletlerden daha korkulacak 
güçler topluluğuna sahip. Küresel bir etki alanı 
var. Savaş sanatında ustalaşmış profesyoneller tara
fından kullanılan en gelişmiş teknolojik silahları
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bulundururyor... Bu şartlar 
altında, eskilerden gelen 
dayanılmaz bir istek 'em
peryalizm cazibesi- ABD  
için zorlayıcı bir hal alabi
lir... ABD ulusu, geçmişin 
sömürgeci devletlerini ha- 
rekete geçiren hayallerden 
pek de etkilenmiş gözük
müyor; bununla birlikte 
kendisini emperyalist yö
netimin klasik görevlerini 
yerine getirmek zorunda 
bırakmayacak bir hayali 
pekala çekici bulabilir.”5

Burada söylenmek iste
nen, kapitalizm in doğasın
dan kaynaklanan emperya
list bir sürecin, tüm dünyayı 
içine alacak tarzda genişle
tilmesi arzusudur. İfadeler
den anlaşıld ığı kadarı ile böyle bir sürece ABD 
halkı, sıcak bakmamaktadır. A ncak onlara bunu 
cazip hale getirip sunmak, bir yönetim  sorunu ola
rak değerlendirilmektedir. Provokasyonlar, terör 
ve şiddet kullan ım ın ın  bir boyutu da ABD halkı
nı yap ılan lara ikna etmek içindir.

ABD stratejisini, gelecekte karşısına hiçbir 
gücün çıkmaması esası üzerine kurmuştur. Baba 
Bush’un zamanında (1992) Paul Wolfowitz’in 
başkanlığında savunma bölümü tarafından hazır
lanan gizli bir belgede (Defens Planning Guidan
ce) bu noktaya özel bir vurgu yapılm ıştır:

“Stratejimiz şimdi (Sovyetler B irliği’n in  yık ıl
masından sonra), gelecekte potansiyel bir küre
sel rakibin ortaya çıkışına meydan vermeyecek 
şekilde yeniden ayarlanm alıdır (New York Times, 
8 M art 1992)”5

17 Eylül 2002’de kabul edilen ve 20 Eylül 
2002’de kamuoyuna duyurulan ABD’n in Ulusal 
Güvenlik Stratejisi (Bush Doktrini) belgesi ile il
gili Kongrede yaptığı konuşmasında Bush, tam 10 
yıl sonra, aynı konuyu tekrarlamıştır:

“ABD, kendisi üzerinde, müttefikleri ya da dost ül- 
keler üzerinde kendi isteklerini gerçekleştirmek is
teyen bir düşmandan gelen girişimleri alt edecek 
güce sahip olmalıdır ve gelecekte de sahip olacak

tır... Gücümüz, ABD’nin 
gücünü aşma yada ona denk 
olma ümidiyle yeniden aske
ri yapılanmaya giden potan
siyel düşmanları caydıracak 
kuvvette olmalıdır.”5

ABD, tehlikelerin üs
tesinden gelebilmek için 
dost ve müttefiklerinin as
keri gücünü birlikte artır
mayı değil, yalnızca kendi 
gücünü artırm ayı öngör
mektedir. İşte bunun için 
Burns, A B ’n in  N A- 
TO’nun dışında bir askeri 
güce sahip olmasına karşı 
çıkmış ve üstü kapalı bir 
şekilde A B ’yi tehdit etm iş
tir.

21.Yüzyılın ABD yüzyılı 
olması için hazırladıkları ‘Yeni Amerikan Yüzyı
lı Projesi’ (PNAC), ABD’n in  tek başına dünya 
hakim iyeti kurması için daha önce hazırlanmış 
projelerin birleştirilmesi ile elde edilmiş bir proje
dir. ABD politikalarında etk ili olan stratejist 
Brzezinski’ye göre ABD’nin dünya hakim iyetin in 
yolu Avrasya’n ın  kontrolünden geçer. Brzezinski 
bu bölgenin önemini, jeopolitik analizci Harold 
M ackinder’e atıfta bulunarak seslendirir:

“Doğu Avrupa’yı yöneten Merkez bölgeye 
kumanda eder;

Merkez bölgeyi yöneten Dünya adasına ku
manda eder;

Dünya adasını yöneten, Dünyaya kumanda 
eder.”6

Brzezinski, ABD’nin Avrasya Stratejisin i b i
çim lendirmek için yazdığı ‘B ü yü k  S a t r a n ç  T a h 
t a s ı ’ adlı kitabında, ABD yönetim ini bu bölgeyi 
kontrol edebilecek bir gücün ortaya çıkmaması 
konusunda uyarır:

“Am erikan politikasının nihai hedefi, iyi huylu ve 
uzun vadeli eğilimlerle ve insanlığın çıkarları ile 
uyum halinde, ortaklasa küresel bir toplıılıık olııs-
turma hayaline sahip olmalıdır. Fakat bu arada, 
Avrasya’ya egemen olan ve böylece Amerika’ya 
meydan okuma yeterliğine sahip bir rakibin orta
ya çıkmaması şarttır.”6
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Diğer taraftan A vrasya’n ın  kontrolü ise Bü
yük Ortadoğu d iye isim lendirilen bölgenin kont
rolünden geçmektedir.

Büyük Ortadoğu

Fas ve M oritanya’dan başlayıp A frika’nın kuzeyi, 
Ortadoğu’nun tam am ı, Kafkaslar, Kazakistan, 
Türki Cum huriyetler, Orta Asya, Afganistan, Pa
kistan ve Bengaldeş’e kadar uzanan tüm bölge, 
Büyük Ortadoğu diye isim lendirilmektedir. Brze- 
zinski’n in  B ü y ü k  S a t r a n ç  T a h t a s ı ’n d a  ve S.B. 
Cohen’in ‘D ü n y a  S i s t em in i n  J e o p o l i t i ğ i ’ k itab ın
da7 bu bölgenin önem i üzerinde ısrarla durulmak
tadır.

Bu bölge İslam, Ç in  ve H int gibi üç büyük me
deniyetin  b irbirleri ile arakesit oluşturdukları, bu
luştukları bir bölgedir. Batı m edeniyetinin burada 
ciddi bir varlığı yoktur.

Bu coğrafya, kara, deniz ve hava ulaşımında 
stratejik geçitlere sahiptir. Dünyanın en zengin 
petrol ve doğal gaz kaynakları bu bölgededir. A l
ternatif enerji kaynakları bulunamadığı taktirde 
gelecekte de bu üstünlüğü devam edecektir. Ener
ji açısından Japonya tamamen, Batı Avrupa ise 
%60 civarında bu bölgeye bağımlıdır. ABD’nin 
enerji ih tiyacın ın  çok küçük bir bölümü bu bölge
den sağlanm aktadır.

Bu bölge bugüne kadar ABD’n in  giremediği, 
kontrol edem ediği bir bölgedir. Bölgenin neredey
se tamamında müslüm anlar yaşamaktadır. Bu coğ
rafyada İsrail, S iyon ist bir Yahudi devleti olarak 
bulunmaktadır. F ilistin  halk ına karşı soykırım uy
gulamakta ve tam  bir katliam  yapmaktadır. S iyo
nist İsrail in ‘Büyük İsrail Hedefi’ bölgeyi daha 
büyük bir kaosa sürüklemektedir.

Diğer taraftan ABD ve İngiltere’nin Irak’ta 
Müslüman bir h a lk a  karşı uyguladığı işkence ve 
katliam , ABD -İsrail-İngiltere’ye karşı korkunç bir 
düşmanlığın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Am erikan düşm anlığı her geçen gün artmaktadır. 
ABD böyle bir gelişm eden ciddi bir rahatsızlık 
duymakta ve korkm aktadır. Bu gelişim in büyük 
bir güç haline dönüşmeden kontrol edilmesini ar
zu etmektedir. Brzezinski 1997’de yazdığı Büyük  
Satranç Tahtası ad lı kitabında bu tehlikeye özel
lik le dikkat çekm iştir:

“Am erikan önceliğine İslamcı köktendincilikten 
gelebilecek olası bir meydan okuma, bu istikrarsız 
bölgedeki sorunun bir parçası olabilir. İslamcı kök- 
tendincilik, dinsel düşmanlığı Amerikan yaşam bi
çimine karşı istismar ederek ve Arap- İsrail anlaş
mazlığından yararlanarak çeşitli batı yanlısı O rta
doğu hükümetlerine zarar verebilir ve nihayet özel
likle Basra Körfezinde Am erikanın bölgesel çıkar
larını tehlikeye atabilirdi. Ne var ki, siyasal bağlı
lık olmadan ve gerçekten güçlü tek bir İslâmî 
devletin yokluğu durumunda, İslamcı köktendin
cilikten gelecek bir meydan okuma, bir jeopolitik  
merkezden yoksun olacak ve bu nedenle kendisini 
yaygın şiddet olayları ile ifade edecektir.”8

1997 y ılında Brzezinski, bir taraftan İslâmî ge
lişm elerin tehlikesine dikkat çekerken; diğer ta
raftan güçlü bir İslam devletin in  olmamasından 
şikayet etmektedir. Üstü kapalı olarak adı İslam 
olan ve fakat İslam’la alakası olmayan bir İslam 
devleti(!) kurulmasını, güçlendirilmesini ve bu
nun aracılığı ile anti-amerikancılığm önlenmesi
ni, sömürüye karşı çıkabilecek tüm İslam ek
senli direnişlerin bizzat böyle bir devlet tarafın
dan tasfiye ed ilm esin i önerm ektedir. N itekim  
Başkan Clinton, kendi döneminde ‘Müslümanla
rın sorunlarının çözümü için kendisi ile görüşü
lebilecek bir halifeleri olamayışından’ yakınmış; 
Türkiye’de Rahmi Koç da bunu seslendirmiştir. 
Bu gün de ABD Dışişleri Bakanı Powell ‘Ilımlı İs
lam Cumhuriyeti’ kavram ını kullanarak konuyu 
gündeme taşımıştır. (Bu konu, U m ran’m geçen 
sayısında ayrın tılı bir şekilde incelenm iştir.)

Büyük Ortadoğu denilen bu müslüman coğ
rafyadaki yönetim lerin çoğu, batı yanlısı ve hatta 
batı işbirlikçisi olup halktan  kopuklar. Halka zul
metmekte, kendileri lüks ve israf içerisinde yaşar
ken halk açlığa ve sefalete mahkum edilmektedir. 
Vurgun, soygun ve yolsuzluk en yaygın olan bir 
şeydir. Bilimsel ve teknolojik a lt yapı hemen he
men yok gibidir. Yönetimler, hem İsrail’in hem de 
ABD’n in  bölgede yaptığı zulme ses çıkaram am ak
ta; bu da her geçen gün halk la araların ın  açılm a
sına sebebiyet vermektedir. Bütün bunlardan do
layı İslâmî uyanış, çığ gibi büyümekte ve bütün 
bu coğrafyayı bir ucundan diğer ucuna kadar 
kuşatmaktadır. ABD-İsrail-İngiltere kendi elle
ri ile uyuyan bir devi uyandırdıklarının farkın
da değillerdir.
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Büyük Ortadoğu Projesi

Büyük Ortadoğu diye an ılan bölge, yukarıda ifade 
edilen önemine binaen tarih boyu dünyayı kont- 
rol etmek isteyen güçlerin hep ilgisini çekmiş ve 
bütün büyük güçlerin çatışma alan ı haline gelmiş
tir. Sovyetlerin  çöküşü ile ABD’nin buraları kont
rol edebilm ek için gelip yerleşmesi ve buralarda 
üsler kurması daima stratejik hedefleri arasında 
olmuştur. Normal şartlar altında da buraya gelip 
yerleşebilmesi sözkonusu değildi. Olağanüstü bir 
durum oluşturulmadan veya Batı medeniyeti için 
büyük bir tehlike ve tehdidin bu bölgeden gelebi
leceğini ortaya koymadan ABD’n in  buralara gir
mesi de mümkün gözükmemekteydi. 11 Eylülle 
yapılm ak istenen bu olağanüstü durumu yarat
maktı. N itekim  11 Eylülün ertesinde eylemcilerle 
ilg ili ortalıkta dolaştırılmaya başlayan liste bu 
am aca dönüktü. Akabinde ABD, Büyük Ortado
ğu den ilen  coğrafyanın en stratejik iki bölgesini 
işgal etmiştir.

_____ A fg an istan  o layında  dünya kam uoyundan bü-

ABD-İngiltere-İsrail şer ittifakının gerek Afganis
tan ve gerekse Irakta batağa saplanması, Büyük 
Ortadoğu projesini tek başlarına icra etm enin zor
luğunu görmelerine neden olmuştur. Şimdi ABD, 
G-8„ NATO ve A B’yi ikna etmek için ‘Büyük 
Ortadoğu Projesine’(BOP) ayrı bir elbise giydirip 
sunmaya çalışmaktadır.

BOP Nedir?

ABD tarafından BOP’a ilişkin yayınlanmış resmi 
bir belge bulunmamaktadır. Bu konudaki bütün 
değerlendirmeler, ‘NNSS 02’ olarak kodlanan 
‘Ortadoğuda ABD’nin Yeni Ulusal Güvenlik 
Stratejisi: Bir 11  Eylül Sonrası Analizi’ (New 
N ational Security Strategy of The U SA  in the 
Middle East Apost September 11 Analysis) adlı 
belgeye dayandırılmaktadır.9 Bu belgenin içeriğin
de ne var tam olarak belli değildir. Bununla bera
ber ABD politikasını şekillendiren stratejistlerin 
ve yönetimde bulunan yetkili kişilerin yaptıkları 
açıklamalar, projenin mahiyeti hakkında önemli

yük bir destek gören ABD, aynı desteği Irak işga
linde görememiştir. Dünyanın ABD’nin gerçek 
n iyetin i anlaması çok uzun sürmemiş, BM ve N A 
T O ’nun işgalde ku llan ılm ası engellenm iştir.

bilgilerin elde edilmesini sağlamaktadır. Yazılanlar 
ve konuşulanlar derlenip üzerinde analiz ve sentez 
yapıldığında projenin amacı, kapsamı ve işleyişi
n in  nasıl olabileceği anlaşılabilmektedir.
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Yukarıda ifade edild iği gibi ABD yönetimi, 
21. Yüzyılı bir A m erikan  Yüzyılı olarak düşün
mekte ve stratejilerin i buna göre şekillendirmek
tedir. O nedenle bütün projeler, PNAC ana pro
jesinin a lt projeleri o larak ele alınm aktadır. BOP 
da ABD’n in  A vrasya hakim iyeti için  geliştirdiği 
bir a lt projedir. Başlangıcı 1990’lı.y ılla ra  uzanır. 
Kamuoyuna ilk  kez Jo int Forces Quarterly dergisi
n in  (ABD S ilah lı Kuvvetler dergisi) Sonbahar 
1995 sayısında ‘The Greater Middle East’ ismi 
ile duyurulmuştur.

26 Şubat 2003’te Amerikan Girişim Enstitü
sünde ABD Başkanı Bush tarafından ‘Ortadoğuda 
Demokratik Değerlerin Yayılmasını Öngören 
Plan’ açıklanırken 'Büyük Ortadoğu Projesi’nden 
bahsedilmiştir. Bush ayrıca 9 Mayıs 2003’ yaptığı 
bir konuşmada 10 yıl içerisinde ‘ABD- Ortadoğu 
Serbest Ticaret Bölgesinin’ kurulacağını açıklaya
rak projenin hedeflerinden birini dile getirmiştir.

Bush’un U lusal G üvenlik Danışmanı Con- 
dolezza Rice, 7 Ağustos 2003’te The W ashington 
Post gazetesinde k i yazısında, BOP kapsamında 22 
ülkenin hedef tahtasına konulup yeniden yapılan
dırılacakların ı ifade etmiş, projenin kapsamı hak
kında daha ayr ın tılı bilgi edinilm esine imkan ver
miştir.

U lusal Demokrasi Vakfında 6 Kasım 2003’te 
Bush, ‘Ortadoğuyu Özgürleştirme Stratejisini’ 
açıklayarak BOP’ta nelerin  sloganlaştırılması ge
rektiği mesaj ini verm iştir.

-Başkan yardım cısı Dick Cheney, Davos’ta 
Dünya Ekonomik Forumunda ‘Büyük Ortado
ğu’ya Reform’ projesini açıklam ıştır.

Dişişleri Bakanı C olin  Powell, değişik zaman
larda yaptığı konuşm alarda İslam coğrafyasının si
yasal olarak değiştirileceğin i belirtm iştir.9

ABD N ATO  Konseyi Daimi üyesi Nicholas 
Burns 24 Ekim 2003 ’te ‘NATO ve Büyük Orta
doğu’ adlı bir toplantıdaki konuşmasında, NA- 
TO ’ya yeni bir m isyon biçilip  Büyük Ortadoğu’da 
konuşlanmasını istem iştir.1

Londra’da yayın lanan  El Hayat gazetesi 13 
Şubat 2004’te, A BD ’n in G-8 zirvesi için hazırla
tıp üye ülkelere dağıttığ ı taslak metni yayınlam ış
tır, io

Bütün bunlar incelendiğinde BOP’un birbiri 
ile iç içe geçmiş biri görünür, diğeri gizli olan iki 
amacı olduğu anlaşılm aktadır.

BOP’un Görünür Amaçları

ABD yönetim inin kamuoyuna dönük yaptığı yazı
lı ve sözlü açıklam alardan BOP’un görünür amaç
ları aşağıdaki gibi özetlenebilir:

•  Bölgedeki Kitle İmha Silahlarının (KİS) kont
rol edilmesi, üretiminin ve yaygınlaştırılması
nın engellenmesi,

•  Bölgedeki terör odaklarının kurutulması, terörle 
mücadelenin sürekli hale getirilmesi,

• Totaliter rejimlerin demokratikleştirilmesi,
•  Serbest piyasa ekonomisinin yaygınlaştırılması 

ve gerekli mekanizmaların kurulması,
• Bölgenin modernleştirilmesi,
•  İnsan haklarının ve özgürlüklerin geliştirilmesi, 

yaygınlaştırılması,
• Kadınlara eşit haklar tanınması,
• Radikal İslami unsurların temizlenmesi,
•  Dini eğitimde reform yapılması.

Yukarıdaki gerekçelerin bir kısmı ABD yöne
tim inin bölgedeki politikasının bir ürünüdür.

Kitle İmha Silahları

Bölgeye k itle  im ha s ilah la r ın ı sokan bizzat 
ABD’dir. İran-Irak savaşında Saddam savaşı kay
betmek üzere iken bizzat Donald Rumsfeld tara
fından Irak’a k itle  imha silahları verilm iştir. Fao 
adasında binlerce İran askerinin ölümüne ve Ha- 
lepçe’de beşbin civarında sivil Kürt’ün ölümüne 
neden olan KİS’ler ABD markalıdır. Diğer taraf
tan Büyük Ortadoğu coğrafyasında gerçek anlam 
da Kitle İmha S ilah larına sahip olan tek ülke İsra- 
ildir. BM’in  bölgenin k itle  imha silahlarından 
arındırılm asına ilişkin  kararına rağmen İsrail’e bir 
yaptırım  uygulanamamış, sadece Irak’m üzerine 
gidilmiş ve fakat orada da herhangi bir k itle imha 
silahı bulunamamıştır. Bununla beraber KİS’ler 
Irak işgalinin gerekçesi yap ılarak dünya kamuoyu 
ABD-İsrail-İngiltere tarafından aldatılm ıştır.

Gerçekte sürekli silahlanm a içerisinde bulu-- 
nan ABD’dir ve bu konuda hiçbir kısıtlam a kabul 
etmemektedir. ABD Savunm a Bakanı Donald 
Rumsfeld Foreign Affairs dergisinin Mayıs/ Hazi
ran 2002 sayısında yer alan  ifadelerinde, dehşet 
verici yen i silahlara sahip olm anın zorunluluğun
dan bahsetmektedir:
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“Biz öyle değişik yeni varlıklar geliştirmeliyiz ki, 
sırf bunlara sahip olmamız bile düşmanı rekabete 
girişmekten alıkoysun. Örneğin bizim etkili füz^ sa
vunması konuşlandırmamız karşı tarafı balistik füze 
satın almak için harcama yapmaktan vazgeçirebilir. 
Çünkü bu füzeler onlara istediklerini, yani ABD ve 
müttefiklerinin şehirlerine karşı-nükleer şantaj ya

lara sarılmaları, aralarında fark olm adığının bir 
göstergesidir.

Daha da önemlisi, ABD’n in uluslararası İn
san Hakları Sözleşmesine katılm ış olmaması, kü
resel ısınma konusundaki Kyoto Protokolünü ka
bul etmemiş olmasıdır. Saddam ’m Kürt halk ın ın

pabilme imkanını sağlamayacaktır.”11 
Diğer taraftan ABD, Rusya ile yaptıkları antibalis- 
tik füze anlaşmasını tek taraflı terk etmiştir. BM ka
rarlarını hiçbir zaman önemsemeyip nükleer silah 
denemeleri ve kara mayınları konusundaki ek kısıt
lamalara karşı çıkmaktadır.

Demokrasi

‘Bölgeye demokrasiyi getirmek’, ‘totaliter rejim
leri değiştirmek’ gibi bir söylem, bölgedeki baskı
cı sistemlerden bunalan müslüman halk ın  ağzına 
bir parmak bal çalmak ve dünya kamuoyunu ya
n ıltm ak için kullanılm aktadır. Çünkü bugüne ka
dar bu bölgede diktatörklükleri besleyen ve koru
yan başta ABD olmak üzere batıdır. Cezayir örne
ği ortadadır. Türkiye’deki tüm darbelerin arkasın
da ABD vardır. Seçim le işbaşına gelen Venezüel
la  Devlet başkanı Chavez, ABD destekli darbe ile 
düşürülmek istenmiştir. A yrıca H aiti devlet baş
kanı Aristide, A m erikan askerlerinin bizzat iştirak 
ettiği bir darbe ile düşürülüp sürgüne gönderilm iş
tir. Zimbabve ve Ekvator G inesi’nde ABD destek
li darbeler engellenm iştir.12 Dolayısıyla ABD’nin 
derdi demokrasiyi yaym ak değil, onu bir Truva atı 
olarak kullanm aktır.

İnsan Hakları ve Özgürlükler

ABD’n in n iyeti, bu coğrafyaya özgürlükleri, insan 
hakların ı, hukukun üstünlüğünü getirmek değil
dir. ABD bugüne kadar nereye insan hak ve öz
gürlüklerini getirm iştir ki Büyük Ortadoğuya da 
getirmiş olsun. T arih teki en büyük soykırım ABD 
tarafından yapılm ıştır. K ızılderililerin neredeyse 
tümünü yok etmişlerdir. Zencilere daha yakın ta
rihe kadar reva gördükleri davranışlar ortadadır.

—I-rak’ta ABD askerlerinin kom utanlarının direktif-

üzerine Halepçe’de attığı kimyasal silahları ona 
veren ABD yönetim iydi ve yapılan katliam a ses 
çıkarmamıştır. Fao’da Iran askerlerinin üzerine 
atılan kimyasal silahı veren de ABD idi ve yüz b i
ne yalcın İran askerinin kimyasal silah kullanım ı 
sonucu ölmesine seyirci kalmışlardı.

Doğrusu ABD insanlık için  bu güne kadar ne 
yaptı ki, bugün insan haklan  adına bayrak açıp 
müslümanların üzerine yürümektedir. Bu kavram
ları kullanm adaki niyeti, yerli işbirlikçi diktatör
lüklerden çok çekmiş bir halka şirin görünüp bu 
kavramların yarattığı cazibeden yararlanarak hal
kın  direnişini kırmaktır.

Terör

Bu coğrafyada baştan beri terörü besleyip büyüten 
ABD olmuştur. PKK’n ın  arkasında ABD vardır. 
M olla Mustafa Barzani’yi kandırıp silah lı mücade
leye iten ABD’dir. M olla Mustafa Barzani’n in  dö
nemin ABD başkanlarına yazdığı mektuplar orta
dadır. Dileyenler bunları Erbil Tuşalp’m Z eh i r  
Yüklü B u lu t l a r  adlı kitabından okuyabilir.13 İsra
il Filistin’de, ABD, Irak ve Afganistan’da tam bir 
devlet terörü uygulamaktadır. Başta Latin Am eri
ka olmak üzere dünyanın her tarafındaki terörün 
arkasında ABD vardır.14 Meşhur 11 Eylül, ABD 
derin güçlerinin ürünüdür.4 Dolayısıyla ABD-İs- 
rail-İngiltere terörün aslî unsurlarıdır.

BOP’un amaçları arasında yer alan ‘Serbest 
Piyasa Ekonomisinin’ bölgede yaygınlaştırılm ası 
ve bölgenin modernleştirilmesi konusunda ABD 
samimidir. Serbest piyasa ekonomisinin yaygin- 
laştırılm asındaki arka plan aşağıda incelenecektir.

ABD bölgenin modernleşmesini ABD yaşam 
biçim inin bölgeye getirilmesi ile toplumsal bağla- 
rın çözüleceği ve bireyselleşen insanların. ABD is-

leri istikametinde icra ettikleri zulüm ve kad ın la
ra yaptıkları tecavüz, ne tür bir hak ve özgürlük 
getirmek istediklerinin en açık örnekleridir. Ken
dilerin i savunurken Saddam döneminde yap ılan

galine karşı herhangi bir direnç gösteremeyeceği 
düşüncesi ile istemektedir.

Özet olarak BOP’un asıl amacı bunların bir 
kısmını da içeren gizli amaçlarda saklıdır.
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BOP’un Gizli Amaçları

Bop’un gizli am açlan 4 başlık a ltında toplanabilir:
1- Müslümanlardan ABD’ye karşı meydana gele

bilecek olan bir meydan okumayı kırmak; Ilım
lı İslam adında yeni bir din inşa ederek kaos 
meydana getirmek. Bununla eş zamanlı olarak 
etnik temele dayalı yeni uluslar inşa edip bölge
deki karışıklığı ve çatışmayı sürekli kılmak.

2- Devletlerin Uluslararası Sermayeye göre yapı
landırılması.

3- Bölgedeki enerji kaynaklarını ve ulaşım yolları
nı kontrol ederek enerji nedeniyle buralara ba
ğımlı olan ve gelecekte ABD’ye rakip olabile
cek güçleri frenlemek. Bölgede var olan strate
jik madenlere el koymak.

4- İsrail’in güvenliğini sağlamak ve Büyük İsrail’i 
kurmak.

Yeni Din ve Ulus İnşası İle Bölgeyi 
Sürekli Çatışma İçerisinde Tutmak

ABD’li bir çok stratej istin ısrarla üzerinde durdu
ğu en önemli nokta, gelecekte ABD’ye karşı de
ğerler sistemi bazında kafa tutacak ve ABD yayıl- 
m ayıcılığın ı durduracak yegane gücün İslam me
deniyeti olacağıdır.3’6 Bu nedenle Müslümanların 
kendilerin i toparlamalarına imkan verilmemeli; 
iç çatışmaya sürüklenerek enerjilerin i kendi iç le
rinde harcam alıdırlar. Bunun için  bölgede yapılan 
dini eğitim ler yeniden yapılandırılarak ismi İslam 
olan ve fakat kendisi İslam olm ayan yeni bir din 
inşa edilm elidir, Ilımlı İslam.15 Hatta mümkünse 
İslam toptan tasfiye edilm elidir. ABD’de yöne
timde bulunan ‘Yeni Muhafazakarların’ önemli 
isim lerinden Richard Perle’un yazdığı ‘Ş e r r e  S o n ’ 
(A n End to Evil) adlı kitapta işlenen ana tema, 
budur (Üter Türkm en’in özetlemesi ile):

“Batı ya İslam’a karşı zafer kazanır veya soykırımına 
uğrar. Müslümanların gazabının kökü İslam’ın 
kendisindedir. Suudi Arbistan teröre karşı ya batı 
ile tam işbirliği yapar veya zengin petrol kaynakla-
rının bulunduğu Doğu eyaleti ondan kuvvet zoru 
ile koparılır. İsrail- Filistin ihtilafına gelince, Was- 
hington’un bir Filistin kurulması fikrinden vaz 
geçmesi gerekir, i i Eylülün ortaya çıkardığı İslam 
dünyasındaki marazı Judea tepelerinde 23.’üncü 
Arap devletini kurarak tedavi edemeyiz. Tahran’da 
ki rejim mutlaka yıkılmalı ve bu maksatla İranlı

muhaliflere her türlü yardım yapılmalıdır. Müslü
man gazabı Arap kültürü ile özdeşleşmiştir. Ortado
ğu’daki kötendinciler ve laik militanlar, Sünniler 
ve Şiiler, Komünistler ve Faşistler birbiri ile kay
naşmışlardır. Hepsi patlamaya hazır gazabın hazne
sinden fışkırıyorlar. Bu durumun çaresi demokrasi 
değil demokratikleşmedir. Demokratikleşme der
hal seçimlere gidilerek sonra onun sonuçlarına 
katlanmak anlamına gelmez. Seçimler 1995’te 
Cezayir’de denenmiştir. Orada yozlaşmış statüko
nun yerini az daha köktendinciler alıyorlardı. Böy
le bir sonuç kabul edilemez. Reform süreci güdüm
lü ve tedrici olmalıdır.”16

ABD’de U lusal Demokrasi Vakfı Başkanı Cari 
Gershman bölgeye ilşkin demokrasi Stratejisin i 
anlatırken ‘Özgürlükler ve hukukun üstünlüğü 
garantiye alındıktan sonra yönetim biçiminin 
krallık ya da cumhuriyet olması önemli değildir’ 
derken,17 asıl n iyetlerin i ifşa etmiş olmaktadırlar.

A n laşılan  onlar özgürlük derken, uluslara
rası sermayenin serbest piyasa adı altında bölgeyi 
serbestçe işgal etmesi; hukukun üstünlüğü der
ken de, bu sermayeyi koruyacak uluslararası tah
k im in  kabul edilm esini kasted iyorlard ı.

ABD imparatorluğunu genişletebilm ek için 
hedef aldığı ülkeleri a lt etnik gruplara bölüp yeni 
uluslar oluşturmayı bir strateji olarak benimsemiş
tir. M evcut yönetimde danışm anlık yapan ve A f
ganistan’ın geleceğinde A m erikan Politikası Ko
ordinatörlüğü görevini üstlenen Richard Haass, 
‘Karışıklık’ adlı kitabında yeni bir ulus inşa et
meyi, ABD’n in  işgal edeceği bölgelerde hakim i
yet kurabilmesi için şart o larak görür:

“.. .Güç politik değişiklik olayı ise, fazla bir zeka ge
rektirmeden ve birazda iyi şansla işe yarayabilir. 
Aksi halde tek başına güç kullanımı politik değişik
ler için yeterli değildir. Bu şekilde bir değişiklik için 
en etkili yol değişik şekillerde karışıklık yaratmak
tır. ‘Ulus inşa etmek’ bu yollardan biridir. İlk ön
ce tüm karşı çıkanları yok edeceksin ve daha son
ra başka bir topluluk yaratma işiyle meşgul ola
caksın.”18

Diğer taraftan 2003 yılında RAND Corpera- 
tion tarafından hazırlanan ‘S iv il Demokratik İs
lam: Ortaklar, Kaynaklar ve S trate jiler’ adlı ra
porda, T ü rk  İslam ı, A lm an İslam ı, Arap tslam ı, 
M ısır İslam ı, K öktendinciler, G elenekçiler, Mo-
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dernist Müslümanlar ve Iımlı İslam gibi kavram- 
laştırm alara gidilmesi, Büyük Ortadoğu coğrafya
sında yeni ulus inşasının yanı sıra yen i dinler inşa 
edilmek istendiğini göstermektedir.15

Bugün ABD, Irak ve A fganistan’da buna ben
zer bir politika izlemektedir. Büyük Ortadoğu pro
jesin in  gizli am açlarından en önem lisi bölgeyi et
n ik ve dini eksenli olarak paramparça edecek tarz
da yeni uluslar ve yeni dinler ortaya çıkarmaktır.

M üslüm anların BOP’a bu boyutu ile bakma
ları ve ona göre çözümler üretmeleri gerekir. 
ABD’n in  bu bölgede tutunamaması için  öncelik
le bizim olaylara bakışımızın berraklaşması şarttır.

Devletlerin Uluslararası Sermayeye Göre 
Yapılandırılması

BOP’un gizli am açlarından biri de, uluslararası 
sermayenin tam olarak giremediği bu bölgeye gi
rip yerleşmesini sağlamak ve bunu güvence altına 
almaktır. Onun için bu bölgede yer alan devletler

sunda baskı yapılması, işgal hareketine hukuki bir 
boyut kazandırmak içindir. Bu arada NATO  
Konseptinin, iç karışıklıklar, ekonomik krizler 
ve doğal felaketler gibi esnek bir alana doğru ge
n işletild iğini hatırlam akta fayda vardır.19 Bütün 
özelleştirmelerde yabancı ortak şartının istenmesi, 
yabancıların hisse edinmeleri ile ilgili lim itlerin 
kaldırılması noktasında baskı yapılması ve halkın  
yönetimdeki etkisini kıracak tarzda üst kurullar 
denilen dokunulamaz mekanizmalar oluşturulma
sı20 ABD’nin yeni sömürgecilik anlayışın ın en te
mel karakteristiğidir:

“Sömürgecilik, doğrudan askeri ve politik gücün 
uygulanması olarak algılanır. Aslında bağımlı ü lke
lerin sosyal ve ekonomik kurum larım n metropo
litan merkezlerin ihtiyaçlarına göre tekrar şekil
lendirilmesi gereklidir. Bir kez bu yeniden şekil
lendirme başarıya ulaşırsa, ekonomik güçler (ulus
lar arası fiyatlandırma, pazarlama ve finansal sis
temler), devam etmek ve aslında ana ülke ve sö
mürü arasındaki hakimiyet-sömürülme ilişkisini 
güçlendirmek için tek başlarına yeterlidirler. Bu 
koşullar altında sömürgeye esas olan hiçbir şey de
ğiştirilmeden resmi politik bağımsızlığı verilecek  
ve sömürgeye gerçek işgal nedeni olan konularda 
ciddi bir biçimde karışılm ayacaktır.’18

uluslararası şirketlerin menfaatma uygun bir şekil
de yeniden yapılandırılm ak istenmektedir. Başta 
Türkiye olmak üzere Büyük Ortadoğuda bulunan 
ülkelere uluslararası tahkim i kabul etmeleri konu
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İşte BOP’un gizli am acından biri de, ABD 
menfaatleri istikam etinde Büyük Ortadoğu deni- 
len müslüman coğrafyadaki devlet yapıların ı post 
modem sömürgeciliğe uygun olarak yeniden yapı- 
landırmak, uluslararası sermayenin emrinde çalı- 
şacak işbirlikçi, kuk la ve şirket hükümetleri kur
maktır. Türkiye’de D ervişle beraber başlatılan 
Üst Kurullar C um huriyeti uygulamasına bir kez 
de bu gözle dönüp bakmakta fayda vardır.20 Eko
nomik kriz ç ıkartılarak  Türkiye’ye dayatılan yapı
lanma ile Büyük Ortadoğuya şiddet uygulanarak 
kabul ettirilm eye çalış ılan  yapı aynıdır.

. U luslar arası şirketlerin  serbest piyasa ekono
misi adı altında bölgeye gelip yerleşmesi ve m illi 
ekonomilerin tüm ünü çökertmesi asıl amaçtır.

Enerji Kaynakları ve 
Ulaşım Yollarının Kontrolü

Büyük Ortadoğu Projesinin gizli amaçlarından bir 
diğeri de, bölgenin sahip olduğu enerji kaynaklan 
ve bunun uluslararası cam iaya ulaştırılm a yo lları
n ın  kontrol a ltın a  alınm asıdır. Yukarıda Büyük 
Ortadoğu bölgesinin önem ini incelerken, bölge
n in  dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezerv
lerine sahip olduğunu, AB ve Japonya’n ın  buraya 
neredeyse tam bağım lı olduğunu ifade etmiştik. 
Bu bölgeye enerji bakım ından en az bağımlı olan 
ABD’dir. Ü ste lik te bu bölgedeki petrollerin işle
tilm esinin büyük bir kısmı Gulf, Exxon, Chevron 
ve Texaco gibi dev ABD petrol şirketleri tarafın
dan işletilm ektedir. Dolayısıyla ABD’n in  kendi 
ihtiyacı olan petrol veya doğal gaz ihtiyacın ı bu

bölgeden tem in etme konusunda 
herhangi bir sık ın tıs ı yoktur. 
Bundan dolayı BOP kapsamında 
Enerji kaynakların ı ve yollarını 
güven liğe alm ak bu projen in  
amacı olamaz. Öyleyse amaç baş
kadır. Enerji bakım ından bu böl
geye bağımlı o lan ve gelecekte 
ABD ye rakip olabilecek güçleri, 
enerji vanaların ı kontrol ederek 
terbiye etmek BOP’un gizli amacı 
olmalıdır. ABD rakiplerin i devre 
dışı bırakabilm ek için  bu bölgede 
ki enerji kaynakların ı rakiplerine 
karşı bir silah olarak kullanm ak 

istemektedir. Brzezinski N ational interest dergi- 
sindeki(Kış 2003) ‘Hegemonik Bataklık’ (Hege- 
monic quicsand) adlı makalesinde bunu ifşa et
mektedir:

“(Bölgenin enerji kaynaklarına ilişkin) veriler, 
ABD ’ye buraya egemen olmaktan başka bir alter
natif bırakmamaktadır. O nedenle ABD, Global 
Balkanları (Büyük Ortadoğu) kendi stratejik çıkar
larına uygun olarak şekillendirmelidir. Bu bölgeye 
egemen olmak A B D ’ye başka bir stratejik  mani
vela da sağlamaktadır: Ekonom ileri bölgeden gü
venli petrol akışına bağımlı A vru p a  ve A sya  eko
nomilerini denetim altında tutma gücü. Bu bölge 
okadar önemlidir ki, A B D  herhangi bir bölgesel 
gücün beklenti ve önceliklerini buraya dayatma
sına izin verm em elidir.”21—

İsrailin Güvenliği ve 
Büyük İsrail’in Kurulması

BOP’un gizli am açlarından biri, İsrail’in güvenli
ğinin sağlanması ve Siyonizm in ‘Büyük İsrail 
Projesinin’ hayata geçirilmesidir. Bugünkü ABD 
yönetim inde Yahudilerin büyük bir etk in liğ i var
dır. Yönetimin şahinler kanadını Yahudiler oluş- 
turmaktdır. N ecati Doğru’nun analiz ine göre 
ABD’yi İsrail egemenleri ve Yahudi sermayesi 
ile bağlantıları olan 4 00  Amerikan zengini yö
netmektedir.22

Diğer tarftan Emekli Orgeneral Kemal Ya
vuz’un ABD’de de iken bir ABD’li generalle ara
larında geçen konuşmayı, BOP kapsamında iyi 
okumak gerekir:__ _____________ -
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“(İsrail’in Ortadoğu politikaları ile ilgili eleştirileri- 
nizde) Tamamen haklısınız. Ama, ABD ’nin bu ko
nudaki bir gerçeğini de bilmelisiniz. A m erika’da, 
devlette ve hatta özel sektörde hiç kimse, Başkan 
dahil(bunu iki defa tekrarladı), İsrail’in politika
larını körü  körüne desteklemedikçe, sandalyesin- 

— de kalamaz.- Çünkü,--Amerika’da insanları yöneten 
iki güç odağı m evcuttur; paranın ve medyanın(ya- 
zılı ve görsel basın ve sinema) patronları. Bu iki 
güç odağı da Yahudilerin denetimindedir.”23

(ABD’deki Yahudi etkin liğ in i daha iyi an la
yabilm ek için A BD ’d e  İ s r a i l  L ob is i  kitabı m utla
ka okunmalıdır24

Büyük Ortadoğuyu terörden arındıracağını 
söyleyen ABD’nin İsrail’in yaptığı devlet terörü
nü kayıtsız şartsız desteklemesi, ABD’deki yahudi 
nüfuzunun bir göstergesi olarak değerlendirilebi
lir. A m a aynı zamanda da ABD’nin Büyük Orta
doğu Projesi kapsamında ileri sürdüğü argümanlar 
konusundaki samimiyetsizliğini ve Projenin, öne 
sürülen amaçlarından, daha başka gizli am açları
n ın  var olduğunu gösterir.

ABD’de Yahudiler Evanjelik H ıristiyanlarla 
şu an ittifak halindedirler. A ncak bu durumdan 
Katolikler şikayetçidir ve aralarında büyük bir çe
kişme vardır. ‘İsa’nın Çilesi/ Tutku’ film inin ya
pılmış olması, ‘İsa’yı Yahudiler öldürdü’ tarzında 
bir iddianın seslendirilmesi ve arkasından Mel 
Gib'son’un babasının W SN R  radyo programına 
çıkıp ‘Musevilerin, tek bir dünya dini ve tek bir 
dünya hükümeti yaratmaya çalıştığını, bu işin 
içinde Yahudi bankerler ve ABD Merkez ban
kasının bulunduğunu’ söylemesi,25 içerdeki bir 
kavgan ın  büyüklüğünün somut göstergesidir. 
M üslümanlar bu çatışmadan yararlanmasını b il
m elidirler.

Sonuç:
Türkiye Büyük Ortadoğu Projesinin 

Truva A tı Olmamalıdır

Bu ülkenin en büyük şanssızlığı, Müslüman insan 
unsurunun Kur’an eksenli olarak kazandığı basiret

sı ve fakat bunu İhsan Sabri Çağlayangil’den 
Kamuran İnan’a, Kemal Yavuz’dan Güler Kö- 
mürcü’ye kadar Batı yanlısı aydın ve yöneticile
rin anlayamamış olmasıdır. Türkiye’deki sorunun 
ana kaynağı kafa karışıklığıdır. O nedenle Müslü- 
manlara düşen en büyük görev, bu aydın ve yöne
tici kesim inin kafasının aydınlatılmasıdır. Bu du
rum bugün daha da aciliyet kazanmıştır.

Diğer taraftan Türkiye’nin elinde ABD-İsra-
il-İngiltere ittifakına karşı tutum belirleyecek im
kanlar vardır. Türkiye’n in  potansiyeli buna müsa
ittir. Türkiye kendi gücünün farkına varm alı, iç 
çekişmelerle potansiyel enerjisini harcamamalı- 
dır. Türkiye kendi içinde bütünleşmeyi sağlayacak 
yeni bir sosyal mukavele hazırlamalıdır. Böyle 
bir m utabakata her zam ankinden daha fazla 
bugün ihtiyaç vardır.

BOP, bu coğrafyayı unufak etme projesidir. 
21. asrın firavunları olarak ABD’nin Irak’ta; İsra
il’in F ilistin ’de yaptıkları, Büyük Ortadoğuya yer
leştikleri taktirde yapacaklarının bir göstergesidir. 
Komünisti, faşisti, sağcısı, solcusu, m illiyetçisi, l i 
berali, laiki ve Müslümanı ile hepimizi aynı kefe
ye koyduklarının farkına varmalıyız. O nedenle 
de, asgari müştereklerde, bir üst kimlik altında 
toplumsal bir uzlaşı sağlamalıyız.

Saddam gibi bir gün fırlatılıp atılacakların ı 
düşünerek h iç kimse ve fakat özellikle h içbir M üs
lüman, Şer ittifakın ın  işbirlikçisi durumuna düş
memelidir. Bu zilleti ne kendisi yaşamalı ve ne de 
çocuklarına yaşatmalıdır.

Filistin temsilcisinin, ‘Osmanlıya yaptığımız 
ihanetin bedelini ödüyoruz’ tarzında bir açıklam a 
yapmış olması, bugün için Türkiye’ye nasıl bakıl
dığını ve ondan nasıl bir beklenti içerisinde o lun
duğunu göstermektedir. Türkiye atacağı adım lar
da Büyük Ortadoğu coğrafyasındaki müslüman 
halklardan, (yönetimlerden değil) tecrit olma
malıdır. Türkiye bu coğrafyadaki Müslüman 
halkın gönlünü kazanarak onlarla bütünleşme
nin çarelerini aramalıdır.

Türkiye’ye rağmen BOP’u bu coğrafyada uy
gulamaları mümkün değildir. Türkiye yapılan kat- 
hamlara, uygulanan şiddete karşı çıkm alı, d ik dur-

ve ferasete, aydınların ve yönetici kadroların sa
hip olmamış olmasıdır. Müslümanların büyük 
bir basiret ve ferasetle Siyonizm ve Batı hakın- 
da söyledikleri herşeyin birer birer vuku bulma

m alı ve sesini yükseltmelidir.
Türkiye, ABD’deki H ıristiyan-Y ahudi ih tila 

fından ve ABD-AB, ABD-Rusya, A BD -Ç in , 
ABD-Hindistan ihtilaflarından yararlanm alıdır.
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NATO içerisinde yaşanacak olan ABD-AB çekiş
mesinde N A T O ’nun Büyük Ortadoğu’da konuş
land ırılm asına karşı ç ıkm alıd ır. Türkiye, 
ABD ’nin taşeronluğuna, jandarmalığına soyun- 
mamalı ve Truva atı olmamalıdır. BOP’un hede
fe yerleştirdiği Ç in , H indistan, Rusya, İran, Suri
ye, M ısır başta olm ak üzere Büyük Ortadoğu’daki 
tüm ülkelerle ilişk ileri geliştirmelidir. İdarei mas- 
lahatçı politikaları terk etmelidir.

Şer ittifak ın ın  sahip olduğu askeri ve ekono
mik güce dayanarak F ilistin ’de ve Irak’ta yaptıkla
rı, A llah ’a im an edenleri paniğe, yese ve korkuya 
kaptırm am alıdır. Müslümanlar, Moğol istilasın
dan Haçlı seferlerine kadar yığ ın la badireyi atla t
mış, hepsinden alın ların ın  akı ile çıkmışlardır. 
Şimdi de Şer İttifakın ın  Müslüman coğrafyayı iş
gale kalkm ak istemesi, dünyanın sonu değildir. Bu 
tür dönemleri müslümanlar birer arınma olarak 
görmüşler, A llah ’a im anın, sadakatin, sabır ve se
batın  bir ölçüsü olarak anlamış ve gerekli bedeli 
ödem eyi peşinen  kabullenm işlerdir. Bu iman 
edenlerin Kur’a n ’da geçen en temel vasıflarından 
biridir:

"Onlar, kendilerine insanlar: «Size karşı insanlar 
topla(n) dılar, artık onlardan korkun» dedikleri 
halde, (buna rağmen) im anları artanlar ve: «A llah  
bize yeter, O  ne güzel vekildir» diyenlerdir.”
(3 .173)

Unutm am ak gerekir ki zalimler, zulümlerini 
katm erleştirdikleri anlarda y ık ılır giderler. İsrail 
F ilistin ’de, ABD Irak’ta zulümlerini katmerleştir- 
mektedirler. O nedenle de güçleri ne olursa olsun 
Firavunlar gibi, Moğollar gibi Rom alılar gibi y ık ı
lıp gideceklerdir:

“Zulmetmekte olanlar, nasıl bir inkılaba uğrayıp- 
d evrilecek le rin i pek yakında b ilecek lerd ir.”
(26/227)

Bu ilah i bir sünnettir. A llah ’ın sünnetinde bir 
değişiklik olmaz. Zalimler, sahip oldukları gücün, 
sürekli var o lacağın ı varsayarak müstağnileşirler. 
Kendilerinin ebedi o lacakların ı, kimsenin kendi
lerine güç yetirem eyeceğini vehme ederler. Onun 
için de fütursuz davranırlar. Başta Müslümanlar 
olmak üzere tüm insanlığa karşı tuzak kurarlar. 
Bilmezler ki kurdukları her tuzak, ayaklarına dola

nacak ve onları mukadder akıbetlerine doğru sü
rükleyip götürecektir:

“G erçek şu ki, onlar hileli-düzenler kurdular. 
Oysa onların düzenleri, dağları yerlerinden oyna
tacak da olsa, A llah  katında onlara hazırlanmış 
bir tuzak, bir düzen vard ır.” (14/46)

İşte BOP böyle bir tuzaktır. ■
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KÜRESEL GÜÇLERİN 
YENİ OYUNLARI

MEHMET ÖZAY

Büyük Ortadoğu

A m erika  B irleşik D evletleri, 
herhangi bir m uhalif yaşam tar- 
zina tahammül edemediği bir 
ruh h a li içerisinde, özellikle 

Sovyetler B irliğ i’n in  dağılmasıyla çatışması gere
ken bir unsur o larak îslam  toplumlarını evrime ta
bi tutma girişim ini gündeme getirmiştir.

A m erika’n ın , halk ı müslüman olan ülkeleri 
ideolojik bir üst çatı altında toplama hayalin in  
geçmişte p lan land ığı ortaya çıktı. A dına “Büyük 
Ortadoğu Projesi” (Greater M iddle East) denilen 
bu plânın eylem e geçirilmesinde aranan uygun or
tamlar birer birer zuhur ettiğine göre artık bu ko
nuda ikna edilm esi gereken sadece müslüman 
halk k itle leri kalm ıştır. Kendilerini ‘ılım lı İslam’ 
bayrağı a ltm dakilerin , görüşlerini müslüman hal
ka benimsetmede kullandıkları argüman ise ulus
lararası nizam, çağdaş Batılı değerler vb., olmakta, 
ancak İslam düşüncesinden de bu m entaliteyi des
tekleyecek görüşleri bulup çıkarma m aharetini 
sergilemektedirler. îslam  coğrafyasında halka ön
derlik ettiği görülen kişi ve gruplar dünya’da ezi
len ve mağdur ed ilen  halkların, grupların ve bi
reylerin sözcüsü olm aya hazır ve nazır bir İslam 
birliği yerine, B atılı kapitalist sistemin isteklerine 
uygun bir şekilde hareket eden bir politikayı ter- 
cih etmektedirler.

Am erika’n ın  İslam coğrafyasına yönelik söz 
konusu bu po litikasına karşı, Fransa’n ın  da A m e
rika’ya karşı, geçm işten gelen m uhalifliğin in bir

ifadesi ve uzantısı olarak Ortadoğu’yla ilgili bir 
projesi olduğu ortaya çıkmıştır. Fransa’n ın  da ben
zer tabiri kullanarak (Great Middle East) ortaya 
koyduğu bu projeye destek verdiğini açıklayan 
Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek’in bu yak
laşımı İslam toplumlarınm kendi aralarında ortak 
hareket etmeme yönündeki istikrarsızlıklarını Ba- 
tı’n ın  temelde aynı, ancak özelde farklı politikala
rına teşne olarak izale etmeye çalıştık ların ın  bir 
göstergesidir.

A m erika’n ın  Fas’tan Pakistan’a kadar uzanan 
coğrafi bölgeyi içine alan Büyük Ortadoğu Proje- 
si’ne karşı çıkış Hüsnü Mübarek’in Fransa gezisin
de ortaya çıktı. Fransa’nın, Irak işgali karşısında 
A m erika’y la arasında beliren görüş ayrılıkların ı 
pekiştirecek bir yaklaşım bu sefer özelde Ortado
ğu’nun, genelde hemen hemen neredeyse bütün 
bir İslam coğrafyasının şekillendirilm esinde görül
mektedir. Mübarek, kendilerine ve bölgeye daya
tılacak herhangi bir siyasal yaptırım ı benimseme
diklerin i, aksine aktif katılım  esasına dayalı bir 
gelişmeye taraftar olduklarını ifade ederek Fran
sa’n ın  Büyük Ortadoğu Projesine (Great Middle 
East) destek verdiğini açıkladı.

M ısır Devlet Başkanı H. Mübarek ABD’nin 
ortaya attığ ı BOP projesine karşı çıkarken yakla
şık çeyrek asırdır yönetimde olduğu M ısır’daki ha
kim iyetin i kaybetme korkusuyla davrandığını söy- 
lemek de mümkün. Çünkü böylesi bir durumda, 
M übarek’in Cezayir örneği bağlamından yola çı
karak, “İslamcıların” işbaşına gelme riski taşıdığı
nı dile getirmektedir. Bu nedenle öncelikle böyle-
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si bir riski ortaya çıkmasını engelleyecek Filistin- 
İsrail gergin liğ in i ortadan kaldırılmasını bir ön 
koşul olarak gündeme getirmektedir. Mübarek, 
ayrıca her ne kadar seçim görüntüsü altında ülke
sinde yönetim i elinde tutar gözükse de, mevcut 
durumun ne tür b ir demokratik yapı arz ettiği kuş
kuludur. ABD’n in  ‘demokrasi baskısı’ bir anlamda 
sessiz, ancak kızgın çoğunluğun işine yarayacağı 
endişesiyle Fransa’yla birlikte hareket etmektedir.

Uzun erim li bir proje olarak ortaya atılan  ve 
gerçekleştirilm esinin yarım yüzyıl alacağı p lân la
nan A m erika’n ın  söz konusu bu projesi ile bütün 
bir İslam coğrafyasında köklü toplumsal dönü
şümlerin hesabı yapılmaktadır. Bu dönüşümler 
salt d ini a lg ılay ışı değil, siyasal, ekonomik, kültü
rel ve toplumsal reformları da içermektedir. Batı
lı politika yap ıcıları, kapitalist sistemin uzmanla
rıyla ortaklaşa giriştikleri plânlam alarda, hem 
kendilerine engel olmayacak bir kitle yaratmayı 
hem de bu k itlen in  kendi sistemlerine bile isteye 
razı o lacakları ve katılacakları bir toplumsal a t
mosfer inşa etm eyi hedeflemektedirler. Bunun 
göstergelerinden biri de söz konusu projenin önce 
‘think-tarık’ kuruluşları marifetiyle kamuoyuna ta
nıtılm ası ve söz konusu ülkelerdeki ‘ılım lı İslam’ 
görüşüne teşne k işi ve grupların onayıyla günde
me getirilm esin in  ardından asıl politik görüşün İs
tanbul’daki N A T O  Zirvesi’n in  yanı sıra, Haziran 
ayındaki G -8’ler toplantısında gündeme getiril
mesi beklenmektedir.

Dışarıdan dayatılan  politikalarla müslüman 
halkların  gündem inin ve özellikle de İslam inan
cına dair yorum ların ve uygulamaların belirlen
mesine yönelik böylesi bir yaptırım varsayıldığı 
gibi demokratik ideallerle de örtüşmemektedir.

Görünen o k i, aralarında hakiki bir b irliktelik
ten yoksun h a lk ı müslüman olan devletler ya 
Am erika’n ın  ya da temelde benzer emeller doğ
rultusunda hareket eden Avrupa eksenli oluşum
ların görüşlerini paylaşmak zorunluluğunda için
dedirler.

Türkiye’nin Rolü

ABD’li yetk ililerin  Ortadoğu başta olmak üzere, 
bütün bir İslam coğrafyasında gerçekleştirilmesini 
arzu ettikleri, daha doğrusu dayattıkları sözde de
mokratik yap ın ın  öncüsü olarak Türkiye ve M ı

sır’ı görmektedirler. Söz konusu bu ülkelere b içi
len yönlendiriciliğ in  ve m odelliğin temeli ise Ba
tılılaşm aya endeksli bir yak ın  dönem tecrübesine 
sahip olm alarından kaynaklanm aktadır. A yrıca 
bu iki ülke Batı’nm  nezdinde ılım lı toplum yapı
larına sahip olmaları, eğitim li e litlerin in  varlığı, 
güçlü m illiyetçi k im likleri ve uzun sayılabilecek 
seküler yönetim  yapıları birer avantaj olarak de
ğerlendirilmektedir.

Türkiye, Batılı yönetim ler tarafından XX. yüz
y ıl boyunca sekülerliğini pekiştirmiş, bir yandan 
da sekülerlikle uyumlu bir İslam anlayışın ı ortaya 
koyabilmede başarılı olmuş bir ülke olarak tan ın
maktadır. Bu bağlamda, Batık lar açısından Türki
ye’n in  halk ı müslüman olan uluslara ‘model’ o la
rak sunulmasından daha doğal bir şey olamaz. Yu
karıda ifade edildiği üzere, A m erika’n ın  bölge ü l
keleri için biçtiği politikadaki dört temel unsurun 
Türkiye’de hangi şartlarda gerçekleştirildiği ve n i
hayetinde başarılı olup olmadığı konusu göz ardı 
edilm ektedir. Demokratik ortam ının askeri dar
belerle kesintiye uğratılm asının gelenek haline 
geldiği, ekonomisinin kap italist borç tuzağı IMF 
yönetim inde olduğu, ü lken in  gelişim inin temel 
unsuru olan üretim ve yatırım ların  sağlıksız bir ya
pı sergilediği, toplumsal yaşam ın kalitesin in  so
runlu olduğu Türkiye’n in  hangi yönüyle örneklik 
taşıdığını sorgulamamızı gerektirmektedir.

Batı’n ın  özellikle de A m erika’n ın  Türkiye’yi 
istese de istemese de yanında görme zorunluluğu 
Türkiye’n in  1951 ’de N ATO ’ya başvurusuyla baş
lam akla birlikte, zamanla Soğuk Savaş’m bir uzan
tısı olarak Doğu Akdeniz’in güvenliği ve İslam 
Dünyasına öncü rolü nedeniyle kamufle edilmesi 
gereken bir ülke olmasından kaynaklanmaktadır. 
Tezkere krizinden sonra da ortaya çıktığı gibi, bek
lentilerin  aksine Türkiye ve ABD ilişkilerin in 
dondurulması bir yana geliştirilm esine yönelik ça
balarda gelişm e kaydedilm iştir. Bu bağlamda 
A m erika’n ın  AB nezdinde Türkiye’yi destekleyici 
konumu dikkati çekmektedir. Acaba Am erika’nın 
Türkiye’yi bu şekilde algılam asındaki temel neden 
nedir diye sorduğumuzda yukarıda zikrettiğimiz iki 
şıktan artık birincisin in sona ermesiyle birlikte 
öne çıkan hususun İslam Dünyasındaki alternatif 
söylemin egemenlik yarışında ilerlem esini Türki
ye ’yi de sarmasını engellem ektir. İslam Dünyası 
rotasını belirlemede bir ‘kaptan’a duyduğu ihtiyacı
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henüz giderememiş olması, tarihi gerçekler bağla
mında bu rolün Türkiye’ye atfedilmesi Batılı ülke
ler bağlamında Türkiye’n in  çevresinin kuşatılma
sını gerekli kılmaktadır. ‘Seküler dünya düzenini’ 
kurmada başarılı olmuş kabul edilen Türkiye bu 
özelliğini halk ı müslüman olan diğer ülkelere ih 
raç etme konusunda da teşvik edilmektedir. Gü
nümüzde Türkiye’ye biçilen rolün bu eksende gö
rülmesi gerekmektedir. Rotası belirlenmemiş ülke
lerin nereye doğru seyredeceği belirsizliğini devam 
ettirecektir. Bu ülkeleri birleştirmek amacıyla or
taya çıkmış, ancak prim itif gelişmelerin ötesinde 
ne kendi ülkelerinde ne de uluslararası arenada söz 
getirecek bir gelişmeye imza atabilm iş İslam Ü lke
leri T eşkilatı ve benzeri b irliktelik lerin beklediği 
bu öncü ülkedir. Am erika’nın ve A B’nin politika
ların ın eksenini bu öncü ülkenin Türkiye olduğu 
ve bu ü lkenin bir şekilde bu yarışta yönünün şa- 
şırtılması gelmektedir.

Büyük Ortadoğu Plânları

Ortadoğu özelinde aslında bütün bir İslam coğraf- 
yasına şekil verme sürecine dair aktif politika 
Bıısh’un güvenlik danışmanı C. R ice ’m yaklaşık 
dört ay önce ABD büyükelçilerine verdiği komut
la harekete geçirilm iş durumda. Konunun Haziran

ayında yapılacak NATO İstanbul Zirvesi ile G- 
8’ler toplantısında ana hatların ın  oluşturulması 
bekleniyor. Bu zirve sonunda çeşitli Arap ü lkele
rin in  de içinde yer alacağı bir forum beklentisi söz 
konusu. Geçtiğimiz dönemde Azerbeycan ve Gür
cistan’da yaşanan yönetim, değişiklikleri Am eri
ka’n ın  Ortadoğu’da da nasıl bir yönetim oyununa 
hazırlandığının ipuçlarını vermektedir. Büyükel
çilerin  görev alan larına giren hükümet değiştir
meye yönelik eylemleri ve gelişmeleri tetiklem e 
ve çeşitli kuruluşların bu hareketlerin m ali yü
kümlülüğünü üzerlerine almaları İslam coğrafya
sında halk egem enliğine dayalı bir siyasal ortam
dan ziyade, belirlenmiş kişi ve grupların bir takım 
oyunlarla ön plâna çıkarılm aları beklenebilir. 
Bush’a atfen kullan ılan  “seçilm iş diktatör” oyu
nunda yandaşlar arama çabası olarak gösterilebi
lecek bu gelişmede müslümanların nasıl bir rol 
alacakları merak konusu olmaya devam ediyor.

ABD’nin Ortadoğu’ya yönelik projesinde kul
landığı demokrasi argümanıyla, Kaddafi’ye karşı 
hem T. Blair hem de G. Bush tarafından gösteri
len ilgi ve alâka ile çeliştiği ortadadır. Am eri
ka’n ın  ve genelde Batı’nın ikiyüzlülüğünün bir ifa
desi olarak okunması gereken bu gelişme ile önce
liğin zannedildiği gibi bölge halk ın ın  istikrarı ve 
refahı değil, gelişmelere ve çıkarlara uygun politi
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kalar üretmek ve piyasaya sürmekten ibarettir. 
Amerika istediği zaman kim inle masaya oturacağı
na demokrasinin kurallarına değil, kendi stratejik 
hedefleri ve am açlan  doğrultusunda karar vermek
tedir. Bölge ü lkelerin in  bu oyuna sık sık geldiği 
yirm inci yüzyıl tecrübesi ortadayken bir kez daha 
bu sefer bütün b ir bölgeyi eş zamanlı kuşatıcı bir 
yönlendirme karşısında uyanık olunmalıdır.

N AT O ’nun Doğu Gündemi

Tarihte yüzyılları belirleyen büyük değişim an ları
dır. XX. yüzyılı sona erdiren de işte böylesi önem
li bir gelişme o lan  Doğu Bloku’nun 1989 y ılında 
varlığına son ver(il)m iş olmasıdır. NATO’nun 
1989 sonrası gelişm elerle rakipsiz kalmasıyla işle
vini yitirdiği görüşü hakim  olmaya başlayınca bu 
devasa askeri gücü ve bunun getirmiş olduğu ege
menliği bırakm ayı arzu etmeyen Batı kendine ra
kip olabilecek alternatifler arasından birini ön 
plâna çıkarm ak suretiyle N ATO ’nun varlığını ye
n i bir boyuta taşım a gereği duydu. NATO A vru
pa Komutanı G eneral Joseph W . Ralston’un ifade 
ettiği üzere düşmansız bir NATO varlık nedenini 
yitirm iş bir b irlik  olacaktı.

N ATO ’da yaşanan dönüşümü ve yeniden b i
çim lenişi belirleyen iki unsurdan birincisi yukarı
da bahsedilen Doğu Bloku’nun çöküşü, İkincisi ise 
11 Eylül saldırılarıd ır. Özellikle 11 Eylül sald ırıla
rı ile ABD’n in düşman tesis etmede histerik bir 
gelişme gösterdiği ortaya çıkmıştır. Öyle ki, başta 
Am erika’n ın  kendi içinden olmak üzere dünyanın 
hem en hem en h er yerinde söz konusu güvenlik

gerekçeleriy le  dünya
n ın küresel bir hapisha
neye ve gözetim evine 
dönüştürülmesine tep
k iler ortaya çıkmıştır.

Bu gelişmeler Kapi
talist B atı’n ın  çıkarları
nı korumaya adanmış 
askeri b irlik te lik  olan 
NATO ‘adaptasyon’ ve 
‘değişim ’ geçirm e zo
runda kald ı. Ekonomik 
ve askeri o larak ‘ortada’ 
kalmış o lan Doğu Blo
ku’nun küçük ve orta 

büyüklükteki devletlerin i hem kap italist sisteme 
eklemlemede hem de tarihsel gelişim inin  göster
diği gibi istenilm eyen sonuçların önünü alma adı
na kendi bünyesine ‘eklem lem e’ eylem ine giriş
miştir. N ATO ’nun değişimi coğrafi o larak önce
lik le doğu’ya kaydırdığı görülmektedir.

Geçen on beş y ıllık  sürede doğu Avrupa ça
pındaki üyelik p lân lam aların ın  dönüm noktasının 
2002 y ılın ın  Kasım ayında gerçekleştirilen Prag 
Zirvesi olduğu görülm ektedir. Her ne kadar 
A B ’n in  işine yarıyormuş gibi gözükse de Prag Zir
vesiyle N ATO ’ya eklem lenen Bulgaristan, Eston- 
ya, Latvia, Litvanya, Romanya, S lovakya ve Slo- 
venya N ATO ’nun öncelikle güvenlik esaslı bir 
kuruluş olmasından ötürü ABD’n in  yörüngesinde 
oluşturulan-yeni uydu devletler -olarak görülmesi 
gerekir.

Tam da bu noktada akla şöylesi bir soru gel
mektedir: Varşova Paktın ın sona ermesiyle önce
lik li tehdidinden kurtulmuş olan Kapitalist Batı 
acaba bünyesine kattığ ı söz konusu Orta ve Doğu 
Avrupa ü lkelerin in  ordularını modernleştirmek 
suretiyle kime karşı hazırlık yapmaktadır? AB gibi 
ekonomik ve siyasi b irliktelik  içerisinde de yer 
alan veya alacak olan söz konusu ülkeler nasıl bir 
askeri tehditle yüz yüzedirler ki, A m erika’nın ön
derliğinde silahlanm aktadırlar?

Kapitalist Batın ın  söz konusu bu adaptasyon 
ve değişim sürecinde göz önüne ald ığı siyasal, eko
nomik ve askeri olmak üzere üç tem el olgu vardır. 
Kapitalist Batı, Sovyet tehdidini bertaraf ettikten 
sonra, mücadele edebileceği bir rakip olarak halkı 
müslüman olan ülkeleri seçmiştir. Bu ülkelerin
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değişik coğrafyalarda yer alması, B atılı askeri 
odakların hakim iyetin in  tesisinde de -her ne ka- 
dar teknolojik savaşın gündeme geldiği söylense 
de- büyük ölçekli ordulara ihtiyaç duyduğu görül
mektedir. Batı’n ın  kapitalist öncü devletleri tıpkı 
Ortaçağ’m paralı askerleri gibi kendileri adına sa- 
vaşacak ‘patsrh ülkelet"’ tunTıafetaTİrflaTr^Böyte'ce- 
bir taşla birkaç kuşu birden ele geçirme hedefi gü
den öncü kapitalist ülkeler bir yandan güven lik le
rini sağlamada başka ülke insanlarını satın a lır
ken, bir yandan da aynı askerlerin çocuklarını ka
p italist sisteme eklemleme çabasından geri dur
mamaktadırlar.

Bununla birlikte, A m erika’n ın  Orta ve Doğu 
A vrupa’ya konuşlanma p lân ın ın  ardında, Kafkas
ya, Orta Asya ve Orta Doğuyu kuşatma altm a 
alabileceği yeni üsler peşinde olmasının payı son 
derece büyüktür.

Prag Sonrası Gelişmeler

Prag Zirvesi, N A TO ’nun 1989 sonrası dünya siya
setindeki hedeflerinin gerçekleştirilmesi konu
sunda önemli bir aşamayı daha sonlandırdığı an 
lam ına gelmektedir. Söz konusu tarih i dönüşümle 
birlikte ortaya konan hedeflerin, yani A lm an
ya’n ın  birleşmesi, Orta ve Doğu Avrupa’n ın  b irli
ğe entegrasyonu, Rusya ile Avrupa arasındaki or
taklık  anlaşmaları ve Balkanlar’da sağlanan göre
ce istikrar ortamı bağlamında gerçekleştirildiği 
görülüyor.

N ATO ’nun genişleme stratejisinde yer alan 
kim i ülkelerin askeri yardım ları görece küçük ö l
çekli olsa da, bu genişlemeyle oluşacak siyasal or
tama önemli bir katkısı söz konusudur. N A- 
TO ’nun yeni üye ülkelerle hem Avrupa’n ın  sa
vunma sın ırların ı olduğunca doğuya kaydırması 
hem Am erika’n ın  N ATO ’ya ayırdığı savunma 
harcam alarında tasarrufa yol açacak hem de başta 
A m erika olmak üzere diğer önde gelen N ATO 
kurucu üyelerinin asker ihtiyacın ı karşılayacak in 
san gücünü tedarik etmesi söz konusudur. Bu du
ruma yakın geçmişte bir örnek olarak Polonya, 
Macaristan ve Çek Cum huriyetinin katılım ıy la 
A BD ’n in  NATO içindeki siv il bütçesin in  
% 23.3 ’den % 22.5 ’e, askeri bütçesin in  ise 
% 28’den %26.2’ye düştüğünü görmekteyiz.

N ATO ’nun geleceğe yönelik projeksiyonunu

belirlemesinde önemli bir yere sahip olan Prag 
Zirvesiyle, üyeliğe dahil edilen ülkelerle doğu’ya 
doğru genişlemede bir adım daha atılm ıştır. Artık 
Doğu Avrupa’n ın  da siyasal ve askeri sınırlar içi
ne dahil edilmesi bir başka evrenin gelişim inin 
habercisi olmaktadır. Bu dönemde Kafkasya ve 
Orta Asya ülkelerine yönelik politikalar ağırlıklı
olacaktır.

ABD’n in  NATO şemsiyesi altında doğu’ya yö
nelmesindeki bir başka gerekçe de, 11 Eylül saldı
rılarından sorumlu tutulan bazı Asya ve Ortadoğu 
ülkelerin i içeren ablukadır. Bu saldırılar netice
sinde kendisine yeni bir tehdit alan ı yaratm ayı ba
şarmış olan A m erika bunun sorumlularını ele ge
çirme bahanesiyle söz konusu bölge ülkelerine ve 
dolayısıyla halk larına rahat yüzü vermemek ama
cıyla siyasal ve askeri baskılarını artırmaktadır. İş
te N ATO ’yu böylesi bir ortamda aktif rol üstle
nen bir kurum olarak görmek gerekmektedir.

N A TO ’nun bu adaptasyon ve değişim evresin
de, henüz dillendirilm ese de zamanla, bölük pör
çük bir duruş sergileyen Ortadoğu, Kafkaslar ve 
Kuzey A frika’dan kim i ülkeleri de bünyesine kata
cağını öngörmek zor olmayacaktır.

Nato Bağlamında Türk - Yunan İlişkileri

A m erika’n ın  ve dolayısıyla N ATO ’nun soğuk sa
vaş döneminde Avrupa’nın güney ucundaki iki 
ülkesi arasındaki gergin ilişkilerin sona erdiril
mekte olduğu bir süreç yaşanmaktadır. Bu sürecin 
bölge barışı için  gerekli olan moral desteği sağla
ması kadar, değişen stratejik ortamdan ABD’nin 
bu işten oldukça yararlanmaya çalışacağının yaba
na atılmaması gerekir. Aslında Türk-Yunan ger
gin liğ in in  sona erdirilmesinde iç aktörler kadar 
dış aktörlerin de uluslar arası arenadaki oluşumla
ra koşut olarak etkide bulunmaları söz konusudur. 
Özellikle de N ATO ’nun yeni gelişmeler bağla
mında yapısal değişikliği, bölgesel etk in lik  alan ın ı 
genişletme çabası doğrultusunda ilk etapta Bal
kanlar, Kafkasya, Ortadoğu ve uzun erim li bir viz
yonla Orta A sya ve Kuzey Afrika üzerinde geliştir
meye çalışacağı politikalar ve hatta yönetim  deği- 
şiklikleri söz konusudur. Bu bağlamda Türkiye ve 
Yunanistan’ın bölgede barışçı bir hava estirmele
ri, aynı zamanda ABD’nin hesabına önemli bir 
faktör olmaya adaydır.
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A nnan P lânı çerçevesinde yürütülen müzalce- 
relerde ve Türkiye-A B ilişkilerinde ABD’ııin  ta- 
kmdığı tutum bölgede A B ’n in  olası egemenliğini 
engellemeye yönelik  olarak uygulanan stratejik 
bir öneme sahiptir. ABD, Türkiye’n in  AB içinde 
kendi uzantısı o larak rol alması konusunda da ak
tif bir yaklaşım  sergilediği bilinmektedir. Türle- 
Yunan g erg in liğ in in  sonlandırılm ası özellikle 
Türkiye’n in  sahip olduğu askeri gücünü güneye 
konuşlandırm asını kolaylaştıracaktır.

İki ülke arasındaki ilişkileri kadar, 1995’tenbu 
yana giderek artan  bir şekilde İsrail’le olan ilişki
lerin de bölgede kurulacak güç dengelerinde 
önemli yeri o lacaktır. Doğu Akdeniz’i bir NATO 
ve A m erikan egem enliğine dönüştürme planları
nın yavaş yavaş ortaya çıktığ ın ı görmek mümkün. 
Bu bağlamda A B ’ye kabul edilen bir Kıbrıs, petrol 
ve doğalgaz h atlar ın ın  sevkiyatm da güvenliği sağ
lamaya yönelik o larak önemli bir işleve sahip ola
cak bölge ü lkelerine müdahil olmada Ameri
ka’n ın  bölgede askeri konuşlanmasında da önem
li bir yer üstlenecektir.

Kıbrıs sorununda gelinen nokta hem AB için 
hem de bölgede uzun vadeli hesapları olan ABD 
için istenen ve arzulanan bir gelişmeydi. Ayrıca 
Türkiye’n in  yaşadığı ekonomik sorunu atlatma 
konusunda da her iki cephenin -AB ve ABD- teş
viklerin i eksik etm em eleri gene bu politika çerçe
vesinde ele alınm alıd ır.

Kuzey - Güney Gerilimi Çerçevesinde 
N ATO’nun İşlevi

Küreselleşme tartışm alarının yoğun olarak tartı
şıldığı dönemde özellikle endüştrileşmiş, gelişmiş 
kuzey ülkeleri karşısında az gelişmiş, gelişmemiş 
güney ülkeleri arasındaki tezata dikkat çekilerek, 
Sovyet Blokunun çöküşüyle artık bu ekonomik 
uçurumun ortadan kald ırılacağı hayali kuruluyor
du. A ncak ulus devletlerin de bu süreçte yavaş ya
vaş etk in lik  alan ların ı hem ülke içinde hem de 
uluslar arası arenada çokuluslu şirketlere devret
mesiyle söz konusu uçurumun aşılması bir yana, 
kim i gelişmiş ülkelerin içinde de ortaya çıkan ge
lir dağılım ındaki eşitsizlikleri tartışm alara eklem- 
lenmiştir.

NATO özellikle, A m erika’n ın  marifetiyle, 11 
Eylül’ii bahane ederek uluslararası arenada güven
lik unsurunu ön plâna taşıyarak ister istemez yu
karıda ifade edilen kuzey-güney gerilim ine bir de 
askeri boyutu eklemiş oldu. Kuzey’i temsil eden 
ülkeler N ATO güvenlik şemsiyesi adı altındaki 
örgütlenmeleriyle Vancouver’dan Asya’n ın  Pasi
fik k ıy ılarına değin uzanan bir coğrafyayı bünyesi
ne katm a plânlarında yol almaktadır. İçerisinde 
İslam coğrafyasının da bulunduğu ve genelde gü
ney olarak telaffuz edilen coğrafyanın bütününde 
ise bu güce benzer şekilde yan ıt verebilecek ne bir 
b irliktelik ne de maddi imkan söz konusudur. Gü
neyin  bu pozisyonunun farkında olan Batı ve özel
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likle de Am erika, güneyden gelebilecek tek ve 
güçlü alternatif yaklaşım  olan İslam’ı ve müslü- 
manian kendi güdümündeki bir yapıya zorlamak
tadır. Yaşanan sürece bakıldığında, bunun araçla
rını bulma konusunda ise zorlandığı söylenemez.

Batı’nm Güvenlik Kaygılarının Nedeni

Terörist sald ırıların  önünü almak am acıyla Bush 
ve ek ib in in  savunm a po litikaların ın  tem elin i 
oluşturan önleyici savaş mekanizmasının kökeni 
yirmi yıl öncesine dayanmaktadır. Zamanın Dev
let Bakanı George Schultz’un dile getirdiği ve pa
sif karşılık  yerine, aktif yönelim i am açlayan bu 
kavram terörist eylem lerin başlamadan bitirilmesi 
hedeflenmektedir. Terörist saldırılar karşısında 
nasıl bir politika izleneceği konusundaki muğlak
lığın Hamlet metaforuyla özdeşleştirilen belirsiz
likleri gidermeye yönelik bir siyasi yönelim  olan 
önleyici savaş karşı saldırıyı hedeflemektedir.

Günümüz A m erikan hükümetini oluşturan ye
ni muhafazakarların yaklaşım ıyla temsil edilen bu 
politik duruşun karşısında, gene bugünkü Am eri
kan Dış İşleri Bakanı Colin Powell’in  bir prototi
pi olan Savunm a Bakanı Caspar W einberger ise 
önleyici savaşın belirsizlikleri ve olası başarısızlık
ların ı öncelleyerek daha makul politikalar izlen
mesi yönündeki görüşünü dile getirmişti.

A fganistan’la  başlayan ve Irak’la devam edpn 
önleyici savaş senaryosunun ardında bir başka güç 
olarak enerji endüstrisinin bulunduğu ortaya çık
mıştır. A m erika’da 11 E ylü lle ilg ili kurulan araş
tırma komisyonunda Afganistan’da yürütülen sa
vaşın bölgedeki petrol ve doğal gaz boru hatları
nın güvenliğini sağlamanın ötesinde bir anlamı 
olmadığının yan ı sıra, Irak’a saldırıda temel bir ar
güman olan k itle  imha silahların ın varlığı da za
manla ortaya çıktığ ı gibi, savaşın temel nedeni 
değil, k itle leri yanıltm aya yönelik ku llan ılan  bir 
araçtı. Zengin petrol rezervlerinin varlığ ın ın  yanı 
sıra, bölgede oluşabilecek bir İslam halk ları güç 
b irlikteliğ in in  ve bu minvalde hüküm etler arası 
ortak hareket edilm esinin önünü alm aya yönelik 
bir çabanın ürünü olarak gözükmektedir.________

ortaya koyduğu gibi seçilmiş olan bir başkan iste
diğini yapabilir ve ne Kongre’yi ne de Amerikan 
kamuoyunu bilgilendirmek zorundadır.

Hangi Güvenlik?

Batı’n ın  güvenlik olgusu temelde kurduğu tekno- " 
lo jin in  egemenliğindeki yaşam standardının de
vam ına dayanmaktadır. Bu durumu, sokaktaki va
tandaşın sahip olduğu elde edilebilir maddi o la
nakların  devam ına kadar indirgemek mümkün
dür. K ullanılan teknolojik ürünlerin sürekliliği
n in  bağlı olduğu hammaddelerin temini Batı’n ın  
dünyadaki güvenliğini sağlamaya yönelik atraksi
yonların ın tem elini oluşturmaktadır. Bunların ba
şında da elbette ki petrol gelmektedir.

Batı’n ın  enerji kaynakların ın ağırlıklı olarak 
bağımlı bulunduğu İran Körfezi vazgeçilemez bir 
güç savaşının odağını oluşturmaktadır. Klasik 
coğrafi sın ırların tespitinde yeşil h ila l olarak ad
landırılan kuşak sadece sahip olduğu petrol, doğal 
gaz vb. yer altı zenginliklerinden dolayı değil, bu 
kuşağın sahip olduğu dünya görüşünün kendine 
dönüp hakim  bir egemen yapı tesis etme olasılığı 
da siyasal baskılara konu olmaktadır.

İran Körfezi dünya petrolünün %60’mı barın
dırırken, küresel petrol ticaretin in  de %30’unun 
kaynağın ı oluşturmaktadır. A m erika’n ın  önder
liğinde sergilenen saldırgan po litikaların  gelişmiş 
batı dünyasının, yani bir anlam da Kuzey’in önde 
gelen tem silc ilerin in  önümüzdeki yirm i y ıllık  dö
nemde ih tiyaç duyacakları hammadde ih tiyacı
n ın  artış gösterecek olması yatm aktadır. Bunu 
anlayab ilm ek için  kısa vadeli geçmişe göz atm a
mız bu olguyu anlamamızı kolaylaştıracaktır. Ku
zey A m erika’n ın  petrol ih tiyacın ı gidermek am a
c ıy la  söz konusu bölgeden 1995 yılında %8 olan 
tüketim i % 14’e çıkacak, A vrupa’n ın  payı ise 
yak laşık  beş y ıl öncesinde % 25 o lan  tüketim i ise 
% 35’e çıkacaktır. Batıyı bir bütün olarak değer
lendirm ek mümkün olmadığı gibi, zaman zaman 
A vrupa B irliği ve B irleşik D evletler arasında or-

Ö nleyici savaş senaryosunun dünya kamuoyu
na tan ıttığ ı bir kavram da G. W . Bush’a atfedilen 
‘seçilmiş diktatör’ olmuştur. Dick C heney’in 
araştırma komisyonuna yaptığı açıklam anın da

taya çıkan  görüş ayrılığ ı ve siyasal açılım lardaki 
anlaşm azlıkların bir bölümünü söz konusu bölge
den elde ed ilecek hammadde tedariki oluştur
maktadır. ■
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TÜRKİYE KANAT MERKEZİ MI OLUYOR?
NATO YEŞİL KUŞAKTA

MUSTAFA ÖZCAN
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N ATO  kurulalı tam 55 yıl oldu. 
Soğuk Savaş döneminin bitme- 
si ve karşıtı Varşova Paktı’nın 
havlu atmasından sonra m iadı
n ı doldurdu. Misyonu da b it
m işti. A n cak  bünye olarak 

ayakta tutulm aya devam edildi. Mevcudu devam 
eden varlığına an lam  katabilm ek için şimdi yeni 
bir misyona ve tan ım a ihtiyacı var. N ATO ’nun 
bu kabuk değiştirm e devresiyle a lakalı olarak Nic- 
holas B urns’un Prag’da 2003 sonlarında yaptığı 
“Yeni NATO v e  Büyük Ortadoğu’ adlı konuşma
sında buna dair ipuçları var. Konuşmasının bir ye
rinde şöyle diyor: “Soğuk savaş d ön em ind e  g e r ç ek 
leştirdiği başarılarından ö tü rü  eski N A TO ’y u  şerefl i 
bir emekliliğe şevkettik; fakat şu  an  çok farklı tehditler 
karşısında çok farklı bir zaman dilimi için y en i  bir 
NATO inşa e tm e l i y i z . . . ” İstihale sancıları geçiren 
N A TO ’ya değişen şartlar muvacehesinde yeni bir 
tanım  getirmek ve bu tanım a uygun olarak yeni 
bir görev alan ı belirlem ek gerekiyordu. Şartlar de
ğiştiğinden N A TO  artık geleneksel görev alan ın 
da faaliyet gösteremezdi. Bununla alakalı olarak 
Bums şunları söylem ektedir: “Hem kavramsal 
eğilimimizle hem de askeri gücümüzle doğuya v e  
güneye inmek ve mevzilenmek zorundayız. NA
TO’nun geleceğinin doğuda ve güneyde olduğu
na inanıyoruz. Bu da Büyük Ortadoğu’dur...” 

Bu tespitlerden de anlaşıldığı gibi N ATO ’nun 
hayatiyeti için  BOP gibi bir projeye ihtiyaç var. 
N A TO ’nun canlandırılm asında ve yeniden yapı
landırılm asında BOP yeni bir hareket alan ı ve ki- 
lometretaşı. İstanbul da yeni bir dönüm noktası.

NATO ve İslam Tehdidi!

NATO eski Genel Sekreteri W illy  C leas’dan, 
Avrupa M üttefik Kuvvetler Komutanı James Jo- 
nes’a kadar, 10 y ıllık  bir zaman süresi içinde NA- 
TO’nun gündeminde, İslam tehdidine karşı ko
nuşlanması var. 1994-95 y ıllarında NATO Genel 
Sekreterliği yapan Belçikalı politikacı W illy  Cle- 
as Soğuk Savaş dönem inin bitmesinden sonra ye
n i tanım arayışları çerçevesinde yeşil tehlikenin 
en az kızıl tehlike kadar büyük olduğunu ve bunun 
asla hafife alınm am ası gerektiğ in i söylem işti. 
Thatcher da soğuk savaşın bitim inden sonra ben
zeri şeyler söylemiş ve N A TO ’nun düşman rengi 
yeşile bürünmeye başlam ıştı. C leas’dan sonra 
N ATO ’nun genişleme stratejisi çerçevesinde ko
nuşan N ATO  Avrupa M üttefik Kuvvetler Komu
tanı Orgeneral James Jones Eylül 2003 tarihinde, 
“ittifakın stratejik önceliğinin Doğu Avrupa’dan 
Ortadoğu ve Afrika’ya kaydığı”nı söyledi.

Soğuk Savaş sonrası yeniden yapılandırılan it
tifak, Avrupa ve A m erika’yı tehditlerden koruma 
doktrininden vazgeçerek doğrudan askeri müda
halelere ve Yeni Dünya Düzeninin jandarm alığı
na yöneldi. “Savunm a”yı esas alan  askeri ittifak 
rolünü terkedip, barışı koruma nam ına “saldır
gan”, “yayılm acı” ve aynı zamanda siyasi bir blok 
haline dönüştü. Jones’un sözleri on y ıl önce başla
yan sürecin yeni aşamasına işaret ediyor: “NA
T O ’nun  ilgi açıs ından ağırlık merkezi son  50 yıldır 
Doğu Avrupa idi. Şimdi bu ağırlık merkezinin Orta
d o ğu 'ya  kaydığını sö y l em ek  yanlış olmaz. NATO,
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şimdi, bu kaymanın ge t i r e c eğ i  tehditle
ri karşılayacak şekilde organize o lm a 
ya  yöneld i.  Amerikan birliklerinin ko
nuşlandırılması bu stratejiyi d estek le
y e c ek  şekilde düzenlenecek . Sad e ce  it
tifak açıs ından değil, ABD açıs ından  

~~da y en i  bir öncelik or taya  çıkıyor: ö~  
da Afrika."

Sovyet sonrası ABD’nin strate
jik  çıkarları Kafkaslar, Orta Asya,
Balkanlar ve Doğu Akdeniz üzerin
de yoğunlaşmıştı. NATO da “geniş
leme perspektifi”ni bu çıkarlar doğ
rultusunda belirled i. B alkan lar’a 
müdahale, Ukrayna ve Kafkaslar’a 
doğru genişleme, bu bölgeler ile Orta Asya’ya yö
nelik “B arış iç in  O rtak lık” projesi tamamen 
ABD dış politika önceliklerine göre şekillendi. 
NATO’nun güneye ve Akdeniz’e doğru genişletil
mesi ve yayılm lasım n nedenlerinden birisi de kimi 
zaman ‘u yanan  d e v  / marid Islami’ olarak da n ite le
nen ‘İslam tehdidi’nin NATO tarafından kontrol 
a ltına alınması. Zira ABD bunu tek başına yap
makta zorlanıyor. ABD insiyatifinde devreye N A 
TO bünyesinde yardımcı unsurların da girmesi ge
rekiyor. Zamanın NATO eski Genel Sekreteri 
W illy  Cleas bu değişimi, “İslami fundamentalizm 
en az komünizm kadar tehlikeli. Lütfen bunu 
hafife almayın” cümleleriyle ifade etmişti. Jo- 
nes’un açıklaması, o zaman başlayan savaşın daha 
da şiddetleneceğini haber veriyor. Sunday Ti- 
mes’m, 10 Temmuz 1990’da, “Warşova Paktı’nın 
ortadan kalkmasından sonra İslam tehdidi büyü- 
yor. Bu yeni tehdit, Soğuk Savaş’tan çok farklı. 
Ancak Batı, komünizmi kuşattığı gibi İslam teh
didini kuşatmayı da öğrenecektir” diye yazmıştı. 
Esasen ABD’nin geçmişte Irak ve İran’a karşı uy
guladığı çifte kuşatma (dual Containment) doktri
ni, BOP ile genelleştirilm iş oluyor.

Şimdi “fundamendalist İslam” adı altında İs
lam ’ın siyasal, ekonomik, kültürel ve sosyal söy
lem lerine karşı açık bir savaş yürütülüyor. 90’lar- 
da N ATO ’nun güvenlik doktrininde yapılan de- 
ğişiklik de bu savaşa paralel biçimde gelişiyor/ge-

N A T O ’nun G enişlem esi ve BOP’un T arihçesi

N ATO ’nun genişleme ve yayılm a tarihçesi eski 
olmasına rağmen BOP projesi henüz yeni. Fakat 
N ATO’nun genişlemesiyle de, BOP projesiyle de 
varılmak istenen hedef aynı. İslam dünyası üzerin
de kontrolü ebediyen pekiştirm ek. Sözgelim i 
Bush’un 2003 y ılı başlarında yapmış olduğu ko
nuşmalarında BOP’a dair hiçbir veri ve işaret yok
tur. Henüz m ilat olmamıştır. A ncak Bush 2003 
y ılı başlarında Ortadoğu ile alakalı olarak başka 
bir kavram ortaya atmıştı. Ortadoğu Serbest T ica
ret Bölgesi. Bush’un bu projesinde 22 Arap ülke
sine ilaveten İsrail ve ABD de yeralm aktaydı. Bu 
proje içinde Türkiye, ne resmen ne de ismen var
dı. Aslında bu proje Şimon Peres’in Yeni O rtado 
ğ u  veya Büyük İsrail Projesine A m erikan şapka
sı geçirilmesinden başka birşey değildir. BOP çer
çevesinde Bush’un daha önce ortaya attığ ı serbest 
ticaret bölgesi projesi Ortadoğu’nun dünya eko
nomik sistemine entegre edilmesi parantezine dö
nüşmüştür. Bush bu proje ile dünya sistemine ya
bancı olan ve ona göre kayıtdışı olan ticareti de
netim altına almak istiyor. BOP’da ise Ortadoğu 
Serbest Mübadele Bölgesi’ne aday 24 ü lkenin ya
nm a Pakistan, Afganistan ve İran gibi ülkeler de 
ilave edilmiştir. İran’ı ilave etmeleri herhalde 
Saddam sonrası Irak’ı ilave ettikleri gihi bir an-

nişliyor. Jones’un Ortadoğu ve A frika’ya yönelik 
sözleri bu büyük savaşın içinde yeni, bir aşamayı 
ifade ediyor. NATO İslam’ın kalpgâhma doğru 
ilerliyor.

lamda olmalıdır. İran’ı ilave etmek rejim değişik
liğine matuf bir kışkırtma olarak da n itelend irile
bilir. Böylece BOP önceki proje gibi Arap bağla
m ıyla sınırlı olmaktan çıkarılm ıştır.
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Bush Güney C aro lan ia ’da 9/5/2003 tarih li ko
nuşmasında serbest ticaret bölgesi projesiyle a la
kalı 10 y ıllık  bir süreçten bahsetmiştir. Nicholas 
Burns da N A TO ’nun Büyük Ortadoğu’ya veya 
Yeşil Kuşak’a giriş i ve m üdahalesinin 10 y ıllık  bir 
süreyi kapsayacağını öngörmektedir. Demek ki 
planlar aynı. Ve her iki p lan da; N A T Û ’nun ge
nişlemesi ve serbest ticaret alan ı, birbirlerini ta
mamlıyor ve bunların  gerçekleştirilmesi için 10 
y ıllık  bir süre öngörülüyor. Burns Prag’da tek k e li
meyle şöyle konuşuyor: “S a n ı r ım ,  P r a g  g ü n d e m i - 
n i  10 y ı l  b o y u n c a  u y g u l a y a c a ğ ı z - ”

Bush aynı konuşmada serbest mübadele bölge
siyle alakalı bölge ülkelerinden bazı reformlar 
beklediklerini d ile getirm işti.1 Bunlar yolsuzluklar 
ve terörle mücadele, m ülkiyet hakkın ın  masuni
yeti ve yatırım  ortam ının iyileştirilm esi gibi hu
suslardı. Bu talep ler, daha sonra daha büyük proje 
olan BOP’un ayak ları haline gelmişlerdir.

NATO, Arkabahçenin Bekçisi

Bush’un sözkonusu konuşması Saddam sonrasında 
Filistin devletin in  kurulması vaadin i de içeriyor
du. Onun dem esine göre Saddam gidince herşey 
kolay olacaktı. A m a söylediklerinin üzerinden 
birbuçuk yıl geçm eden Şaron’un ısrarları sonucu 
kendi projesi o lan  Yol H aritas ı’ndan bile vazgeç
ti. Bu sefer de A rap ları iyi kötü ikna etmiş ama İs
ra il’i ikna edememiş, aksine Şaron kendisini ken
di planı doğrultusunda ikna etmişti. Güney Caro- 
lan ia ’daki konuşmasında Thomas Friedman gibi 
gazetecilerin de te lk in leriy le  Şaron’dan Arapları 
aşağılamamasını da istiyordu. Ne ki, kendisi de 
bunları işgal sırasında ve sonrasında fazlasıyla 
İraklılara reva görm ekten çekinm eyecekti! Ele 
verir ta lk ın ı kend i yutar salkım ı misali. Bush iş
galde A rapları arkasına alabilm ek için ağızlarına 
bir parmak bal çalm ıştı. Arkası yine gelmedi. Bu 
çerçevede BOP’u, ‘ya tutarsa’ kabilinden bir se
çim lik yatırım  olarak görenler de var. Ürdünlü ya
zar Fehd Fanik, serbest mübadele bölgesi projesi
n in  aslında Ortadoğu’yu A B D ’n i n  a r k a b a h ç e s i  
haline getirme projesi olduğunu yazdı. Şim di 
onun yerini alan  BOP bu misyona namzet. N A 
TO ise bu arkabahçenin bekçiliğin i yapacak.

Aslında ekonom ik olarak Ortadoğu ile ilişk i
lerde şanslı olan bir blok varsa o da ABD değil

Avrupa Birliği’dir. Zaten AB, Akdeniz O rtaklığı 
çerçevesinde güney ülkelerine açılım  sağlıyor. Yer 
yer rakip durumuna düşen N ATO da bu yönde 
A B ’ye özeniyor ve onu tak lit ediyor. Bu meyanda 
Avrupa’n ın şemsiyesi AB, A m erika’n ın  şemsiyesi 
ise NATO. İlginç bir şekilde dünyada iki blok ya
yılıyor ve devleşiyor. Bunlardan birisi m iadı dol
muş ve kendisine yeni bir m ilat arayan N ATO ki, 
son iki yılda 16 üyeden, önce, 19’a sonra da ilave 
7 yeni üye birlikte 26’y ı buldu. A yn ı ritm ik ve tar- 
di büyüme hızına A B de kavuştu. 12 iken 15’e 
ulaştı. A rdından 10 ülkeyi daha haziresine kata
rak sayısı 25’e vurdu.

N ATO’nun güneyle ilişkisine gelecek olursak; 
sözgelimi İsrail -Şim on Peres’in müteaddit ifade
siyle- hem A B’ye hem de N A TO ’ya girmek isti
yor. Bunda da şaşılacak bir şey yoktur. 7 ülkenin 
katılım ının  kutlandığı sırada Brüksel’de NATO 
merkezinde İsrail’i temsel eden büyükelçi de ülke
sinin hedeflerinden b irisin in N ATO üyeliği oldu
ğunu söylemiştir. Bunda şaşılacak bir durum yok
tur. Zira N A TO ’nun 5.maddesi üyeler arasında 
kollektif savunmayı getirmektedir. Buna göre bir 
üyeye yapılan saldırı diğerlerine yapılm ış sayıla
caktır. Am a BM’n in  ilg ili maddeleri gereği, ‘Filis
tin  devleti kurulsun ve sın ırların ı N ATO askerle
ri savunsun’ denilse İsrail buna hemen itiraz ede
cektir. İsrail bu çerçevede N A TO ’dan Arapların 
hakkın ı değil sadece kendi işgalini meşrulaştırma
sını beklemekte ve üm it etmektedir.

NATO, 1995 y ılından  beri, İsrail’in  yanısıra 
Mısır ve Ürdün’le b irlikte bazı Kuzey A frika ülke
lerin in  yeraldığı a ltı Arap ülkesinin bulunduğu, 
‘Akdeniz Diyalogu’ adıyla an ılan  bir program ge
liştirmiştir. Bunun hedeflerinden birisi Arap ülke
leri ile İsrail arasında diyaloğu geliştirmektir. A na 
gaye budur. A raplarla İsrail’i İsrail lehinde birara- 
ya getirmek. Bunu yaparken de, Katar’da Katarh 
devlet adam larının söylediği gibi bloktan bloğa 
bir diyalog yok. Diyalog İsrail’in istediği ve yaptı
ğı gibi ikili ya da N ATO  ile Arap ülkeleri arasın
da teker teker; zira_ teker teker ikna daha kolay. 
Ortak müzakerelerde veya pazarlıkta blok daha 
avantajlı. M esela A rap larla İsrail arasında ilişkiler 
blok halinde olsa, İsrail Suriye’ye G olan tepele- 
ri’ni iade etmeden Ürdün bu ülkeyle ik ili ilişki ku
ramazdı. Toplu görüşmelerde karşı tarafa istekleri
ni dikte ettirmek daha güçtür. Bundan dolayı,
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1991’deki Madrid süreci İsrail yü- 
zünden sürüncemede bırakılm ıştır. 
C SIC  üyeleri Mart (2004) sonların ' 
da Ürdün’e ziyaretlerinde de Arap 
tarafıyla ikili görüşmeleri savunmuş- 
lardır. ABD bu meyanda bölge ülke-

inektedir: Terörle mücadele, İsra
il’le barış yapmak ve ABD ’nin çı
karlarım ve stratejik hedeflerini gö
zetmek ve bunlara boyun eğmek.

BOP Tamam mı, Devam mı?

BOP’u, bir seçim lik yatırım  olarak görenler, son 
nefesini vermese bile şimdiden ölü doğduğuna 
inanıyorlar; tabi iyimser olanlar da yok değil. 
BOP daha başlamadan fire vermiş ve revizyona 
girmiş bulunuyor. İstanbul zirvesine doğru ABD, 
BOP’u revize etti. Bu revizyon NATO üyeleri, 
Arap ve İslam ülkeleriyle görüşmeler ve koordi
nasyondan sonra belirlendi. Revize taslağı hazırla
yan lar planın Irak’taki son durum ve Şaron’un 
Gazze planı ışığında ideal bir girişim olm adığını 
kabul ediyorlar. ‘Ne yaparsınız, halihazırda bun
dan iyisi de can sağlığı’ demeye getiriyorlar. Ense
yi tam da karartmak istemiyorlar. El Ahram\ yazar
larından Ahmet Behçet’in de hatırlattığ ı gibi bir 
İngiliz atasözüyle meram larını anlatm aya çalış ı
yorlar ‘Sırça köşkte oturan başkasına taş atm a
sın ...” İyi de ABD bölgeye model alm aya mı yok
sa model vermeye mi geldi? İdealizmi savunan ta
rafın evi daha muhkem olm alı değil mi?

Revize taslak, “işbirliği için İstanbul Girişi
mi” adını taşıyor.2 Amaç, Ortadoğu ülkelerin in  
N ATO  ile bağlantıya geçmelerini sağlamak. T a
raflar arasında kalıcı irtibat ağları ve mekanizma
lar oluşturmak. Revize taslakta, teklif edilen re
form belgesinin Ortadoğu barışma alternatif ol
mayacağı da söyleniyor. Bu şu anlama geliyor: İs
tim  arkamdan gelsin. Yani A m erikalılar diyorlar 
ki, “Önce proje bir yol katetsin. Nasıl olsa Arap- 
İsrail barışı arkasından gelir.” Acaba öyle mi?
A ra p la r  ve  A v rııp a lıla r  da_tersini söylüyorlar.

‘Ö nce dirayetini Arap-İsrail ihtilafını çözümleme
de göster, ardından proje nasıl olsa şek illen ir’ d i
yorlar. Şaron’un p lan ına teslim olan Bush ve ek i
bi ise hiç oralı değil. B ildiklerini okuyorlar.

5 ay kadar önce G-8 ve NATO zirvesine hazır
lanmaları için Condeleezza R ice A m erikan büyü
kelçilerine Beyaz Saray antetli diplomatik insiya- 
tifi okumuş ve ‘Büyük Ortadoğu’da demokrasi için 
düğmeye basacaklarını söylemişti. T he Washington  
Post ’tan Jackson Diehl hala BOP’un öldüğüne ka
naat getirmese de Bush yönetim inin darbeleri a l
tında can çekiştiğine inanıyor. Ebu G arib’in garip 
ve çirkin fotoğrafları adeta BOP’un naaşmdaki 
son çiviler. Şaron’un yaptıkları ise işin tuzu bibe
ri. R ice gibiler de zaten yaptık ların ı nefsi müdafaa 
kabilinden görüyorlar. Bu itibarla, İskenderiye 
Kütüphanesinde BOP çerçevesinde hazırlanan re
form paketinin mimarlarından ve liberal kanattan 
Üsame Gazali Harp gibi Arap yazarlar bile Bush’a 
karşı zehir zemberek ifadeler kullanıyorlar.3

Esasen BOP’un ideolojik zeminini, BM’nin 
‘Arap İnsani Gelişme Raporu 2 0 0 2 ’ adlı raporu 
hazırladı. Bu rapor neo-con’lara malzeme ve ge
rekçe sağladı; Arap dünyasını modernize etmek 
için neo-conlara hem bir fırsat hem de ilham  kay
nağı oldu. Daha sonra raporu hazırlayan Ürdün 
asıllı BM raportörü , ‘BOP tutmaz ve geleceği yok’ 
dese bile artık ok yaydan fırladı. A tı alan Üskü
dar’ı çoktan geçti. Brzezinki ve Bernard Lewis gi
bi şahinler derhal geri kalmış Arap havzasına me
deniyet götürmek için harekete geçirici makaleler 
kaleme aldılar. Yine beyaz adam ın yükü hatırlan
dı (W hite man’s burden). Bu gibi yazarlara ve 
neo-con ekibe göre BOP’un gerekçesi işte Arap 
alem inin geri kalm ışlığı ve kendi kendisini yöne
temez hale gelmesidir. Oysa şimdi, asıl kendileri 
Irak’ı yönetilemez hale getirdiler.

BOP kavramını ilk defa Bush Haziran 2003’te

Üm ran  • Haz iran  • 2004  43



Georgia’da; yardım cısı C heney de Davos’da ikin- 
ci kez telaffuz etm iştir. Bununla da kalmayan 
Cheney BOP çerçevesinde batılı ortaklarını im
dada çağırm ıştır. F ilistin li tarihçi Es’ad Abdurrah
man projeyi büyük bir illüzyon olarak nitelem ek
tedir. Yolsuzluklarla m ü cad e l e ,  hür v e  adil seç im ler in  
icrası, istihdamın artırı lması, eğ it im v e  öğret im in  ge liş
tirilmesi, üm m il iğ in  yen ilm es i ,  kadın haklarının teşvi
ki, bütün bunlar iy i de bunları kim  yapacak? Am e
rika’n ın  yaptık ları nedeniyle söyledikleri bölge in 
sanın ın v icdan ında makes bulmamaktadır. E. Ab- 
durrahman’a göre, ABD A rapları diktatör sev
mekle suçlayadursun, kendisi farklı olarak ne yap- 
yor? Seçim le işbaşına gelen Salvador A ilende ve 
M usaddık’ın  devrilm esinde k ilit  rol oynayan 
ABD değil m idir? Demokrat liderleri devirerek 
otokratilc rejim lere kapı aralayan kendisi değil m i
dir? M üşerrefi desteklem ek bir yana Kaddafi de
mokrasiye mi geçm iştir k i tekrar onunla barışık 
hale geldiler? İslam Kerimov, B in A li, Kaddafi de
mokrat oldukları için  değil ‘evet efendimci’ ol
dukları için A B D ’nin atifetine ve desteğine nail 
oldular. Kaddafi demokrasiye değil ABD’n in  stra
tejik  çıkarlarına teslim  olmuştur. O halde A m eri
kan demokrasisi seçici, pragmatik bir demokrasi
dir. İşine geldiği gibidir. Dolayısıyla vaadleriyle 
h iç bir alakası yoktur. Bu itibarla, BOP revnâkmı 
kaybetmiştir. Türkiye uzmanı tarihçi Feroz A h 
met, Leyla Tavşanoğlu’na yaptığı değerlendirme
de Bush kazansa da kaybetse d e  B O P ’un  bittiğine 
hükmetm iştir.4 O na benzer bir ifadeyi Filistin 
asıllı siyaset b ilim ci Dr. Azzam Temim i, Wolfo- 
witz’e yakın  ek ipten  Fuad A cem i’n in  dilinden 
nakletm ektedir. T em im i’n in  aktardığına göre, Fu
ad Acem i de A BD ’nin projeyi şimdilik kağıt üze
rinde bıraksa b ile fiiliyatta rafa kaldırdığın ı söylü
yormuş.5

BOP p lan ında Irak hayati öneme haiz bulunan 
bir laboratuvar. Bu laboratuvardaki deneyler kötü 
gidiyor. Irak BOP modelinin bir uygulama a lan ı
dır. Türkiye ise b ir ikmal ve lojistik alan olarak 
belirlenmiş durumda. Bu meyanda Colin  Powell 
Pakistan, Türkiye ve ulus inşa etme tecrübesinden 
sonra Irak’ı İslam alemine model olarak takdim 
ediyor. O Powell k i savaştan önce bile müstakbel 
Irak için T ürkiye’yi bir model olarak tasarlıyordu. 
A ncak ‘ılımlı İslam’ vurgusu Türkiye’deki bazı 
kesim lerin ayağa kalkmasına yetti de arttı bile.

Türkiye’n in  nasıl bir model olacağı konusu ise hâ
lâ tartışılıyor.

NATO’nun Güneye ve 
Akdeniz’e Açılması

NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer it- 
tifak’ın Akdeniz ülkeleriyle diyaloğu derinleştir
me arayışında olduğunu, bunun da İstanbul zirve
sinde ele a lınacağ ın ı açık lad ı. ‘New Defence 
Ağanda’ isim li bir sivil toplum kuruluşunun Brük
sel’de düzenlediği konferansa, M illi Savunm a Ba
kanı Vecdi Gönül ile b irlikte katılan  Genel Sek
reter Scheffer, N ATO Genel Sekreter Yardımcısı 
Alessandro M inuto Rizzo’nun 6 Akdeniz ülkesini 
ziyaret ederek temaslarda bulunduğunu duyurdu. 
Rizzo, ‘Fazla dikkat çekm eyecek bir şekilde’, Ü r
dün, İsrail, Fas, Tunus, M oritanya’ya giderek ‘Afc- 
d en iz  d i y a l o g u n u n  n a s ı l  d e r i n l e ş e b i l e c e ğ i ’ konu
sunda müdavele-i efkarda bulunmuş. Scheffer, gö
rüşmeyi kabul eden ülkelerin , N ATO ile diyalo
gun ve işbirliğinin gelişm esini ne kadar istedikle
rini anlamaya çalıştık ların ı belirtiyor. Bunlara, 
‘nabız yoklama gezisi’ de denebilir.

NATO, 1995 yılında başlattığı ‘Barselona Sü 
reci’ çerçevesinde Akdeniz ülkeleriyle ilişkilerin i 
geliştirm eye yönelik  ça lışm aların ı sürdürüyor. 
ABD’nin ‘Büyük Ortadoğu Projesi’ çerçevesinde 
bu çalışmalara sürat kazandırmak isteyen ittifak, 
konuyu 28-29 Haziran’da yap ılacak İstanbul zir
vesinde ayrın tılı olarak ele alm ayı planlıyor. N A 
TO, Akdeniz ülkeleriyle özellikle sa vunm a  r e fo rm 
ları, terörizmle m ü ca d e l e  v e  ordular arası o p e ra s y on 
lar konularında işb irliğ i hedefliyor. A ncak, 
ABD’nin BOP plan ı Akdeniz ülkelerinde tered
dütlü ve şüpheci bir yaklaşım la karşılanıyor. N A 
TO Genel Sekreteri Scheffer, bu önemli projenin 
ancak sözkonusu ü lkelerin  desteğinin sağlanması 
ile mümkün olabileceğinin a ltın ı çiziyor. NATO 
Genel Sekreter Yardımcısı Rizzo ile görüşmeyi 
reddeden Mısır, İttifak’ın Ortadoğu ülkelerinde 
siyasi reformlar alan ında oynayacağı bir rol olm a
dığı görüşünü savunuyor. Yani N A TO ’nun siyasi 
veya askeri olarak bölgeye girmesine karşı çıkıyor. 
Bu bağlamda Mısır Dışişleri Bakanı Ahm et M a
hir, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı ile görüş
meyi reddettiklerini bildirirken, ‘M ısır’ın uzun sü
redir reformlar yaptığını, bu alanda yardımlara
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açık olduğunu ancak kimseden talim at almayı ka
bul etm eyeceğini’ söyledi.

1949 y ılında kurulan N ATO yoluna bu şekil
de devam ederken karşı ağırlığı Varşova Paktı 
çoktan tarihe karıştı. Şimdi NATO İstanbul’da 
yeni yüzüyle kendisin i gösterecek. Bu yeni yüzün- 
de sadece m ilitarizm  yok. S iyaset de var. NATU 
bundan böyle çift şapkalı oluyor. Yeni NATO 
diplomatik eld ivenler de giyecek. El A hram  gaze
tesinden Said  Ellavendi’n in  yorumuna göre, N A 
TO’nun n ihai hedefi BM’n in yerin i almak. Böyle- 
ce ABD yer yer ters düştüğü BM’den kurtularak 
NATO üzerinden dünya hakim iyetin i tesis ede
cek. BOP üzerinden Yeni Dünya Düzeni için NA- 
TO’yu araç o larak kullanacak. Yeniden yapılan
ma arefesinde N A TO ’nun yeni konsepti, terö
rizm, kitle imha silahlan, haydut devletler, ya
sadışı göç ve yasadışı ticaretle mücaele etmek 
olarak belirleniyor. Böylelikle ABD, NATO vası
tasıyla dünyayı pençelerinin arasına alm ak istiyor. 
NATO’nun yen i misyonunda veya yapılanm asın
da SSC B ’nin yerin i genellikle İslam ülkelerinden 
oluşan haydut devletler (rogue states), SSC B ’nin 
nükleer silah ların ın  yerini de diğer çeşidinden 
(kimyasal ve biyolojik ) k itle imha silahları alıyor. 
Yeni NATO soğuk savaş dönemindeki gibi dışarı
da kesif asker bulundurmak yerine çevik ve erken 
müdahale güçleri ve bunun için  de önkarakollar 
veya üsler bulunduracak. Yoğun lojistik destekle 
birlikte istediği noktaya ulaşabilecek ve istediği 
hedefleri vurabilecek. Operasyonların kolaylaştı- 
rılabilmesi için  de Ortadoğu ülkeleriyle kalıcı iliş
k iler tesis etm eye ve bunu yürütecek mekanizma
lar kurmaya ve geliştirmeye çalışıyor. Bunun fikri 
altyapısını oluşturma babından İstanbul NATO 
toplantısından önce K atarda yerel RAND’ın in- 
siyatifiyle N ATO ile Körfez ülkeleri arasında iliş
kiler masaya yatırıld ı. Katar bu toplantıya evsa- 
hipliği yaptı. Soğuk savaş döneminde NATO kol- 
lektif savunma yükümlülüğü nedeniyle alan  dışı
na kaymıyordu. 5 .madde hükmünce kollektif sa
vunmayı önceliyordu ama artık ne eski şartlar ne 
de eski bakış açısı var. A fganistan’la zaten alan dı- 
şma kaymış bulunuyor. -N ATO kurum

Fransa ve A lm anya gibi ülkelerin itirazlarıyla kar
şılaştı. V elhasıl NATO yeni şekliyle kollektif sa
vunma mekanizması olm aktan ziyade kollektif 
sömürgeciliğin askeri şemsiyesi olmaya doğru 
ilerliyor. Yayılma arayışında olan NATO, kendi
sine Körfez’de Katar gibi müttefikler bulabiliyor. 
Katar NATO ile KİK’in buluşma noktası haline 
geldi. Katar’da yapılan toplantıda, İran ve Ş ii ya
yılm acılığ ına karşı N ATO ’nun üstlenebileceği 
görevler ile Irak’m parçalanması durumunda N A 
TO’nun misyonu tartışıldı.

Bu arada BOP ve N ATO içinde Türkiye’n in  
yeri konusunda Bedreddin Dalan, Star gazetesine 
şunları söyledi: “ABD ile Ortadoğu rejim leri ara
sına neden kara kedi girdi? Demek ki bu yönetim
ler eskidi. İhtiyaca cevap veremez hale geldi. H al
kın kendisi değiştirirse kontrolden çıkar. O halde 
kontrollü bir değişim lazım. Büyük Ortadoğu Pro
jesi bu eskimiş yönetim leri kontrol altında yen ile
mek istiyor. A ncak Türkiye’n in  aktif olarak iç in 
de yer almadığı bir projenin başarı şansı yoktur.”6 

BOP’u içi boş bir kitaba benzeten neo-con 
ekipten CFR üyesi W alter Russell Meade Türki
ye’ n in  rolü ile a lakalı o larak şunları kaydediyor: 
“ABD için Türkiye yegane ülke. Soğuş savaş dö
neminde Türkiye stratejim izin mihrak noktasıydı. 
11 Eylül’den sonra büyük ihtim alle Ortadoğu b i
zim stratejik odak noktamız oldu. Prof. B.Lewis’in 
‘Ortadoğu’daki tek Avrupa ülkesi’ olarak tanım la
dığı Türkiye şu açıdan yegane; çünkü soğuk savaş 
döneminden beri bunca yıld ır ABD için stratejik 
önemi hiç azalmadan artarak süren tek ülke. Tür
kiye, NATO, İslam ve demokrasi zirvelerine evsa- 
hipliğ i yapıyor. Türkiye, dostluğu ve yardımı, 
ABD için hayati önem arzeden bir ülkedir.”7 

Araplar reformlarla alakalı olarak G-8 zirvesi
ne taktim edilmek üzere bir planı 22-23 Mayıs 
2004 tarih leri arasında Tunus’ta yapılan Arap zir
vesinde gündeme aldılar. Bu çalışmalar aslında 
M art ayı içinde yapılacaktı, lâk in  Bin A li’n in  g i
rişim iyle akim kaldı. Arap B irliği’n in  S iv il İşler
den Sorumlu Komisyon Başkanı Tahir el Mısri 
A rapların reform paketini NATO zirvesinden ön- 

olarak------ ce ABD’de yapılacak olan G -8 zirvesine yetiştire-
Irak’ta olmasa bile üyelerinin çoğunluğu fiilen  iş
gal güçlerin in yanında asker bulunduruyor. Türki
ye’n in  sınır olması hasebiyle 5 .madde itibarıyla 
kollektif savunma gündeme gelse de Belçika,

çeklerini söyledi. G-8 zirvesinde Araplarla alakalı 
olarak 'Sizinle Nasıl Ortak Olabiliriz’ başlıklı bir 
bildiri yayınlayacak. A raplar hala reformun dıştan 
dayatma ile değil içten gelmesi gerektiğini savu
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nuyorlar. T ah ir e l M ısri’ye göre Arap zirvesinde 
benimsenen kararlarla ABD’nin G-8 zirvesine su- 
nacağı belge harm anlanacak ve ortak bir metin 
haline getirilecek .8

Paketler Açılıyor

BOP ve Tunus zirvesiçerçcvesinde Sabah Yayın 
Yönetmeni Erdal Şafak şunları yazıyor: “BOP bir 
tesbitten yola çık ıyor: ‘Ortadoğu totaliter rejim le
rin, umutsuzluğun ve öfkenin pençesinde olduk
ça, ABD ve m üttefiklerin in  güvenliğini tehdit 
eden insanlar v e  akım lar üretmeye devam ede
cek .’ Çözüm? İslam dünyasını dönüştürmek. Tüm 
bu reformlar iç in  önerilen çözümler siyasal, eko
nomik ve strate jik  paketlerde 
toplandı. İlk iki paket 10 Ha- 
ziran ’da A BD ’n in  Georgia 
eyaletinde to p lan acak  G-8 
zirvesinde ele a lınacak . Gü
venlikle ilg ili tek liflerin  ya da 
p lan ların  yer a ld ığ ı stratejik 
paket ise 28-29 Haziran’da İs
tanbu l’da yap ılacak  NATO 
zirvesinde tartışılacak . Arap 
ü lke ler i yönetim lerinden  
BOP’a yoğun e leştiriler geldi 
Başlıcaları şöyle: Dıştan da 
yatm alarla reform olmaz 
BOP hazırlanırken bize dam 
şılmadı. Ü lke lerin  siyasi, sos 
yal, kültürel ve tarih i farkl 
ABD’n in F ilistin-İsrail sorununu çözmede çaresiz
liğ in in  gizlenm esi amaçlanıyor. Irak savaşının 
gayrı meşruluğu maskelenmek isteniyor. BOP böl
gede ABD hegem onyasını pekiştirmenin aracı 
olarak tasarlandı. Sonunda Bush A B ’nin bastır
masıyla A rap lar’ın alternatif plan hazırlamasını 
kabul etti. İşte Arapların G-8’e sunulacak 13 
maddelik p lan ı Tunus’daki Arap zirvesine takdim 
edildi. İşte başlıcaları:

lıkları gözetilmedi.

* Siyasi, ekonomik, sosyal ve eğitime dair reformların 
sürdürülmesi ve  daha da yoğunlaştırılması.

* Demokrasinin ve şuranın temellerini derinleştir
mek. Siyasi katılım  alanının genişletilmesi. Eşitlik 
ve adaleti sağlayacak, insan hakları ve ifade hürri
yetine saygı gösterilmesi.

* Ekonomik ve  sosyal ve insani gelişme strateji hazır

lanacak ve yoksulluk ve cehaletle mücadele edile
cek ve çevre ve istihdam ve sağlık sorunlarına 
önem verilecek.
İlmi ve teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek 
için eğitim sisteminde reform yapılacak. Bilginin 
temelleri geliştirilecek.
Kadının toplumdaki konum unu iyileştirilecek, 
hakları artırılacak, siyasi, ekonomik ve sosyal ve 
kültürel hayata katılımı teşvik edilecek.
Hoşgörü değerlerinin benimsenmesi, dinler ve kül
türler arasında diyalog kültürünü yerleştirmek, 
uluslar arasında dayanışma, işbirliği ve uzlaşma de
ğerlerinin yayılması için çaba harcanması.
Terörün her çeşidiyle mücadele edilecek, terör ör
gütlerini ve şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmak 
için uluslararası toplumla işbirliğini artırmak. Kara 

para aklama, uyuşturucu ticareti 
ve organize suçlarla savaşmak.
* Ekonomik reformları hız
landıracak, büyüme hızını artr- 
mak, özel sektörü geliştirmek, ti
careti serbestileaştirmek ve dev
let kurumlarım yenilemek için 
gerekli düzenlemelerin yapılma- 
sı.”9

A deta BOP adına Arapla- 
ra ant hazırlatan A m erikan 
yönetim i Tunus zirvesi sırasın
da onlardan önemli bir jest 
koparmayı da başardı. Şaron 
Refah kentinde katliam ın zir
vesinde iken (zirve günü ölen

lerin sayısı 57’ye yükselm işti) Arap liderleri ilk 
defa F ilistin lilerin  İsrailli s iv illeri öldürmesini k ı
nadılar.10 Bush G-8 zirvesine en az 5 Arap lideri
ni davet etti. Bunlar, S .A rabistan, Mısır, Ürdün, 
Fas ve Yemen.11 Buna ilaveten  kim i haberlerde 
Bahreyn ve Katar em irlerin in de adı geçiyor. Bu
nunla b irlikte Bin A li ’n in  de katılm ayacağı belir
tilen zirve daveti M ısır Lideri Mübarek tarafından 
geri çevrildi.

ABD’n in  başı Irak’ta ve Afganistan’da fena 
halde sıkışınca, bir yandan N A TO ’yu diğer yan
dan da-BM ’yi devreye sokmaya çalışıyor. NATO, 
İSAF adı altında Afganistan’da sorumluluk alm a
ya angaje edildi. Halbuki Afganistan NATO için 
kapsam dışı kalmaktaydı. ABD zorlamasıyla Afga
nistan’da N ATO ’nun beşinci maddesi işletilm iş
tir. Bugün aynı şeyi Irak’ta da yapmaya çalışm ak
tadır.12 BM ve N ATO ’nun iki sorunlu bölgede
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görev üstlenmesi ABD üzerinden, başkanlık se
çim leri yaklaşırken, yükünü hafifletmesi tasarla
nıyor. Bunun 30 Haziran’da Irak’ta yetki devriyle 
yakın alakası var. Haziran sonlarında İstanbul’da 
yap ılacak NATO zirvesi bütün bu girişimler için 
uygun vasatı oluşturacak. ABD’nin Türkiye’ye

çabalarını sürdürüyor. İttifak, yeni varlık gerekçe
lerin i belirleyerek kendisini yeniden tanım lam aya 
hazırlanıyor. Bu nedenle, NATO’nun İstanbul 
zirvesi, Ekim 2003’te Prag’da toplanan konferans
tan sonra, İttifakın Soğuk Savaş sonrasındaki en 
önemli toplantısı olacak. Daha da önemlisi “Yeni

vermek istediği yeni rol için Türkiye’de bir mer
kez kurulması da gündemde. Buradan BOP için 
eşgüdüm sağlanacak. Bu merkez muhtemelen İz
m ir’de kurulacak. Buradan hem demokratikleşme 
süreci hem de güvenlik meseleleri takip edilecek. 
A yrıca buradan Irak ve A fganistan’daki mücade
leye lojistik ve ikmal desteği sağlanması da tasar
lanıyor. Bu planla ilg ili en detaylı değerlendirme
yi BİA ’dan Merdan Yanardağ yapmış bulunuyor.

Yeni NATO İstanbul’da Kuruluyor

Bu hususta Yanardağ şunları yazıyor: “ABD Baş
kan ı George W . Bush ve İngiltere Başbakanı 
Tony Blair, 15-20 Kasım 2003 tarihlerinde İstan
bul’daki sinagoglara, İngiliz Konsolosluğu’na ve 
Yahudi sermayesi ağ ırlık lı HSBC isimli İngiliz 
bankasına yapılan saldırılardan birkaç saat sonra, 
b irlikte kam eraların karşısına geçip Türkiye’yi 
“Küresel teröre karşı savaşta cephe ülkesi” ilan  et
tiler. Bu tanım lam anın arkasında yatan politik 
değerlendirme önemlidir. Çünkü, ABD’nin diplo
m atik jargonunda “küresel terör” ile “radikal İs
lam” aynı anlam a gelmektedir. Bu durumda, Bush 
ve B lair’in  yeni tanım ına göre Türkiye, “Radikal 
İs lam ’a  karşı savaşırı c e p h e  ülkesi” olmaktadır. İs
tanbul’da patlayan bombaların, Türkiye’n in  küre
sel düzen içindeki yerin in  tanım lanması için ak
tüel bir gerekçe oluşturduğu anlaşılıyor. Hem 
ABD hem  de Batı A vrupa’daki amerikancı güçler, 
Türkiye için yen i bir rol biçmeye hazırlanıyor. 
Türkiye’ye, “ılımlı İslam” ile radikal İslam’ın 
kapışacağı bir test alanı olarak bakılıyor. Çünkü 
Batı, A tlan tik  ötesi ve berisiyle kendisine yönelik 
küresel bir tehdit olarak algılad ığ ı radikal İslam’a 
karşı çözümü, giderek artan oranda, ılım lı İslam’ı 
güçlendirmekte arıyor.

İşte, tam da bu tarihsel dönemeçte, 28-29 Ha-

N ATO” İstanbul’da kurulacak. Yeni görev tan ı
mı ve tehdit değerlendirmesinin de yapılacağı bu 
toplantıda NATO, daha önce “Akdeniz Diyalo
gu” ismini verdiği sın ırlı yayılm a siyasetini geliş
tirmeyi; “doğu ve güney coğrafyasını” içine alan 
yeni bir genişleme stratejisi oluşturmayı hedefle
yecek. Başka bir an latım la, ABD’nin Büyük Orta
doğu Projesi’ne paralel olarak geliştirilen ve Ku
zey A frika’dan Orta A sya’ya kadar uzanan bir a la
n ı hedefleyen “Geniş Bölgesel Diyalog” konsep- 
ti, İstanbul zirvesinde karara dönüşecek. NA- 
TO ’nun genişleme alan ı olarak tarif edilen yeni 
bölge, büyük ölçüde bir İslam coğrafyasıdır. Dola
yısıyla, bu bölgenin yeniden yapılandırılm asında
ki k ilit kavram ın “ılımlı İslam” olacağını kestir
mek güç değil. BOP’un taşıyıcısı olacağı anlaşılan 
“ılım lı İslam” stratejin in  nasıl uygulanacağı da İs
tanbul zirvesinde tartışılan konular arasında yer 
alacak. Bu anlamda İstanbul zirvesi, ABD’n in  21. 
Yüzyılda küresel egemenlik stratejisini oluşturan 
“Yeni Amerikan Yüzyriı Projesi”nin bir alt siste
mi olan BOP’un, ittifak siyasetine dönüştürülme 
girişim ine sahne olacak. İttifakın, 2003 Prag zir
vesinde oluşturduğu Acil Müdahale G ücü’nün 
geliştirilm esin in  de gündeme alınacağı İstan
bul’da, tartışılacak bir başka önemli konu ise 
ABD’nin uyguladığı “önleyici saldırı doktrini”.

Görüldüğü gibi, zirvenin gündem başlıkları b i
le, bu savaş örgütünün yeniden yapılanm aya h a
zırlandığını açıkça ortaya koyuyor. Aslında, N A 
TO’nun dönüştürülmesi ve yeniden tanım lanm a
sı girişimi yeni değil. ABD’nin NATO nezdinde- 
ki büyükelçisi N icholas Burns, daha 19 Ekim 
2003’de Prag’da toplanan konferanstaki konuş
masında N A TO ’nun geleceğinin “krizlere el koy
mak ve cevap vermek” olduğunu da belirterek, ye
n i yapılanm anın Avrupa ve Amerika için tehdit 
oluşturan “Orta ve Güney A sya’da, Ortadoğu ve

ziran 2004 tarih lerinde İstanbul’da toplanacak Kuzey A frika’da yer alan  ülkelere yapılacak ope-
N ATO zirvesinin önemi artıyor. Çünkü, son ge
nişlem e dalgasıyla 26 üyeli küresel bir savaş örgü
tüne dönüşecek olan NATO, 11 Eylül’den sonra 
ABD’n in  yönlendirm esiyle başlattığı dönüşüm

rasyonlara” göre şek illeneceğin i vurguluyor. 
Burns, İstanbul zirvesinin önemini de şöyle belir
tiyor: “İstanbul zirvesine hazırlanırken -ki İstanbul 
zirve için u y gun  bir yerdir- bir adım atmamız gerekti
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ğ in e  inan ıyo ruz■ N A T O ’nun  gen iş lemesin i sad ec e  
‘Akdeniz D iya lo gu ’ ile değil, Kafkasya v e  Orta Asya  
ile birlikte d ü şünm e l iy iz .”

Yeni N AT O  Merkezi İzmir Olacak

Peki, eğer N A T O  ağırlık  merkezini Batı A vru
pa’dan doğu ve güneye, başka bir anlatım la Büyük 
Ortadoğu’ya kaydıracaksa, ittifakın  yeni askeri ve 
politik merkezi neresi olacak? Soğuk Savaş döne- 
mi boyunca B elç ika ’n ın  Başkenti Brüksel’de bu
lunan NATO A na Karargâhı güncel ihtiyaçları 
karşılayabilir m i? Bu sorular önemli. Çünkü, bu 
sorunun cevabı T ürk iye ’n in  ABD ve NATO’nun 
yen i stratejik yönelim inde oynayacağı rolün n ite
liğ i ve çapı hakkında da bir fikir verecek.

A slında Yeni N ATO  karargâhının nerede ku
rulacağını, 5 N isan  2004 tarihinde İzmir Ege Üni- 
versitesi’ndeki b ir uluslararası panelde konuşan, 
ittifakın Güneydoğu Avrupa masası yöneticilerin
den Stefani Babst açıkça söylemişti: “NATO’nun  
yen i  güvenlik  m i s y o n u  ABD’nin Büyük Ortadoğu  
planını i ç e r iy o r  v e  bu  paralelde Belçika dışında, bura
da, Türk iye ’d e  ikinci bir ıls.se ihtiyaç var. İzmir’in üs 
olmasını i s t iyo ruz• NATO, Büyük Ortadoğu ile 
ilişkilerini düzenlemek için Türkiye’de İzmir’i 
merkez olarak kullanmalıdır.” Babst, Belçika’da 
bulunan ana karargâh la “paralel” faaliyet yürüte
cek, diğef bir deyişle onunla eşdeğer düzeye ve 
ağırlığa sahip ik in c i bir “NATO üssü” kurulması 
gerektiğine işaret ediyor. Bu planlam ayı, N A 
TO ’nun yeni görev tanım ı ve tehdit algılamasıyla 
birlikte değerlendirdiğim izde, İzmir’in paralel bir 
üs olm aktan da öteye, ana karargâh olmasının ta
sarlandığı açıktır. Eğer, “Geniş Bölgesel Diyalog” 
un hedefi doğuya ve güneye doğru açılmak, bu 
coğrafyadaki ü lkelerin  -ki sayısı 22’dir- siyasal ve 
toplumsal bakım dan yeniden yapılandırılm asını 
gerçekleştirmek ise, asıl merkezin İzmir değilse bi
le Türkiye’de o lacağı da bellidir.

Neden İzmir ya da Türkiye? Çünkü Türkiye, 
ittifak içinde N A TO  üyesi olmanın ötesine geçen 
tek ülke konumunda. Türkiye, hem Akdeniz hem 
Ortadoğu hem Balkan hem de bir Kafkasya ülkesi 
olmak gibi “özel” bir konuma sahip. Dahası, kültü- 
rel ve siyasal ilişk ileri Orta A sya’nın derinliklerine 
kadar uzanan ve en önemlisi Avrasya’nın merkez 
ülkesi olmak gibi bir jeopolitiğe sahip. Ancak, 
Türkiye’nin önemi sadece coğrafyasından kaynak

lanmıyor; aynı zamanda içinde bulunduğu bölge
deki en güçlü orduya, en gelişkin ekonomiye ve en 
büyük tarihi birikime (imparatorluk varisi) sahip 
olmasından kaynaklanıyor. A yrıca unutmamak 
gerekiyor ki, Büyük Ortadoğu Projesi’n in  yaşama 
geçirilmesinde belirleyici etabı oluşturacak “ılımlı 
İslam” siyasetinin “model” ülkesi de Türkiye. Ve 
unutmamak gerekiyor ki, yine bu proje kapmasın
da düşünülmesi gereken A dalet ve Kalkınma Par
tisi de söz konusu “model” için son derece uygun 
özelliklere sahip. AKP yönetimi, hem kadim h e
deflerine ulaşmasını sağlayarak tabanını tatm in 
edecek hem de ABD’nin küresel ölçekteki strate
jik  ihtiyaçların ı karşılayacak düşük yoğunluklu bir 
islamizasyon ham lesi için, ‘dış ve iç dinam iklerin 
tarihte ilk kez örtüştüğünü’ düşünüyor.”13

Arapların Tunus’da zirvede almış oldukları ka
rarlar arasında yeralan dinlerarası diyalog vs. gibi 
etk in lik lerin  de (Abant/Washington gibi) BOP 
çerçevesinde yapıld ığını anlaşılm aktadır. Bu bağ
lamda önce Lübnan’da ardından da Fas’da Mu- 
hammed Arkun gibi tanınmış sim aların önderlik 
ettiği bir takım faaliyetler bu türdendir. Fas’da 31 
Mayıs ve 3 Haziran günleri arasında yap ılan  D ün
ya İmamlar ve Hahamlar Konseyi toplantısı 
BOP’un fikri altyapısın ı olgunlaştırma girişim le
rinden birisidir. Faslı araştırmacı Mustafa Halfi 
böyle bir toplantın ın Fas’da yapılm asını BOP çer
çevesinde istenilen reformlara bağlam aktadır.14

Bush’un Irak’ın Zaire’den uranyum aldığına 
dair yalan ların ı ortaya çıkaran ve bunu gazeteler
de yazmaktan çekinm eyen Josef W illson, Irak’a 
saldırı p lan ın ın  Afganistan’dan önce BOP çerçe
vesinde yapıld ığını söylüyor. Bununla birlikte bu 
yöntemle projenin akim kalm aya mahkum oldu
ğunu da beyan ediyor.15 ■

Dipnotlar:
1 -El K ud s e l A rabi ga z e te s i , 10/05/2003
2 'E l H ayat ga z e te s i , 4/5/2004 
3 'W ash in g ton  P ost, 10 M ayıs 2004 
4 -Y eni A sya  ga z etes i, Ilım lı İslam, 6/4/2004 
5 'C u m a  d ergisi, 23-29 N isan 2004 
6 'S ta r ga z e t e s in i 7 M ayıs 2004 
7'C u m h u r iy e t ga z etes i, 25 N isan 2004
8-A  start on Democracy, T h e W ash in gton  P o st, 28 nisan  2004
9-Bu da A rap ların  BOP’u, Erdal Şafak, Sabah ga z e te s i , 23/5/2004
10-EI K ud s e l  A rabi, 22/5/2005 

-1-1-EL H aya t ga z e te s i , 23/5/2004
12-Füsun Türkm en, Zam an gaz etes i, 03/04/2004
13- M erdan Yanardağ, BİA H aber M erkezi 22/05/2004
14-Eİ K uds e l A rabi, 15/5/2005
1 5-el K uds e l Arabi ga z e te s i 22/5/2004
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TÜRKİYE BOP VE YENİ NATO 
KUŞATMASINDA

Açıkoturum:
Yöneten: Abdullah YILDIZ 

Konuşanlar: Dilaver DEMİRAĞ, İbrahim KARAGÜL, Cevat ÖZKAYA

Abdullah Yıldız: Efendim hepiniz hoş geldi- 
niz. Bu sayıdaki tartışmamızın ana başlığı Yeni 
NATO ve BOP. Bildiğiniz gibi Haziran sonunda 
İstanbul’da NATO zirvesi toplanıyor. Biz zirve 
öncesinde Ü m r a n  okuyucuları için geçmişten ge- 
leceğe uzanan bir perspektif çizebilir miyiz? Istan- 
bul’da masaya yatırılm ası muhtemel tartışma ko
nuları neler olabilir? Zirveden sonra ne gibi geliş
meler yaşanabilir? N ATO zirvesi Türkiye’n in  dış 
politikasına, hatta iç politikasına nasıl yansır? Bu 
çerçevede zirvede gündeme getirilmesine kesin 
gözüyle bakılan Büyük Ortadoğu Projesi de ister 
istemez müzakeremizin konusu olacak.

Dilerseniz, müzakeremize önce kısa bir yakın 
tarih turu yaparak başlayalım . Zira, Yeni NA- 
TO ’yu ve BOP’u anlam ak için son on y ılları h a
tırlamak ve dünyamızın iki kutupluluktan tek ku

tupluluğa nasıl evrildiğini gözden geçirmek duru
mundayız. 1990'larda Sovyetlerin çöküşü ve du
varların  y ık ılm asıyla beraber 1991’de N ATO 
konseptinin değişmesi, çok önemli bir kırılm a 
noktası. Dolayısıyla NATO’daki konsept değişik
liğ in i iyi etüt etmeliyiz. Soğuk Savaş’m sona er
m esin in ardından sıkça telaffuz ed ilen  “Y en i  
D ü n y a  D ü z en i”  ve “Y en i  S oğuk  S a v a ş”  gibi kav- 
ramsallaştırm aları tekrar irdelemeliyiz.

Kısaca, 1990’lardan 2000’lere ve 11 Eylül’e bir 
yak ın  tarih turu yapmak faydalı olur diye düşünü
yorum ve bu turu ilk olarak İbrahim K aragülle 
başlatalım  diyorum. Buyurun İbrahim Bey.

İbrahim Karagül: Şimdi, “Soğuk Savaş” döne
minden sonra yeni bir dünyanın kuruluşuna ta
n ık lık  ediyoruz. I. Dünya Savaşı açısından düşü
nürsek, şu an ikinci bir dizayn operasyonu yaşıyo

Um ran  ■ Haziran ■2004 49



KAPAK

ruz. I. Dünya Savaşından sonra 
yeni bir küresel sistem oluşturul
muştu. Şim ki ik inci aşamadayız.
NATO merkezli düşündüğümüz
de 89-90’da Sovyetlerin yık ılm a
sıyla I. Dünya Savaşında oluşan 
güç dengesi ortadan kald ıktan 
sonra NATO da işlevsiz hale gel
di. A tlan tik  - Transatlantik yap ı
yı belirleyen, tanım layan tehdit 
ve tehdit değerlendirmeleri orta
dan kalktı. Batı’m n Yeni Dünya 
Düzeni’n i oluşturması yönünde 
ilke leri, önce lik le ri değişmeye 
başladı. N A TO  Soğuk Savaş 
sonrasında yen iden  yap ıland ı; 
şimdi ik inci kez yeniden yap ılan
dırılıyor. B irinci yeniden yap ı
lanma Sovyetlerin  çöküşünden 
sonra başladı. N ATO  genişleme 
takvim i uyguladı. Bu genişlemede Soğuk Savaş 
döneminden farklı olarak Doğu Avrupa ve Bal
kanlar, U krayna gibi Karadeniz’i çevreleyen ve 
Güney Kafkaslara oradan da Hazar çevresine doğ
ru genişletilen bölgelerde kanat ülkeler oluşturul
du. ik inci o larak da güneye ve Doğu Akreniz’e, 
Kuzey Afrika ü lkelerin i de kapsayacak bir şekilde 
genişleme planlandı; her ne kadar o anlamda so
mut bir gelişme olmadıysa da. Böylece N ATO ’da 
iki kanatlı bir genişleme programı uygulandı. Bu 
aslında A m erika’n ın  o zam anlar daha netleşm e
yen dış politika tezleriyle örtüşen bir genişleme 
haritasıydı. Bu m invalde ABD “barış için ortak
lık” projeleri geliştirdi. Orta A sya ülkeleri için, 
Doğu Avrupa için, özellikle U krayna ve Güney 
Kafkasya için. Ve Doğu Akdeniz için..

NATO için ilk  değişim, Soğuk Savaş’tan son
ra ilk yeniden yapılandırm a programıydı. Bu deği
şiklik ve N ATO ’nun genişleme perspektifi, Soğuk 
Savaş’tan sonra dünyanın daha doğrusu Am eri
ka’n ın tehdit algılam alarına paralel bir şekilde be
lirlenm işti. Hatırlarsanız, 1990’lardan özellikle 
1991’deki Körfez savaşından sonra yen i tehdit de
ğerlendirmeleri kamuoyunda açık  bir şekilde tar
tışıldı. Bu konuda güvenlik konseptini ilk  değişti- 

_ten_de N ATO oldu. Yani İslam ’ın Komünizm’in 
yerine yen i bir tehdit olarak ilan edilmesinden 
sonra ilk  kez N ATO ’nun güvenlik doktrininde

İbrahim  Karagül

değ işik lik ler yap ıld ı. A rd ından 
başka ü lkelerin  güvenlik konsept- 
lerinde değişiklikler yapıldı. “İs
lam  tehdidi” yeni küresel sistem 
;İçin=iiSovyet^ tehd id i”n in  yerine 
kondu. Böyle bir süreç izledik, 
1990-1995 arasında..

Y ıldız: Yani, ABD ve Batı’daki 
tehdit algılam asının değişmesiyle 
N ATO ’nun yeniden yapılanması 
ve yayılm a alan ın ın  değişmesi ara
sında bir paralellikten söz ediyor
sunuz...

K aragül: Evet, N ATO buna 
göre yeniden yapılandırıldı aslın
da. Yani N ATO Soğuk Savaş dö
neminde nasıl Sovyet tehdidine 
karşı kuruldu ve görevini ifa ettiy
se, merkez güçler için yeni yapılan
ma da yeni tehdit algılam asına pa

ralel bir şekilde gelişti. Ve A m erika’n ın  yayılm a 
ilgi a lan ına doğru N ATO ’nun genişleme haritası 
şekillendirildi. Birbirlerine tamamen paralel olan 
bu gelişm elerin merkezinde Amerika, İngiltere ve 
bugün “A nti-A m erikan” cephe olarak Ortadoğu- 
da d ikkatle izlediğimiz ve yeni bir süreç başlatan 
diğer güçler vardı. Sedece bu değil. Anglo- Am e
rika’n ın  dışında olan bütün Avrupa ülkelerinde, 
Rusya’da, Ortadoğu ülkelerinde güvenlik kon- 
septleri değişti. Bir anlamda uluslararası bir kon
sensüs oluşturuldu. Sanki, Arap ülkeleri dahil, İs- 
lam ’m tehdit olarak ilan  edilmesi konusunda kü
resel güçlerle tam bir işbirliği içerisinde oldular. 
Türkiye de bu anlamda tam bir işbirliği içerisinde 
oldu. Özellikle Soğuk Savaş döneminde Am eri
ka ’n ın  desteğiyle ayakta duran iktidarlar “radikal 
İslam”m tehdit olduğunu kabul ve ilan  ettiler. Bu 
konuda merkez ülkelerin projeleriyle yerel güçle
rin, çevre ü lkelerin  beklentileri birbiriyle uyumlu 
hale geldi. Bir koalisyon, oluştu adeta. İslam’ın 
küresel tehd it ilan  edilmesinde çoğu ülkenin pa
yı var; Türkiye’n in  de var. Başbakan Tansu Ç iller 
İ995’te A m erika’ya gittiğinde “E¡izi d estek lemezse
niz İslamcılar g e l i r .” demişti.

Yıldız: 96 ’da da M illi Askeri Stratejik  Kon- 
sept(M ASK ) değiştirilm iş ve “irtica” yani İslam 
“ 1^ tehd it” ilan  edilmişti—

K aragül: Tabi k i bunlar N ATO çerçevesinde

50 Ümran ■ Haziran  ■2004



TÜRKİYE BOP VE YENİ NATO KUŞATMASINDA / AÇIKOTURUM

değişti. 1995’lere kadar, İslam tehdidine göre gü
ven lik  ve istihbarat anlamında, diplomatik, entel- 
lektüel anlamda bir tartışma başladı. Kitaplar ya
y ın land ı, makaleler yazıldı, küresel düzeyde bir 
kamuoyu oluşturuldu. “İslam ” ve “terör”ü yanya- 
na getirm e konusunda maalesef şu an için başarılı 
olduklarım  görüyoruz. V e  ~1995 “1997 Herde anti 
terör merkezleri kurdular, Orta A sya’dan Ortado
ğu’ya kadar. S ırf bunun için özellikle Türk-lsrail 
ekseni oluşturuldu. A m erika’n ın  bugünkü Büyük 
Ortadoğu Projesi’ne zemin hazırlamak için..

V e sonra Türkiye’de 28 Şubat yaşandı, bu teh 
dit algılam aları çerçevresinde. Bu arada Özbekis
tan ’dan Tunus’a kadar Islami hareketlere karşı 
çok geniş çapta operasyonlar yürütüldü. Böyle bir 
ortamda Türkiye - İsrail - Ürdün ekseni oluşturul
du..

Kısaca, “ İ s la m  t e h d i d i”ne karşı NATO’nun 
yen iden yapılanması ile sözkonusu genişleme p la
n ı paralellik  arzetti.

Türkiye “Soğuk Savaş” döneminde Sovyet 
tehdidine karşı A tlan tik  İttifakı içinde bir “k a 
n at” rolü oynamıştı. 1990-2000 y ılı arasında Tür
k iye, bölgede Batı’nm  yanında stratejik değerini 
İslam tehdidine göre yeniden tanım ladı. Türkiye, 
N A T O ’nun konsept değişimine paralel bir şek il
de Türk-İsrail ekseniyle güçlendirilerek, batın ın 
gözünde kendisine yeni bir stratejik değer atfetti; 
bu anlam da da çok etkin roller üstlendi. Endonez
ya ’dan Kuzey A frika’ya kadar Amerika-İsrail-İn- 
giltere üçlüsünün bölgesel operasyonlarında çok 
etk in  rol oynadı Türkiye. Bu konuda Amerika 
ad ına başarılı çalışm alar yaptı.

Y ıld ız: Peki, bu çalışmalar uzun vadede Türki
ye’n in  kendi kuyusunu kazması anlam ına gelm i
yor mu?

K aragül: Tabi ki. Türk-İsrail ekseni o anlam 
da İran, Irak, Suriye’yi istikrarsızlaştırmayı hedef 
a lan  bir eksendi. Bu ülkelerin istikrarsızlaşması 
T ürk iye ’n in  de istikrarsızlaşması demek. Yani 
T ürkiye’n in kendine göre PKK gibi gerekçeleri de 
vardı ama temelde Amerika-İngiltere-İsrail cep
hesin in  bugün tüm İslam dünyasına yapmaya ça
lıştığ ı şeyi o zaman, Ortadoğu üzerinde yapmayı

1990’dan 2000’li yıllara kadar aslında Am eri
ka ’n ın  tehdit algılamasına paralel bir şekilde ge
nişleme takvimi uyguladı ve bir noktaya geldi. İş
te bu, NATO’nun Soğuk savaş’tan sonra yeniden 
birinci yapılanmasıydı.

Y ıldız: İkinci yapılanm a ne zaman başladı? Ve 
-bu'SÜreç-devarrredtyor'mtr?----------------------------------

Karagül: İkinci yapılanm a aslında 11 Ey- 
lü l’den sonra başladı. A m a bu ikinci yapılanm a 
birincisinden farklı bir şey değil; birincisin in bir 
sonraki aşaması. 1990-2000 arası yaşananları izle
yen bizler aslında bu işlerin bu şekle dönüşebile
ceğini tam olarak göremedik, tahmin edemedik. 
O layların daha farklı gelişeceğini düşündük. Ç ün 
kü her ne kadar sonradan anlaşılsa da 1991-1995 
arası dünyada şöyle bir algı vardı: Tek kutuplu 
dünyada Amerika’n ın liderliğinde bir “dünya dü
zeni” kurulacak ama bu dünya düzeni, çatışm ala
rın olduğu bir dünya düzeni değil, refahın, adale
tin  daha çok yaygınlaştığı, özgürlüğün daha çok 
yaygınlaştığı bir dünya sistemi olacak. Böyle genel 
bir kabul, bir beklenti vardı. Ama bu 1995’ten 
sonra kırıldı. 1. Körfez Savaşında A m erika’ya bü
tün dünya destek verdi, ama ondan sonraki ope
rasyonlarda hiç kimse destek vermedi. Başka güç
ler gittikçe desteklerini çekmeye başladılar. En 
son Irak işgaline hiç kimse destek vermedi. Yani 
Am erika tamamen tecrit oldu. Bu yüzden NATO, 
1990-2000 arası yeni yapılanm asından sonra şim
di ikinci bir kez yeniden yapılandırılıyor.

Yıldız: İstanbul’da Haziran’da yapılacak N A 
TO zirvesi de bu “İkincisi yeniden yapılan- 
ma”n ın  önemli bir ayağı gibi görünüyor. İbrahim 
Bey, bu konudan başlamak üzere tekrar size döne
ceğim. Ama İstanbul zirvesine geçmeden C evat 
Bey’e söz vermek istiyorum. Bu arada bir-iki kısa 
hatırlatm ada bulunmak istiyorum: Sözkonusu bi
rinci yapılanma döneminde, “Batı, nasıl komüniz
mi kontrol altına almışsa, İslam’ı da kontrol a lt ı
na alm ayı bilecektir” deniyordu. Yine zamanın İn
giltere Başbakanı Margaret Thatcher, daha Sov- 
yetlerin  çöküşü arefesinde Rusya’ya, “İslam teh li
kesine karşı işbirliği yapm ayı” öneriyordu. 90’lar- 
da da, artık, N ATO ’nun icra a lan ın ın  Ortadoğu

denediler. Ve ciddi etkileri ve sonuçları da oldu. 
O dönemde, d ikkat edin, Türkiye’yle Ürdün ve 
Tunus arasında çok yakın ilişkiler gelişti..

Böylece, bunlara paralel o larak N ATO

ve Kuzey Afrika olacağını müjdeliyordu.. Evet, 
C evat Bey, o günlerden bu günlere nasıl gelindi
sizce:

Cevat Özkaya: Şöyle ifade edeyim: NATO,
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Abdullah Y ıldız

Soğuk Savaş’ı yapmış ve netice itibariyle bu savaş
tan başarılı da çıkmış bir blok’un askeri gücü. So
ğuk Savaş’ın düşman muhatabı ortadan kalkınca 
bu askeri gücün yeni bir misyon üslenmesi, bu ye
n i misyonu üslenen askeri gücün de yeni tehditle
re, yeni stratejilere, yeni askeri birliklere ihtiyaç 
duyması b ilinen bir gerçek. Peki kim olacaktı bu 
yeni tehdit? İslâm. A slında bu, illa  da Sosyalizm’i 
ya da İslam’ı düşman seçmenin ötesinde bir şey. 
Batı, dünyanın hepsini istiyor ve netice itibariyle 
tüm dünyayı bir “global köy”e çevirmek n iyetin 
de. Sadece kültürel olarak değil, fiili ve fiziki o la
rak da dünyanın hepsini istiyor. Bu dünya coğraf
yasında alınması gereken önemli yerlerden bir ta
nesi de İslam coğrafyasıdır. Azıcık bir düşünürsek 
bu hedefi açık bir biçimde görebiliriz. Bunu da net 
olarak söylediler zaten.

Dolayısıyla Batı kendi yapılanm asını da ona 
göre değiştiriyor. M esela şöyle bir şey ortaya a t ıl
dı: “ B u n d a  s o n r a  NATO, t e r ö r i z m e  karşı  m ü c a 
d e l e  e d e c e k t i r . ”  Fakat terörizm tanım lanmadı, 
ama terörizmin coğrafyası tanım landı. Terörizmin 
coğrafyası, netice itibariyle bugün “B ü yü k  O r t a 
d o ğ u ”  denen coğrafya. Buna “İslam coğrafyası” 
demiyorlar; “Büyük Ortadoğu” diyorlar. Daha ön
ce de Ortadoğu isim lendirmesi nasıl birilerine gö
re, Yani Ortadoğu dediğimiz coğrafya İngiltere’ye 
göre Ortadoğu’ysa, ABD’ye göre de “Büyük Orta

doğu”. Böyle bir isim lendir
me var orta yerde. Yani buna 
“İslam coğrafyası” deseler 
başka türlü bir şey çıkar. Oy
sa “Büyük Ortadoğu” diye n i
telendirdikleri coğrafyaya dö
nüp baktığınız zaman %98’i 
İslam ülkelerinden müştekil.

Öte yandan , “Akdeniz 
Diyaloğu” denen bir süreç de 
başlattılar NATO bünyesin
de. Bunun içine M ısır ve bir
çok Arap ülkesinin yanında 
İsrail’i de kattılar. Orada bir 
entegreasyon yapmak istedi
ler.

Karagül: Bu, A rap larla 
İsrail’i entegre etme operas
yonuydu...

Özkaya: Evet, böyle bir 
fiili durum meydana getirdiler. Bir N ATO  yetki
lisi dedi ki: “2.4 m ilyon askeri var NATOnun; fa
kat bunun ku llan ılab ilir kısmı 55 bin kişi, bu yet
miyor artık ,” D olayısıyla yeni ortaklara ihtiyaçları 
var. Bir de N A TO ’nun görevini o kadar çoğalttı
lar ki; dünyanın değişik yörelerinde, uyuşturucu
dan bilmem neye kadar hepsini bir güven lik me
selesi olarak a lg ılıyo rlar ...

Yıldız: M üsaade ederseniz, tam burada, 
1991’de yen ilenen N ATO Konseptinin 8. madde
sini, Ü m ra n  dergisinin Ağustos 19.99’daki 60.sa
yısın ın ek ’inden aynen okuyayım: “Artık tek b o 
yu t lu  tehlike y e r in e ;  çok boyutlu ,  çok sinsi, çok c e p 
heli, çok yön lü ,  ö n c e d e n  bilinirliği son d e r e c e  düşük 
tehdit v e  tehlikeler söz konusu. Tabi bu dudurma  
NA TO’n u n  böy le s i  tehdit v e  tehlikelere ayarlı olması 
ge rek iyo r . . ."

Özkaya: Yani boyunu bilmiyorsun, enini b il
miyorsun, yönünü bilmiyorsun. Bu, aynı zamanda 
herşeyi o tarifin içine sokarak, her yere müdahale 
etme imkanı veriyor o güce... Zaten yaptıkları da 
bu. Eskiden, soğuk savaş döneminde, askeri yapı
lanmada “blok ordu” bulunduruyorlardı, Avrupa 
kıtasın ı, Batı A vrupa’yı korumak için; şimdi blok 
ordunun çok fazla anlam ı kalmadı, seyyar kuv- 
vetlerc ihtiyaç var. Bu seyyar kuvvetler Am eri
ka’da mevcut, ama A vrupa’n ın  böyle kuvvetleri 
yok. A yrıca Avrupa buraya yatırım  yapmak n iye
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tinde değil. Çok fazla asker vermek niyetinde de 
değil. Dolayısıyla, M ısır gibi ülkelere kaym anın 
bir çok bakımdan anlam ı var. Bir, İslam dünyasıy
la  bu anlamda bir bağlantı kuruyorsunuz; iki, M ı
sır’da asker çok. Adam lar bunu açık ve net söylü
yor. Hatırlarsanız, Irak’a girerken Türkiye’den, as- 
ker geçirmenin yanında başka taleplerde bulun- 
dular; Trabzon’da lim an istediler. Irak’a girecek 
gücün İskenderun’da lim ana ihtiyacı vardır; peki 
n iye Trabzon lim anına ihtiyacı var, niye Samsun 
lim anına ihtiyacı var? Hatta üçüncü bir üs istiyor 
onların  dışında. Buna niye ihtiyacı var diye dü
şündüğünüzde Irak’la bağdaşacak bir anlam  bula
mıyorsunuz. Ama şu anda 28 Haziran’da yapılacak 
N ATO  toplantısından önce Türkiye’n in  günde
m ine tekrar o işler düştü. A m erika’nın tekrar böy
le talepleri var. Şimdi bu taleplerden de an laşılı
yor ki, Büyük Ortadoğu’nun kontrolü için uygun 
bir bölge olarak Türkiye gözüküyor ve Türki
ye ’n in  bu bölgeyi kontrol etme am acının var o l
duğu ortaya çık ıyor...

Şimdi, bu arada müsaadenizle şöyle bir anek
dot aktarayım . Geçen hafta Ortadoğu’daydık. 
Lübnan ve Ürdün’e gittik. Ortadoğu’nun son de
rece önemli figürleriyle, Nasrallah, Fadlallah ve 
diğerleriyle görüşmeler yaptık; keza İlerici Sosya
list Parti ve H ıristiyan liderlerle görüştük. Bir ke
re bölgeye işgal için gelen güçlere yardım eden 
bölgesel güçlere olağanüstü derecede tepkiyle ba
kıyorlar; ve giderek tepkileri artıyor. Tabi ki bu 
bölgede diktatörlükler var, bu bölgede sıkıntı var, 
bu bölgede özgürlüklerin kısıtlanm ası var, bundan 
olağanüstü derecede şikayet söz konusu; ama d ı
şardan gelen bir işgal gücü vasıtasıyla, bölge aha
lisin in  özgürleştirilmesi istenmiyor. Benim tespi
tim  bu. Ve ben böyle bir anlayışın da doğru oldu
ğunu düşünüyorum. Şu anda Arap ülkeleri A m e
rika ’ya büyük bir nefret duyuyor. Oysa eskiden 
sempati gösterirlerdi. Ürdün, bilhassa Suudi A ra
bistan, Suriye olmasa bile Lübnan gibi bölgelerde 
A m erika’ya karşı olağanüstü sempati vardı. Şu an
da A m erika’ya karşı en yüksek antipati % 98’le 
Ü rdün’de var. ABD’ye yoğun bir tepki var. Şunun 
için  anlattım  bunu: Evet Am erika Türkiye’den bu

bu coğrafyada bulunacak ve Türkiye’n in  komşula
rı da bu coğrafyada çok değişmeyecektir. Evet, 
Amerika şu an Türkiye’n in  Irak’ta komşusu ama 
bu ilelebet burada komşu olacağı an lam ına gelm i
yor. Ama İraklılar bu toprakların insanı ve burada 
kalacaklar. Yani Türkiye bu tür kararları verirken 
bu gerçeği dikkate alm ak zorunda diye düşünüyo- 
rum.

Yıldız: NATO toplantısına da bu b ilinçle, bu 
gerçekleri gözönüne alarak gitmeli, diyorsunuz.

Özkaya: Evet, öyle. Bu arada bir şeyi daha h a 
tırlatayım . Gezimizde Hizbullah liderin in  önemli 
bir sözü de şuydu: “ işgalcilere yardım, edenler er 
veya geç işgalciler burdan çıktıktan sonra bölge
de kendilerini yabancı ve sıkıntılı hissedecekler
dir.”

Buradan hareketle şunu söylemeliyim : NA- 
TO ’da bu değişiklik devam ediyor. H atta Nikolas 
Burns’ün Prag’da yaptığı konuşmada (ki önemli 
bir konuşmadır; N ATO ’nun işlevlerini, önümüz
deki zamanda neler yapması gerektiğini de ciddi 
bir şekilde ortaya koyan bir konuşmadır; Um- 
ran’m Mayıs 2004 sayısında ek olarak yayın landı) 
deniyor ki: “Önümüzdeki on yıl bu sürecin yer
leştirilmesi ve oturtulması s ü r e c id i r Bu tabi ki 
bölge ülkelerin in iç politikaların ı ciddi bir b içim 
de etkileyecektir. Ama şunu söyleyelim ; Am erika 
Irak’ta fahiş hatalar yapmıştır; kanaatim ce, bu h a 
talar bu politikanın uygulanmasını zora sokuyor. 
O bölge halk ın ın  istekle yapabileceği birçok işleri 
bu hatalardan dolayı karşısına almış pozisyondadır 
Amerika. İddia edildiği ve zannedildiği kadar ko
lay olacak bir işe de benzemiyor.

Yıldız: Peki, Am erika bu anlamda tersinden 
İslam dünyasında ümmet b ilincin in  canlanm asına 
hizmet ediyor denebilir mi?

Özkaya: Bana kalırsa, Am erika, istemeden 
farklı bir bilinçlenm e meydana getirm iş oldu. M e
sela, Lübnan’daki Dürzilerin lideri Velid Canbo- 
la t’m hem anti-Am erikancı hem anti-İsrailci o l
ması ve “ben so nuna  kadar Hizbullahçıyım" demesi 
için böyle bir şeye ihtiyacı v a rd ı... Y ine Fadlallah, 
Nasrallah ve diğer Lübnanlı, F ilistin li liderler hep 
sunu vurguladılar: Trak’ta bir S ii-S ıinn i çatışması

tür taleplerde bulunacak. Tabi, bir bölge ülkesi 
o larak Türkiye A m erika’n ın  taleplerini karşıla
mak için kendisini mecbur hissediyor olabilir ama 
sonuç itibariyle Türkiye bu coğrkyada oturuyor,

belki olabilirdi, ama bu Ebu Garib hapishanesin
deki işkence görüntüleri ç ıktıktan  sonra bu ih ti
mal sıfıra inmiştir. A slında tarih in  h iç bir döne
minde Irak’ta ciddi bir Sünn i-Ş ii çatışması yaşan
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mamıştır. Fadlallah şunu söyledi: “Bizde kitap Mı
s ır ’da yazılır, B e y ru t ’ ta basılır, İrak'ta okunur. Irak 
halkı sanıldığı gibi kültürel s e v iy es i  düşük değildir; kül
türel s e v iy es i  yüksektir, îslami an lamda entellektüelle- 
ri vardır v e  asla bu iç ça tışma tezgahına dü şm ey e c ek -  
tır.

Bu çerçevede bir başka gerçek de şu: İran, Su- 
riye ve Türkiye bölgede çok önemli üç ülke. Bu 
ü lkelerin  arasında bir cephe oluşturmaktan bahse- 
diyor değilim . Ama, bu ülkelerden herhangi biri
sine bir müdahale olursa diğer ikisin in güvenliği 
ciddi biçimde sarsılır. Bu birisi Suriye olabilir, 
İran olabilir, Türkiye olabilir, değişmez. Eğer 
İran’a bir müdahale olursa diğer ülkeler kendiler- 
n i güvenlikte hissedemez; Türkiye dahil. Burada 
İran’la Türkiye rejim leri arasında ne kadar büyük 
farklılık lar olursa olsun. Bu konjonktür, üç ülkeyi 
de kendilerin i korumak açısından birbirlerine 
muhtaç kılm ıştır. Türkiye İran’a, İran Suriye’ye, 
Suriye Türkiye’ye muhtaçtır.

Yıldız: ABD’n in  Suriye ya da İran’ı hedef a l
ması aslında Türkiye’yi kuşatmasıdır bir anlamda..

Özkaya: Tabi, burada şunu da söylemek lazım: 
Senelerdir en büyük düşmanlardan biri olarak n i
telenm iştir Suriye. Bu kadar deruni düşmanlıklar, 
en ufak emek vermeden sadece dost olduk demek
le bir çırpıda izale olmaz; ama öyle derin bir düş
m anlık  olmadığı da ortaya çıkıyor, Suriye’yle Tür
kiye arasında. Buna karşılık Yunanistan’la aynı işi 
yapm akta zorlanıyorsunuz.. Dolayısıyla suni düş
m anlık ların  bölge açısından ne kadar sıkıntı mey
dana getirdiğini de görüyoruz.

Bir şey daha ekleyelim  bu konuda: Irak sava
şında Tezkere’n in  meclisten geçmemiş oluşu yani 
Am erikan askerlerinin Türkiye üzerinden Irak’a 
girmesine izin verilmeyişi, Ortadoğu’da Türki
ye ’n in  itibarını olağanüstü artırmıştır. Aramızda 
var olan sık ıntıları neredeyse sıfırlamıştır. Yani 
1950’lerde ABD’n in  İncirlik ’ten kalkan uçakları
n ın  Lübnan’ı vurmaları gibi Arap şuuraltında yer 
etmiş kırgınlık lar bir anda kalktı ortadan.. Tabi ki 
Tezkere ile Türkiye son dcrcce doğru-bir karar a l
dı. Kendi üzerinden Am erikan askerlerinin bölge
ye girmesine izin vermedi. Biz bunu Türkiye’n in  
bölgeyle tekrar ilgilenm eye başladığının delili ola- 
rak alıyoruz. Bunu Fadlallah da, V elid Canpolat 
da, Hizbullah da, Lübnan’daki siyasal parti lider
le r i de aynen böyle dedi. Bu çok önemli bir şey..

Yıldız: Teşekkürler C evat Bey. Efendim, Dila- 
ver Bey’e dönerken şöyle bir soru yöneltm ek isti
yorum: Am erika Irak’a yerleşirken (Büyük Orta
doğu Projesi çerçevesinde) bölgeye “özgürlük ve 
demokrasi” getireceğini vaad etti. Bu ne menem 
bir özgürlüktür? N asıl bir demokrasidir, ABD’nin 
getireceği demokrasi? Yani İraklıların boynuna 
tasma takmak, başına çuval geçirmek mi bunların 
özgürlükten, demokrasiden anlad ıkları?!..

Dilaver Demirağ: Şimdi ben bir a lın tıy la  baş- 
lıyacağım , müsaadenizle: 16 Mayıs 2004 tarih li 
R ad ikal’de Yıldırım  Türker’in  bir yazısı yayın lan
dı. Orada şöyle bir pasaj var. (Sorunuzun en güzel 
cevabı bu cümlede saklı.) Irak’ta işkence yapan 
kadın askerin (Lynndie) komşularından birisi şu
nu söylüyor: “Biz h e p im iz  ö t ek i  / İ rak l ı la r ın  y a n  
i n s a n  i lk e l  y a ra t ık la r  o l d u ğ u n u  ö ğ r e n e r e k  b ü 
y ü r d ü k .  B u  y ü z d e n  L y n n d i e ’n i n  y a p t ık la r ın ı  g a 
r ip  k a r ş ı lam am ak  l â z ım . .”

Yıldız: Bu nasıl bir zihin yapısı A llah  aşkına!?
Demirağ: Bu zihin yapısı şöyle açıklanabilir. 

Bakınız, Levina diye bir filozof var, benim çok be
ğendiğim bir adamdır, onun güzel bir tanım lam a
sı var, diyor ki: "Her ontolojik gö rü ş ,  içer is inde ister 
istemez bir emperya lis t  perspektif taşır.” Şim di Levi- 
na, burada “total” anlamda bir bütünsellikten söz 
ediyor. Yani varlık, insan ve tab iat arasında kuru
lan denklem üzerinden oluşagelen klasik dinlerin 
bütünselliği anlam ında bir bütünsellik değil de bir 
sistematik bütünsellik, totolojik bir bütünsellik 
belki bu anlamda. Böylesi bir mantık var bu an la
yışın temelinde. Bütün unsurları tek bir potanın 
içinde eritmek var, bu bakış açısın ın  içerisinde. 
Ve dolayısıyla böyle üsttenci bir bakış açısı bu... 
Ki bu bakış açısın ın kökleri ta antik Yunan’a, h a t
ta belki ondan da öncesine kadar uzanıyor. Bu ba
kış açısın ın doğal bir tezâhürü olarak tipik bir Av- 
rupalı mantığı var. Yani kendini eksene alan, 
merkeze alan, kendi dışm dakini de “öteki” olarak 
konumlandıran bir bakış açısı... Şim di kendinizi 
“ö z n e ” olarak, diğerini de “nesne” olarak ko- 
numlandırırsanız nesneyi biçim lendirm e anla-~ 
mında yapabileceğiniz uygulamalar da olağan gö
rülmeye başlanır...

Yine burada, batın ın  son zamanlardaki en ka
lite li toplumbilimcilerinden biri olan Bauman’m 
bir kavramı var; “ah lak i  i z o la s y o n ”  diye. A h lak i 
görunm ezlik dediğimiz bir olgu bu. Ve sözünü et
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tiğimiz olay bağlamında söylersek, ah lak i görün- 
mezlik bu şekilde oluşturuluyor. Yani sistem ken
di mantğını bu şekilde inşa ediyor. Oysa bakıyor
sunuz Bush’a, örneğin köpek seven, son derece se
vecen bir aile babası gibi görünüyor. Şimdi, 
Bush’un buradaki sam im iyetine inanabiliriz yani 
hakikaten o köpeği seviyor. A m a sistem öyle ko
numlanmış durumda ve nedenlerle sonuçlar ara
sındaki ilişkileri öylesine bir bütünlük içerisinde 
kopartmış durumda ki, öylesine paramparça bir 
hale getirmiş ki, insanlar neden-sonuç ilişkisini 
göremediği için yapılan eylem lerin sonuçlarını da 
görmüyor. Şu anda Irak’ta işkence yapan askerle
rin bakış açısı bu. H atırlayın, Irak’ta siv illeri bom
balayan uçağın pilotu ne diyordu: “Kendimi çok 
harika hissediyorum!”.. Şimdi, normal koşullarda 
düşündüğümüz zaman, bu normal bir “insan”m 
söyleyebileceği bir söz değil, ama bir Am erikalı 
bunu söyleyebiliyor; çünkü ahlaki bir tampon yok 
arada artık. Demek ki, sistem bu hale getirdi onu.

Buradan hareketle sorunuza gelmek istiyorum: 
Neden “özgürleştirilmek” isteniyor Ortadoğu? 
Ve neden Ortadoğu?

Batının kendi kafasında oluşturmuş olduğu ba
kış açısıyla olaya bakalım  istersiniz: Nedir bu? Her 
şeyin tüketim içerisinde tanım landığı özgürlüğün 
de bu anlam da çerçevelendiği ve oluşturulduğu 
bir pespektif bu. Yani insanın gerçekliği sadece 
medyada tanım lanan gerçeklik olarak kabullendi
ği, gerçeklik algısının böylesine sanallaştığı ve in 
sanın insanla değil yan i öznelerarası bir ilişki de
ğil, nesnelerarası ilişkin in  tesis edildiği bir dünya 
bu. Yani nesnelerle örülü bir dünya var bizim iliş
kilerimizde ve nesnelerle kurduğumuz bu ilişkiler
le tesis ediyoruz herşeyi. Tüketim  toplumu dediği
miz toplum bize böylesine bir dünya inşa ediyor. 
Yani öznelerarası bir ilişki yok bu dünyada. İnsa
nın insanla ilişkisi yok bu dünyada. Her şey bir tü
ketim uyumu içerisinde tanım lanm ıştır. Şimdi 
böylesine sahte bir cennet var. Yine Benjamin 
Barber’in bir ifadesi var. Diyor k i batın ın  bakış 
açısına ilişkin: “Bu bölgede petrol olmasa, bu 
bölgedeki insanların varlığı çok da umurunda ol-

Cevat Özkaya

rusu bunun adını koyalım ; İslam medeniyeti. İs
lam bugün için bu sistemin önünde neden bir tı
kaç vazifesi görüyor? Çünkü şunu görüyor batılı. 
Bakıyor, ortalama bir müslümana; işte üzerinde 
kot pantolonu olabiliyor, üstünde stereo kulaklık 
olabiliyor o stereo kulaklık içerisinde ilah i d inle
yebiliyor. Şimdi teknik olarak belki bu insan batı
n ın  üretmiş olduğu im kanları kullanabiliyor ama 
bu insan zihniyet dünyası olarak bir batılı gibi ya- 
şa/ya/mıyor. Şimdi sistem açısından sorun bu. 
Çünkü sistemin aynılaştırıcı, bütünleştirici bir 
mantığı var..

Yıldız: Buna “tektip leştir ic i” de diyebilir m i
yiz?

Demirağ: Evet, tektipleştirmek istiyor. Ortak 
bir tüketim kültürü üretmek istiyor. Dolayısıyla 
İslam coğrafyasındaki insanlar buna ısrarla karşı 
koyuyorlar. Gerçi bugün müslümanlar çok b ilinç
li değiller, küresel sistem açısından. Yani ortalama 
müslümanlar mesela batı ile ilişk ili olarak konu
şurken çok da b ilinçli o larak lcarşılarındakinin ka
pitalizm olduğunu bilm iyorlar belki, ama sonuçta 
kapitalizm in uygulamaları ile bir mücadeleleri 
var. Bu anlamda basit bir örnek vereyim . Başörtü
lü, tesettürlü bir kadın, tüketim  normları açısın
dan bakarsak bir tehlike sinyalidir. Neden? Ç ün
kü koskoca bir kozmetik endüstrisi var; yine batı-

edilse, Batın ın çok da umurunda değil yani.
Şimdi bir küresel sistem var; küresel kapita

lizm olarak özetleyeceğimiz bir sistem. Bu sistem 
için Ortadoğu bir tıkaç noktası şu anda; daha doğ-

lüğü esas unsur; Müslüman açısından ise tam ter
si. Şimdi böyle bir durumda koskoca bir kozmetik 
endüstrisinin çıkarları zedelenir; moda ensdiistri- 
sinin çıkarları sarsılır. Dolayısıyla insanların zih-
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ğu dillendiriliyor. Ş im di şu so
ruyu soruyorum: N iye ABD o 
bölgeyi hedef seçmedi de bu 
bölgeyi, İslâm coğrafyasını seç
ti? Bence bu sorunun cevabı 
sözünü ettiğiniz zihin meselesi 
ile alakalı. Dahası, Konfüçya- 
nizm veya Hinduizm hukuku 
olan dinler değil; bunların bir 
hukuk düzeni yok. Yani eğer 
hukukunuz yoksa düzen kurma 
ihtim aliniz de zayıf tır; netice 
itibariyle hukukla düzen eşde
ğer bir şey. A m a bu anlamda 
bir İslam hukuku var, bir dü
zen talebi de var Müslüman- 
larda. Yani küreselleşen bir 
dünyada, tektipleştirici bir dü
zenin hakim  olmaya çalıştığı 
bir dünyada farklı bir hukuku 
icra etmek isteyen bir cemaat, 
bir ümmet, bir insan topluluğu 
“tehlike” arzeder.

Demirağ: Söylediklerinize
D ilaver Dem irağ aynen katılıyorum : Sözünü et-

n iyet dünyasını değiştirmek gerekiyor ki ürünlerle tiğiniz dinler ‘ontolojik dinler diye adlandırabile-
birlikte kurulan ilişk i de değişsin... ceğimiz yani varlık merkezli düşünen ve esas ola-

Yıldız: Yani, Büyük Ortadoğu Projesi ve Yeni rak insanın iç dünyasının değişim ini öne çıkartan
NATO, M üslüm anların petrol kuyuları ve coğra- bir zihniyet yapısına sahipler. Fakat İslam / mede-
fi sınırlarından ziyade onların zihin yapısı ile ilgi- n iyeti, iki temel esastan yola çıkıyor; yan i insanın
leniyor d iyebilir miyiz?________________________  madde_dünyası_da var, ruh dünyası da var; bu iki

Demirağ: Kesinlikle. Son yıllarda sistemin dünyayı birbirinden ayrı olarak kabul etmiyor. Zi-
yaptığı yatırım lara baktığımız zaman da bunu gö- ta bu iki dünya arasında son derece girif ilişkiler
rüyoruz. Yatırım ların ve teknolojik araştırm aların var; d iyalektik bir kurgu var bu anlamda; ikisi bir-
büyük oranda üzerine bindiği nokta insanların bi- birinden kopuk değil. Am a bir Budist m antığıyla
linçlerin i etkilem eye yönelik. Yani bugün ortada bakarsanız, onun açısından önem li olan dünyadan
bilinç endüstrisine yönelik  ciddi bir sermaye yatı- yüz çevirmek. Bir Müslüman iç in  dünya ile kurdu-
rım ı var. Yani enformatik sistem dediğimiz tekno- ğu ilişk i de önemlidir. Bu anlam da dünyayı kendi
lojik alana büyük yatırım lar yapılıyor. Küresel sis- inanç ve düşünce sistematiğine veya anlayış siste-
temin de en çok üzerinde durduğu nokta bu. Yani matiğine göre kurgulayabilmek de çok önemlidir
bu küresel iletişim  ağı dediğimiz hadise esas olarak bir müslüman açısından ...
küreselleşmenin odak noktası zaten. Dolayısıyla Yıldız: Çünkü Kur’ân, hayatın  her alan ına
bütün yatırım lar bunun üzerine yapılıyor. müdahale ediyor ve dünyayı vahye göre tanzim et-

Cevat Özkaya: Ben burada araya girmek isti- menizi emrediyor.,
yorum. Bu zihniyet dünyasına ilişkin  olarak şöyle Demirağ: Evet, aynen öyle. Dolayısıyla, İs-
düşünülebilir ini? Mesela ekonomik üretim açısın------- lam’ın onlar açı.sınan sorun teşkil etm esinin nede-
dan, potansiyel açıdan,—H indistan ve Ç in 'in  n rbu . Çünkü eritileb ilir bir şey olarak görmüyor-
A m erikan gücü karşısında yükselen bir güç oldu- laı İslâm’ı. A m a H ıristiyan lık bu anlam da siste -

56 U mra ı ı -H az i ran  -2004



TÜRKİYE BOP VE YENİ NATO KUŞATMASINDA / AÇIKOTURUM

min bir parçası haline getirildi. Diğer doğu d inle
ri ise daha ruhani bir bakış açısına sahip. Bir şu 
var; Batı uzun süredir doğu d in lerin i yanm a a lı
yor. Bu anlam da bir zihinsel sömürgecilik de yaşa
nıyor batıda..

Yıldız: Kuşkusuz, İslam’ı da tüketmek, eh lileş
tirmek istiyorlar; bu am açla ,rs w i l  d em ok ra t ik  İ s 
l a m ” veya “ l i g h t  İ s l a m ” , “ ılım lı İ s l a m ” gibi kav- 
ram sallaştırm alarla zihinsel olarak Müslümanları 
dönüştürmek istiyorlar. BOP da bundan başka bir 
şey değil..

Demirağ: A ynen katılıyorum. Bir şey ilave 
edeyim: Burada kurgulanan İslami bakış açısı şu 
değil; daha özgürlükçü, dünya ile ilişkisi daha po
zitif, küresel dünya karşısında daha asi, kendine 
özgü değerleri olan ve bu değerlerini öne çıkartan 
ve dünyaya bu anlamda yön vermeye çalışan bir 
İslam değil; tam tersine bu tür iddialarından so
yutlanmış, hayatın  kıyısında, köşesinde insanın iç 
dünyasını zenginleştirmeye yönelik bir fonksiyon 
üstlenmiş bir din.. Bir müslüman açısından böyle- 
si bir konumlamş kabuledilebilir birşey olmadığı 
için  ciddi bir sorun ve dolayısıyla asıl hedef de bu 
yüzden zihin dönüştürmeye yönelik. Yani Ortado
ğu’da batın ın  asıl hedefi, bu zihniyet dünyası...

Bu anlam da bir benim dikkatim i çeken bir 
toplantı oldu geçenlerde; AB ile Am erika arasın
da Büyük Ortadoğu Projesi çerçevesinde bir ön 
top lan tı... Bu toplantıda bir görüş ortaya çıkıyor; 
A m erikalılara diyorlar ki ‘saldırgan, m iliter bir 
politika ile Ortadoğu’yu dönüştürmeye çalışma
yın ; bu yanlıştır, bunun yerine içsel dinamikleri 
kullanarak, aralarından müttefikler bularak dö
nüştürün’. Yani Avrupa B irliği’n in  bu konudaki 
görüşü farklı..

Ozkaya: Tabi, bölgeye ilişkin derin sömürge 
tecrübeleri var...

Demirağ: Ve ben öyle zannediyorum ki, İstan
bul’daki N ATO zirvesinde de bunlar tartışıla
cak ...

Yıldız: Evet, böylece tekrar N ATO zirvesine 
dönersek, İbrahim Bey, sizce neler tartışılacak İs
tanbul’da?

Karagül: Biraz önce ifade ettiğim  gibi, NA-

rika’n ın  dünyaya pazarlamak istediği formül Yeni 
NATO, genel yapısı itibariyle Am erika - İngilte
re projesi. Yani bütün N ATO ülkelerin in  katıld ı
ğı bir proje değil. Am erika tek merkezli bir po liti
ka izliyor dünyada. Tek yanlı bir küresel düzen in 
şasına girişti. Daha önce dünyayı birlikte kurduğu 
merkezlerle ayrıştı. A tlan tik  ittifakı çatladı. Ara- 
daki açık lık  giderek genişliyor ve bu süreçte tekrar 
kapanması mümkün değil. Merkez Avrupa ile 
Am erika arasındaki açık kapanacak cinsten gö
zükmüyor. Dolayısıyla N ATO  içerisinde çok cid
di bir krize neden olur bu. A m erika tek taraflı o la
rak Orta A sya’ya girdi, Ortadoğu’ya girdi, Güney
doğu A sya’ya girdi, Kuzey A frika’ya girdi. Bu böl
gelerde bütün denetim i eline ald ı ve askeri üsler 
kurdu. Ve küresel iktidarı, küresel kaynakları, kü
resel pazarları diğer güç merkezleriyle paylaşm ayı 
reddediyor. Tek yanlı olarak bir savaş ilan  etti. 
A slında bu savaşı sadece İslam dünyasına ilan e t
medi. Bu savaşı diğer bütün güç merkezlerine ilan 
etti; Rusya’ya ilan  etti, Ç in ’e ilan  etti; bütün dün
yaya ilan etti. Dünya Am erika ile  bütün ilişk ileri
n i mesafeli tutmaya başladı bundan sonra ve tec- 
rid olmaya başladı. Am erika, İngiltere ve İsrail bir 
cephe olarak kaldı. Şimdi A m erika’n ın  bu şartlar 
altında yeni bir NATO formülü ortaya koyması 
ne kadar m antıklı veya ne kadar tutarlı?!

Yıldız: Peki, neden “Yeni N ATO ” formülüne 
ihtiyaç duymuş olabilir?

Karagül: Yeni N ATO’nun Amerika için  işle
vi şu: Bugün Am erika “küresel terör tehdidi”ni, 
“İslam tehdidi”ni gerekçe göstererek bir dünya sa
vaşı başlattı. Am erika N ATO ’yu bu sürece ekle
mek istiyor; bir yedek güç olarak kullanm ak, bir 
öncü güç olarak hedef ilan ettiğ i bölgelere yerleş
tirmek istiyor. Doğrudan askeri güce dönüştürmek 
istiyor. A ncak A m erika’n ın  tek yanlı olarak stra
tejisin i belirlemesi NATO içerisinde kriz yarattı. 
Merkez Avrupa ülkeleri bunu kabul etmiyor.

Yıldız: Alm anya - Fransa ekseninden mi söz 
ediyorsunuz ?

Karagül: Sadece A lm anya, Fransa değil, N A 
TO ekseni dışında bütün dünya. NATO içerisin
deki anti-Am erikan cephenin dışında diğer güç
merkezleri de N ATO ’nun bu yeni formülünü ka- 
bul etmiyorlar. T ıpkı A m erika’n ın  tek yan lı küre
sel yayılm a harekatın ı kabul etmedikleri gibi. Bu
nu Irak işgali sırasında da gördük. Hatta T ürki

TO ’nun bu ikinci yeniden yapılandırılm ası. Bu 
sürecin iyi anlaşılması gerekiyor. Daha önceki an
lattığım ız süreç, aslında bütün N ATO ülkelerinin 
b irlikte belirlediği bir süreçti. A m a şu anda Am e
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ye’yi de buna ilave edelim . 50 ’lerden bu yana bü- 
tün dış politikasını A m erikan cephesine göre be
lirleyen Türkiye b ile 11 Eylül ve özellikle Irak iş
galinden sonra çok ciddi değişiklikler göstermeye 
başladı dış politikada. C evat Bey’in bahsetiği Tür
kiye, İran, Suriye yakınlaşması bunun bir örneği
dir. Bu anlam da A m erika’n ın  Yeni NATO formü
lü, aslında Am erika ile İsrail’in  İslam dünyasına 
karşı yürüttüğü “H a çlı S a v a ş ı”nda bir bakıma 
N A TO ’yu kullanm a biçim i, N ATO ’yu o cepheye 
sürme biçim i. Yani Yeni N ATO ’nun hedef alanı 
doğrudan İslam dünyası. Eğer bu formül kabul edi
lirse, İslam dünyası belki de 21. yy boyunca N A 
TO ile uğraşacak. Bu çok teh likeli bir şey. Soğuk 
savaş döneminde N ATO bizim için çok fazla so
run değildi; Sovyet tehdidine, Ç in  tehdidine kar
şı bir kalkandı. A m a şimdi doğrudan bizi hedef 
alacak. Yani Türkiye, bu konuda kanat ülke idi 
ama şimdi cephe ülke. Hem Arap-İslâm dünyası
na karşı bir cephe hem de kendi toplumuna, va
tandaşlarına karşı bir cephe. Türkiye müslüman 
bir ülke. Bu kadar çelişkiyi Türkiyenin kaldırması 
mümkün değil. Bu anlam da A m erika’n ın  projesi
n in  başarılı olma şansı da azalıyor. Dahası, Irak’ta 
yaşanan son durum A_merika ve İngiltere’y i ger
çekten zor durumda bıraktı. Şu an, dünyada tecrit 
olmuş dürümdalar. Bir şekilde Irak’tan çıkış stra
tejileri veya başka stratejiler geliştirmek zorunda
lar.

Hasılı, 28 Haziran’da İstanbul’a geldikleri za
man bu m antıkla N ATO  zirvesinde h iç bir tezle
rin i kabul ettiremezler. Yeni N ATO formülünü 
merkez Avrupa kabul etmiyor. Bu anlamda A m e
r ik a ’n ın  dış po litikasına da karşı çık ıyorlar; 
Irak’taki bütün projelerini NATO dışındaki diğer 
güçlerle beraber reddediyorlar. Kesinlikle Irak’ın 
Irak’a bırakılm asını ve BM gözetiminde Müslü
man bir ordu kurulmasını istiyorlar; Irak’ı istikra
ra kavuşturması için. A slında bunu Türkiye de 
önerebilirdi, son derece masum bir şey. Bakın 
Arap dünyası da açıklam a yaptı; BM gözetiminde 
olmadığı sürece h iç bir şekilde Irak’a asker gön- 
dermiyeceğiz. Yani dünyada A m erika - İngiltere 
cephesine karşı bir saflaşma ortaya çıkıyor. Bu sa
dece N ATO ’nun içinde değil, N ATO dışında da 
böyle___

BOP’a gelince; bu konuda da aynı güçler 
A m erika’n ın  tezini reddediyorlar. G-8 ülkelerin in

dışişleri bakanları toplandı; büyük tartışm alar ya
şandı. A ynı tartışma İstanbul’a da yansıyacak. İn
giltere dışında AB ülkeleri büyük oranda Am eri
ka ’n ın  Büyük Ortadoğu Projesi’ni reddediyor. Şu 
açıdan reddediyor. Bir kere ortada bir sürü Orta
doğu Projesi var. A m erika’n ın projesi var, İngilte
re’n in  projesi var, bir de AB projesi var. Am eri
ka’n ın  projesi tamamen dayatmaya, tahakküm a l
tına almaya, kontrol a ltına almaya ve bir şekilde 
yağmalamaya ayarlı. Ortadoğu’nun kültürünü, si
yasetini, ekonomisini, hatta  d inini değiştirecek, 
her alanda dönüştürecek, ama zorla. Avrupa Birli- 
ği’n in  (mesela A lm anya’n ın ) bu konudaki itirazı 
şu: Bu dayatmayı İslam dünyasına kabul ettirm e
miz mümkün değil. Şöyle olursa destekleriz; işbir- 
liğiyle, karşılık lı iradeyle böyle bir değişimi; de
mokratikleşmeyi, özgürleştirmeyi, refahı artırma
ya yönelik projeleri destekleriz. A m erika ise, G-8 
zirvesinde “gelin Yeni N ATO ’yu destekleyin, ge
lin  BOP’u destekleyin” diyor, İstanbul’da da bunu 
söyleyecek. A slında ABD kimseye ortaklık öner
miyor; “g e l i n  p e ş im e  ta k ılın ”  diyor. Dolayısıyla 
da kimse bunu kabul etmiyor..

Demirağ: Bir de, A m erika’n ın  bu tezine Avru
pa B irliği’n in  karşı çıkm asının arka p lan ında ya
tan başka bir şey daha var: Bölgede oluşabilecek 
huzursuzluğun yaratabileceği sosyal ve siyasi etk i
lerin (şiddet vb.) A vrupa’n ın  huzurunu kaçıracak 
olm ası. A yrıca, A B ’n in  küreselleşm e teziyle 
ABD’nin küreselleşme tezleri de farklı. Avrupa, iç 
d inam ikleri gözeterek dönüştürmey ¿hedefliyor gi
bi..

Ozkaya: Bana kalırsa, bu çelişkiyi çok abart
mamak lazım. İbrahim Bey’in dediği gibi, Am eri
ka tek başına hegemonya kurmak istiyor ve bu n i
metten kimseye pay vermiyor. S ık ın tı da burada 
başlıyor. Yani A m erika bu nim etten pay verecek 
pozisyonda olsa bu çelişk in in  büyük bir kısmı or
tadan kalkacak gibi görünüyor. N itekim  A lm an 
lider Shroder’le ABD Başkanı Bush’un görüşme
sinde çok da öyle büyük çelişkilerin  varlığı pek 
görülmedi. Fransa’n ın  taleb ettiği şeylere baktığı
nızda da, ‘biz bu işlerin niye dışındayız’ pozisyo
nunda duruyorlar. Şim di, AB bir Avrupa ordusu 
oluşturmaya çalışıyor, ama bu olmadı, olacağa da 
-benzemiyor. Eğer- olsaydı,-bu çelişkiyi derin leşti- 
rirdi. Bana öyle geliyor ki, önümüzdeki zamanda 
Am erika, ‘Fransa’n ın  ua burada bir yeri olsun, A l
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m anya’m n da burada bir yeri olsun’ dediği zaman 
bu çelişk in in  büyük bir kısm ını ortadan kalkar. 
Bir de ABD karşısında Avrupa bu anlamda ikiye 
bölünmüş durumda. İtalya, İspanya, Polonya vs. 
ABD’n in  yanında..

Y ıldız: Peki, bu şartlar altında, Türkiye N A 
TO zirvesine giderken nelere d ikkat etmeli?

K aragül: Bir kere şunu bilmeliyiz: Bütün güç
lerin Ortadoğu ile ilgili p lan ların ın  merkezinde 
Türkiye var. A B ’nin, ABD’n in  ve diğerlerinin.. 
A vrupa 1 Mayıs’ta 450 milyon nufüslu bir impara- 
torluğa dönüştü. Şim di bu imparatorluğun yayıl
ma alan ına ihtiyacı var. Bu anlam da AB, A m eri
ka ile mücadele edebilir. Türkiye’yi de bu kuşağa 
katm ak istiyorlar. Türkiye ile Doğu Akdeniz’e, 
Ortadoğu’ya, Kafkaslara ve Orta Asya’ya ulaşmak 
istiyorlar. Yani, AB bu kuşatmayı kıramazsa A v
rupa kıtası içerisinde sıkışıp kalacak ve bütün pro
je heba olacak. Onun için Türkiye’ye sarılıyor. Ve 
T ürkiye’yi A B ’ye davet etmesinde bence A lm an
ya samimi ve bunu bir imparatorluk açılım ı olarak 
görüyor. Yani bir şekilde “A vrupa B irleşik  Dev
le t le r in i  yeni bir süper güç olarak görüyorlar. Bu 
anlamda Türkiye ile ilişkileri güvenlik ekseninde 
gelişiyor; siyasi k riter ler h iç önemli değil. A rtık 
konjonktür çok farklı; yani bölgede AB’n in  yaşa
yıp yaşamaması sorunu var; Ortadoğu’ya ulaşıp 
ulaşamama sorunu var. Avrupa’n ın bugüne kadar 
oluşturmuş olduğu tek dış politika tezi bir Akde
niz Projesi var. Yani Avrupa, Am erika’n ın  baktı
ğı gibi bakıyor Türkiye’ye. A m erika Soğuk Savaş 
dönem inde T ürk iye ’y i bu anlam da ku lland ı; 
1990-2000 arasında Ortaasya’da, Kafkasya’da kul

landı. Dediler ki “A tlan tik ’t e n  Ç in  Ş ed d in e ” ; 
ama ABD gitti oraya, biz gidemedik. Şimdi “Y en i 
O sm a n lı”  diyorlar. Şimdi Türkiye’y i Ortadoğu’ya 
karşı konuşlandırmaya çalışıyorlar. Am erikan bü
yükelçiliğin in Osmanlı brifingleri vermesi tesadüf 
mü?

Kısaca, Avrupa’n ın da Türkiyeioîrnısandırdü^- 
şünceleri A m erika’dan farklı değil. O da Türkiye 
üzerinden Orta A sya’ya, Ortadoğu’ya açılm ak isti
yor, Akdeniz’e açılm ak istiyor. Kıbrıs meselesi bu 
anlamda hayati önem arzediyordu ama bu şekilde 
tartışılmadı. Oysa Kıbrıs meselesi A m erika’n ın  ve 
Avrupa’n ın  Ortadoğu projeleri ekseninde tartışıl- 
malıdydı.. Ama h iç böyle olmadı. Şu anda Doğu 
Akdeniz mücadelesi yaşanıyor, Am erika ile A vru
pa arasında.

Dünya hızla büyük kutuplaşmalara gidiyor ve 
dünya h iç bir zaman tek kutuplu olmayacak. Ve 
ben kıta Avrupasıyla Anglo-Am erikan cephe ara
sındaki ayrışmanın ciddi olduğunu düşünüyorum. 
Bu anlamda da faydalı olduğunu düşünüyorum; 
desteklenmesi gerektiğin i düşünüyorum. İslam 
dünyası için ve Türkiye için  iyi olacağını düşünü
yorum. Çünkü bir şekilde A m erika’n ın  emperyal 
hırsının dengelenmesi lazım; sınırlanm ası lazım. 
Am erika’n ın  kendini kontrol etmesi lazım. A rtık 
tek yanlı değil de dünyadaki değişik güç merkezle
riyle ortak bir küresel irade ortaya koyabilir..

Y ıldız: Yeni NATO zirvesi ve G- 8 toplantısı 
böyle bir açılım a sahne ölebilir mi?

K aragül: Bence ABD diğerlerini de sürece da
h il edecek. Bu açıdan İstanbul’daki NATO zirve
si bence 21. yüzyılın en önemli zirvesidir. Yani

Ümran • Haziran ■2004 59



KAPAK

gerçekten A m erika - Avrupa ayrışması ciddi mi, 
değil mi? Burada göreceğiz. A m erika’n ın  Büyük 
Ortadoğu Projesi’n in  kabul görüp görmeyeceğini 
burada göreceğiz. Yeni N ATO projesinin kabul 
görüp görmiyeceğini göreceğiz. Eğer bu iki proje 
de kabul görmezse, bu ayrışmanın son derece cid
di olduğunu düşüneceğiz. Kısaca, burada çıkacak 
sonuç önümüzdeki yıllarda oluşacak dünya siste
m inin şek lin i belli edecek.

A . Yıldız: Tabi, Türkiye de bu denklem i iyi 
gözlemeli ve ona göre tavır alm alı..

Karagül: A slında Türkiye’n in  son iki yıldır, 
AB üzerine bu kadar yoğunlaşmasının nedeni bu. 
Türkiye artık bir anlamda güvenlik endişesi taşı
yor. Irak Türkiye için bir Kürt meselesi olmaktan 
ziyade A nlgo-A m erikan gücün, Ortadoğu’nun 
merkezine yerleşmesi açısından önem li...

Özkaya: Hatırlarsanız, Türkiye Ingilizlerin, 
Basra’ya gelmesine ciddi bir biçimde karşı çıkm ış
tı. N etice itibariyle Türkiye, yönetilm e konusun
da sık ın tıları olsa da bir tarih i hafızası olan bir 
devlet. Dolayısıyla, Ingilizlerin Basra’ya geliyor 
olması, Türkiye’n in  hafızasında tramvalar meyda
na getirdi.

Karagül: Son yıllarda Türkiye’n in yeni güvenr 
lik  denklem ini çok iyi algılad ığ ın ı düşünüyorum. 
Siyasiler, askeri ve sivil bürokrasi., bunu iyi alg ıla
dı. Bakın, merkez Avrupa’n ın  Türkiye yaklaşım ı 
güvenlik eksenli olduğu gibi Türkiye’n in  AB yak
laşım ı da artık güvenlik eksenli; medeniyet eksen
li değil. Gerçekten Türkiye, Cum huriyet tarih in
den bu yana ilk  defa bu kadar ciddi bir güvenlik 
endişesi taşıyor. Ve bunun iyi algılandığın ı düşü
nüyorum. Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri hızla aç ılı
yor, soğuyor. Bu çok önem li bir şey. Adamlar 
Türk-İsrail eksenini kurdular; ardından Türkiye- 
İsrail-H indistan  _eks_enini kuracaklard ı. Ş im d i- 
bunlar yattı. Bu tez hala var ama, Türkiye Avru-

Özkaya: Fakat burada bir şey daha var, söylen
mesi gereken: Konseptler değişti, durumlar değiş
ti, yen i bir yapılanm aya ihtiyaç var; peki, İslam 
dünyasında İKÖ gibi, Arap Birliği gibi bir takım 
kurumlar var. Bu kurumlar da o eski döneme ait 
kurumlar. Yani eski dönemin kurumlan tasfiye 
oluyorsa, bunların da tasfiye olmasını beklemek 
lazım. Buralarda da yen i bir takım  oluşumlar o la
cak, tabi bu proje yürürlüğe girerse... Eğer BOP, 
Yeni NATO bağlamında yürürlüğünü devam etti
rirse, bu kurumlar farklı yapılanm alar kazanmak 
zorunda. V elid Canbolat bana ilginç gelen bir 
adam.. Ona ‘Arap Birliği Tunus’ta n iç in  toplana
madı?’ diye sorulduğunda, dedi ki; “Birileri bir ti
ya tro  o y n u yo r ; va rsın  o  tiya troyu  da oynasın lar. O  ti
ya tronun  (Arap Birliği’n in ) aktörleri va r, am a bura
da halklar başl<a b irşey y a p ıy o r .” İşin esası budur.

Bir de M ısır Devlet Başkanı Mübarek geçen
lerde ilginç bir şey söyledi: dedi ki; “Eğer bu b ö lg e 
y e  demokrasi getirm ek  istiyorsanız, çok  arzu etm ed iğ i
niz sonu çla r la  karşılaşırsınız." H akikaten bölgede 
bir seçim yaparsanız, b in  Ladin’in  cumhurbaşkanı 
olmayacağını, Kral Fahd’m yerine Prens Abdul
lah ’ın geçmeyeceğini kimse garanti edemez. Tabi 
bunları ismen söylemedi de kasdedilen buydu, 
herhalde. Burada bir mesaj da veriyor aynı zaman
da; yani bu değişikliği bizim vasıtamızla yapabilir
siniz diyor. Fakat görünen o ki, mevcut yönetim 
lerin bölgede meşruiyeti sıfırın a ltına inmiş du
rumda ve bunda da A m erika’n ın  katkısı çok bü
yük. O zaman BOP’u kim inle hayata geçireceksin 
niz? N asrallah’a BOP hakkında ne düşündüğü so
rulduğunda: “BOP Irak’ta sürü/nüyor, görüyor- 
sunuz” dedi. Ve şunu da ekledi: “ABD b ö lg e y e  d e 
mokrasi m i getirm ek  istiyor? H iç bir itirazım yok .. 
D em okrasin in g erek ler in d en  bir tanesi d e  h em en  
Irak’ta se ç im ler  yapmak. Çok basit bir u ygu lam a .. 
Emin o lun  se çim  yapılırsa bu sorun la r çıkmaz. • A ma

pa’yla, Rusya’yla, Ortadoğu’y la  yakın  ilişkiler ge
liştiriyor; iyi bir diyalog geliştiriyor. Bunlar Türki
ye ’n in  farklı arayışlarıyla ilg ili bir şey. Türkiye-

Irak’ta bizim istediğim iz so n u çlu n  v e r e cek  se ç im ler  
yap ılm aya cak . . . ”

Üzerinde durmak istediğim bir şey daha var:
Iran-Sııriye yakınlaşması Türkiye’n in A B proje
siyle paralel bir şey. Ve tabi, Am erika bu üçlü ya
kınlaşmadan son derece rahatsız. Bölgenin üç asli 
unusuru olan T ürk ler, F arslar ve A raplardan 
oluşan bu b irlik te lik -A m erika ’yı ürkütüyor. Ve

-Hatırlarsanız, Clinton-Gidde’de-bir konuşma yap
mıştı. Dedi ki “Eğer Hz. Muhammed bugün ya
şasaydı, büyük bir araba fabrikası kurardı; ba
şına da hanımlarından birini koyardı.” Bunu

dikkat ederseniz, bu üçlü ile Avrupa’n ın  çok ya
k ın  ilişkisi van.—

Peygamber’in(s.) yüceltilm esi gibi algıladı bazı 
Müslümanlar, ama bu, demin Dilaver Bey’in sözü
nü ettiği zihinsel dönüşüm projesinin en önemli
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ayağıydı. Biliyorsunuz, bütün İslam ülkelerinde 
modernleştirme projesi kad ın lar üzerinden uygu- 
lanıyor. Türkiye’de de böyle oldu, başka yerlerde 
de böyle. Şim di Suudi Arabistan’ı bu anlamda 
zorluyorlar. Tabi burada kadınlar şoförlük yapma- 
sın, bir takım  yerlere girmesin... demiyoruz. Ama

oluşturulabilir. Ve bunun oluşturulması da gereki
yor. ..

Şimdi, demin konusu geçti; 11 Eylül’le b irlik
te “Üçüncü Dünya Savaşı”  başladı. Ama bu 
dünya savaşı, diğer dünya savaşları gibi güçler ara
sında bir paylaşım savaşı biçim inde değil; tam

şunu görmek lazım: Amerika, gerek insan hakları
nı, gerek kadın hakların ı, gerekse İslam dünyasın
daki mezhebi tartışm aları, bölge insanının pek de 
hazırlıklı olmadığı bir ortamda başlatarak zihinsel 
travmayı yaygınlaştırm ak istiyor. Bizim ülkemizde 
de müslüman elitler eliyle bu tür tartışmalar suni 
biçimde devreye giriyor. Dolayısıyla çok dikkatli 
olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani, İslâm 
dünyasında mevcut durum, mevcut kültürel algı
lama, kadın algılaması mükemmeldir; bu alg ıla
manın asla değişmemesi lazım gibi bir noktadan 
hareket etm iyorum . Fakat bu a lg ılam aların  
ABD’n in hedefleri, istekleri doğrultusunda değiş
tirilmeye çalışılm ası büyük bir sıkıntı ve kaos 
meydana getirir..

Y ıldız: Söz, C lin ton ’dan açılm ışken, önceki 
y ıl Türkiye Büyük M illet M eclisi’nde yaptığı bir 
konuşmayı da hatırlam alıyız. Demişti ki; “20. 
yüzyılı Osmanlı’nın çöküşü belirlemişti; 2 1 . 
yüzyılı da Türkiye’nin tercihi belirleyecek.” Bu 
anlamda Türkiye, İstanbul NATO zirvesi öncesi, 
sanki kritik  bir tercihin arifesinde gözüküyor. Bu 
tercih sadece stra te jik  bir tercih olarak da gözük
müyor. Burada zihinsel anlamda Türkiye’n in  İs
lam dünyasına yönelik olarak bir tercihte bulun
ması isteniyor. “Türk modeli” denilen “ılımlı Is- 
lâm”, “light İslam” modeli denilen şey de galiba 
bu çerçevede d illend iriliyor... Dilaver Bey, tekrar 
size dönersek, İstanbul zirvesi öncesinde bu çerçe
vede son olarak neler söyleyeceksiniz?

Demirağ: Kendi adıma, bu NATO zirvesini 
bir imkan olarak görüyorum. Hangi anlamda? 
NATO zirvesiyle birlikte Batıdaki küreselleşm e 
karşıtları da gelecekler. Şimdi “Kara Blok”tan k i
şilerin de geldiği bir ortamda M üslüm anlarla 
A narşistlerin  arasında bir diyalogun oluşması de
mek; bana göre bir eksenin oluşması demek; dün-

tersine bir tür H açlı Seferi biçim inde yürüyen bir 
ü çü n cü  d ün ya  savaşı bu. Ve bence bu kez hedefin 
odak noktasına Müslümanlar oturtulmuş durum
da. Ve Islâm’a yönelik bir mücadele yürütülüyor. 
İşte bu noktada Küreselleşme Karşıtı hareketlerle 
Müslümanlar arasında kurulabilecek bir diyalogla 
bu kuşatmanın kırılacağın ı düşünüyorum. Müslü
manların artık dışa açılm aları gerekiyor. Son de
rece özgüvenli, rahat, son derece demokrtak bir 
bakış açısıyla kendi m edeniyetlerinden getirmiş 
olduğu bütün avantajları kullanarak başka bir in
sanlık projeksiyonunun, başka bir dünyanın nasıl 
mümkün olabileceğini karşılık lı bir hasbihal şek
linde, farklı eksenler arasında bir diyaloğun oluş
ması gerektiğini düşünüyorum. Ben buna “zehirli 
sarmaşık” diyorum. Bu zehirli sarmaşığın küresel 
sistemi boğacağını düşünüyorum. Zira, küresel ka
pitalizm dünyanın baş dümanı. Bu düşmanı yok 
etmek gerekiyor. Bu düşmanı yok etm enin yolu da 
bence ittifaklar, koalisyonlar oluşturmaktan geçi
yor. Haziran’daki NATO zirvesi bence müslü- 
m anların dünyadaki muhaliflerle ortak bir dil ya
kalam aları için  bir fırsat olabilir. Bu fırsatın iyi de
ğerlendirilmesi gerekiyor bence..

Y ıldız: Anti-em peryalist, anti-K apitalist, anti- 
Küreselci bir söylem ve cepheden söz ediyorsunuz!

Demirağ: Özellikle anti-K apitalist. Bunun a l
tın ı çiziyorum. Çünkü modernleşme dediğimiz sü
reç aslında Kapitalizm projesi çiziyor. Ben şunu 
düşünüyorum. İslam dünyasındaki başörtülü ha
nım lar küresel sisteme karşı, kapitalizme karşı d i
renişin sembolleri haline geldiler. Böyle bir pozis
yonda görüyorum onları. Müslüman erkekler de 
kadınları öne sürüp kendilerin i arka plana çek
mekten vazgeçmeli ve tesettürün ifade ettiği dire
nişçi vi dirilişçi anlam lar çerçevesinde farklı bir 
zihniyet üretmelidirler. Bir direniş hattın ın , bir

yadaki küresel sistem için büyük bir kâbusun baş------- direniş söylem inin geliştirilm esi lazım Müslüman
langtcı demek. Ben bu kabusun başlamasını arzu 
ediyorum. Nasıl ki birileri bir medeniyet savaşını 
tezgahlamaya çalışıyorlarsa, aslında alttan  alta bir 
medeniyet barışı da bu anlamda yakalanabilir,

dünyada..
Y ıldız: Yani, her türlü dönüştürme operasyon

larına karşı bir zihnî direniş ve tevhidî duruş! 
Teşekkürler. ■
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t in s e l l iğ in i  s ö y l e  
SANA KİM OLDUĞUNU SÖYLEYEYİM

ABBAS PİRİMOĞLU

Derg ilerin  düşünce hayatım ız açısından 
önem ini inkar etmek mümkün değildir sa
nırım . Belirli aralıklarla çıkan  bu yayın  or

ganları, çeşitli fik irlerin  veya bir fikir hareketi içe
risinde değişik bakış açıların ın  derlenmesi ve tar
tışılması suretiyle zihin dünyamıza seviye kazandı
ran önemli birer araçtırlar. A ncak bu işlevlerin in 
yanında birde g ö s te r g e  olmak gibi bir fonksiyonu 
da, tabii o larak deruhte ettikleri kanaatindeyim . 
Bir fikrin müntesiplerince değişik dönemlerde ç ı
karılan  dergiler, o fikrin zaman içerisinde hangi 
mecraya doğru yol ald ığını,konjonktürden ne 
denli etk ilendiğin i veya dünya üzerinde cereyan 
eden yeni söylemlerle hangi seviyede ünsiyet pey- 
da edilerek o tantik lik  kaygısından ne denli sarf-ı 
nazar ed ild iğin i göstermesi bakım ından da bir 
‘gösterge’ olsalar gerektir.

Bu satırlarla başlayan bu yazıyı kalem e almam
daki sâik, farklı dergilerde okuduğum iki yazarın 
benzer m ahiyette anlam  ifade eden yazıları oldu. 
Yazıların ilkinde yazar ‘yeni bir din anlayışı’ öne
rir. Ashab-ı Kehf gibi yüz yıllardır uyuyan Müslü- 
manlar için lazim olan uyanış, ihya, diriliş vs. de
ğil, yen ilik  ve tecdittir artık. Peki bu nasıl o lacak
tır? Yazara göre bu sorunun cevabı son derece va
zıhtır: ‘V arlığa da ir ontoloj iy i, b ilgiye dair episte- 
molojiyi yeniden kurarak’. Dini ilim lerin  m ihve
rinin teolojiden antropolojiye kaydırılm ası bizleri 
‘A llah  merkezli’ dünya görüşünden ‘insan merkez
li ’ dünya görüşüne geçirecektir. Bu ayn ı zamanda 
‘Teolojik ilah iyatın ’ yerin i ‘antropolojik ilah iyata ’ 
terk etmesi an lam ını taşımaktadır. Teolojik ilah i

yat insanı A llah  ile d ikey bir ilişki içerisinde algı
larken, yen ilikçi ve ilerici olan Antropolojik ila 
h iyat ise yatay  bir ilişki öngörür. İlişkinin dikey
den yataya doğru evrilmesi M üslüm anları dünya
ya döndürecek, bu da yazara göre en çok sömürü
cüleri rahatsız edecektir. Çünkü klasik teolojide 
sufi, dünyayı bırakarak A llah ’ta fani olm aya ça lı
şırken sömürücülerin ta lan ın ın  farkında dahi de
ğildir. .. Kapitalist talancı için dünyadan elin i ete
ğin i çekmiş sufi mi yoksa tüketim e kışkırtılm ış bir 
dünyalı mı daha tercihe şayandır? sorusunu konu
muzla doğrudan alakalı olmaması hasebiyle hatır
latm akla yetinerek, yazarın önerdiği Antropolojik 
ilah iyatta insanın ne yaptığı sorusuna yine kendi 
cümlesi ile cevap verelim : “T arih in  meydanında 
‘A llah ’a doğru’ değil ‘A llah ’la b irlik te’ yürümek.” 

Diğer yazar da aynı konular nedeniyle muzda- 
riptir. Yazısına her ne kadar ‘tartışm aya açmak is
tediğim Kur’an ’m toplumsal hüküm leridir’ şeklin
de bir kısıtlam a ile başlasa da buna pek riayet e t
meyerek lafı A llah-lnsan  ilişkisine kadar vardırır. 
‘Acaba K ur’an günümüzde nazil olsaydı yine 
kul kavramını kullanır mıydı dersiniz•’ diye de 
iddialı bir soru sorar. İddiaya göre geçmişte inen 
Kur’an ’m insanlara kulluğu layık  görmesinin ne
deni M ekke ve M edine’n in  eşitsizlikçi toplumsal 
yapısının insan zihnine yerleştirdiği kul-efendi 
kategorisin in söylem düzeyindeki tezahürüdür. 
Yazar bu tezahürün vuku bulduğu VII.asır Arap 
toplumunu niteleyerek konuyu daha da-anlaşılır 
hale getirir: Prekapitalist toplum ... Ü stelik bu 
Prekapitalist yapıya uygun Kur'an hükümleri ta-
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rihselciliğe karşı çıkanlarca evrensel kabul edild i
ği için, içinde yaşadığımız modem toplum buna 
göre değiştirilecek, sonra da sonsuza kadar sosyal, 
psikolojik, ekonomik yönlerden aynı kalması bek
lenecektir. Ü retim  ilişk ilerin in  değişmesi hukuku 
değiştirmeyecek, bunun yanında insan-insan, in 

meli üzerinde anlaşılacak ve varlığın başına gelen 
bu bahtsızlığa da varlığın kendisini a çm ası veya va r
lığın kaderi/ tarihi denilecektir.

Bunun izahı da çok zor değildir. Herhangi bir 
b ilgi iddiasının onu formüle eden ve geliştiren le
rin  tarihsellik ille ti ile m aluliyetten kurtulamaya-

san-tab iat, insan-yaratıc ı ilişkisi de değişmeye
cek tir ... Yazarımızın izinde biraz mantık yürüte
cek olursak; Kur’an günümüzde inseydi geçmişi 
rahm etle okutan günümüz kapitalizm inin eşitsizli
ği karşısında biz insanları n itelem ek için hangi 
kavramı kullanırdı ve bu kavram kapitalist-prole- 
tarya ikilem inden mi yoksa gelişmiş-az gelişmiş 
ikilem lerinden mi mülhem olurdu acaba? Hem 
madem ki Kur’an, dün, Arapların kategorik yapı
larına ve sosyal psikolojilerine uygun bir lisanla 
inmişse bu insanlar neden hemen Müslüman o l
mamışlar da aksine direnmişler? Toplumsal ve 
kavramsal müktesebatlarını tehdit etmeyen b ila
kis tinsellik lerin i okşayan bir hitaba tepki göster
mek nasıl izah edilir? gibi sorulan yine değinerek 
yazarımızın Kur’an’ı anlamada evrensel okumanın 
yerine önerdiği metodu söyleyelim: Antropolojik 
okuma. Bu arada yazıda, bırakalım  günümüzün 
M üslüm anlarını ilk dönem M üslüm anlarının dahi 
toplumsal ve siyasal sorunların ın  çözümünde 
Kur’ân ’a başvurmadıkları, Kur’an’ı sorunlarının 
çözümünde temel referans kaynağı olarak alm a
dıkları şeklinde bir iddianın da üstüne basa basa 
vurgulandığını hatırlatalım .

H ak ikate B içilen  T arih

Bir ideoloji olarak tarihselcilik1 insani varlıklara 
Tanrı veya doğa tarafından sabit ve değişmez bir 
öz verilm ediği şeklinde ki bir kabule dayanır. V ar
sayıma göre insanın ‘öz’ünün olmaması, onun ta
rihsel varoluş tarzı nedeniyledir. İnsanı insan k ı
lan onun tarih içerisinde gerçekleştirdikleri yani 
geçici, değişebilir,tekil ve tarihsel olan yaptık ları
dır.Bu nedenle bir özü varsa bile bu öz yine tarih- 
sellik ten başka bir şey değildir.2 İnsanın bir sabite- 
sin in  olmaması ,varoluşunu zamana/tarihe yükle- 
mesi,oluşu ve zamanı insansızlaştırmanın yanında

cağı düşüncesidir. Bu düşüncenin m antıki ve dahi 
evrensel neticesi açıktır: “Hiçbir bilgi iddiası eze
li ve ebedi hakikat/ doğru olma talebinde buluna
maz. A ncak bilgi iddiaları, tarih in  ortamını sağla
dığı bir anlama tarzları,ilgiler ve pratikler tak ım ı
na göre üretilmiş bulunan bir probleme belirli bir 
zamanda pragmatik en iyi çözüm olma anlam ında 
doğrudurlar.”3

Bu denli n itelenen bir b ilgi vasıtasıyla varlığa 
yaklaşım ın neticesin in  geçiciliği/tarihselliği ve 
değişkenliği varlık  hakkında şu soru zincirini akla 
getirecektir: Kendinde hakikati var mı? Varsa 
apaçık mı? Değilse anlam anın bir yolu var mı?

İşte tam bu noktada N icolai Hartm ann’ı an 
mamak mümkün değildir. Bilgi edinmede özneyi 
önceleyen ve b ilgiyi sadece öznenin başarısı o la
rak niteleyen anlayışlara karşı itirazının nedeni, 
b ilgiyi aşkın bir edim olarak görmesidir. Zira onun 
için önemli olan nesnenin nasıl düşünüldüğü de
ğil nesnenin nasıl olduğudur.4 B ilginin aşkm lığı 
ile vurgulanmak istenen nesnenin zihindeki tasa
rım ının ötesindeki varlığın olduğu hal ile ilg ili 
b ilgidir. Düşünür “doğruluk” ve “varlığa” ilişk in  
tarihsel görelilik görüşünün ‘biz nesneleri o ldukla
rı gibi bilemeyiz, onlara ilişkin  bizde kalan tek şey 
değişken kavrayışlardır’ şeklindeki ana iddiasını 
aktardıktan sonra bu anlayışın  bizi ulaştıracağı ye
re, hakiki bilginin yok ed ilm es in e  dikkat çeker ve 
şöyle devam eder: Ortadan kaldırılan yalnızca 
doğru olan ve doğru olm ayan ayrım ının an lam ı 
değildir; aynı zamanda varlığ ın  anlam ıdır da. A r
tık  özneden bağımsız bir real varolandan söz edi
lemez.5 Hartmann ise ısrarla varlığın özneden ba
ğımsız oluşu üzerinde durarak bilgi an layışın ı bu 
temel üzerine bina eder. O ntolojiyi dikkate alan 
bu bilgi anlayışında varolanlar ancak sonradan 
“karşıda duran” yani nesne haline getirilirler. Üs- 
te lik  bu durum varlıklarında herhangi bir değişik-

haliy le  üzerinden sorumlulugunuda kaldıracaktır. 
H içbir sabitesinin olmaması halin in  doğurduğu 
geçic ilik  duygusu ‘şimdiyi yaşama’ anlam ında se- 
külerizme sebep teşkil ederken,varlıkta zaman te

likte meydana getirmez. Tasarım dünyasının çok
luğu ise yalnızca bilgi oluşumu ile ilg ili ve sın ır lı
dır. Böyle bir durumda ise doğruluğun göreli oldu
ğunu savlamak en azından anlam lı bir tezdir: ama
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doğruluğu varlığa taşımak ve “varlığın görelili' 
ğ i”nden söz etmek anlamsızdır.6 Kolayca an laşıla
cağı üzere düşünür b ilinçteki tasarım(imge) ile b i
lincin  dışındaki varlığ ın  farklılığı hususuna gös
terdiği hassasiyet ile esasen doğru ve yanlışın yal
nızca bilgide cereyan ettiğine varlığın bundan 
azade olduğuna işaret etmektedir. Bilgiye ulaş
mada ontolojiyi esas alması, hakikatin , b ilinçten 
olduğu kadar tarihten de bağımsız olduğunu gös
termesi bakım ından da manidardır. Zira Doğan 
Özlem’in deyim iyle “ontolojiler daima kalıcı n ite 
lik ler peşindedirler”7 Kalıcı o lanın doğruluğu da 
kalıcı/ ebedidir. Ü stelik  bu saltık ve zaman dışı 
olan geçerlilik sadece m atem atiğin ve m antığın 
nesnel ve genelgeçer olan tümceleri için değil, ay
nı zamanda bir kez olan “şimdi ve burada o lan” 
içerikli olgu doğruları içinde geçerlidir.8 Nesne
n in  kendisinin b ilinçten  bağımsız varlığı sadece 
mekansal-maddi nesneler için  değil, insanla ilg ili, 
ruhsal, kişisel veya tarihsel-tinsel nesnelerde ken
di başına vardır.9

Yukarıda varlık hakkında dile getirmeye çalış
tığım  diğer soruyu tekrarlayalım . Özneden bağım
sız olan bu “kendinde doğru” ayrıca apaçık mıdır? 
Başka bir ifadeyle insanlar bu kendinde hakikati, 
kendilerin i tarih in  aracılık  ettiği bir anlama kon
tekstine yerleştirmeksizin kavrayabilirler mi? B il
gin in  ontoloji kaynaklı olması sorunu halletm eye 
yeter mi? Yoksa Doğan Özlem’in itirazında ileri 
sürdüğü gibi ontolojilerin kendileri de, belli çağla
rın  görüş açılarifgörüşo lanakları içerisinde ortaya 
konulabilmeleri bakım ından tarihsellikten yaka
ların ı kurtaramamakla mı m alul?10 Am a önce in
san ile ilg ili olarak bize verilen bir bilgiyi hatırla
yalım .

Müstekar ve Müstevda Olan İnsan

de yen ilik lerin  ve değişim lerin yaşandığı oluşum 
yönüne işaret vardır. Yine E lm alılı’ya göre hikm et 
dolu bu ayetten istifade edebilmek için sadece 
ilim  ehli olmak yeterli olmayıp ayrıca kendini b il
miş olmak, nefsin hallerin i tanım akta şarttır.12

Ben buradan hareketle insanın değişmeyen sa
bit bir yan ın ın  yan i ontolojik yapısın ın olduğunu 
söylemek istiyorum. Şayet ontoloj i varlığ ın  varlık 
olmak bakım ından doğasının ne olduğuna dair so
ru soran bir bilim  13 ise insanın ontolojisinden de 
insanın insan olarak doğasının ne olduğu sorusu
na aranan cevap anlaşılm alıdır. Değişik bir ifadey
le, somut bir insanı ele almak yerine, insanı soyut 
olarak ele alıp onun genel çerçevesi hakkında ce
vap aramak, insandan bahsederken onu soyut ve 
somut terim leriyle bir ayırım a tabi kılm ak,hem en 
anlaşılacağı üzere insanı iki ayrı düzeyde ele almak 
demektir. M uhyiddin Arabi bu iki idrakten ilk ine 
kevni(kozm ik) düzey diğerine ise ferdi düzey der. 
Kevni düzeyde insan kozmik bir nesne gibi te lak
ki olunur. Söz konusu olan “insanlık”tır, ferdi bir 
şahıs olarak ’’insan” değil. Bu düzeyde insan biza
tih i kâm ildir. A lem deki İnsan’m dışındaki her bir 
mevcûd A llah ’ın  bir veçhesini(ism ini) yansıtır. 
Bu varlık ların  bir araya gelmesiyle teşekkül eden 
alem her ne kadar Hakk’m B ilin ci’ne tekâbül 
eden bir büyük bütün teşkil ederse de, alem in b i
zatihi b ilinci olm adığından tam ve gerçek vahdet 
teşkil etmez. Sadece İnsan Hakk’m bütün varlık 
alem ine yayılm ış olan tecellilerin in  suretlerinin 
tümünü tevhid etm enin yanında bu bütünün b i
lincine de sahiptir. Bu İnsanın cem etme özelliği- 
dir.M evcudatm  m anevi hakikatlerin in  İnsan nef
sinde cem olması İlahi İsimlerin hepsinin İnsan’m 
meydana gelişinde tecelli ettiği an lam ına gelmek- 
tedir.İbn Arabi bu mânâda İnsan için A lem -i sa- 
gîr(Küçük Alem/ mikro kozmos) derken onun ay
nı zamanda Hakk’ın Sureti olduğunu ve bu özelli-

A llah  bizlerin tek bir nefisten yaratıldığı gerçeği
n i hatırlattık tan  sonra her birimiz için bir karar 
yeri (m ü s tek a r )  birde em anet yeri (m ü s t e v d a )  o l
duğunu haber verir.11 Merhum ElmaltLı tefsirinde 
evvela bu ayet ile ilgili zamanına kadar yapılan 
yorumları hülasa eder ve sonrada “hasılı kaynak 
bir oluş çeşitli” cüm lesin in ardından kendi yoru
munu getirir. Müfessire göre, karar yeri ile istikrar
ve tabiatı gereği birbirini takip etmeye yani insa
n ın  sabit olan yanına, istida  (em anet bırakma) ile

ği nedeniylede Hakk’ın Yeryüzündeki Halifesi o l
duğunu vurgulam aktadır.14 İkinci düzeyde ise “in 
san” artık bir ferdi göstermektedir.Ortada somut 
bir insan vardır. Kevni düzeyde İnsan bizzat—İn- 
sân-ı Kâmil iken ferdi düzeyde insanların hepsi de 
“kâm il” değildir. İbn A rab i’n in  deyim iyle her in 
sanda “cem ” etme yeteneğin in  kuvveden fiile ç ık 
ması beklenir çünkü ontoloj ik açıdan bu yetenek 
beşere türünün asli tabiatı olarak verilm iştir ve 
bunun istisnası yoktur. Fakat insanların hepsi de
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D ilthey tarihselliği insanın tarih içerisinde neliği- 
n i(m ahiyetin i) yapan, tarihsel olup-bitmeler için- 
de insanı hem oluşturan, hem de insanın oluştur
duğu tinsellik olarak algılar. Diğer bir deyişle Dilt-

nım lanan insanın A llah  karşısındaki konumu, in 
sanın doğasının gereği ile değil, inzal dönemi ta- 
rihselliğ in in  konteksti ile izah edilerek bu an la
m ın tarihsel olduğu dolayısıyla anlam ı belirleyen

bu “cem” etme yeteneği
n in  b ilincine vak ıf bu
lunmam aktadır.15

Buradan yeniden in
sanın bir özünün, sabite- 
sin in  olmadığı, olsa bile 

-bunun-tar
bir şey olamayacağı şek
lindek i idd ian ın  sahibi 
o lan  “ta rih se lc ilik” dü
şüncesine dönecek olur
sak, demek istediklerim i
zin daha iyi an laşılab il
mesi için bu görüşün yani 
tarihselciliğ in  dayandığı 
anahtar kavramı olan ta- 
rih sellik ten  söz etmek ge
rekecektir. İnsanın yapıp- 
etm elerin in  tarih içeri
sindeki bütünlüğü an la
m ına kullan ılan  tinsellik 
kavram ı,esasen tarihsel
lik  ile aynı şeyi ifade e t
mektedir veya biri neyse 
diğeri de odur. Doğan Öz- 
lem ’in işaret ettiğine göre 
tarihsellik kavram ını fel
sefi an lam ıyla kullanan ilk  düşünür Hegel olmuş
tur. Hegel tarafından iki anlamda kullan ılan  ta
rihsellik evvela geçmişte olup biten her şeyin geç
mişte kalmasına rağmen etkisin i sürdürmekte o l
ması halid ir ki O buna “sürekli tarihsel e tk ililik ” 
der.Diğer anlam ı ise bir çağın, bir dönemin, bir 
halk ın  kendilerin i nasıl anladıkları konusundaki 
b ilinçleri, onların kendi tarihsellik lerin in b ilinc i
dir. Örneğin Grek tin in in  “tarihsellik karakteri” 
özgürlük ve güzellik idelerine göre an laşılab ilir.16

Dilthey ise “tarihsellik” kavram ını kullanırken 
tinselliğin  sadece insana özgü ve insana ait oldu
ğuna vurgu yaparak Hegel’i tarihselliğe Tanrısal 
T in  bulaştırm akla suçlar. Zira Hegel’de tin in  bir 
tarihsel sürece girdiği, zamana atıldığı, dolayısıyla 
etk in  olan tin in  zaman içerisinde kendisini açm a
sı, görünüşe çıkma formu olarak anlaşılm akta iken

hey’e göre insanlar yine 
kendi yara tıla r ı o lan 
tinselliğe öylesine gö
mülürler ki bunun dışı
na çıkm aları mümkün 
değildir. Değildir çünkü 

sortr^
sunun cevabı zaten ken
di tinsellilerinde/ tarih- 
sellilerinde saklıdır. O 
ta rih tek i t in se llik  ne 
ise insan işte odur. Bu 
nedenledir k i D ilthey 
tarihte m utlak bir an
lam  aram ayı beyhude 
bir çaba olarak görür. 
Zira ona göre tarih te 
mutlak bir anlam  değil, 
her zaman değişip duran 
bir “anlam lar çokluğu” 
vardır. D ilthey genelge- 
çeıiiğe karşıt bir şey o la
rak tarihsellikten söz et
tiği için  tarihsellik  kav
ramını, tarihte genelge- 
çerlik arayan her türlü 
girişime karşı korumak 

gerektiğine dikkatleri çeker.17
Kolayca anlaşılacağı üzere, düşünce olarak Ta- 

rihselciler temel argüm an ların ı, insan ile tarihsel
lik/tinsellik arasındaki ilişki üzerine b ina ederler. 
Ben bu ilişkin in  m ahiyeti hakkında şöyle bir soru
nun sorulması gerektiğini düşünüyorum. Bu ilişki 
ontolojik m i yoksa varoluşsal bir ilişki midir? De
ğişik bir ifadeyle, insanın kendisini içerisinde bul
duğu “tarihsel şartlar” ile etkilenm işliği ve belir- 
lenm işliği onun ontolojisi ile mi yoksa varoluşu 
ile mi izah edilecektir? Verilecek cevap ontolojik- 
tir şeklinde olursa, yan i insan-tarihsellik/tinsellik 
ilişkisin in yorumu onto'oji ile açıklanırsa, bu izah 
zımnen, değişik tarihselliklerde hep aynı kalan, 
insan doğası türünde bir numenal, tarihdışı çekir
değin varlığ ın ın  reddi anlam ına gelecektir: Böyle 
bir durumda, mesela Kur’an ’da “kul" olarak ta-
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tarihsel kontekstin de- bit ve zamanüstülük taşı-
ğişmesi ile insanın A llah  ¡ . : ?■ ■„ £  J& '" ‘ i’ ' y an kavram larla ifade
karsısındaki konumunun . ■■ ■'r-̂ :Vİİ’'y ’,'--'■:- V'...̂ K O R B h f i î r edilemez. Kendisini Var-
da değişebileceği pekala ı f im .  ' ,, lık  ile  olan ilişkisinde
iddia ed ileb ilecek tir. ...........
İlişkiyi ontolojik olarak 
tan ım layan  bu cevabi 
yak laşım , insan ın  bir 
özünün, hakikatin in  o l
madığı şeklindeki Tarih- 
se lc ilik  ile  örtüşmenin 
de ötesinde esasen insa
n ın  ontolojik yapısının - 
karar yeri, sabit yönü İbn 
A rab i’n in  deyim iyle kev- 
ni insan- inkarı anlam ına 
gelecektir.

Cevabın “varoluşsa!” 
olduğu, yan i insanın tin 
sellik  karşısındaki tutu
munun onun varoluşunu 
meydana getirdiği şek
linde olması halinde,ka
n ım ca o zaman “ta- 
rih”m utlak bir özne o l
m aktan ç ık arılacak  ve 
bu ilişk ide insana ve
onun iradesine yer açılm ış olacaktır, insan varolu- sine taştığını ifade eder. Bir varlık kip in in  açığa
şu ile tarihte kendisini açıyor olacaktır. Evet insa- çıkarken diğer bir varlık  kip in i örtmesi, dolaylı bir
n ın  kendisini a çm ası üzerinde ciddi durulması gere- şekilde, insan varlığ ın ın  açığa çıkan kip ile özdeş
ken bir husus olsa gerek. Heidegger bu konuya olm adığının-itirafından başka bir şey değildir. İn-
kendi zaviyesinden yaklaşırken ehem miyetine bi- san kendisini açarak varoluşunu gerçekleştirmiş-
naen “insanlık tarih i” diyerek n iteler ve devam tir. Buda başka bir varoluş tarzının örtülmesi ba-
eder: “in san  varlığın ın  kendisini a çm asın ın  v e  ö r tm e- hasına olmuştur. Burada dikkatim i çeken bir hu-
sin in  tarihidir” .18 Peki insanın kendisini açması ve susta, İslâmî ıstılahta im anın zıddı olan ve inkar
örtmesi ne demektir? Heidegger bu soruya felsefe- anlam ına gelen ’’küfür” kelim esinin de lügatte
sin in  merkezindeki kavram ile cevap verir: Varlık. “bir şeyi örtmek” manasını taşıdığıdır. İnkar eden
V arlık  zaman içerisinde kendisin i belli bir tarzda insan örtmektedir. Neyi? Yaratılış ile yüklenen
açar. Bu aynı zamanda diğer varlık tarzların ınor- hem kendisin in ve hem de bütün varlığın hakika-
tülmesi demektir. M esela bugün dünyevi bir kul- tin i. İnsan ontolojik yanı itibariyle bir imkanlar
lanım  nesnesi olarak gördüğümüz masa onun bize alanı. Varoluşu ise kendisin i açması. Toplum ve
belli bir varlık  tarzı iç inde açık olması an lam ına tarihsellik bu varoluşta elbette önemli fakat tama-
gelir.Bu aynı zamanda masa ile ilgili diğer varlık men belirleyici değil. Şayet aksi olmuş olsaydı
tarzlarının (m itik, dinsel, vd) örtülmesini berabe- Kur’an bizlere Ashab-ı K ehften, Hz.Meryem’den,
rinde getirir.19 Sürekli olarak varlığ ın  gizini açma- Firavun ailesinden im anını gizleyen bir mümin-

—sı ve örtmesi onda bir neliğin , ve özün  yokluğu şek------ den (40/28), y in e  F iravunun mümine olan eşin-
linde yorumlanacaktır. V arlığ ın  özü yok şu veya den (66/ ll) bahsetmezdi. Bu kişilerden örnek şah-
bu şekilde kendini açması vardır. 6u yüzden o sa- sıyetler olarak bahsedilmesi insanın ontolojisi ge-

açığa çıkaran insan iç in 
de aynı durum söz konu
sudur. Başka bir ifadeyle 
varlık la aynı kaderi pay
laşan insan içinde sabit 
ve zamanüstü n itelik ler 
belirlem ek mümkün de
ğildir. Kendiside sürekli 
açılıp örtülen bir şey o la
rak insan bu varoluş kip
leri içerisinde ele a l ı 
n ır.20

Bu an latılan ların  ne
ticesinde insanın özsüz- 
lüğü sonucuna nasıl u la
şılır, doğrusu anlamakta 
zorluk çekiyorum .B elli 
bir varlık  kipi ile bir za
man dilim inde kendisini 
açan insan aynı zamanda 
kendisini örtüyorsa, bu, 
insan varlığ ın ın  s ın ır ı
n ın , açığa çıktığın ın  öte-
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reği tarih i şartların dışına çıkabilme yetisine haiz 
olduğunu dolayısıyla varoluşun tarihsellik/tinsel- 
lik ile uyum içerisinde olabileceği gibi çatışarak ta 
kurulabileceğini göstermesi açısından da manidar 
olsa gerektir.

___________Rahman ve Rahim Allah___________

A llah ’ın  sıfat ismi olan Rahman ve Rahim  keli
melerinin rahmet masdarından mübalağa ifade 
eden birer sıfat olm akla birlikte aralarında önem
li farklar olduğuna işaret eden Merhum Elmalık 
yaygın bir anlayışı tashih etmek istercesine “dün
yanın Rahm ân’ı, ahiretin R ahim ’i denilm iştir. 
Aslında yüce A llah , dünyanın da, ah iretin  de 
hem Rahm an’ı, hem de R ahim ’idir”21 ikazında 
bulunduktan sonra bu iki sıfatın arasındaki farkla
rı izaha girişir. Rahm an’m rahmeti şarta bağlı de
ğilken R ahim ’in rahmeti şarta bağlıdır. Her şeyin 
ilk yaratılışı, fıtri kabiliyeti A llah ’ın Rahm an olu
şundan kaynaklanır. V arlıkların ilk yaratılışları 
yalnız A llah  vergisi ve cebri olup hiç kimsenin ça
lışması ve seçimi ile ilg ili değildir. T aşın  taş,ağa
cın ağaç, insanın insan olması böyle zorlayıcı bir 
rahmetin eseri. Bu açıdan her şey Rahm an’ın rah
metine gark olmuştur. A llah ’ın Râhm an oluşu 
cansızdan can lıya, bitkiden insana, müşrikten 
mümine,şeytandan meleğe bütün mevcudat için 
bir güven kaynağı. A llah ’ın Rahm an oluşunun 
rahmeti kendisine ait iken Rahim  olm asıyla rah
metinden irade sahiplerine de bir pay vermiştir. 
A na kuşlar Rahm an’m bir eseri olan yaratılıştan 
var olan içgüdüleri ile yavrularının başında kanat 
çırpar, ah lâk lı insanlarda Rahim  olma etkisiyle 
hayır işleri üzerinde acıma ve şefkatle yarışırlar. 
Başlangıçta çalışana çalışmayana bakmadan var
lık alem ine göndermek ve o şekilde idare etmek 
Rahman oluşun rahmeti, irade ile çalışma gerekti
ren işlerde irade sahiplerine m aksatlarını bağışla
mak Rahim  oluşun bir rahmetidir.22

Her işe besmele ile başlamanın hikm eti de bu
radadır. İrademizde ve işimizde ne kadar serbest 
olursak olalım , yaptığımız şeylerin tam sebebi o l
madığımız bir gerçektir. Çünkü bizim isteklerimiz,
varlık zincirinin kesin bir ilk sınırı değildir, onun 
akışı içinde bir değişme anıdır. Ve bunun için biz 
bütün iradelerimizin istek ve dileklerim izin aksa
madan ve sıkıntısız meydana geldiğini görmüyo

ruz. Demek k i başarılarımız her şeyin ilk sebebi ile 
isteklerimiz arasındaki münasebetin bereketine 
bağlıdır ki, bu bereket başlangıçta Rahm an’a ait, 
sonunda R ahim ’e aittir. Biz ister bilelim , ister b il
meyelim  kâinatta bu oran, bu ciddiyet, bu ilişki, 
bu bağlantı bütünlük arz eden genel bir kanundur 

_ ve eşyanın varolması, bu kanunun meydana çık- 
masıdır.23

Demek ki varlık A llah ’ın Rahman sıfatı ile 
yokluktan varlık alemine çıkm akta ve aynı za
manda varlığ ın ın  devamı için gereken koruma,gü
venlik ve nim etler kendisine sunulmaktadır. İra
de sahibi dışındaki bütün mevcudat A llah ’ın 
Râhman sıfatının büyüklüğünün mahkumu. Diğe
ri yani ak ıl ve irade sahipleri ise farklı olarak iste
dikleri ve çalıştıkların ın  karşılığı her ne ise onu 
buluyorlar. Çünkü onlar Rahim  olan A llah ’ın 
rahm eti içerisindedirler. Burada akla gelmesi 
muhtemel bir soruyu zikreden Elmalılı cevabını 
yine Kur’an ’dan verir. İnsan vazifesinden sapar ve 
doğru teraziyi kendi iddiaları ile bozmaya uğraşır 
ve kendini fail-i muhtar Tanrı gibi vehmeder ve 
şirk iddiasına kalkışırlarsa? Böyle durumda A l
lah ’ın adalet ve rahmeti olaya m üdahil olur ve A l
lah ’ın Rahm ân olan iradesi üstün gelir. “O Rah
m an  arşa  hükm etm iştir” (Tâhâ 4 )24

Bu meyanda yine merhum En’âm suresinde ge
çen De ki: “G öklerde v e  y e rd e  o lan lar kimindir”? 
“Allah’ındır” d e (12) ayeti ile G eced e , gündüzde ba 
rınan  h er ş e y  O ’n undu r.O  işitend ir bilendir. (13) 
ayetin i izah ederken ilk  ayetin  mekan ve m ekanlı 
hadiseleri, ikinci ayetin ise zaman ve zamanlı 
olayları işaret ettiğine dikkatim izi çekerek, A llah  
T eâlâ ’nm  hem mekan ve m ekanlılara, hem de za
man ve zamanlılara sahip ve m alik olduğunun biz- 
lere bildirildiğini söylemektedir.25

Meleklerin Endişesi: Ya Lisanlarını Bozarlarsa!

Yukarıda varlığ ın  özneden bağımsız,zamandışı 
kendinde hakikat inden bahsettikten sonra,bu haki
katin  insanın anlaması bakım ından apaçık olup 
olmadığını,değilse bir yolunun bulunup bulunma
dığını sormuştum. A yn ı şekilde ontolojilerinde 
tarihsellik le malul olduğu yönündeki iddialara de- 
ğinerek N icolai H artm ann’ın önerdiği on to lo ji 
kaynaklı b ilg in in  bu sorunu halletm ede yeterli olup 
olmadığını da sormuştum.
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Kur’an Peygamberin vahiy öncesi bilgisine 
dair ipuçları verir. “Sen ondan  ö n c e  b ilm ey en lerd en  
idin" (Yusuf 3) “K itap n ed ir iman n ed ir bilmezdin" 
(Şura 52) “Allah sana K itabı v e  Hikmeti indirm iş v e  
sana bilm ediğin şey ler i öğretm iştir (N isa 113). Bu 
ayetler insanın dirayetiyle hakikate ulaşam ayaca
ğını ancak doğru haberin delaletiy le u laşılabilece
ğini gösterir. Kur’an toplumların karşılaşabileceği 
istenmeyen bir duruma da dikkat çeker: Toplu
mun önde gelen lerin in  gerçeği örtmesi. “O kendi
lerin e kitap verd iğim iz üm m etlerin  a lim leri on u ( o  
p eygam beri) oğu lların ı tanır gibi tanırlar, b öy le iken 
iç ler ind en  bir takımı g e r ç e ğ i  bile bile giz lerler. (Baka
ra 146). Ve örtülen gerçek zamanla gelenek ha li
ne gelip kendi ontolojisini oluşturur. Bu ontoloji
ye uygun bilgi toplumun hayatına hakim  konuma 
gelir. Tıpkı Hz. İbrahim’in toplumu gibi. O toplu
ma neden putlara taptığı sorulduğu zaman “atala
rımızı bunlara ibadet ed iy o r  bulduk"(Enbiya 53) ge
rekçesiyle kendisin i izah eder. Am a Hz. İbrahim o 
putları kırıp da en irisini sağlam bırakınca, ilah la
rın ın başına geleni soran müşriklere “ona sorun” 
diyerek kırılm ayan putu gösterir. İşte tam o anda 
asli tabiatlarına dönen putperestler vicdanların ın 
sesini dinlerler ve İbrahim’e hak verirler. A ncak 
yaşadıkları dönemin tarihsel/tinsel ve toplumsal 
kontekste dayanan varoluş tarzlarına tekrar rücû 
ederek “sen cidden bilirsin ki bunlar söylemez” 
demek suretiyle İbrahim Peygamberi ateşe atar- 
lar(Enbiya 58-68).

Bütün bu ayetler varlığ ın  hakikatin in  insan ta
rafından yardımsız ihata edilem eyeceğini, ancak 
bildirilme ile b irlikte öğrenilebileceğini, böylece 
insanın esasen A llah ’ın  bildirdiği kadarı ile hak i
kati alabilecek ve ihata edebilecek yeteneğe haiz 
olduğunu gösterdiği kadar, ontoloji kaynaklı bir 
b ilg in in  dahi, dayanağı olan “ontolojik” yaklaşı
m ın n iteliğ ine bağlı bir değişkenlikle malûl o laca
ğını ikaz etmesi babından da m ânidardır... Onto
loji ile bilgi arasındaki ilişkide Kant ontolojiyi 
epistemolojiye tâbi kılar. Ona göre varlık  bilginin 
koşullarına bağlıd ır ve varlığın olduğu gibi ince- 
lenmesi düşüncesine katılmaz. Aksi kanaatteki 
Hartmann ise bu ilişkiyi tersine çevirir. Ontoloji 
temel olup bilg iyi temellendirir. Heidegger’de ise 
bilgi de ontoloji de tarihsel varoluşa bağlıdır. Ger
çeklik tarih in  aracılık  ettiğ i bir perspektifle kavra
nabilir ancak.

Bu önemli tartışm anın menşei yaratılışa kadar 
gitmektedir. A llah  meleklere: “Ben yeryü zünd e bir 
halife ya ra tacağım "  deyince M elekler: “O rada boz
guncu luk  yapacak  v e  kan dök ecek  birisini m i yarata
caksın?’’ (Bakara 30) diyerek hayretlerin i gizleye- 
mezler. Yine Kur’an ’m ifadesi ile onlar “oy sa  biz 
sen i överek  teşbih ed iyo r  v e  takdis ed iyoruz"(Bakara  
30) diyerek endişelerinin sebebini de izhar eder
ler. “B en  sizin bilmediklerinizi bilirim"(Bakara 30) 
diyen Rabb Âdem ’e isim lerin hepsini öğretir(Ba- 
kara 31).

Bu ayetleri izahta Elmalılı aynen şöyle bir ifa
de kullanır: “din ,ilim  v e  dilin ba şlan gıcı’’;26 ilim  ha
kikatin  bir vechi, isim ise vek ili ve alametidir. 
Çünkü ismin asıl mânâsı bir şeyi zihne yükselt
mek için alâm et ve delil o lan şey demektir.27 
Adem’e öğretilen lisan, Adem ’in h ilafetin in  eseri 
değil,h ilafetin in  sebebidir.28 H alifelik sıfatını alan 
insan yani vekil olarak A llah  adına hükümlerini 
icra edecek olan insan acaba bunu asalet zannede
rek kendi çıkarına hükümler icrasına kalkışarak 
yeryüzünü fesada verirler mi?29

İşte m eleklerin endişesi budur. İnsanın öğreti
len lisanını bozması. V arlık ların  ontolojik gerçek
lerine göre öğretilen ve sonra her peygambere 
gönderilen vah iyle hatırla tılacak  olan isimle- 
rin (varlık ların  zihinde aldıkları değer, yükseklik) 
değiştirilerek itibari değerler atfedilmesi. 30 Dilin 
bambaşka bir varlık  moduna bürünerek hakikati 
perdelemesi ve örtmesi, dolayısıyla varlığ ın  onto
lojisinden kaynaklanan hiyerarşisinin bozulması. 
Bütün bunların acı bir neticesi olarak insanın 
kendi gerçeğini de örten bir va ro lu ş ta karar kılm a
sı. Dil varlığın evidir diyen Heidegger d ilin  tefes
sühünün insana yönelen bir tehlike olduğunu 
vurgularken31 şüphesiz benim kaygım ı paylaşmı
yordu ama önemli bir hususa işaret ediyordu. Böy
le bir b ilg in in  neticesinde insanı bekleyen en kö- 

—tü~ tehlikeye Kur’an işaret eder. A llah ’tan başka 
taptıkları şeylerin kendilerin in  ve ataların ın  tak
tıkları kuru isim ler nedeniyle(Yusuf 40) olduğunu 
belirtir ve bu çirk in  eylem in faillerine sorar: “Söy- 
ley in  bakalım on la rın  isim lerini. Yoksa siz Allah’a 
yeryü zünd e b ilem ey e ceğ i bir ş e y i m i haber v e r iy o r su 
nuz?" (Rad 33) Bu hayati öneme haiz sorunun ce
vabını yine bizzat Kur’an vermekte ve taptıkları
n ın  otantik yapısına uygun isim lerini hatırlat
m aktadır m uhatap larına. Bazıların ın  u luh iyet
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vehm ettiği güneşi, ayı ve yıldızları emrine boyun 
eğmiş vaziyette yaratan A llah ’tır.(A raf 54) Peki 
ya o dik ilen  putların gerçek isimleri: “Sinek on la r
dan bir ş e y  İmpsa on u  dahi g e r i a lam ayacak” (Hac 
73) kadar aciz tahta ve taş parçalarıdır.

Lisanımızın Temeli Allah Merkezli Dünya 
Görüşüdür

Bütün bunları n iç in  anlattım ? Varlığa dair onto- 
lojiyi, bilgiye dair epistemolojiyi yeniden kurmak, 
üstelik bunu dini ilim lerin m ihverini teolojiden 
antropolojiye kaydırmak maksadıyla yapmak, ne- 
tice olarak ta A llah ’la olan dikey ilişkiyi lağvedip 
yerine yatay ilişkiyi ikame etmeyi hedeflem ek... 
Bu açıkça hakikatim izi bozmaya tam teşebbüs 
olur. Kast eylediğimiz cürümün belki icrai faali
yetlerin i yaparız ama neticesin i asla alamayız. 
A lam ayız çünkü A llah ’la  olan ilişkim izin dikeyli- 
ği bizim varoluşumuzun değil değişmez ontolojik 
gerçeğimizin gereğidir. Bu nedenle Kur’an hangi 
tarihte inmiş olsaydı bizleri hep “kul” olarak n ite
lerdi. Bizi bu hakikatim izden, ne kendisi de tarih
sellik le mâlûl olan tarihselcilik  ve ne de anlam  
v e rm en in  kaynağı da am acı da  insandır diyerek hü
manist metafizik kurmayı hedefleyen antropoloji 
koparabilir. Yapsa yapsa lisanımızı bozar, o kadar.

Lisanımızı bozmanın ise bize verdiği zarardan 
başka hiçbir getirisi yok. Rahim  olan A llah  hem 
m ekanlı hem de zamanlı hadiselerin sahibi ve 
Rabbi. Bize düşen besmele ile devam etmek. İna
nıyorum ki ümmetin im tihanı bir gün gelecek ze
m in değiştirecek. M ağlupları değil galipleri oyna
yacağız. A m a im tihan yine devam edecek. ■
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t a k l id i  im a n d a n  t a h k i k i  
ÎMÂNA GEÇİŞİN DRAMI

AHMED YÜKSEL ÖZEMRE

6-12 yaşları arasındaki îm ânım ın rahatlığ ın ı 
hasretle arıyorum. N asıl bir îm ândı ki size an la tı
lanlara, onları sorgulamadan, şevkle inanm aktay
dınız. A rapça hatim  indirmiş ama henüz daha 
Kur’ân ’ı türkçe m eâlinden  okum am ıştınız. 
Kur’ân ’m size:

• A klın ızı kuiianm ak, hem de dirayetle ve isa
betle kullanm ak sorumluluğunu, farzını (Yû
nus/100),

• Etrafınızda olup b iten leri gözlemlemek ve 
bunlardan sonuçlar çıkarm ak sorumluluğunu, 
farzını (Tâ Hâ/128),

• Gözlemlerinden ibret alm ak sorumluluğunu,

lan  bir bir aşmanın ne kadar zor bir süreç olduğu
nu ancak bunu bütün trajik  sonuçlarıyla nefsiniz
de yaşamışsanız anlayabilirsiniz. Bu süreci sizden 
daha önce yaşamış ve artık  olgunluğa erişmiş bir 
rehber olmadan aşmaya kalkışmanızın sizi pekçok 
tuzakla karşı karşıya b ıraktığını da çok kısa bir za
manda anlarsınız.

Bu, huzur bahşeden ve sizi sorgulamaktan a lı
koyan avâm a-a it-îm ân  safhasını aşıp da K ur’ân 
âyetleri doğrultusunda meselelerin kökünü, özü
nü araştırmak isteyen, yân i tak lid î îm ândan tahki
ki îm ana geçmek isteyen her aydının trajik  bir b i
çimde yaşadığı ve çoğu kez de ayağının kaydığı bir 
dramdır. Bu dramı kendi iç âlem lerinde yaşamak -

farzını (Tâ Hâ/53),
• Düşünmek, fikir yürütmek, akletm ek sorumlu

luğunu, farzını (Bakara/219, Bakara/44),
• Bilmediğinizi sorarak öğrenmek sorumluluğu

nu, farzını (Nahl/43, Enbiyâ/7)
® Bilgi sâhibi olmadığınız konularda tartışm a

mak, ahkâm kesmemek sorumluluğunu, farzını 
(Â l-i Imrân/66, Hac/8, Lokmân/6)

• Zandan çokça sakınm ak sorumluluğunu, farzı
n ı (Hucurât/12)

• A dale tle  hükm etm ek sorumluğunu, farzını 
(Nisâ/58, Â ’râf 29)

yüklemiş olduğundan daha henüz haberiniz yoktu.
Bu-sorumlulukların idrâki-sizde-oluşup da iş 

düpedüz îm ân safhasından (yukarıdaki Kur’ân 
ayetleri doğrultusunda) sorgulayarak tahkik saf
hasına geçmeye başladığında ortaya çıkan kuşku

ta olanlar, doğal o larak dayanacak bir mesned ara
makta ve: 1) Kur’ân ’ı, 2) hadîs rivâyetlerin i ve 3) 
doğru ve isâbetli bilgi içerdiklerini sandıkları k i
tapların ya da kim selerin beyânların ı kendilerine 
rehber olarak seçmekte yâni bir otorite zannettik
leri bir şeye rücû’ etmektedirler. Oysa bunlardan 
“şeksiz-şüphesiz otorite” olanı, yalnızca ve yal
nızca, ilâh î menşe’li o lan Kur’ân ’d m —

Rivâyetler de, kitap lar da şahıslar da “Kur’ân 
gibi şeksiz-şüphesiz” olamazlar. Bu kabil bir otori
teye rücû’un epistem ik değeri, h iç, “lâ rayba fih” 
olan K ur’ân’a  rü cu ’unki gibi olabilir mi? Gnoze- 
oloji’n in (Bilgi T eo ris i’n in )  yâni b ilg in in  nasıl 
oluştuğunu açık layan  bilim  dalın ın  ve Epistemo- 
lo ji’n in  yâni hedefi, elde edilen b ilg in in  değerinin 
ve sın ırların ın ne olduğunu tartışıp ortaya koy
mak olan bilim  kolunun kem âliyle oluşmadığı Ot- 
taçağ’da İslâm ve H ıristiyan âlem lerinde, bir
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“önerme”yi objektif bilim sel metotlar aracılığıyla 
değil de İlâhî m enşe li olmayan kitaplara ve şahıs
lara rücû’ ederek meşrûlaştırmaya çalışmayı hedef 
alan  otorite’ye rü cu ’un, günümüze kadar sarkmış 
olan yaygın bir sözde-ispat tarzı olduğu unutulma
malıdır.

A ncak söz konusu kaynakların  her üçü de 
kendilerine has, ayd ın latılm ası gerekli bir takım  
m eseleleri de beraberlerinde getirm ektedirler. 
Fakat her şeyden önce b ilinm eli ve îm ân edilm e
lidir ki:

• Vahye dayanan K ur’ân ’da şüpheye yer yok
tur. Kur’ân ittikâ sâhiplerini doğru yola sevk 
eden bir kitaptır (Bakara/2).

• K ur’ân’ın koruyucusu A llâh’dır (Hicr/9). 
Dolayısıyla, Kur’ân ’m eksik1 ya da fazla2 oldu
ğu; inmiş olan bâzı âyetlerin  O’na dâhil edil
memiş ya da fazladan3 âyetler ihtivâ etmekte 
olduğu hakkm daki bütün iddialar muhaldir.

• K ur’ân’ın getirmiş olduğu İslâm dini kemâl 
üzeredir, yâni eksiği yoktur (Mâide/3). Buna 
göre ne bir yeni âyet, ne bir yeni îm ân umdesi 
teklif edilebilir ya da ileri sürülebilir.

• A ilâh akıllarını kullanmayanları pislik için
de bırakır (Yûnus/100).

Pekiyi ama ak ıl nasıl kullanılır? A k lı ku llan
m anın sınırı var mıdır? Hiç kuşkusuz aklı kullan
manın bir sın ırı vardır. A kıl kendi başına b ırakıl
dığında:

1) îsâbetli-isâbetsiz, her şeyi sorgulamaya cür’et 
eder,

2) Temyîz ve tem kin ile tahkîm  edilmediği za
man gerçeğe uym ayan öncüllerden hareketle 
ak lî (ra syon e l) görünümlü pekçok zırvanın is- 
tidlâl edilmesine destek olur,

3) Vehim leri, ak lî (ra sy o n e l) ya da akla-yatkm  bir 
kılıfa sokarak, sanki İlmî olgularmış gibi de 
takdîm edebilir.

------Bu safhada, akla konulabilecek asgarî sınır:
1) aklın işleyişinin ve 2) akıl yürütmenin erişti
ği sonuçların K ur’ân ile çelişik olmamasıdır. Bu
rada karşımıza V ah iy-A k ıl ik ilem inin ortaya koy
duğu önemli bir mesele çıkmaktadır.

Kur’ân Açısından Vahiy

A kl’ın ve V ahy’in m âhiyetleri hakkında kesin 
(yak în) ve objektif bir b ilgi edinmeye yönelik bir 
gayretin herkesi tatm in edebilecek sonuçlar ver
mesi mümkün değildir. Buna karşılık, bunların or
taya koydukları sonuçlar hakkında tefekkür et
mek daha tem kinli ve daha isâbetli bir tutum o la
rak ortaya çıkmaktadır. Önce yalnızca Kur’ân çer
çevesi içinde kalarak V ahyin epistemik değerini4 
anlamağa çalışalım .

Vahiy, Cenâb-ı Rabbü’l-Alemiyn’in emir ve 
haberlerini (Â l-i îmrân/44) mahlûkita iletme 
tarzıdır. V ahy’in sonucu Rabb’den iletilen bir bil
gidir. Bu bilgi diskürsif yâni akla dayanan bir bilgi 
değil fakat zaman zaman “aklın  isâbetle ve dira
yetle kullan ılm asın ı” da tavsiye eden bir bilgidir. 
Vahiy bir bilgi iletm e tarzı olduğundan iletilen 
bilginin kaynağı değil yalnızca aracısıdır. Bu bil
ginin kaynağı bizzât, Aliym ism ini zâtına lâyık 
görmüş olan Cenâb-ı Rabbü-1 Â lem iyn ’dir.

Beşer söz konusu olduğunda böyle bir bilgi, 
Vahiy yoluyla, ya 1) bir perde ardından (Şû- 
râ/51), ya da 2) Rabb’in irsâl ettiği bir resûl ara
cılığıyla iletilir (Şûrâ/ 51). Fakat, Kur’ân ’ın b ild ir
diğine göre, Rabb yalnızca Peygamberlere değil, 
kullarından dilediğine de (Mümin/15), Gökler’e 
de (Fussilet/12), Arz’a da (Zilzâl/5), meleklere de 
(Enfâl/12), Hz. İsâ’n ın  H avârîler’ine de (Mâ- 
ide/l 11), Hz. Mûsâ’nm  annesine de (Tâ Hâ/38) 
ve bal arısına da vahyetm iştir (Nahl/68).

Vahyedildiği esnâda V ahy’in muhâtabı olan, 
Vahy’in muhtevâsını tebliğ etmedikçe bir üçüncü 
şahıs bu m uhtevânın ne olduğunu bilemez; yâni 
Vahiy, Rabb ile kulu arasında ve muhtevâsı açı
sından (eğer V ahyi getiren melek varsa, onun d ı
şında) bir üçüncü şahsın bu iletişim i paylaşmasına 
imkân vermeyen bir gizlilikte cereyân eder. Bun
dan dolayıdır k i C enâb-ı Rabbü’l-Â lem iyn ’in 
emir ve haberlerini m ahlûkâta iletme tarzı olan 
Vahiy, onu ahz ve kabûl eden tarafından beyân 
edilmedikçfe, paylaşılması mümkün olmayan süb
jektif bir hâdisedir. Bu hâdiseyi yaşamamış bir 
kimsenin V ahy’in  realitesin i ya da V ahyin taşıdı- 
ğı bilgilerin m enşeini kabûl ya da reddetmesinin 
objektif bir dayanağı bulunmaz. Bununla beraber 
V ahy’in varlığ ına ve bu kanalla  gelen bilgin in  
doğruluğuna îm ân her müslümana farzdır.
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V ahy’in muhâtabı, eğer bunun V ahiy olduğu- 
nu idrâk etmişse, bunun sâdık bir bilgi iletim tar
zı olduğunun yân i A llâh ’m m ekrin in  (M ek- 
ru llâh’ın ) dışında bulunan bir sürece tâbî olduğu
nun da idrâkindedir. Bu bakımdan V ahiy ilâh î 
b ilg in in  en  emîn, ve en sâdık aktarım  tarzıdır. A y
rıca, her şeyi b ilen (yâni A lîm  olan) Rabb’m ku
luna ilettiğ i Vahiy, O’nun Ezel’de tâyin  etmiş o l
duğu Kader’in  dışında da değildir (Kamer/49, 
Hûd/6, Neml/75).

Bu açıdan bakıldığında Vahiy, beşer için, yal
nızca bir inanç meselesidir; kendisini bizzarûre ka
bili ettirtm ek gibi bir vasfı yoktur. N itekim  Hz. 
İsâ’ya gelen V ahy’i Yahudiler, Hz. Muhammed’e 
gelen V ahy’i de Yahudiler, H ıristiyanlar ve Müş
rik ler reddetm işlerdir. Kur’ân  (Kehf/57’de) 
Rabb’in  âyetleri kendisine hatırlatıldığı hâlde 
onlara sırt çevirenlerden daha zâlim kimse olma
dığını beyân etmektedir. Beşerin bu zâlim liği ken
di nefsinden kaynaklanm aktadır. Çünkü nefis kö
tülüğü emreder (Hûd/53).

Nefis sahibi kimselerden ancak kendisine h i
dâyet lütfedilm iş o lanlar V ahy’i tasdîk edip muh
tevasına uyarlar. Rabb’m "Â dem ’e  s e cd e  ed ilm esi” 
hakkm daki emri İblîs’e erişince o, bunun apaçık 
bir V ah iy olduğunu idrâk etmemiş olduğu gibi bu 
emre icabet de etmemiştir. Ezeldenberi, kendisine 
apaçık V ahiy geldiği hâlde buna icâbet etmemiş 
ve baş kaldırmış olduğu kaydedilen tek fert İblîs 
olmuştur. Hiçbir peygamberin, h içbir meleğin, d i
ğerlerinin ve bal ansın ın  Rabb’in V ahy’ine icâbet 
etmediği görülmemiştir.

K ur’ân Açısından Akıl

V ahy’in  Rabb’den kuluna bir bilgi iletim tarzı ol
masına karşılık A kıl, kulun kendi kendine bir bil
gi edinim tarzıdır. Beşer: 1) V ahiy söz konusu o l
duğunda m efu l (edilgen), 2) A k ıl söz konusu o l
duğunda ise fâildir (etkendir). A k ıl: 1) vehim, 2) 
hayâl, ve 3) m antık’a yataklık  eden bir substra - 
tum’dur; yâni bu üç unsuru tahrik ve koordine 
eden bir çeşit heyulâ’dır. A kıl bu üç unsur aracılı
ğıyla (eşyâ, kavram, his gibi) her türlü nesne ve bu 
nesnelerin zihnimizde oluşan temsilleri arasında:
1) seçim, 2) sıralama, 3) yön, 4) boyut, 5) terkîb, 
6) tah lîl esaslarına, ve 7) mantık kurallarına göre 
kategoriler ihdas etmek ve bu kategorileri yeni

nesneler olarak idrâk etmek yoluyla bilgi üretir; 
üretmiş olduğu bilgilerden hareketle de çeşitli 
yöntem ler ihdâs edip bunları uygulayarak yeni 
bilgiler üretir. Bu bir ontolojik süreçtir5. Ü retilen 
bilgilerin  gerçeğe uygun olup olm am aları ise, bu
rada değinmeyecek olduğumuz, yaklaşılm ası da 
çözümü de çok daha zor olan epistemolojik bir 
meseledir.

Bütün bunlar İlâhî menşeli bilgi iletim tarzı 
olan Vahiy ile beşerî menşeli bilzi edinim tarzı 
olan Aid’m: 1) m âhiyetlerin in , 2) tezahürlerinin 
ve 3) ilettik leri b ilgilerin  kökenlerin in ne kadar 
farklı olduğuna ve V ahiy ile A k l’ın  hiçbir şekilde 
özdeş ya da eşanlam lı (müterâdif) olarak alm am ı- 
yacağma, hele hele ak lın  V ahiy’den üstün tutula- 
m ıyacağına yeterince ışık tutmaktadır.

C enâb-ı Rabbü’l-Â lem iyn: “Ve and o lsun  ki 
Biz, e ğ e r  dilersek , sana vahyet-tiğ im iz i izâle e tm eğ e  d e  
muktediriz; son ra  Biz’e  karşı k endine bir vekîl d e  
(yardımcı da) bulam azsın” (lsrâ/86) beyânıyla 1) 
Hz. Peygamber’e vahyettiğin i kendisine unuttur
mağa da muktedir olduğunu, ve 2) unutulan vah- 
yedilm iş bilgiyi Peygamberim ihyâ ve ibkâ etmesi 
iç in  kendisine akıl dâhil hiçbir şeyin yardım cı 
olam ıyacağını îkâz etmektedir. Bu âyet vahyedi- 
len bilgiye akıl yürütmek yoluyla denk olacak bir 
bilgi elde etmenin mümkün olm adığının da deli
lidir.

Kur’ân-ı Kerîm’de A k l’ın: 1) düşünmek için,
2) ibret almak için, 3) öğüt almak için, 4) h idâye
te ermek için, 5) cehâlette kalmarnak için, 6) (gö
nül yönünden) kör, sağır ve dilsiz olmamak için, 
ve özellikle de 7) Kur’ân ’ın m ânâsının anlaşılm a
sı için ne kıym etli ve olmazsa-olmaz bir yardım cı 
olduğuna dair pekçok âyet vardır. (M eselâ, Bk.: 
îbrâhim/52, Sâd/29, T â Hâ/54 ve 128, Kasas/51, 
Zümer/21, Hadîd/17, Zümer/ 17-18, Bakara/171- 
172, Yûsuf/2, Zuhruf/2, Duhân/58).

Bütün bu âyetler A k l’ın  önem ini vurgulam ak
tadırlar. Gerçekten de Rabbü-1 Â lem iyn ’e lâyık ı 
veçhile kulluk edebilmek için Kur’ân’m ne buyur- 
duğunu bilmek, neleri yapmak ve-nelerden-kaçm- 
mak gerektiğini anlamak ve temyîz etmek gerekir. 
Bu idrâk ve temyîz ise yalnızca A kt’ın aracılığ ıyla 
olur. Şu hâlde bütün bu âyet-i kerîmelerden:
“K ur’ân’ı tetkik ederken aklını kullanmak her 
müslümana farzdır” sonucu çıkmaktadır.

A ncak suna dikkat etm elidir ki ak ıl iki türlü
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kullan ılab ilir. Biri insanı felâkete, diğeri 
ise hakikatların  keşfine sevkedebilir. Eğer 
insan aklın ı:

1) A k lın  her şeyden üstün, ve
2) Her şeyin A k l’a musahhâr 

olduğu vehmiyle kullanırsa bu vehimdeki 
gizli şirk ona felâket getirir. Eğer ak lın ı 
usûlüne ve Kur’ân ’m rûhuna uygun olarak 
“A k’lın asla hüküm rân olm adığı, aksine,
Hakk’ı (G er çeğ i)  feh m , idrâk, tem yîz  v e  te s 
lim etm ek  y ö n ü n d en  ancak ve ancak hâ- 
dim olabileceğinin idrâki” ile kullanırsa, 
bu da onu hakîkatlarm  keşfine sevkedebi- 
lir. Bu hususda dindar kişiyi temkine sev- 
keden rehberlerden birisi de: “Şüphe yok  ki 
(insanlar) A llah’ın ilm inden  bir şey i ancak O ’nun  iz
n iyle ihâtâ ed er ler” (Bakara/255) âyet-i kertmesi ol
malıdır.

Kötülüğü emreden nefsin (n efs-i em m âre’n in ) 
tahrikiyle vehim ve hayâli azan beşerin bir bölümü 
her şeyi ak lilik  (ra syona lite) çerçevesi içinde gör
mek marazına kolayca kapılabilmekte ve her şeyi 
sınırsızca sorgulayabilmektedir. Dindarların da ate- 
ist’lerin de tutumlarını zâhiren ak lîlik  çerçevesinde 
savunabilmeleri ise A k l’ın her iki zıt tutuma da ko
laylıkla yataklık edebildiğini göstermektedir.

Bu açıdan bakıldığında, Akl’ı vahşî ve serâzat 
bir küheylâna benzetebiliriz. Bu küheylân kendi
sine gem ve semer vurmadan bineni, onun istedi
ği yöne değil kendi istediği yöne çeker götürür; ve 
bir müddet sonra da sırtından fırlatıp atar. Ama 
bu küheylânın azgınlığı eğer Kur’ân ’m  gemi ve 
Sah îh  Sünnet’in de eğeriyle zabt-ü rabt altına a lı
nırsa, o zaman bu vahşî at ehlileşerek binicisini is
ter istemez b in icin in  sevk ettiği yöne götürür.

Hz. Peygamber’den rivâyet edilen şu üç hadîs 
de ak lın  hem bu âlemdeki, hem de âhiretteki öne
mini çok iyi bir şekilde vurgulamaktadır:

• “D oğru  y o lu  akıllıdan öğren in ; sözün e isyân  e tm e
y in ; son ra  nâd im  o lu rsunuz ’’ (Süyûtî: Câmi’ü-s
Sagiyr)

• “C ebrâ il’e  insanlarda u lu lu ğun , önd erliğin  n ey le  
 o ldu ğunu  so rdum : ‘Akılla’ d ed i” (Abdurrauf A l-

Hat: Recep Şahin

V ahiy ve A kıl kavram ları hakkında ortaya 
atılm ış olan çoğunlukla sübjektif ve muğlâk fikir
ler V ahiy-A kıl ilişkisin in anlaşılm asını kolaylaş
tırmak yerine pekçok yapay problemin ortaya çık
masına ve konunun tutulması gereken kanalın  dı
şına taşmasına sebep olmuştur. Vahy’in İlâhî bir 
bilgi iletim tarzı, buna karşılık A kl’ın da beşerî 
bir bilgi edinim tarzı olduğu, V ahy’e ve taşıdığı 
b ilgilerin doğruluğuna îman etmenin de ve aklın ı 
kullanmanın da farz olduğu göz önünde tutuldu
ğu takdirde V ahiy-A kıl ilişk ilerin in  sınırları daha 
isâbetli bir biçimde idrâk edilebilecektir.

Müteşâbih Âyetler’e Mahsûs Edeb

Kur’ân-ı Kerîm’de Â l-i İmrân Sûresi 7. âyette:

“Sana Kitâb’ı indiren O ’dur. Ondan bir kısmı muh
kem (hüküm ifâde eden, mânâsı açık ve yorum gerek
tirm eyen) âyetlerdir; bunlar K itâb’m anasıdır ( tem e
lidir). Diğer kısmıysa müteşâbih (bir olguyuya da İlâ
hî bir sırrı benzetim yoluyla ifâde eden ve dolayısıyla da 
yoruma açık) âyetlerdir. Kalplerinde (doğruluktan) 
inhirâf bulunanlar fitne çıkarmak ve (kendi çıkarla- 
nna uygun bir biçimde) te’vil etmek için ondaki (Ki- 
tâb’daki) müteşâbih âyetlere uyarlar. Oysa bunların 
(gerçek ) te’vilini ancak A llâh  ve “ilimde râsih olan
lar” (yâni Allah’ın ılâhî ilimden nâsiblendirmiş olduğu 
kimseler) bilir. Onlar: “Biz ona inandık, hepsi de 
Rabbimizin katındandır” derler. Bunu ise a n c a k

M unâvî: Künûz Al-Hakâyık Fî Hadîs-i Hayr 
Al-Halâyık)
“Akıllıca hareket etm ek  h er iki â lem de d e işlerin en  
u lu sudu r” (A . A l-M unâvî: a .g .e .)

aldıru  isc'ıbet ve dircıyetle k u lla n a b ilen le r  (Arap
ça ’sı: ulü-l elbâb) a ld ed ip  d ü şü n eb ilir .”

denilmektedir. Bu âyet-i kerîme, Kur’ân-ı Kerîm’i 
tek başına idrâk husûsunda, reşîd (yâni akıllı, ı
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ru yol tutan, ergin) müslümanlann riâyet etm ele
ri gereken sınırlara da ışık tutmaktadır. Buna göre 
râsih olmayan bir müslümanın müteşâbih âyetleri 
te ’v ile  kalkışması hatâdır. Zirâ bunların te ’v ilin i 
ancak A llâh  ve ilimde râsih olanlar bilir. Nifâk ç ı
karmak gibi kötü bir n iyetle yapılmamış olsa dahî, 
râsih olm ayan bir kimsenin te ’v ili nifâka ve fesa
da yol açabilmektedir.

M uhkem âyetler hem inanılması ve hem de 
uygulanması gereken âyetlerdir. Müteşâbih âyet
ler ise bir olguyu ya da bir sırrı benzetim yoluyla 
beyân eden âyetlerdir. Bunlara da îm ân şarttır 
ama bunların uygulanması diye bir şey söz konusu 
değildir. Böylece muhkem âyetlerin h e rk e s e  ama 
müteşâbih âyetlerin  ise “ilimde rüsûh sâhibi olan” 
h a v a s s ’a yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Râsih olm ayan bir kimsenin, hem te ’v ilin  na
sıl yapılması gerektiği husûsunda ve hem de yap
tığı te ’v ilin  isâbetliliğ in i sınamak husûsunda sağ
lam yöntem lerle donatılm ış olmamasından ötürü, 
te ’v ilin in  ilm e d eğ il ya ln ız ca  v ehm in e v e  hayâ lin e da
yanmış olması kaçınılmazdır. B inâenaleyh, râsih 
olm ayan bir m üslüm anın müteşâbih âyetlerin  
te 'vilinde isabetli olması da isabetliliğin in  derece
sin i idrâk ve temyiz etmesi de mümkün değildir. 
T e’v ilin  isâbetliliğin in  idrâk ve temyizi de ancak 
ve ancak ilimde râsih olanlara has bir haslettir.

İlimde râsih o lan lar ise müteşâbih âyetlerin 
te’v illerin i de, bu te’v illere varmak iç in  yararlan
mış oldukları yöntem leri de râsih olm ayanlara 
açıklayamazlar. Bu konuda kesin bir tak ıyye’y e  uy
malıdırlar. Zirâ eğer A llâh  bunların herkes tara
fından idrâk edilm esini murâd etmiş olsaydı bu
nun idrâkini, fark gözetmeksizin, herkese yâni 
avâma da havassa da lûtfedebilirdi. Müteşâbih 
âyetlerin  te ’v illerin in  idrâklerden gizli tutulm ası
n ın  şüphesiz k i A llâh  katında derin bir hikmeti 

_vardır. Bu h ikm etin  edebine de herkes riâyet et
melidir. Bu husûsun önemine Hz. Peygamber 
(s.a.) de: “İlim  kazanmak h er m ü slüm ana farzd ır; f a 
kat eh il o lm ayana  bir ş e y  ö ğ r e t en  kimse: m ü ce v h e r le -  
ri, in cileri, alanları dom uz ların  boyun larına  takan ki- 
şvye b enzer’’6 hadîsinde işâret etmiştir.

Yukarıda söz konusu edilen (Â l-i İmrân/7) 
âyetin in  u lü - l  e lb â b ’ ı, yâni “akılların ı isâbet ve 
dirâyetle ku llanab ilen leri” ne kadar yücelttiğ i de 
gözden kaçmamalıdır. N itekim  Kur’ân-ı Kerîm’de 
AJd’m:

• düşünmek için,
• ibret almak için,
• öğüt almak için,
® hidâyete ermek için,
• cehâlette kalmamak için,
• (gönül yönünden) kör, sağır ve dilsiz olmamak 

için, ve özellikle de
• Kur’ân’ın mânasının anlaşılması için,

“o olmazsa olmaz” (sin e qua n on )  ne k ıym etli bir
yardımcı olduğuna dair pekçok âyet vardır:

• İşte bu, insanlara bir bildiridir; (son ların ın  fen â  
ola cağın ı d ü şünüp ) onunla korksunlar, tap ıla
cak tek bir ilâh ın  O olduğunu bilsinler; ve 
akıllarını isâbetle ve dirâyetle kullanabilen
ler de (u lü -l elbâb da) düşünüp ibret alsınlar. 
(İbrâhim/52)

• Â yetlerin i iy ice  düşünüp tedbir alsınlar ve 
akıllarını isâbetle ve dirâyetle kullanabilen
ler de öğüt alsınlar diye Sana mubârek bir k i
tap indirdik. (Sâd/29)

• ... Bunda akıl sâhibleri için âyetler (işaretler ve 
ibretler) vardır.(Tâ Hâ/54 ve 128)

• Ve Biz onlara sözü eriştirdik. A cabâ düşünüp 
de öğüt alırlar mı? (Kasas/51)

• ... Bütün bunlarda akıllarını isâbetle ve dirâ
yetle kullanabilenler (u lü -l elbâb ) için ibret ve 
öğüt vardır. (Zümer/21)

• B ilin  ki A llâh , Arz’a ölümünden sonra hayat 
verir; Biz âyetlerimizi (İlâhî K udretim ize delîl 
olan  hârikulâde o lgu ları) ak lın ız la  k a v ra ya s ın ız  
diye sizlere apaçık beyân etmekteyiz. (Ha-
dîd/17)

• ... O nlara müjdeler olsun! A rtık  kullarım ı 
müjdele ki onlar sözü işitir de en iyisine tâbi’ 
olurlar Onlar öyle kişilerdir ki A llâh  onlara 
hidâyet vermiştir (d oğru  yo la  iletm iştir) de akıl
larını isâbetle ve dirâyetle kullanabilenlerin 
(u lü - l e lb âb ’in) ta kend ilerid ir onlar. (Zü- 
mer/17-18)

• Onlara, T^llâh’ın- indiFdiğin^üyurrdenildiğin- 
de: “Hayır biz atalarım ızın uymuş olduklarına 
uyarız” derler. İyi ama ya ataların ızın aklı bir 
şeye ermiyorsa da doğru yolu "bulamamışlarsa? 
(Bakara/171).

• Kâfirler kelâm ın mânâsını anlam ayıp ondan 
yalnızca bir ses algılayan hayvanlar gibidir.
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O nlar sağır, dilsiz ve kördürler; ve (bu yüzd en  
d e )  onlar akledip anlayamazlar. (Bakara/l72) 
Şüphe yok ki Biz O’nu, akledip anlayasınız d i' 
ye Arapça Kur’ân olarak indirdik..(Yûsuf/2) 
Şüphe yok ki Biz O ’nu, akledip anlayasınız di- 
ye A rapça Kur’ân olarak tertib ettik. (Zuh-

• “A llah ’a ve Resûl’e itaat edin ki merhamet 
edilm işlerden olasınız/” (Â l-i Imrân/132);

ve daha n iceleri gibi âyetlerle ta’zîz ve tekrîm  et- 
mektedir.

Unutulm am alıdır ki Kur’ân’daki âyetlerden
ruf/2)

• Şüphe yok ki Biz O ’nu (K u r’â n ı ) ,  anlayıp ü re
rinde düşünsünler diye, Senin kendi lisânınla 
(yân i K u r’ân ’ı A rapça olarak indirmek su re t iy 
le) kolaylaştırdık. (Duhân/58).

Yukarıdaki bütün bu âyetler muhkem âyetler
dir. Bu bakımdan da anlaşılm aları için t e ’v ile ihti
ya çla rı yoktur. Bütün bu âyetler aklın  -önemini 
vurgulamaktadırlar. Gerçekten de A llâh ’a lâyıkıy- 
la kulluk edebilmek için  Kur’ân-ı Kerîm’in ne bu
yurduğunu bilmek, neleri yapmak ve nelerden ka
çınm ak gerektiğini anlam ak ve temyîz etmek lâ
zımdır. Bu anlayış ve temyîz ise ancak Kur’ân ’a 
hâdim  bir akıl aracılığ ıyla olur.

Hadîs Rivâyetlerinin Sıhhati

Eğer bir kimsenin çocukluğu Cenâb-ı Peygam- 
ber’in  ah lâkına ve edebine, adâletine, hikmetine, 
tem kinine, şecaat ve cesâretine, müdebbir ve mü- 
rebbi’ vasıflarına hayrân olm akla geçmiş de daha 
sonra Kur’ân’ı incelerken bütün bu vasıfları tfe’yid 
eden âyetleri de idrâk etmiş ise onda teessüs etmiş 
ve Kur’ân ile tahkîm edilmiş olan Hz Muhammed 
im ajın ı kimse yıkamaz. Kur’ân Hz Peygamber 
Efendimizi:

• Ve şüphe yok ki Sen  pek büyük bir ahlâka sâ- 
hipsin (Kalem/4).

• Sen  h iç şüphesiz resûllerdensin. Doğru yol üze
rindesin (Yâsîn/4).

• O hâlde Sen A llâh ’a tevekkül et! Hiç şüphesiz 
hak lı olan Sen ’sin (Neml/79).

• [Yâ Muhammed], De ki “Rabb’im adâleti em
retti” (A ’râf/29).

• A llâh  Sana Kıtab’ı ve H ikm et’i indirdi ve Sa-

bir tânesini reddetmek dahi kişiyi İslâm’ın dışında 
bırakır. Kur’ân ise tümüyle her türlü şüphenin 
ötesindedir (Bakara/2); ve Kur’ân’m her türlü 
şüphenin ötesinde olduğu da her müslüman tara
fından dâima zinde tutulan kesin bir idrâk ile id
râk edilmelidir.

Yukarıdaki âyetlerin  içeriği, her müslümanı, 
Cenâb-ı Peygamber’in yaptığını yapmak ve yap- 
makdan çekinmiş olduğundan da çekinmek yo
lunda Peygam ber’in  ah lâk ın ı örnek alm ayı 
(Rûm/21) bir hayat tarzı olarak idrâk etmekle 
m ükellef kılmaktadır. Bu bakımdan günümüze ka
dar intikâl etmiş olan hadîslerin: 1) sıhhatinden 
emîn olabilmek de, 2) bunlara uymak da, Hz 
Peygamber’i örnek almak isteyen “idrâk ve iz’an 
sâhibi her müslüman için", olağanüstü bir öneme 
sâhiptir.

T aklid î îm ândan tahkikî îm âna geçiş sürecin
de: 1) Kur’an’m dayanılacak ilk ve güvenilir [şek- 
siz-şüphesiz  (Bakara/2)] kaynak olduğunu, 2) tah 
k ik i îm ânın, en azından ilk  kademede, ancak A k ıl 
aracılığ ıyla gerçekleşebileceğini, ve 3) bunun için 
de A k l’ın isâbetle ve dirâyetle kullanılabilm esi 
için nasıl kayıt altına alınm ası gerektiğini böylece 
tesbit ettikten sonra bu süreçte faydalanabilecek 
ikinci müracaat (r e fera n s)  kaynağı olarak hadîs ri
vayetlerini zikretmemiz gerekir.

Yukarıda zikredilmiş olan âyetler, müslüman- 
lar için, Resûlullâh’m da her türlü şüphenin öte
sinde tutulması gerektiğinin tartışılmaz dayanak
larıdır. Buna karşılık vahyin, indiği zaman tesbit 
edilmiş (yâni hem en sahâbe tarafından ezberlen
miş ve vahiy kâtip leri tarafından da yazıya geçiril
miş) olması hasebiyle zaman içinde değişikliğe uğ
ratılm asının (tahrîf edilm esinin) önüne geçilm iş 
olmasına karşılık Resûlullâh’m: 1) günlük yaşan
tısı, 2) çeşitli vesilelerle söylemiş olduğu sözleri,

na bilmediklerini öğretti (Nısâ/113).
• Biz Sen ’i ancak âlem lere rahmet olarak gön

derdik (Enbiyâ/107).
• “A llâh ’a ve Resül’üne îmân edin...” (Fetih/9, 

Hadîd/7);

ve 3) çeşitli olaylar karşısında takınmış olduğu tu- 
tum ve tavırları hakkm daki bilgilerimiz yalnızca 
rivâyetlere dayanmaktadır.

Bu durumda müslümanlar, kendisine hak
kıyla tâbi’ olabilmek için, Resûlullâh hakkında

Üm ran  .H az iran  .2004  75



YAŞAYAN İSLÂM

edilen rivâyetlerirı sıhhatinden nasıl emîn olabi
leceklerdir?

Fakat, günümüze kadar gelmiş olan bu hadîs ri- 
vâyetlerin i:

1) önyargısız, ve
2) ciddî bir biçimde, yân i Kur’ân ’m aklı isabet ve 

dirâyetle kullanm a tavsiyesine uygun olarak

inceleyen idrâk ve temyîz sâhibi bir müslüman: 1) 
Kur’ân ’a, 2) C enâb-ı Peygam ber’in bizzât 
Kur’ân ’m övdüğü yüce ah lâk ına, 3) Cenâb-ı 
Hakk’m mîzân üzere 
vaz edip hıfzetmekte 
olduğu kevnî düzene,
4) müşahedeye, man
tığa, zamanın akışına 
ve sağduyuya muhalif, 
ya da 5) biribiriyle çe
lişik  pekçok rivayeti 
barındırm ası [yâni 
K u r ’â n ’ın  m en ş e ’ v e  
m â h iy e t  itibâ riy le lâ 
r a y b a  f, rı (Balcara/2)
o lm a sın a  karşılık, bu  
hadîs r ivâ y etler in in  çok  
şüpheli v e  şâibeli r ivâ - 
y e tle r i d e barındırmala
rı] karşısında bu rivâ- 
yetlerin sıhhati meselesiyle, yâni bunların gerçe
ği ne kadar aslına uygun b irb içim de yansıtm akta 
oldukları meselesiyle, ister istemez, dramatik bir 
biçimde karşı karşıya kalmaktadır.

Özellikle Emevî ve Abbasî dönemlerinde pek- 
çok hadîs rivâyetin in  uydurulmuş olduğu târih î 
bir vâkıadıı:. Daha sonraları yapılmış olan ay ık la
ma am eliyelerine rağmen nasıl olup da bir kısmı 
çok  m û teb er  add ed ilen  hadîs kitaplarında hâlâ bir 
takım  sakat rivâyetlerin kalmış olması ise ancak 
uygulanan ayıklam a işlem inin metodolojisinin 
isâbetsiz, yahut sakat, veyahut sübjektif ya da hep- 
si birden olmasıyla açıklanabilir.

Bu durumda meselâ Kütüb-i Sitte gibi, mûte
ber addedilen kitaplardaki ve diğerlerindeki rivâ- 
yetler, her n e  o lu rsa  o lsun : 1) gene de her türlü şüp- 
heden-hâtâdan uzak, ve 2) aslâ sorgulanamaz (lâ- 
y ü s ’e l)  sahîh hadîs olarak mı kabûl edilecektir?7 
Yoksa, bunların daha objektif kıstaslar çerçevesi

içinde yeniden incelenip dikkatli bir elemeye tâ
bi’ tutulm aları m ı gerekecektir? Bu bakımdan ha
dîslerin sıhhati meselesi taklid î îm ândan tahkikî 
îm âna geçiş yapmak isteyenlerin aslâ göz ardı ede
meyecekleri dram atik bir mesele olarak ve de, 
eninde sonunda, sahîh rivâyeti sahîh olmayandan 
ayırabilen objektif bir metodoloji meselesi olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Ancak, şimdiye kadar bu konu, bildiğim  kada
rıyla, aslâ objektif bir metodoloji meselesi olarak 
idrâk ve temyîz edilmiş değildir. Bütün bu hadîs
lerin sahîh olduğunu iddia edenler, bunların sıh

hatine delîl olarak, ya 
râvîler zincirin in  sağ
lam olduğunu kabûl et
mekle, ya da bunları sa
h îh  olarak kabûl eden 
başka m üellifleri gös
termekle meseleyi h al
le ttik le r in i vehm et
mektedirler. Bunun ak
sine, rivayetlerdeki bu 
tutarsızlıkları müşâhe- 
de ve tesbit etmiş bulu
nanların  bir kısmı ise, 
işin kolayına kaçm akta 
ve, ya 1) hadîslerin tü
münü reddetmek, ya da
2) hadîslerin d in î haya

ta yön verme fonksiyonunu minimuma indirmek 
gibi bir tutum takınm aktadırlar. Bu tavırların  her 
ikisi de ilm î ve de objektif bir metodolojiyle ilgisi 
olmayan sübjektif vehim lerden başka bir şey de
ğildir.

Hadîslerin sıhhatinden emîn olmak, râvîler 
zincirinin gü ven ilirliğ i ya da râvîlerin  biribirleriyle iliş
kilerinin sıhhati gibi bugün için tahkîk edilmesi 
mümkün olmayan bizâtihî şâibeli ve sübjektif te
mellere değil, bunlardan tümüyle bağımsız objek
tif bir temele dayandırılm alıdır.

İlk hadîs toplayıcıları r ivâ y et le r in  sıhhatinden  
e m în  olm anın  kıstası olarak râ v îler z incirin in8 güve- 
n ilir kimselerden oluşmuş olmasını prensip ittihâz 
etmişlerdir. Oysa İçtimaî hayatta bâzı hatâları gö
rülmüş olsa bile bir k işin in  Hz Peygamber’den bir 
hadîs rivâyet ettiğinde de muhakkak hatâ lı olaca
ğını peşînen kabûl etmek gerçeği yansıtm ayabile
ceği gibi bu tutum ahlâken Hucurât/12 âyetine9
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de aykırıdır. Öte yandan gü ven ilir olduklarına ina
n ılan  râvîlerin hepsinin de hâfızalarmın zafiyet 
göstermemiş ve d illerin in  sürçmemiş olduğunu 
kim  garanti ed eb ilir10? O rtadan kald ırılm ası 
mümkün olm ayan bu şüpheler dolayısıyla, râvîler 
zincirinin k endi-başm a-rivâyetin -sıhhatin in -garan tisi 

nstegkTtddedtlmesrep'isTgmoloj ik açıdarr~tâtmin- 
kâr ve objektif bir kıstas değildir. Çünkü hem 
Emevîler ve hem  de Abbâsîler döneminde, uydu- 
rulmuş bir hadîsin altına güvenilir olduğuna ina
nılmış bir râvîler zinciri ekleyerek sayısız uydurma 
hadîsin imâl edilmiş olduğu bilinen bir olgudur.

Bugün hadîs ile meşgûl olan pekçok kimsede
k i yaygın kanaat isnâd konusunun günümüz için 
de geçerli, ve her hadîs rivâyetini doğru olarak ka- 
bûl etmenin saflık olduğudur. Bu zevât asi olanın: 
her hadîsi araştırmak, doğruluğunu veyâ yan lış lı
ğ ın ı ortaya koym ak olduğunda hemfikirdirler. 
A ncak isnâd sistem inin bugün hadîsler için geçer
li olmadığı, onun yerine kaynakların geçerli oldu
ğunu savunmakta ve “Kimden duydun?” değil de 
“Hangi kaynaktan aldın?” sorusuna verilen cevâ
bın, hadîsin sıhhatin i garanti eden, yeterli bir ce
vap olacağını kabûl etmektedirler.

Burada da objektif bir metodoloji yerine süb
jek tif bir otoriteye rücû’un ağır basmakta olduğu 
gözlenmektedir. Sahîh denilen hadîs kitaplarında 
yer almış olan aşağıdaki rivâyet örnekleri hadîs k i
taplarının K ur’ân gibi “lâ raybe fih”(\\/2) olamı- 
yacaklarım n ve bu rivâyetleri hadîs ve dolayısıyla 
R esûlullâh’ın S ünneti diye kabûl etmeden önce 
Kur’ân ’m tavsiyesine uyarak A k l’a rücû’ etmenin 
zarûretine ışık tutmaktadırlar. Bu bağlamda:

1) Müslim ve Tirm izî’de11:

. Asıi m üflis, kıyâm et günü namazı ile, orucu ve ze
kâtı ile gelir; öte yandan, şuna buna hakaret etmiş, if- 
tirâ atmış, birinin malını yemiş, öbürünün kanını akıt
mış ve falanı dövmüş olarak gelir. Yaptığı iyilik ve se
vapları işte böylece ona buna dağıtılacaktır. Borcu  
ödenm eden sevapları biterse, bu defa on lar ın  g ü n a h 
lar ın ı k en d is i  y ü k len e c ek  v e so n ra  d a  c eh e n n em e  
a t ıla c a k t ır ”

şeklinde ver almış olan rivâvet. en azından son

Necm/38 numaralı Kur’ân âyetlerine muhalif
tir.

Bundan çok daha vahim bir rivâyet de Kütüb- 
i S itte ’de yalnızca İbn M âce’n in  Sünen ’inde bulu
nan ve recm cezâsıyla ilg ili olarak Hz Ayşe’ye izâ- 
fe edilen rivâyettir:

Aişe (radyallâhü anhâ )’dan : Ş öy le dem iştir:

Andolsun ki recm  etme âyeti ve yetişkin kişiyi on defa  
emzirme (sebebi ile nikâhlanmanm haramlığı) âyeti 
indi ve andolsun ki bu âyetler tahtımın (oturdu
ğum yerin) alandaki bir yaprakta (yazılı) idi. Resû- 
lullâh (sallallâhü aleyhi ve sellem) vefât edip biz 
O ’nun ölümü ile meşgûl olunca, evde beslenen bir 

koyun (veyâ bir keçi) girip o yaprağı yedi.’’12

Bu rivâyet de Kur’ân’ın koruyucusunun bizzât 
A llâh  olduğubu beyân eden Hicr/9 âyeti mûcibin- 
ce Ku r’ân’a  muhâlif ve dolayısıyla da uyduruk bir 
rivâyettir13.

2) Kâ’b bin M âlik ’den geldiği söylenen ve Ebû 
Dâvud’un kitabında yer alan bir rivâyette Hz Pey- 
gamber’in, kendisi aleyhinde şiirleri ile tezyîf edi
ci ve inatçı bir propaganda yapan M ekke’li Kâ’b 
bin el-Eşref i bir adam gönderterek öldürtmüş o l
duğu beyân edilm ektedir14. Â lem lere rahmet ola
rak gönderildiği Enbiyâ/l07 âyetiyle tesbit edilmiş 
olan bir Peygamber’in bu kabil bir suikast ile bir 
şâiri öldürtmüş olması muhâldir15.

3 ) Tirm izî’de bulunan ve İbn Abbâs’dan neşet 
ettiği söylenen:

“Ü m m etim den  iki s ın ıf vardır ki, bun ların  İs
lâm ’dan nasîbleri yoktur: M ürcie v e  K ad er iy y e”16

rivâyeti anakronik (yâni hâdiselerin zaman için 
deki sırasını alt-üst eden) uydurma bir rivâyettir; 
çünkü Cenâb-ı Peygamber’in zamanında Mürcie 
ve Kaderiyye fırkaları da, bunların doktrinleri de 
teşekkül etmiş değildi. Mürcie, muhtemelen Hari- 
c îler’in zuhurundan sonra ortaya çıkan ve “am ele  
ön em  v e rm ey en  v e  îmânı y e ter li gö ren "  bir fırka ve 
Kaderiyye de VIII. yüzyılın ortalarında yâni Ce-

cümlesi açısından, Hz Resûl un söylemesi imkân 
dışı olan uydurma bir rivâyettir; çünkü “kimsenin 
bir başkasının günâhını yüklenmeyeceği” hakkın- 
daki En’âm il64 , tsrâ/15, Fâtır/18, Zümer/7 ve

nâb-ı Peygamber’in vefâtından yüz y ıl kadar sonra 
ortaya çıkmış olan Mu’tezile fırkasının “herkesin  
kendi kaderini kendisinin yaratacağı"  husûsundaki 
doktrinidir. Binâenaleyh, Cenâb-ı Peygamber’e
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izâfe ed ilen  bu sözler bizzât onun ağzından çıkmış 
sözler değil, vefatından belki bir ya da iki yüzyıl 
sonra O ’na izâfe edilmiş olan uydurma sözlerdir.

4 ) Kezâ Buhârî, Müslim ve Tirm izî’de İbn 
Mes’ûd’dan rivâyet edilmiş o lan17:

“Biz Allâh Resûlü sallallâhu aleyhi ve sellem ile M i- 
n a ’da bulunurken anîden ay ikiye bölündü. Bir parça
sı dağın arltasına, diğer parçası da önüne düştü.
A llâh Resûlü sallallâhu aleyhi ve sellem bize: “Şâhit 
olun, bakın!” buyurdu".

rivâyeti de uydurmadır. İkiye parçalandıktan 
sonra bir parçası M ina dağının arkasına diğer 
parçası da önüne düşmüş olan nesne aslâ ve aslâ 
Ay olamaz- Ay, Dünyâ’n ın  çekim kuvvetine bağ
lı olarak yaklaşık 384-000 km uzaklıkta dolanan, 
çapı da Dünyâ’nm kin in  dörtte birinden biraz bü
yük, yân i yaklaşık 3.470 km olan bir gök cismidir. 
Ay şu ya da bu şekilde ikiye bolünse ve bu her iki 
parça da ( bü tün  mekanik kânûnların ın ak sine) Dün- 
yâ ’ya yönelse, hızları ne kadar büyük olursa olsun, 
bu parçaların yeryüzüne düşmesi göz açıp kapayın
caya kadar geçen bir zaman süresi içinde değil, en 
azından birkaç gün içinde olur. A yrıca bu kadar 
büyük parçaların Arz’a çarpması da yeryüzündeki 
bütün hayâtı sona erdirirmiş olurdu.

5 ) Aşağıdaki rivâyetler de akla, sağduyuya, 
mantığa, gözleme aykırı olan ve yalnızca Cenâb-ı 
Peygamber’e bühtan eden iki örnektir:

“Rabb kızarsa vahyi F arsça indirir. Râzî olursa  
A rapça indirir’’.18

“Ey H ü m eyrâ19! G ü n eş len en  su  ile yıkanma! Zi
ra o cüzzâm  yapa r”.20

Buhârî’n in  Türkçe tercümesindeki şu rivaye
tin21 ise, olağanüstü garâbetine rağmen, Buhâ- 
rî’n in  külliyâtında nasıl olup da yer alm ıştır, an la
şılır iş değildir:

__“Ebu H ürey r e  radiyallahü anhd en:
Ş öy le  dem iştir : R esûlullâh sallallâhu a leyh i v e s e l-  

lem  (efend im iz ) bu yu rdu  ki h er kim C um a gü n ü  c e 
n ab et gu s lü  ile istiğsal ettik ten son ra  (ilk saatte C um a  
nam azına) g id erse bir d ev e , ikinci saa tte g id erse bir sı
ğır, ü çü n cü  saatte gid erse (sağlam ) boynuz lu  bir koç, 
d ö rd ü n cü  saatte g id er se  bir tavuk, b eşin ci s a a t t e

g id er se bir yu m u rta22 kurban etm iş gibi (sev îba  nail) 
o lu r . . ,”23

Etimolojik olarak kurban: “Cenâb-ı Rabbü-1 
A lem iyn ’e yakınlaşm ayı (k u rb iy -y et ’i) sağlayan 
şey” anlamında ise de d in î uygulama bakımından: 
“Rabb’m rızâsını kazanmak gâyesiyle belirli şartla
ra riâyet ederek belirli bâzı hayvan türlerini üşü
lünce boğazlamak, ya da bu türlü boğazlanan hay
van” anlamındadır. Kütüb-i S itte ’de Hz Peygam- 
ber’in kendisi için hep koyun, zevceleri için de ba
zen sığır kurban ettiğin i bildiren onlarca hadîs bu
lunmaktadır. A yrıca tavuğun ve hattâ yumurtanın 
dah i(!?) kurban edilebileceğini bildiren bir başka 
rivâyet de bulunmamaktadır. A yrıca yumurtanın 
usû lün e u y gu n  bir b içim de nasıl boğazlanacağı da bir 
başka önemli mesele olup bu hususta da herhangi 
bir rivâyete rastlamak da mümkün değildir.

Bundan başka, meselâ İstanbul’da, 21 A ralık  
2001 Cuma günü Güneş’in doğuşu 07.19 ve öğle 
ezânı vakti de 12.09 dur. Buna göre o gün, bir de
ve kurban etmiş olm anın sevâbını kazanmak iste
yen bir kimsenin boy abdesti ald ıktan sonra C u
ma namazına 07.09 da gitmesi ve câmide 5 saat 
beklemesi gerekecektir. Yok eğer yalnızca bir yu
murta kurban etm iş(!) o lm anın sevabıyla yetin 
mek isterse câmiye Cum a ezâmndan bir saat önce 
gitmiş olması yeterli o lacaktır.

Dünyâ’n ın ömrünün 7000 yıl olduğu husûsun- 
da özellikle Suyûtî tarafından nakledilen rivâyet- 
ler de, bugünkü ilm î sonuçların Dünyâ’mızm yaşı
n ı 4,5 m ilyar yıl olarak tesbit etmiş olması dolayı
sıyla, itibâr edilmemesi gereken uydurma rivâyet- 
lerdir.

6 ) Mesele halletm ekden çok ha lli mümkün o l
mayan meseleler ortaya koyan bir rivâyet de hal- 
lâl-i müşkilât (yâni “zorlukları ortadan kald ırıcı”) 
olarak b ilinen Cenâb-ı Peygamber’e izâfe ed ile
mez. Böyle bir izâfet O’nun üstün ahlâkına ters 
düşer.

“Batıdan v e  doğudan  fitn e  zahir olduğu  zaman  
Şam ’ın ortasında toplanın . Zîrâ o  gü n  y er in  altı y er in  
ü stü n d en  iyid ir”24

rivâyeti ise, benzer şekilde, bir sıkıntıyı ortadan 
kaldıracak yeıue çözümü olm ayan meseleler ve sı-
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km tılar vaz etmektedir. Batıdan ve doğudan fitne 
çıktığ ı zaman bütün müslümanlar Şam ’a nasıl vâ
sıl olacaklardır? Söz konusu fitne bugün çıkmış o l
sa Şam  şehrinin ortası ya da Sûriye m ıntıkası25 
birbuçuk milyar müslümanı nasıl istiâb edecektir? 
Müslümanlar Şam ’ın ortasında toplandılar diye 
fitneden nasıFkorunmuş olacaklardır? Bunlar bu- 
rada ne zamanadek kalacaklardır? Bu kadar insa
nın Şam ’da toplanması sayısız ikmâl, barınma, ge
çim ve birlikte yaşama meselelerini ve bunlara 
bağlı olarak sayısız fitneyi de peşinden sürükleme
yecek midir? Bana kalırsa bu rivayet Şam ’ı hâne- 
danlık larım n başkenti yapmış olan Emevîler’in bu 
şehre ve de Sûriye’ye Hz Peygamber’in d iliyle bir 
kutsallık kazandırmak için uydurmuş oldukları bir 
şeydir.

Fesâhatı, belagatı ve merhameti müsellem 
olan, işleri kolaylaştırmasıyla meşhur Hz Peygam
ber’in  mezkûr rivâyetlerin muhtevâsını ifâde et
miş olması muhaldir. Bunlar: 1) ya sonradan uy
durulmuştur, 2) ya da râvîler Hz Peygamber’in 
meram ını anlamaksızm kendi idrâk kapasitelerine 
göre hatırlarındaki sözleri su-i n iyetleri olmaksızın 
deforme ederek kâğıda dökmüşlerdir. Her iki h âl
de de bu rivâyetlerin aydınlatıcı, irşâd edici ve 
mesele halled ici fonksiyonları kalmamıştır. Bun
dan ötürü bunları sahîh hadîs olarak addetmak ve 
bunlarla amel etmek mümkün değildir.

Yukarıda verilen ve hadîs diye öne sürülen ri- 
vâyet örneklerinden çıkan sonuçlar şudur ki hadîs 
diye iddia edilen bir rivâyetirı gerçekten de hadîs 
ve Peygamber’in Sünneti saydabilmesi için, en 
azından:

(1)Rivâyet metninin K ur’ân’a muhâlif bir muh- 
t evcisi olmamalıdır.,

(2)Rivâyet metni Cenâb-ı Peygamber’in bizzât 
K ur’ân tarafından övülmüş olan yüce ahlâkı
na muhâlif unsurlar ihtivâ etmemelidir.

(3)Rivâyet metni anakronik unsurlar ihtivâ et
memelidir.

(4)Rivâyet metni fizikî olarak Allah’ın mîzân 
üzere koruduğu kevnî düzene muhâlif unsur-

____ lar ihtivâ etmemelidir.

Bundan dolayı, günümüze kadar gelmiş olan 
hadîs rivâyetlerin in en azından bu objektif kriter
lere göre yeniden bir ayıklam a ve eleme işlemine 
tâb i’ tutulması gerekmektedir.

Otoriteye Rücû’

Taklîdden tahkîke geçerken insanın ayağını kay
dıran en büyük tuzaklardan biri de nefsin in  ve 
vehm inin esiri olarak, otorite olarak telâkkî edi
len bir şahsa, bir kitaba ya da bir doktrine körü 
körüne bağlanıp aklın ı d irâyetle ve isâbetle ku lla
nabilme hasletinden uzaklaşmaktır.

Bu tuzağa düşenler bir müzâkerede savunmak
ta oldukları fikrin gâlib gelmesi için akılların ı isa
betle ve dirâyetle kullanmaksızm, farkında olma
dan lâyuhtî ve lâyüs’el kabûl ettik leri bir şahsa, bir 
kitaba, bir doktrine rücû’ ederler. Buna otoriteye 
rücû’ denir. Otoriteye rücû’un, epistemoloji aç ı
sından, ispat ya da delil veyâhut da burhan (yâni 
İslâmî deyimiyle “ilm elyakîn”) olarak bir değeri 
yoktur. “Lâ ra yba  fih ” olan Kur’ân ’dan başka, tabî- 
atı gereği “rayba fih" olan herhangi başka bir k ita
bı yegâne otorite kılmak, neresinden bakılırsa ba
kılsın, bir nâkısadır. Buna i’tibâr etmek ise n ihaî 
gerçeğe ulaşmış olmak değil, yalnızca bir zevk ve 
fehâmet meselesidir.

Kimi Sahîh-i BuKârî’den, kim i îhyâ-i Ulûmi- 
d Din’den, kimi Fusûs’dan, kim i M esneviden , 
kim i Nûr R isâ le le ri’nden, kim i Seâdet-i Ebedi- 
y e ’den, kim i Kur’an’a Qöre İslâm ’dan v e  ilh ... 
zevk alır. Bu duruma i’tirâz etm ek muhâldir. Ama 
bu kitapların hiçbiri “K u r’an ’laştırılacak” kitap 
değildir.

Kezâ kimi Hacı Bektaş V e lîye , kim i Azîz 
Mahmûd Hüdâyî’ye, kim i Mubammed İkbâl’e, k i
mi Râşid Rızâ’ya, kimi Muhammed Ham îdullâh’a, 
kim i Yaşar Nûri Öztürk’e v e  ilh... hayrândır. Bu 
duruma da i’tirâz muhâldir. A m a bu zevâtın hiç
biri “Muhammed’leştirilecek” zât değildir.

Ve dahî kimi Eş’arîliğe, kim i Şiiliğe, kimi Vah- 
det-i Şühûd’a, kimi Marksizm’e, kimi lâisizm’e, k i
mi Kemalizm’e v e  ilh ... i’tibâr eder. Bu duruma da 
i’rirâz muhâldir. Ama hu doktrinlerin hiçbiri “Lâ-

(5)Rivâyet metni müşâhedeye, ilme ve sağduyu
ya muhâlif unsurlar ihtivâ etmemelidir.

(6)Rivâyet metni çözümü olmayan meseleler vaz 
etmiş olmamalıdır.

ilâheillallâh’laştırılacak” doktrin değildir.
Bu i’tibârla taklid î îm andan tahkikî îm ana 

geçmeye çalışan bir kimsenin: 1) bu inceliklere 
dikkat etmesi; 2) nefsin in ve vehm inin kendisi
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nin üzerinde bir hüküm ranlık kurmasına, ve 3) şa
hısların, kitap ların  ve doktrinlerin putlaştırılma- 
sına müsaade etmeyip bunları zabtürabt altında 
tutması zorunludur.

Nefsin ve Vehmin Hükümranlığı

Herkes farz ibâdetleri ifâ etmekle yükümlüdür; 
ama, nefsin ve vehm in insanlar üzerinde bir hü
küm ranlık kurduğu ve bundan âzâd olabilmek 
için de farz ibâdetlerin, maalesef, yeterli olamadı
ğı da tecrübeyle sâbittir. Çünkü “N efs em redicidir"  
(Yûsuf/53); “R abb’ind en  apaçık bir d elîl üzerinde bu 
lunan  kimse, kötü işi kendisine güz el g ö rü n en  v e  h e
v e s le r in e  u ya n  k imse gibi o lu r m u?"  (M uham- 
med/14); “[N efsin in kendisine telkin ettiği] hevâ sım  
kendine ilâh ed in en i gö rd ü n  m ü ? . . . ’’ (Furkân/43);

. .N efsini tezkiye etm iş o lan , fe lâha  erer"  (Şems/9).
Hz. M evlâna da, M esnevî’sinde, vehm in sâlik 

(yân i “Hakk yolunun yolcusu”) için pek büyük bir 
engel olduğunu beyân etmektedir (V/2649)26. Bu 
gerçekten de öylesine büyük bir engeldir ki Hz. 
İbrâhim gibi bir peygamber bile vehim  âlem ine 
düşünce, gözlerini bağlayan vehim ve hayâl âlemi 
ona müşâhade ettiğ i yıldız için “İşte bu benim 
Rabb’imdir” dedirtmiş (V/2650); gördüğü rüyânm 
sahîh rüyâ olduğu vehm iyle de bu rüyânın yoruma 
ihtiyâcı olduğunu idrâk bile etmeden oğlunu kur
ban etmeğe kalkışm ıştır (Saffât/100-107).

Tepesinde vehim  gibi bir zebellânm nöbet Uıt- 
tuğu akl-ı cü z ’î  ise ancak mezara kadar olan şeyle
ri görür (IV/3311). Vehim  zâten akl-ı cüz’în in  âfe
ti olduğu içindir ki (111/1558) dağ gibi muhkem 
akıllar bile vehm in ve hayâlin  denizlerinde iz bı
rakmadan kaybolur gider (V/2654). A k l-ı cüz’îye 
esir olan, sonunda usanırsa, bunun ne gibi bir 
ayak bağı olduğunu bâzen idrâk edebilir de, guru
rundan dolayı Hakk erlerinden yüz çevirmiş o l
masından ötürü nasıl bir vehim  ve hayâl denizin
de ç ırp ın ıp  durmuş olduğunu an layab ilir  
( IV/3353-3356). Hz. Mûsâ ile cidâlleşecek kadar 
ak ıllı ve filozof (V/2660) olan Firavun dahî h a l
kın  kendisin i “Sen İlâhsın, pâd işâhsın” diye u lu la
yıp secde etmesinden ötürü vehim marazına ka
pılmış (III/1556), tanrılık  dâvasında azmanlaşıp 
ejderhâ kesilmiş, doymak nedir bilmez bir Rubû- 
b iyyet şehvetiy le  m âlû l olmuş değil m iydi?

(III/1557). Bu ne büyük bir ibrettir!
Şehvet aklın  zıddıdır; şehvetin menşei de akıl 

değil vehimdir. Şehveti dokuyan akla ise akıl den
mez. O, ak ıl görünümü altında kendini izhâr 
eden, fakat aslında ak ıl a ltın ın ın  kalpı olan, ve
himdir. Vehim  hep ak ılla  savaşır durur; ona ben
zer; ama o değildir! Vehm in akla nisbeti, baştan
başa vehim le mülevves olan Firavun ü n  ahvâlin in  
hakik î akla (Akl-ı M eâd ’a) sâhib Mûsâ’n ın  ahvâli
ne olan nisbeti gibidir. Vehim , âlem leri yakıp y ı
kan Firavun’a, ak ıl ise canlara c ilâ  çeken Mûsâ’ya 
a ittir (IV/2301 ve sonrası).

V ehm in gözü perdelidir; h ak îkati göremez 
(IV/3278). A yrıca, zâhirde, vehmi akıldan tefrik 
etmek de çoğu kere mümkün olmaz. Bunun için 
her ikisin i de şaşmayan-şaşırtmayan bir mihenk 
taşma vurmak gerekir ki vehm in ne kadar kalp ol
duğu kabak gibi ortaya çıksın. Bu işteki m ihenk 
taşı ise: 1) Kur’ân ’dır, ve 2) peygamberlerin sün
netidir, vesselâm! (IV/2304).

Vehim  sâyesinde ak ıllı adam bile delirir gider 
(III/1530). Yüzbinlerce taklîd ve istidlâl ehlin i 
pek küçük bir vehim  dahî hem en şüpheye düşü
rür; çünkü bunların taklîdleri de, delîlle  bir hük
me varışları da ve hattâ bütün kolları kanatları da 
zan ile kâim dir (1/2125-2126). Cenâb-ı Hakk ise 
(Hucurât/12)’de bizleri zannın çoğundan kaçın 
mamız, zannın bir kısm ının günâh olduğu konu
sunda îkaz etmiyor mu?

_26_Nişan 1986 Çernobil kazâsından sonra da, 
17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden sonra da, 
ve kezâ farklı zamanlarda M edya’da din ve îm ân 
konusunda ahkâm kesen bâzı zevâtın kendi ve
him lerin i d ile getirerek bunları ilim  imiş gibi tak- 
dîm etmelerine şâhit olmadık mıydı?

Sonuç

Bütün bu mülâhazalardan, tak lid î îm ândan tahkî- 
kî imâna geçmek isteyen bir kim senin her şeyden 
önce: 1) ak lın ı isabetle v e  d i r â y e t l e  k u lla n a b il- 
m es i ,  ayrıca da 2) nefsin i ve vehm ini z a b tu ra p t  
altına alması, yân i 3) nefsin ve vehm in hiyleleri- 
ne aldanmaması gerektiği sonucu çıkmaktadır. Bir 
kimsenin bu yolda selâbetle yürüyebilmesi ise zor 
olduğu gibi, eğer gerekli olgunluğa sâhip değilse, 
teh likeli ve fevkalâde ç ile lid ir de. —■
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Dipnotlar

1 Hz Ömer’e ve Hz Ayşe’ye izâfe edilen “Recm Â yetleri” denilen 
âyetlerin Kur’ân’a eklenmemiş olduğuna dair rivâyetler, 
Kur’ân ’ın koruyucusunun A llâh olduğunu beyân eden Hicr/9 
âyeti ile çelişik olduklarından, hakîkatla ilgisi olmayan uydu- 
ruk rivâyetlerdir.

Hz. Fâtıma’nın va da Hz A li’nin nezdinde muhafaza edilen 
Kur’ân nüshasında elimizdekinde bulunmayan âyetler bulun
duğuna dair rivâyetler de, Kur’ân ’ın koruyucusunun A llâh  ol
duğu ile çelişik olduklarından,, hakîkatla ilgisi olmayan uydu
ruk rivâyetlerdir.

3 Reşat Halîfe adındaki bir kimsenin Kur’ân’daki Tevbe/128-129
âyetlerinin A llâh ’ın âyetleri olmadığını iddia etmesi gibi.

4 Epistemik değer: Bilgi’nin geçerliliği açısından haiz olduğu
değer.

5 Yâni hayâl ürünü değil, var olan ve varlığı test ve kontrol edi
lebilen bir süreçtir.

6 Suyûtî: Câmi-üs Sagiyr M uhtasarı, Tercüme Ve Şerhi, Ha
zırlayanlar: İsmail Mutlu, Şaban Döğen, Abdulaziz Hatip, 2. 
cild, s. 547; Yeni Asya Neşriyat, İstanbul 1996

? Bugüne kadar toplanmış olan hadîs külliyâtlarındaki rivâyetle- 
rin hadîsçiler nezdinde sahîh addedilmesinin kriterleri, önce
lik le, râvîlerinin: 1) ahlâkî vasıfları, 2) İçtimaî durumları, ve 
3) biribirleriyle olan ilişkileri hakkmdaki başka türden fakat 
gene rivayetlere dayanmaktadır.

8 Râvîler zinciri’ne s en e t  ya da isnâd  da denir.
9 11 Ey in an an la r , zandan çok  sak ın ın! Zira zann ın  bir kısmı günâhd ır.

B irib irin iz in  gizli ş ey le r in i a ra ştırm a yın ! B iriniz d iğerin iz i arkasın 
d a n  çek iş t irm es in ..."

10 Kütüb'i Sitte 'de ve Muvattâ'da bulunan ve Ebû Hüreyre’den 
menkul bir rivâyette Cenâb-ı Pey-gamber’in: ,(E vde, a tta  v e  
kadında uğursuzluk  va rd ır” dediği ileri sürülmektedir. Hz Pey- 
gamber’in zevcesi Hz Ayşe: Ebû H ü rey r e  bu  hadîsi ez b e r le y em e -  
m iş ! Ç ünk ü  P ey gam b er  ( s .a . v . ) :  “A llâh  Yahud iler in  b elâ sın ı v e r 
s in ! O n la r  (n a sıl o lu y o r  da) e v d e ,  kadında v e  a tta  uğursuzluk  o l
d u ğu n u  sö y ley eb iliyo r la r"  d ed iğ i e sn a d a  Ebû H ü rey re  i ç e r iy e  g ir 
m iş, fal<at söz ün  başına d eğ il s o n u n a  y e t işm iş t ir  diyerek Ebû Hü- 
reyre’nin hatâsını tashîh etmiştir. (B/c. Osman Gürer: Ebû 
H üreyrefye Yönelik Eleştiriler, s. 85-86, İnsan Yayınları, İs
tanbul 2001).

Bu durum Ebû Hüreyre’nin hadîs rivâyetinde dikkatsiz ve ted
birsiz olduğuna ve, had îsçiler in  r a v î le r e  uygu lad ık tan  k riterler 
a çıs ın da n , rivâyetlerine i’tibâr edilemiyeceğine delâlet eder. 
Bununla beraber, Cenâb-ı Peygamber’in yanında en çok 3 yıl 
bulunmuş olan Ebû Hüreyre, bir rivayete göre 5300 küsûr ve 
Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi'n e  göre ise (Bk. 
A .g . e . ,  cild: 10, s. 162, İstanbul 1994) 3800 küsûr rivâyetle 
hadîs râvîleri arasında ilk sıradadır. Buna karşılık, Hz Mu- 
hammed’in en yakın ve en kadîm dâva arkadaşlarından Ebû 
Bekir’in rivâyet ettiği hadîslerin sayısı 142, Omer’inkilerinki 
50, Osman’ınkilerinki 14 ve A lî’n inkilerinki ise 20 kadardır.

ü  Bk. Rûdânî: Cem’ul-Fevâid (Büyük Hadîs Külliyatı), 5. 
cild , s. 384, No. 9993, İz Yayıncılık/Yeni Şafak, İstanbul 
1997.

12 Bk. Sü7ieıı*i~lbn'i Mâıre Tercemesi Ve Şerhi, terceme ve 
şerh eden: Haydar Hatipoğlu, cild: 5, K itâbü -n  Ni1<âh bölümü, 
s. 415, Kahraman Yayınları, İstanbul 1983.
Zinâ suçu işleyenlere recm (yâni taşlayarak öldürme) cezâsı- 
n ın  uygulanmış olduğuna dair rivâyetler konusunda da çok 
tem kinli davranmak gerekir. Kur’ân’da: “K adın ların ızdan  f u 

hu ş yapan la ra  karşı aran ızdan  d ö r t  şahit g e tir in . E ğer şâhitlik  
ed er le r se , o  liadınları ö lü m  alıp g ö tü r ü n c e y e  ya h u t A llâh on la ra  
bir y o l  a ç ın ca ya  kadar ev le r d e  h ap sed in” (Nisâ/15), “İ ç in iz d en  f u 
huş yapan  h e r  iki tara fa  cez â  v e r in ; e ğ e r  t evb e  e d er , u slan ırla rsa  
artık on la ra  cez a  v er ip  ez iy e t  etm ek ten  va z g e ç in ; çünk ü  A llah te v -  
b e ler i l<abûl e d en  v e  çok  e s ir g e y en d ir” (Nisâ/16) ve “Zina eden 
kadın ve zinâ eden erkekten her birine yüz sopa vurunuz;

____ AllaJiM M e-âhir£Lgünün£Jnanıyoxsamz^Allâh!.ın-dinindej(.h.üküm^
leri u ygu la rk en ) on la ra  a c ıya ca ğ ın ız  tu tm asın . M ü m in lerd en  bir 
g ru p  da on la ra  u y gu la n an  c ez a y a  şâh it o lsu n )} (Nûr/2) denil
mektedir.

Buna rağmen bâzı hadîslerde Cenâb-ı Peygamber’in zinâ suçu 
sabit olan birkaç kişiyi recmettirmiş olduğu rivâyet edilmek
tedir. Hz Peygamber’in Kur’ân’ın (Nûr/2) âyetindeki açık 
hükmü çiğneyerek zinâya uygulanan cezâyı nefsânî olarak 
arttırması Kur’ân’ın O’nun yüce ahlâkı hakkmdaki tavsifi ve 
Peygamber’e yüklemiş olduğu mükellefiyetler (Nisâ/105, Mâ- 
ide/48-49, İbrâhim/11, Kehf/27) ile bağdaşmadığından: 1) ya 
bu rivâyetler uydurmadır, 2) ya da bu recm uygulaması henüz 
(Nûr/2) âyeti nüzûl etmeden vuku bulmuş olan, o zamanki 
yaygın örfe uygun bir uygulamadır, ya da 3) Medine yahudi- 
lerinden zinâ etmiş olanlara onların Şerîat’ı uyarınca uygu
lanmış olan cezadır.

14 Bk. Rûdânî: Cem’ul-Fevâid (Büyük Hadîs Külliyatı), 3. cild, 
s. 215, No. 6215, İz Yayıncılık/Yeni Şafak, İstanbul 1997.

1  ̂ Bu rivâyetin de, istedikleri kimseleri sorgu sual etmeksizin 
öldürme yetkisine sâhip olduklarına delîl olsun diye iktidârı 
elinde tutan Emevîler ya da Abbâsîler tarafından uydurul
muş olması ihtimâlden uzak değildir.

Bk. Rûdânî: Cem'ul-Fevâid (Büyük Hadîs Külliyatı), 4. 
cild, s. 214, No. 7673, İz Yayıncılık/Yeni Şafak, İstanbul 
1997.

17 Bk. Rûdânî: Cem’ul-Fevâid (Büyük Hadîs Külliyatı), 5. 
cild, s. 85, No. 8530, İz Yayıncılık/Yeni Şafak, İstanbul 
1997.

1® Bk. Sâdık Cihan: Uydurma Hadîslerin Doğuşu Ve Sosyo-Po- 
litik Olaylarla İlgisi, s. 22, Etüt Yayınları, Samsun 1997.

19 Hümeyrâ: Hz Peygamber’in zevcesi Hz Ayşe’ye hitâb şekli.
20 A .g .e . s. 22.
2İ Zeynüddin Ahmed Zebidî: Sahihi Buharî M uhtasarı Tecri' 

di Sarih Tercemesi (Çeviren Ahmed Naim), cild: 3, s. 17, 
Hadîs no. 480, Diyânet İşleri Reisliği Neşriyâttndan No. 7, 
İstanbul 1936.

22 Eğer bu rivâyet sahîh ise(!), bundan bir müddet önce tavuğun 
da kurban edilebileceğine fetvâ vermiş olan Marmara İlâhi- 
yat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Zekeriyya Beyaz’a yapılmış olan 
eleştiriler isâbetsiz olmuştur. Olsa olsa bu zât bu hadîse binâ
en yumurtanın dahî kurban edilebileceği konusunda halkı 
bilgilendirmemiş olması açısından eleştirilebilirdi!

2  ̂ A .g .e . de s. 20 de, Neseî’de bulunan bir diğer rivâyette l(tavuk  
ile yu m u rta  a ra sın da  bir d e  s e r ç e  kurban etm ek  faz iletin i bahş ed en  
bir m er teb en in  daha  zikredilm iş” olduğu ifâde edilmektedir.

2^ A .g.e. s. 54, No. 443.
2  ̂ Eskiden Şam hem Şam şehrine ve hem de Sûriye mıntıkası- 

------- na delâlet etmekte idi (Bk. İslâm Ansiklopedisi, Şam  bendi,
MEB Yayınları)

2ii Parantez içindeki rakkamlar Çelebî Veled İzbudak’m Maarif 
Vekâleti Şark-İslâm Klâsikleri dizisinde yayınlanmış olan 
Mesnevi çevirisinin ilk baskısındaki, sırasıyla, cild ve beyit 
sayısını göstermektedir.
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"ORDA BİR MAKEDONYA VAR.„” !
BİR MAKEDONYA SEYAHATİNİN İÇİNDEN...

MÜNİB ENGİN NOYAN

T ayyare Makedonya semalarına girip a lçal
maya başladığında, o güne kadar h iç tat
madığım, tanımadığım bir heyecan dalga

sı sardı iç im i... Ecdâdımın yüz küsur sene evvel 
“Dersaadet” bildiği “Pâ-i T aht” İstanbul’da görev 
yapmak üzere ayrıldığı ve o günden beri de geri 
dönmediği o muhteşem bölgenin üzerindeydik iş
te .,, Zirveleri hâlâ karlı, şanlı Şar dağlarının Batı 
yakasından, koca-yüce Osmanlınm Balkanlardaki 
gözbebeği, o güzelliği d illere destân, Prizren şeh
rinden gelmişti filin ta endâm, kasap çengeli b ıyık
lı, kafası her dem ustura traşlı, yaman cesâreti a la
bildiğine gözü kara, “b esa"sı îm ânı kadar kavî, rah
metli büyük dedem, Binbaşı Abbâs Sırrı Nurko- 
N o jan i...

T ıpkı yüzyıllar önce Karaman’dan kalkıp, nes
lin in  kök salıp gövereceği o cennet misâli toprak
ları fetheden, sonra oralara yerleşip, önce Â lem le
rin Rabbi Yüce A llah ’ın, celle celâluhu, dîni İs
lâm ’ın, sonra da koca-yüce Osmanlınm bekâsını 
muhafaza etme aşkıyla, her gün doğuşunda yeni 
bir cihâda sıvanan “n oya rı” sıfatlı ecdâdı gibi, o da 
besbelli, Su ltan  II. Abdulham id’in, rahmetullâhi 
’aleyh, saray muhafızlığından, Yemen’in ten ve de 
yürek kavurucu çöllerine kadar uzanacak, akıllara 
durgunluk verici bir yolculuğa çıktığın ı hayal bile
etmemiş, edememişti o günlerde__

Şimdi ben fakîr, yarım  yüzyıllık ömrümün ba
harında, işte ilk defa dönüyordum ecdâd yurduna,
öz toprağıma^.-------------------------------

Gizlemedim, gizleyemezdim zaten, gözyaşları-
mı.

Yol arkadaşlarımdan Orhan efendi kulağıma

eğildi;
“Hak T e’âlâ, celle celâluhu, insanı topraktan 

yarattığını bildiriyor, m alûm ... Bir mubârek arka
daşım da buradan hareketle demişti k i bir zaman
lar ‘Her insanın kendi soyunun geldiği topraklarla 
olan o tarif edilemez bağını, o topraklarla buluştu
ğunda yaşadığı o derin mânevî haz ve heyecanı 
belki, ya da ancak bunula irtibatlandırmak, böyle 
açıklamak mümkün, A llahu ‘a lem !’. Ne dersin?”

“Hikmetli söz, vesselâm !” diyecek oldum, diye
medim. Bir başka, bu defa çok daha yoğun bir he
yecan dalgasıyla düğümlendi boğazım. Camdan d ı
şarı bakıp tayyarenin süzülerek yere inişini seyre 
koyuldum.

İlk mektepteyken bir şarkı belletmişlerdi bize 
“Ordaaa bir köy var uzaktaaa... O köy bizim köyü- 
müüüzdür... Gitmesek de, görmesek de, o köööy 
bizim köyümüüüzdüüür!” diye. Hâlâ belletip du
rurlar mı b ilm em ... Önceleri ben de pek bir şevk
le söylerdim o şarkıyı, kafamı havaya dike dike, 
boyun damarlarımı iştiyak ve gayretle şişire şişire, 
sınıf arkadaşlarım la birlikte. Sonra, babam - Hak 
T e’âlâ, celle celâluhu, ondan râzrolsun — yaztatil- 
lerini, şenliği bol yerlerde, ipe-sapa gelmez boş eğ
lencelerle israf ve hebâ etmek yerine, kendi mem
leketim i içinden tanıyıp, gerçek mânâda onu seve- 
bilmem için, bizleri derdest edip, kendi deyişiyle 
“Yolun bittiği yere kadar!”, köy köy, kasr’ba kasa
ba Anadoluyu gezdirmeye başlayınca, daha çok 
küçük yaşta, mahzun ve mazlum ülkem in ve halk ı
mın gerçekleriyle birebir tanışma ve yüzleşme im
kân ı buldum. İstanbul’un “sanal” refahı içinde do 
ğup büyümüş olan bütün çocuklar için aktlalmaz
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bir tecrübe ve görgü birikimiydi kazandığım, o bu- 
ruk tadı hâlâ damağımda olan ve yıllar boyu her 
yaz, bir adım daha ileri giderek tekarlanan yolcu
luklarda. Ve daha kendi ülkemle ve insanım la ilk 
sahici yüzleşmemden geri döndüğümde, nefret et
meye başladım o riyâkâr şarkıdan -  bir daha da as
la  söylemedim! Çünkü Hizzat gidip göYülmeyerîr 
yan i öncelikle ve özellikle de sıla-i rahîm  ruhu için
de ulaşılmayan, derdine-çilesine şahit ve de ortak 
olunmayan hiçbir uzak köyün “bizim” olmadığını, 
asla da “bizim” olamayacağını daha o zaman gör
düm, öğrendim ve anladım ! O gün bugündür, 
oturduğu yerden, rahatın ı bozma külfetine dahi 
katlanmadan, “V atan-M illet-Sakarya” gazıyla şişi
rilen  balonlarla oynayarak kendilerini avutan -  
avutmak da ne kelim e, utanmadan-arlanmadan 
vatan-m illetseverlik taslayarak kurum kurum ku
rumlanan, etrafa çalım  satan herkesten tiksindim!

Orda, Batı Trakyasıyla, Makedonyası, Kosova- 
sı ve Bosnasıyla koskoca Balkanlar var, ecdâd mi
rasını, İslâm ruhunu ve medeniyetini kendi canı 
pahasına koruyan ve savunan -  uzakta değil üste
lik, çok yakında, hem en yanıbaşımızda! Oralara 
gitmeyip, oraları görmeyip, orada yaşayan bütün 
Müslüman kardeşlerimizin dertlerine şahit, ortak 
ve devâ olmadığımız sürece onların “bizden” ol
dukları hissini yaşayamayız asla ve daha da fenası, 
asla yaşatamayız onlara!

Hangi birini anayım  ki burada kardeşlerimin -  
içlerinden birinin dahi ismini eksik zikretmiş ol
maktan değil, elham dulillâh, hepsi tek tek yalnız
ca aklımda değil, gönlümde, onları mahcub etmiş 
olmaktan çek in irim ... Orada, Gostivarda, Raptiş- 
tahta, Üsküpte, Kalkandelende, Ohridde ve Priz- 
rende dimdik ayakta duruyorlar, gözleri, şuurları 
p ırıl pırıl. “C avu r"un yıllardır sürdürdüğü nice 
ayak oyununa gelmemişler hiç, arslanlar gibi di
renmişler. Önce “K om ün ist” boyunduruğunun zul
mü, sonra Balkan Müslümanlarmı, kavmî mensu
biyetlerine vurgu yaparak şahrem şahrem bölüp 
parçalama çabaları boza pişirmiş enselerinde... 
A m a onlar hep mubârek Kur’ân ’ın aydınlığın ı reh
ber bilm işler kend ilerine , sımsıkı sarılm ışlar 
Â lem lerin Rabbi Yüce A llah ’ın, celle celâluhu, 

npine ve kopmamışlar birbirlerinden şartlar ne 
olursa olsun. Mubârek âyet-i kerimelerin hayatın 
pratiğindeki tecellilerin i en somut, en çarpıcı bi
çimde görmüşler böylece:

Bism illâhirrahm ânirrahîm ...

Muhakkak siz, mallarınız v e  canlarınız hususunda  
imtihan olunacak sın ız■ Sizden ö n c e  k endilerine kitap 
verilen lerd en  v e  A llah’a  ortak koşanlardan size ez iyet 
ver ici bir çok  söz işitecek sin iz■ Eğer sabred er v e  Al
lah’dan g e reğ i gibi korkarsanız, şüphesiz işte bu azmi 
gerek tiren  işlerdendir. (3 Â l-i İmrân 186)

Ehl-ı kitaptan b irço ğu  arzu etm ek ted ir ki, sizi im a- 
nınızdan son ra  çev ir ip  kâfir etsin ler: Hak kendilerine 
iy ic e  belirdikten son ra  bile s ır f n e fsa n iy et le r in d en  v e  
kıskançlıktan dolayı bunu yaparlar. Buna ra ğm en  siz 
şimdi a f  ile, h o şgö rü y le  davran ın  tâ Allah em rin i v e 
r in c ey e  kadar. Şüphe yok ki Allah h er ş e y e  kâdirdir. 
(2 Baqara 109)

K end ilerin e kitaptan bir rıasib verilm iş olanları g ö r 
m ü yo r m u su n 1 O nlar, sapıklığı sa tın a lıyorlar v e  sizin 
d e yo ldan  sapmanızı istiyorlar. (4 N isâ’ 44)

. ..  ve cihâd etmişler, kelim enin tam mânâsıy
la, iman ettikleri, tâbi oldukları o Kitabın buyruk
larına hakkıyla uymak konusunda: 

B ism illâhirrahm ânirrahîm ...
Ey im an ed en ler ! K end ilerin e kitap v er ilen lerd en  

herhangi bir gruba  uyarsanız , imanınızdan son ra  sizi 
döndürüp kâfir yaparlar. (3 Â l-i İmrân 100)

. ..  ve mükâfat gecikmemiş! Dünyalar güzeli 
Makedonya’n ın her yerinde dinam ik sivil toplum 
örgütleri kurmak nasîb olmuş kardeşlerimize. M a
kedonya devletin in verdiği eğitim imkânlarından 
en yoğun şekilde yararlanma ve imkânları en dar 
olan kardeşlerini de bundan yararlandırma, ecdâd 
mirâsını en güzel şekilde koruma ve hepsinden 
önemlisi, İslâm şuurunu, mubârek Kur’ânı ve Sün- 
net-i Rasûlullâhı, ‘aleyhissalâtu vesselâm, genç ne
sillere en güzel şekilde öğreterek pekiştirme ve 
yaygınlaştırma sürekli cihâdını gerçekleştirmişler! 
Buna rağmen derin bir tevâzu içindeler -  özellikle 
de hâlâ koca-yüce Osmanlının şanlı mirasına en 
güzel şekilde sahip çıktıklarına inandıkları biz, 
Türkiyedeki kardeşlerine karşı. Yardım değil, yal
nızca dayanışma beklemişler -h â lâ  da bekliyorlar- 
bizlerden.

Peki, biz ne yapmışız -  ne yapıyoruz? 
Uzmanlıkları yalnızca kendilerinden menkûl 

birtakım “Balkan Uzmanları”n ın  yalnızca M ake
don ve Sırp resmî belgelerinden yaptıkları çeviri- 
lere dayanan, dolayısıyla da alabildiğine muharref 
bilgilerden meydana gelen, ukâlâ edâlı ahkâm kes
meleri dinletmişiz/dinletiyoruz onlara, tereciye te
re satar m isâli...

“Gülüyoruz ağlanacak halim ize onları d in le
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d ikçe ... Yahu, insan yolu buralara düştüğünde, bir 
kere olsun, bizim yanımıza gelir, bize zaman ayırır 
da, bir de burada yaşayanların birikim lerine ve 
tecrübelerine başvurur!” diye edebli ama buruk bir 
tebessümle yak ın ıyor M akedonyalI Müslüman 
kardeşlerimiz, “Netice itibariyle biz de akademis
yenleriz — eğer ille  de ölçünün bu olması gereki
yorsa!”

Yıllardır bekliyorlar Türkiyenin göstermelik 
olmayan, meselelerin adını dosdoğru koyup tartı
şan, çözümler, projeler üreten, ufuk açan, uluslara
rası itibâra sahip bir “Balkan Araştırm aları Ensti
tüsü” kurm asın ı...

“N iyetleri var, ama zamanları yoksa, bize bu 
görevi gerçekleştirebilmemiz için  ihtiyaç duyduğu
muz desteği versinler, yeter!” diyorlar.

Türkiyede faaliyet gösteren bilumum Balkan 
dernekleri, kendi mensuplarına “turistik gezi”ler 
düzenlemekten öteye gitmemişler y ıllard ır...

“Ohrid gölünün kıyısında tatil yapmaktan za
man ayırıp da bir kez olsun kapımızı çalmadılar! 
Gelen resmî heyetler, Türkiye dışında yaşayan 
Tiirklerden en yüksek derecede sorumlu olanlar 
bile, dostlar alış-verişte görsün misâli besbelli, biz- 
lere ancak beş-on dakika ayırm akla yetindiler k ıy
metli zamanlarından! Ç ay ikram ettik, ayran ik
ram ettik, ‘Aferin oğlum Ahmed, sen bu yolda de
vam e t !’ deyip, sırtımızı sıvazlayıp g itt i le r .. .”

Sonra bilumum “cem aat”ier sökün etmeye baş
lamış M akedonyada... Her biri mübarek Â l-i İm- 
rân suresinin 104. âyet-i kerimesini şâhit gösterip,

kapılmış, o büyük ve şanlı-şerefli âdiyeti çoktaaan 
unutmuş gariban cum huriyetçiklere benzemez! 
Buranın insanları n ice büyük ulemâ, devlet adamı, 
fikir önderi yetiştirip buralarda, hizmet etmiş yüz
yıllar boyunca, hatta en yakın zamana kadar koca- 
yüce Osmanlıya! Bizler de onların torunları, vâril- 
seri olarak, elham dülillah, yaşadığımız onca acıya- 
sıkıntıya rağmen, çoğu zaman canımız pahasına 
korumuşuz ve korumaktayız bu şuuru ve gelene
ğ i . .. Ne yaptığımızı, neden yaptığımızı ve nasıl ya
pacağımızı da iyi biliyoruz! Bizim “abi”lere değil, 
dayanışma içinde aynı yükün altına girip hizmet 
vermeye âmâde “kardeş”lere ihtiyacımız var! Daha 
yeni kurtardık kendimizi “ca vu r”un bizleri kavm î 
mensûbiyetlerimizi kullanarak bölüp parçalama 
ayak oyunundan... Şimdi de siz gelip bizi, Müslü
man kardeşlerinizi, “cemaat taassubu” aşılayarak 
bölmeyin A llah  aşkına! Â lem lerin Rabbi Yüce 
A llah ’ın, celle celâluhu, uyarısına kulak verin: 
B ism illâhirrahm ânirrahîm ... İnançların ın bü tün lü 
ğü n ü  bozarak parça lara  b ö lün en  v e  h er grubun  yalnız  
kendi sahip o ldu ğu  [ilkelerle] ö vündü ğü  k im selerden  o l
m a! (30 Rûm 32) Kendinize ge lin !”

Bir türlü dinletemem işler sözlerini...
“Yüzümüze bile bakm ıyorlar... Kimi hristiyan- 

larla, zengin Makedon ailelerle kolkola, kimi ken
di şeyhlerine mürid av ın d a ...”

Velhâsıl, neredeyse “Gölge etme, başka ihsan 
istemez!” deme raddesine getirmişiz Makendonya- 
lı Müslüman kardeşlerimizi.

Oysa, gördüm, yaşadım ve öğrendim ki, onların
ama bir sonraki âyet-i kerimedeki büyük ilâh î uya
rıyı görmezden gelerek, B ism illâhirrahm ânirra- 
h îm .. .K end ilerin e apaçık deliller geld ik ten  son ra  par
ça lan ıp  ayrılığa dü şen ler  gibi o lm ayın . İşte bun lar için  
büyük bir azap vardır. (3 Â l-i İmrân 105), kendile
rinin, yalnızca kendilerinin o “fırka-i nâciye” o l
duklarını vehm ve ilân  ederek;—

“Önce pek bir sevindik, düğün-bayram ettik,
tarih tekerrür ediyor, bu defa müsbet yönüyle de
dik am m a...”

G elenler her işe burunlarını sokmaya, her kof- 
-teye maydanoz olmaya başlamışlar, tâbir-i âmiyâ- 
ne-ile!—

“Gelir gelmez onlar da yok saymaya, görmez
den gelmeye, daha da fenâsı çoluk-çocuktan, yarı
cahil heveskâr takım ından saymaya başladılar biz
leri! Burası Balkanlar, Makdeonya! Sibiryanın üc- 
râ köşelerindeki, İslâmî şuur kaybının girdâbma

bize olduğundan çok, bizim onlara ihtiyacım ız var 
-  en azından mensûbu ve vârisi olduğumuz o bü
yük medeniyet şuurunu tazelemek, hakiki zemini
ne oturtmak ve de buradan kaynaklanan büyük so
rumluluğumuzu yeniden idrak etmek babında.

Şimdi odamda bir afiş asılı duruyor, bakıp ba
kıp da hasret gidermeye çalıştığım . O afişi süsleyen 
ve oraların yaşayan Türkçesiyle söylenmiş bir 
dörtlük, onu her okuyuşumda gözlerimi yaşartıyor 
ve Balkanlara mahsus o zinde tevazuu ile beni uya
rıyor. Umudum ve niyâzım odur ki siz de bu dört
lüğü,-kendinize yapılm ış bir-dâvet olarak-okur, öy
le algılarsınız:

“Ey b os ta n d ! 
v e r  bir karpus, 
hastam  va r 
ben  da b ileyim  ki 

—Raptişta'da dostum  va rı- —
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TUTARLILIK MUHASEBESİ

V A H D E T T İN  IŞ IK

Dostlar!
Bu ay “tutarlılık  mevzûu”nu konuşacağız in- 

şallah.
N iye “tutarlılık  muhasebesi”?
Önce bu soruya/ mevzûya belli bir açık lık  ge

tirmeye çalışalım  biraz...
M aalesef kendisiyle ve çevresiyle barışık in

sanları görmek gittikçe zorlaşıyor. Gergin, teyak
kuz psikolojisiyle davranan, savunma ve saldırma 
güdüleriyle düşünen bir insan tipi neredeyse orta
lama insan tipi olmaya başladı, günümüzde.

A rta kalan  insanların bir çoğu ise omurgasız! 
Yani, eyyamcı. Moda kav
ram larla ifade edersek 
oportünist. Bu yüzden, bu
lunduğu zemine göre şekil 
alıyor.

Kur’an ’m o ilah i hikmet 
yüklü kavram laştırm asıyla 
“heva ve hevesini ilah 
edinmiş”, nefsinin esiri ol
muş

Anlayacağınız, insanla
rın önemli bir kısmij

1. “Ontolojik güven bu
nalımı” yaşayan insanların 
“emniyetsizlik hissi” içeri
sinde zalim oluyor.

2. Yahut, aynı “em ni
yetsizlik” hissi ile güçlü ol
duğunu düşündüğü m ihrak
lar karşısında “mazlûm” ol
mayı içselleştiriyor; “mus-

taz’af zalim” oluyor, anlayacağınız.
“Mustaz’af zalim” kavram ı çok ilginç, çok 

uyarıcı bir kavram. Bu kavram ı biraz açıkladıktan 
sonra mevzumuzla yani “tutarlılık çağrısı niye 
yapıyoruz?”la bağlantısına dönelim , inşaallah.

Kavramı ilk  kez merhum şehit Muhammed 
Bakr es-Sadr’m “K u ra n  Okulu" kitabında oku
muş ve doğrusu çok sarsılmıştım.

Orada m ealen şöyle izah ediliyor “mustaz’af za
lim ” kavramı:

Mustaz’af zalim öyle bir insandır ki;
A llah  mustaz’aflara lütfederek onları yeryüzü

ne varis k ılm ak ister, ancak 
onlar

“mağdur ve mazlum” du
rum unda o lm alarına yol 
açan ahvâl ve şerâite itiraz 
ve muhalefet anlam ına ge
lebilecek h içb ir hâl ve dav
ranış göstermezler.

M evcut hallerin i kan ık
samışlardır, onlar!

Hâşâ, A llah ’ın taKDîRi 
buymuş gibi bir “rıza” ve 
“teSLiM iyet” içerisinde, 
idam e-i h aya t edenlere 
“mustaz’af zalim” diyor, M u
hammed Bekr es-Sadr.

. Evet, dostlar!
Uf A llah , mustaz’aflara, ya

ni “za’aflı bir hale getiri- 
lenler”e; ezilenlere, sömü
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rülenlere lütfederek yeryüzüne varis kılm ak ister,
Mustaz’af durumda olan kim i insanlar ise bu 

lütûftaıı nasip alm ak yerine,
“Zaaflı” halin  kişiliklerde ve kültürlerde oluş

turduğu her türlü “maraz”ı normal görmeyi, h at
ta bu durum sanki A llah ’ın ona biçtiği bir “taK- 
DiR”miş gibi “teSLiM ”iyeti ‘hâl’ edinirler.

***

Demiştik ki; “ontolojik  g ü v en  bunalımı/ so ru n u ” 
yaşayan insanlar büyük bir “emniyetsizlik” hissi 
yaşıyor ve iki halden birisi teZaHüR ediyor.

Birincisi; kendinde güç olduğunu hissettiği 
alanlarda, iktidar sahibi olduğu zeminlerde zalim
leşiyor, zorbalaşıyor. Çünkü “emân” hissetmiyor, 
çünkü “güvenmiyor”.

O yüzden de denetlem ek istiyor; kontrolü el
den kaçırmak istemiyor!

O zaman ne oluyor?
O zaman ya iyi n iyetlerle, güzel öngörülerle 

ama maksadı hasıl etmeyecek yöntem lerle ipleri 
hep kendi elinde tutma eğilim ini gittikçe besliyor. 
Ve, her şeye “müdahale eden” her şeyin en iyisi
ni, en doğrusunu, en güzelini hep kendisin in b il
diği zehabına kapılarak başkalarının kişilik lerine, 
alan larına yön vermeye kalkışan bir “müReBbi- 
Ye” çıkıyor karşımıza.

Ya da, bu kadar iyi, bu kadar doğru ve güzel 
maksat bile gütmeden apaçık “azgın” bir insanla 
karşı karşıya kalıyorsunuz.

İkinci halde; iktidarı hepten yitird iğin i hisse
den insan ise, “şahsiyet parçalanması” yaşıyor. 
Özgüvenini, kendisine saygısını ve h ilafet konu
munu bir kenara bırakarak “m u k ted ir  o la n la  
u y u m ”  göstermeyi önceleyip, durumdan vazife ç ı
karmaya başlıyor.

Mesela; “Dünyayı kurtarmaya bizim gücümüz 
yetmez. Boş yere başımıza “bela” alm anın lüzumu 
yok. Onun için, biz tatlı sularda gemimizi yüzdü
relim  ve lim ana sağ/ salim  varalım . N asıl olsa her 
koyun kendi bacağından asılacak !” diyerek koca 
bir sistemin çarkları arasında bir dişli olmaya razı 
olacak. Zamanla da, işine, hayata_ve-nihayetinde.
kendisine yabancılaşarak başkalarının değirmeni
ne su taşımayı bir taKDiR olarak belleyecek veya 
bunalım  yaşayacak.

İkinci kategoride yer alan lar ise, mustaz’aftır.
A ncak, zalim’in ister iy in iyetli olarak isterse 

h ıyanetle ortaya koyduğu, “denetleme mekaniz
maları” bir mustazaflar küm esinin oluşmasına ze
min oluşturuyor.

Mustazaflar içinde yer alan ve bu durumu bir 
kader gibi telakki ederek durumdan vazife çıka
ran,

H alin i değiştirme am acıyla sa’y ve gayret gös
termeyen mustaz’af zalimler de zalim lerin var o l
masına zemin oluşturuyorlar.

Anlayacağınız; b irin in varlığı d iğerin in varlı
ğına bağlı!

Bu durumda zulüm hem iktidarı elinde tutan
ların hem de iktidarın varlığına zemin oluşturan/ 
çanak tutan mustaz’aflarm ortak bir inşaa’ı olarak 
kurumlaşıyor demek mümkün.

Zulmü inşâa eden bir iktidardan da zulme ça
nak tutan bir “zaaflı h âl”den de muhafaza olma
ya elveren, anlayış sahiplerinden olabilenlere ne 
mutlu.

Kıymetli dostlar!
Çevremizdeki insanlardan da gözlemleyebile

ceğimiz gibi insan, kim i zeminlerde iktidar konu
munda kim i zeminlerde ise daha edilgen yani ik
tidarın yönettiği/ idare ettiği bir konumda sürdü
rüyor hayatın ı.

İster idare etme durumunda iken zorbalık ya
pan,

İster- idare edilme durumunda iken- zorbalığa 
razı ve teslim olmuş durumda olalım .

Her iki durumda da “zalim”lik  sözkonusudur.
Farklılık ise sadece, zulmü işleyiş biçim inden 

kaynaklanıyor.
Peki!..
Bir üçüncü kategori, daha doğrusu ikinci bir 

kategori (çünkü zikredilen iki kategori de zalim lik 
ortak paydasına alınab ilir) yok mudur?

Elbette var!
İster idare eden, isterse idare edilen pozisyo- 

-MimdsL-^zalimliLyapan Jcategori”n in  dışındaki kate^_ 
gori nedir öyleyse?

el-Cevap: -İdare etme kudretine/iktidarına sa
hip olduğunda da idare edilme vaziyetinde bulun- 

^üğüi^ârd^“a2alfö^özeten”rikâme_eden biFhâl“
Sevgili Dostlar!
B irinci kategoridekiler zalim;

de olmak!
İşte, f e l a h a
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İşte, itm inan olunacak,
İşte, sükun bulunacak,
Ve
İşte, rıza gösterilecek/ teSLiM olunacak yegâ

ne hâl!

— - -Değer-l! Dosriar-l-------------------------------------------
Büyük ve dahi yoğun bir “ö l ç ü  v e  k avram  k ar

g a ş a s ı ” yaşadığımız gün gibi ortada.
Halimize bakın!
Eğer yazının başından beri sunduğumuz çerçe

veye bir itiraz varsa onu ko
nuşmak gerek.

Yok eğer bu çerçeve size 
m a’kul bir çerçeve gibi geli
yorsa bu durumda halim izi 
konuşmanın vasatı oluşmuş 
demektir.

Bu vasatın oluştuğunu ka
bulle, yazının başında yazma
y ı taahhüt ettiğim iz T U 
TARLILIK mevzuuna artık 
dönebilriz.

T utarlılığ ın  soyut ve yeni 
yeni izahlar yapmayı gerekti
recek tan ım ların ı yapm aya 
gerek yok.

Bir önermenin bir davra
nışın ve/yahut bir inşaa ola
rak kişiliğin tutarlı olup olmadığını anlamada b i
ze imkân oluşturacak kim i özellikleri biliyoruz.

Mesela, bir önermenin tutarlı olması demek;
İddianın kendi içinde çelişki barındırmaması 

demektir.
Farz-ı muhâl, bir insanın hem insanların hep

sin in  mayasında ve bütün yapıp etmelerinde “çı
karcılık” olduğunu söyleyip hem de bazı insanla
rın  “erdem sahibi” olduğunu söylemesi tutarsız 
bir durumdur.

Zira, her insanın yapıp ettiği her davranışta 
“ç ıkarcı” davrandığı doğruysa,

Bazı insanların da bütün insanlar kümesinin 
bir cüz’ü olarak “çıkarcı” olmaları icab eder. Ve, 
çıkarcılık  erdemli olmaya mani bir haldir.

“çıkarcı” olmaları imkânsızdır. Eski dille söylersek 
bu iddia “butlan”dır. Yani, bu iddia “batıl”dır.

O halde; bu iddia kendi içinde çelişki/tenakuz 
barındırıyor.

Bu yüzden de biz bu iki idianın her ikisini b ir
den, aynı anda savunan insana “güven’ meyiz. Zi- 
ra, mezkur- iddiaları dile ge-tiren-bu-insan-iki-haL 
den ya herhangi birisiyle veyahut da her ikisiyle 
birden ma’luPdur:

1. Bu insan “nakıs” bir akılla, yani bütünlüğü 
olmayan bir zihinle düşünüyordur. Dolayısıyla tes- 

biti “noksan” ve/veyahut “çe- 
lişk ili”dir. Bu yüzden de eşyayı 
kendi hakikatine uygun a lg ıla 
m aktan acizdir.

2. Bu insan, m uhtelif saik- 
lerle, muhatabını aldatm ak is
tiyordur. Ve/yahut farklı mu
hataplara göre farklı ve çelişik 
iddialarla menfaat tem in e t
mek istiyor olabilir.

Dostlar!
İster “nakıs” bir akla sahip 

olsun, isterse muhatabını a l
datmak ve/yahut menfaat te 
m in etmek, istiyor olsun, her 
iki durum da “güven sarsılma- 
s ı”na yol açar.

Bu izahların ardından, pey
gamber (a .s)’in en temel vasıflarından birisinin 
“el-Emin” olmasının ne anlam a geldiğini bir kez 
daha düşünmeye çağırıyorum sizleri.

O, ‘el-Emin’ sıfatını haiz olduğunu göğsümüzü 
gere gere anlattığım ız “şerefli e lçi”nin ümmeti 
olarak, bırakın başkalarına güven telk in  etmeyi, 
çoğu kez birbirinize bile güven telkin etmediğimiz 
malum.

Niye böyle, pekiyi?
Çünkü, “emniyet telkîn etme”nin asgari şartı, 

tutarlılıktır dostlar!
Hatta, “özgüven” sahibi olabilm enin de asga

ri şartı, ‘tutarlı o ldu ğunun  fark ında olmak’tır.
Özgüveni o lm ayan ların  başkalarına güven 

verm elerin in  sahici bir değeri ise elbette yoktur.
------Yok, eğer bazı insanların “erdem sahibi” oldu-
ğu iddiası doğru ise,

Bu durumda da “erdem sahibi” olan bazı insan
ların  da içerisinde yer aldığı insanların hepsinin

O zaman, kaçın ılm az soru şu:-------------------------
Niye “özgüven”imiz yok?
Niye “güven telkin etmiyoruz/edemiyoruz?” 
el-Cevab: Belki bir çok gerekçeden bahsetmek
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mümkün ama şim dilik mevzu’umuzla ilg ili olan 
kısm ıyla yetinerek söyleyebilirim  ki,

“Özgüven sahibi” olmak için gerekli asgari şar
tı haiz değiliz.

Ve dahi; “güven telk in  etmek” için gerekli 
olan asgari şartı haiz değiliz.

Daha açık söylersek;
Birinci olarak; ya  farkında olabileceğimiz kadar 

iyi işleyecek bir potansiyel akıl bizde yok ki, bu 
mümkün olmayan bir seçenek.

Ya da farkında olmamızı tem in edebilecek dü
zeyde bir hasıla mevcut değil, düşüncelerimizde.

İkinci olarak; ya kendi içinde çelişki barındıran 
düşüncelerimiz var ve/yahut da başkalarını istis
mar etmiş olduğumuza dair bir kanaat hakim, mu
hataplarımızda.

Bir başka muhatap kitleden de bahsedilebilir 
tabii; biz tutarlı da olsak, başkalarını istismar da 
etmesek birileri bizim “duruşumuz”a karşı-tavır 
alab ilir ki; bu durum ayrı bir mevzu olarak konu
şulabilir evsaftadır. Onun için bunu şimdilik geçi
yorum.

İster birinci ister ik inci seçenek! İsterse her ik i
si de bir miktar veya bütünüyle mevcut olsun; “bi
ze düşen” her hâl ü kâr’da kendimize bakmaktır.

Dostlar!
Noksanlık, akıl kullanm a tarzımızda ise ak lı

mızı kemale doğru işletm enin imkânlarını,
N oksanlık farkındalığı tem in etmemize elvere

cek fikri ve ameli gereklilik ler noktasında ise, bu
na ilişkin zaaafları izale etm enin imkanlarını,

Noksanlık, muhatapları aldatmanız ve kendi
miz için basit menfatler tem in etmemiz veya mu
hataplarım ızın böyle hissetmeleri noktasında ise 
bunları izale etm enin im kanlarını araştırmaktan 
başka bir yol görünmüyor bana.

Bu çerçevede, önceki yazımızda söylediğimiz 
bir şeyi tekrarlam akta yarar görüyorum:

Demiştik ki; “En zayıf olduğunuz nokta/husus,

4. Emeğimiz ve emeğimizi istihdam etmedeki 
yeterliliğim iz ve önceliklerimizdi.

Bu kez de diyorum ki; gelin  aynı yaklaşım la bu 
hususlarda tutarlı olup olmadığımızın muHaSe- 
Besini yaparak sorunlarımızı ve sorularımızı teS- 
BiT edelim. Buradan kalkarak da, “sorunlarımızı 
çözmek içi nereden başlamalıyız?” hususunda bir 
kalkış noktası daha teŞH iS etmiş, teSBiT  etmiş 
oluruz.

Ben inanıyorum ki, kalkış noktası olarak belir- 
lenebilecek en önemli hususlardan birisi, tutarlı
lık muhasebesi noktasıdır. Çünkü insanın kendi
sine ve m uhataplarına karşı dürüst olması için bu 
elzemdir.

Dostlar!
Demiştik ki, “güven telkin etm e”n in  asgari 

şartı tutarlılıktır.
Ve yine demiştik ki,
“Özgüven” sahibi olmayan insanların başkala

rına güven vermeye kalkışm aların ın sahici bir de
ğeri elbette yoktur.

O halde,
Özgüven sahibi olma”n ın  asgari şartı nedir?
Özgüven sahibi olm a’m n şartı da tutarlı oldu

ğunun farkında olmaktır.
Şimdi yen i bir soru
Peki, ah lâklı olmak için, Rabbimize ve kendi

mize karşı dürüst olmak için tutarlı olmak yeterli 
midir?

Cevap: A h lak lı olmak için Rabbimize ve n i
hayet kendimize karşı dürüst olmak için tutarlı o l
mak, olmazsa olmaz bir gerekliliktir ama yeterli 
değildir!

Başka hangi şartlar gereklidir o halde, ahlaki 
olmak ve kalm ak için?

Bence en azından şu iki şeyin ifade edilmesi 
gerekir.

1. Gerçekçi/sahici bir bağlamda düşünmek
2. Düşünmelerimizde de eylemlerimizde de

sizin en güçlü olduğunuz noktayı da işaret eder.” 
O halde, önce sorularımızı ve sorunlarımızı teS- 
B iT ’le işe başlayabiliriz ve bu yolla çözüme ilişkin 
de “işaretler” bulabiliriz diyerek dört ana başlık al- 
tında mevcut müktesebatımızın muHaSeBesini 
yapabileceğimizi ifade etmiştik.

Neydi o dört başlık?
İ7N  ivetlerimizdi;
2. Tasavvurumuzdu;
3. Kurumlanınız ve kişiiiğimizdi;

“H ak’lı”, dolayısıyla “Hakikate Sad ık” bir öner
meler bütününden meşruiyet almak!

Bu iki gerekliliği de hâiz olan düşünme ve dav- 
ranışlar_tutarh_da-Oİurlarsa -ahlâkîlik-vasfını haiz 
olurlar.

Aksi halde “noksanlık” vardır ve yahut “hak
sızlık” vardır.

A h lak iliğ i zedeleyen en remel unsurlardan ik i
si de, “noksan olmak” ve “çelişkili olmak”tır.

V esselam.
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P
eyami Safa, A .H . Tanpı- 
nar ve T arık Buğra, ro
manda üstad veya usta 

o larak benim üzerinde durdu- 
ğum üç büyük şahsiyetten b iri
dir. Ben romanı biraz da onunla 
tanıdım ve lise yıllarında onu 
okuduktan sonra pek çok ro
m ancıyı okuyamaz bir seviyeye 
geldim. D okuzuncu H ariciye K o
ğu şu  ile tanıdığım  ve sevdiğim 
Peyami Safa, okuduğum bir dizi 
romanı ve fikrî k itap larıy la beni 
Dostoyevski’yle öteki büyük ya
zarlara sürükledi. Daha önce Ha- 
lit Ziya’n ın Mavi v e  S iyah ile  Ya- 
kup Kadri’n in  Yaban ve Kiralık 
Konak  rom anlarını okumuştum. 
Peyam i Safa’dan sonra R eşat 
N uri ile Halide Edib’i okumakta 
çok zorlandım. Çünkü artık  
Dostoyevski ve Tolstoy ve A l- 
bert Camus gibi eserlerinde fel
sefî bir öz ortaya koymaya ça lı
şan yazarları önemsemeye başla
dım. Bu arada Necip Fazıl’ın h i
kâyeleri ile tiyatro eserleri, özel
lik le de iki kere üst üste okudu
ğum Bir Adam Yaratmak ad lı p i
yesi beni çok etkilem işti. Yunan 
klasikleri ile Shakespeare, An- 
ton Çehov, Kafka ve Faulk- 
ner’dan başka çok az yazar ilgim i 
çekiyordu. Filozoflarla rom ancı
lar yanında Sem bolistlerle İmam 
Gazali de beni çok derinden et
kilem işti.

Zamanla Peyami Safa’m n ya
n ı başına iki yazarı daha ekle
dim. H ikâyeleri ve oyunlarıyla 
Tarık Bıığra ve Haldun Taner...

PEYAMİ SAFA’NIN 
ROMANLARI

MUSTAFA MIYASOGLU

Bunların ikisin i yakından tan ı
ma imkânı bulurken, nesirleriyle 
yen i tanıştığım  Yahya Kemal ve 
tilmizi A . H. Tanpmar’ı oku
dum... Böylece kendimize özgü 
bir romanın şartlarını tartışır
ken, Peyami Safa, Tanpmar ve 
Tarık Buğra’nm  çağdaşlarına gö
re romanı çok farklı değerlendir
d iklerin i ve orijinal olduğu ka
dar yeni ve farklı teknikler, ba
kış tarzları geliştirdiklerini fark 
ettim. Bu yüzden de üçünün bir
birin i bütünleyen yanları üzerin
de sık sık durdum. Çünkü edebi
yat temel değerler üzerinde ko
nuşan ve onları dert edinen in
sanların diyalogundan güç alır.

rinde durmak istiyorum: Peyami 
Safa ’m n rom ancı m uhayyilesi 
“hep bir facia atmosferinde” şe
killendiği için, rom anlarının za
manı genellik le iki dünya savaş
ları çerçevesinde ortaya çıkan 
olaylardan b irin i konu alır. Ser- 
vet-i Fünun ve Mütareke dö
nem lerinin kozmopolit tip lerin i 
eleştirerek başladığı rom ancılı
ğında, o dönem yazarların ın  
“muhayyel bir hayat” için  vaz
geçtikleri veya hafife aldıkları 
Müslüman Türk kim liği üzerin
de titizlikle durur. İlk rom anla
rında kendinden önceki edebî 
anlayışların eleştirisini yaparak 
işe başlar. Yerli ve yabancı, ken
dinden önceki bütün rom ancıla
ra çok az bağlı modern bir karak
teri vardır. O yüzden de roman
da yeni teknikler ve bakış açısı 
konusunda batık larla yarış ha
lindedir. Romanda ölçüsü, dün
ya kriterleridir.

Dokuzuncu Hariciye
Koğuşu’nda Oluşan 

Roman Dünyası

Bunlarla hüznün ve humourun 
tadına vardım. Başka türlü yaşa
dığımız hayatın  trajik  yorumun
dan' kendimi kurtaramıyordum.

Burada Peyami Safa’n ın  ro
m ancılığ ı söz konusu olduğu 
için, her biri geniş araştırmalara 
konu olacak bazı tespitler üze-

Peyami Safa, Sözde Kızlar ile  baş
layan edebî rom anlarının yanı 
başında ekmek parası için  tefri
ka tarzında pek çok piyasa roma-
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m ile polisiye yazdığı için, ro
m anla okuyucu arasındaki ilişk i
yi çok iyi b ilen ve okuyucusuyla 
birlikte tecessüsü gelişen bir ro
mancıdır. Gerek d ilin  sentaksın
da kendine özgü tasarruflar ya
parak hayatın  ritm ini yakalam a
ya çalışması ve gerekse kişileri 
kendine özgü bir kurgu içinde 
ortaya koyarak farklı bir olay ör
güsü oluşturma çabasıyla çağdaş
larından çok farklı dinam ik bir 
tutumu vardır. Bütün bunlara 
rağmen, Şimşek, M ahşer, Bir Ak
şamdı ve C ânân  gibi rom anların
da, Peyami Safa’n ın  aile içi ça
lışmalar yanında sosyal boyutu 
olmayan irsiyet ve cinsiyet me
seleleriyle yüklük psikolojik tah
lille re  yöneld iğ in i görüyoruz. 
Bunlar roman okuyucusunda bü
yük ilgi uyandırm ış ve romancı
mızı edebî tutumunda daha iddi
alı bir çizgiye yöneltm iştir.

Bağımsız bir sanatçı k im liği
n i yansıtan  D okuzuncu H ariciye 
K oğu şu  ile dünya çapında başarı 
ortaya koyan Peyami Safa, bu 
eseriyle edebiyatım ızda kendine 
özgü bir yer edinir. Bu roman 
Cum huriyet dönem inin ilk  ro-

kurduğu görülür. O nunla birlik
te bu meseleleri eserlerine konu 
edinen çok az sanatçı vardır. İn
sanımızın yaşadığı dünya çapın
daki kültür ve şahsiyet buhranı
n ı yansıtan Necip Fazıl ve A . H. 
Tanpmar gibi has sanatçılarla 
birlikte bu temaların hikâye ve 
romanımızdaki tek ve en önemli 
sözcüsüdür. Kültür buhranının 
romanımızdaki tek ve en önemli 
sözcüsüdür. F atih -H arb iye adlı 
romanı, dönemin Batıcı moda
larına karşı kendi hayat tarzımı
zı savunur. Bir T ered dü tün  R om a
nı ile sürdürülen ik inci ve üçün
cü dönem rom anlarında çağım ı
zın en önemli m eseleleriyle “D o- 
ğu -B atı Sente^i”n i ele alır. M istik 
ve metafizik meselelerle A llah  
inancı konusunda inanılmaz bir 
ısrarı ve psikolojik tahlillerde 
ulaşılmaz başarıları vardır. M at
m azel N oraliya ’n ın  K o ltu ğu ’nda 
ruhî gelişim i ele alırken Yalnı
z d a k i  kahram an ın ın  hülyası 
o lan  S im erenya ile  temelsiz 
ütopya konusu üzerinde ciddî 
eleştiriler ortaya koyar.

Romancılığında U ç Merhale

şek, M ahşer, Bir Akşamdı v e  C â
nân  adlı ilk beş romanı B irinci 
Dünya Savaşı ile Mütâreke dö
nemindeki ilişkileri konu alır. 
Daha çok psikolojik tah lillerle 
geliştirilen bu romanlarda Ser- 
vet-i Fünun neslin in  duyarlığı 
ve bu duyarlığın çıkmazları ön 
palndadır. D okuzuncu H ariciye 
K oğu şu , Fatih-H arbiye, Bir T e-  
r eddü tün  Romanı ve Biz İnsanlar 
gibi ik inc i dönem rom anları 
1930’lu yılları konu edinir ve 
daha çok Doğu-Batı çatışması 
ile sentez arayışlarını ortaya ko
yar. Bu romanlarda görülen fikrî 
yoğunluk, bir tez ortaya koymak
tan çok, kendi kim liğin i arayan 
insanların  yaşadığı tereddütler 
çevresinde gelişir ve Fatih-Har- 
biye dışındaki eserlerde sentez 
okuyucuya bırakılır.

M atm azel N ora liya ’n ın  K o ltu 
ğu  ile Yalnızız aulı son iki roma
n ın  konusu da Birinci Dünya 
Savaşı çevresinde gelişir. Bu sa
vaşın  doğurduğu buhran larla 
şahsiyet krizi yaşayan İstanbullu 
aileler arasında gelişen son iki 
rom anının konusu, daha çok ru
h î değerlerle inanm a ih tiyacı 
çevresinde gelişir. D okuzuncu  
H ariciye K oğu şu ’nun fizikî rahat
sızlık geçiren gencine karşılık, 
M atm azel N ora liya ’n ın  K o ltu -  
ğu’ndaki Ferit ruhî bunalım ge
çirir. Mühtedi kadının not def- 
terinde-kendi sorularına cevap 
bularak bunalım larından kurtu
lan Ferit, kız kardeşiyle birlikte

m an larm da görülen güdümlü 
edebiyat anlayışından çok farklı
dır. Roman kişisi ilk  kez sokağa 
çıkar. Romancı eserinin gerek
tirmediği h içb ir fikrî desteği be
nimsemez. Dergi ve gazete yazı
larıyla edebiyatta angaje tavra 
tepki gösterdiği gibi, hayat görü
şünde de doktriner bir tavra sı
cak bakmaz. O yüzden de ro-

Server Bedi takma adıyla yayın 
lanan pek çok romandan biri 
o lan  C um badan  R um baya ’n ın  
çok sevilmesi ve Cingöz Recai 
serisinin türünde oldukça başarı
lı sayılması h iç şüphesiz roman
cımıza sürekli cesaret vermiştir. 
Buna rağmen kendisi daha çok 
edebî iddialı onbir romanını be-

manlarında—bile kesin inançlı, nimser ve bunları yeni baskıla- ele geçirdikleri m irasla yepyeni
tek boyutlu insanlar pek yer a l
maz. T ak litç ilik , sath îlik  ve ko
lay başarılar onu rahatsız eder.
—Kültür ve medeniyet- mesele

lerinde, Namık Kemal ve Ah- 
met M ith at Efendi ile  köprü

rmda gözden geçirir. Hatta kim i 
araştırm acıları şaşırtacak deği
şiklikler yaparak, popülist endi
şelerle- yer-verdiği unsurları- ayık— 
lar...

Sözde Kızlar ile b irlikte Şirn-

bir hayata başlarlar. Yalandan ve 
her türlü iki yüzlülükten tiksi
nen Yalnızız’daki Samim, yen ilik  
edebiyatım ızın-onmaz hastalığı 
olan ütopik bir dünya hayaline 
kapılır. Sim erenya adını ver
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bu düş ülkesinde her şey samimi 
ve dürüsttür. İnsan istismarına 
imkân verilmez. Herkes iyilik  
duygusuyla birbirine yaklaşır ve 
her türlü ideoloj ik doktrinin ge
çersizliğini bilir. İnsanî olan ya
şar.

Metafizik meselelerle A llah  
inancı konusunda inanılmaz bir 
ısrarı ve psikolojik tahlillerde 
ulaşılmaz başarıları olan Peyami 
Safa, çağdaş Türk insanını de
rinden ilg ilend iren  sosyal ve 
kültürel olaylara olduğu kadar 
fikrî ve felsefî görüşlere de eser
lerinde yer verir. Kültür ve 
inanç buhranından kim lik ve k i
şilik  bunalım ına yönelen her 
türlü çatışmayı eserlerinde de
rin liğine ele alan  bir romancı 
tavrının  orijinal bir örneğidir. 
Öteki ülkelerde olduğu gibi biz
de de batılı ustalara özenerek ro
man yazanlardan farklı, kendine 
özgü bir tavra sahip...

Mütefekkir romancı tavrıyla 
çağdaşlarından ayrılır. Her ro
manın yapısına uygun geliştirdi
ği felsefe ile A hm et M ithat Efen
di, M izancı Murat, Kemal Tahir, 
A tilla  İlhan ve Oğuz A tay gibi 
yazarlara göre oldukça başarılı
dır. Çünkü romanlarının büyük 
çoğunluğunu bir tezi ispat için 
değil, bir takım İnsanî olguları 
ortaya koymak için yazdığını fark 
edilir. Üzerinde durduğu fikirler 
ve görüşler de roman kişilerine 
aittir ve onların dışındaki görüş 
ve bilgiler çoğu kere romanda 
hiç yer almaz. Bu yüzden de ro
mana dair düşünceleri de roman
ları kadar derinliğine İnsanî ger- 
çeklere yaklaşma çabasını ortaya

Bir romancının, ele aldığı in
sanı içinde bulunduğu toplum 
k atın ın  özellik leri yan ında, 
onun bile kendi kendine itiraf
tan çekindiği sırlarını keşfede
cek derinliğe inebilecek cesareti 

^m ahdrfrSük^trr^E sierrTanıriT -  
da, insanın iç hesaplaşmalarıyla 
halisünasyonları da romanda gö
rülmeli...

Resmî ideoloji ile birlikte her 
türlü ideoloji desteğine ihtiyaç 
duymayacak bir müstakil şahsi
yet başarısı gösteren Peyami Sa- 
fa’n ın  romanları, modem an la
tım türlerinin sın ırların ı zorlar. 
O yüzden de her romanında ayrı 
bir yapı kurmaya çalıştığı görü
lür. Bir kısım romanlarında gö
rülen bilgi aktarım ından doğan 
teknik hataları onun zaafı değil, 
özelliği sayılabilir... Kimi eleştir
menler, Peyami Safa’m n önem

seyerek aktardığı bazı b ilgileri 
başka romanlardan aldığını zan
netm elerine rağmen, bunun 
böyle olmadığı, iki yazarın da ay
nı kaynaktan beslendiği an laşıl
dı. Öte yandan, roman kişisine 

~özgü_b'akış_açıSTyli0rê yâ 'erinsan“ 
ilişk ilerin in  yansıtılm ası da batı
lı yazarlarla eşzamanlı olarak Pe
yam i Safa ’n ın  geliştird iğ i bir 
tekniktir ve o, çilesini çekm edi
ği hiçbir şeyi sahiplenmez. Post- 
m odernlerin  yen i dened ik leri 
bazı teknikleri, o elli y ıl önce 
yazdığı son romanlarında ku l
lanmıştır.

Çağdaş T ürk düşüncesiyle 
romanımızın vazgeçilmez k ilo 
metre taşlarından biri olan Pe
yami Safa’ya dair pek çok araş
tırma, inceleme ve hatıra yay ın 
lanmıştır. Onsuz çağdaş edebiya
tımız değerlendirilemez. □

koyar. Bu anlamda romancıları
mız tarafından henüz aşılmamış 
bir fikrî derinliğe de sahip.

Hattat Recep Şahin’in 7-17 Mayıs 2004 tarihinde Taksim Sanat 
Galerisinde sergilediği eserlerinden biri.
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MUSTAFA ARMAGAN’LA 
OSMANLI ÜZERİNE

Röportaj: 
MUSTAFA ALDI

Mustafa Aldı: Öncelikle k i
tab ın ız ın  ad ından  başlayalım : 
“O sm anlı İnsanlığın S on A dası” . 
“A da” genel olarak İngiliz yazın
sal geleneğine a it bir imge. Sö
mürgecilikle, bireyci anlayışlarla 
şekillenm iş kurgusal bir yer ara
y ışın ın  edebiyata yansıması. Oy
sa siz emperyalizme karşı dire
nen bir imparatorluğu n ite len
dirmek için “ada” kavram ını 
kullanıyorsunuz. “Osmanlı ada
sı” nasıl bir “ada”?

Mustafa Armağan: “ O s-  
m a n lı  a da sı"  garip bir ada. Ve 
sözünü ettiğiniz nevzuhur, sör
mürgeci m uhayyilenin mahsulü 
olan adalarla herhangi bir alaka
sı bulunmuyor. Yani “Robinso- 
nad”lardaki vahşî adalardan de
ğil. M uhtemelen 19. yüzyılda b i
lince çıkan ama daha kuruluş 
yıllarında da, zamanımıza volü
mü artarak gelen bazı m ırıltıları
n ı işittiğimiz bir ada bu.

Biliyorsunuz “ada”nm  nerede 
b ittiği ve “k ıta”nm  nerede başlar_ 
dığı tam olarak belirlenebilm iş 
değil. Coğrafya uleması da, hari
ta bilgin leri de laf bu konuya 
geldiğinde dut yemiş bülbüle dö
nüyorlar nedense. Yani 2 milyon 
kilometre kareyi aşan toprağıyla

Grönland bir adadır ama 8 m il
yon kilometre kare toprağa sa
hip o lan  A vustralya k ıtad ır! 
Am a 13 milyon kilometre kare
lik  bir toprağa sahip olan A n 
tarktika bir sözde kıtadır. Demek 
ki, fizikî coğrafya bile üzerinde 
oturanların değerine göre şek il
lenen  p lastik  bir oyuncaktan 
ibaret. Avrupa bir “k ıta” ise -ki 
gerçekte bir yarımadadır- yine 
bir yarım ada olan, üstelik de nü
fusu Avrupa’nm kinden 4 misli 
fazla olan H indistan neden bir 
“k ıta” değildir? Demek ki coğra
fi tanım lara fazla bel bağlamak 

Taydadan çok "zarar getirecektir 
bize.

M u s t a f a  A r m a C a n

OSMANLI
İnsanlığın
n __  a  J  _ —

Yani Osmanlı’ya  “ada” der
ken, aslında bu ada’n ın  m inna
cık bir ada olduğunu söylüyor 
değilim ; yine aslında bu adanın 
büyüklüğü veya küçüklüğünü de 
göz önünde bulunduruyor deği
lim. Ada müsait bir vasat bulun
ca büyür, sular yükselince küçü
lür, daha doğrusu küçülür gibi 
gözükür. Ama suların çekileceği 
bir vaktin  de her zaman eli ku la
ğındadır. Bazen suların içine b i
le gömülebilir ama yok olmaz. 
Ben böyle ezelî ve ebedî bir ada
yı düşünüyordum kitabım a “İn
sanlığın son adası” ismini ko
yarken.

Bu adanın kökleri, insanlığın 
başlangıcına değiyor. İnsanlığın 
başlangıcına, yan i İslamın baş
lang ıc ına . N ecat ad as ı... 
N uh’un gem isi... İnsanlığın o 
en daraldığı zamanlarda içinden 
fışk ırıveren “alevden bir at”. 
İçinden kir saçılan oluğun karşı
sındaki “nur” akıtan  oluk bir ba
kıma. İnsanların em in olduğu 
belde7 İnsanların; en sıkıştıkları 
bir zamanda varlığından, sırf var 
oluşundan bile içlerine emniyet 
yağmurları yağdıran barış diyarı.

Ben böyle baktım  meseleye 
ve “Osmanlı” dediğimiz fenome
ni, gözümüzdeki bir çapak o l
m aktan çıkartarak aslı ve faslıy
la ortaya koymaya çalıştım . Os- 
m anlı’nm  sadece Osmanlı de
mek olmadığını, onun Müslü
m anların— yeryüzünde-ki varoluş 
serüvenlerinin en hayatî uğrak
larından birisi olduğunu tespit 
ettim . Daha da önemlisi, bu mis
yonu, o ‘en uzun yüzyıl’da, sö-
m ürgecilik asrında, dünyayı ka
sıp kavuran meşum 19. yüzyıl
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boyunca yitirmeyen, hatta onu 
daha bir b ilinçle sahiplenen bir 
tavrın  sahibi olduğunu anlattım . 
Bunlar beni, egemen veya ege- 
men olmak için uğraş veren bir 
çok “Osmanlı” anlatısından uza- 

^andüşmdtristernsTemezT^Büyük-  
bir kopuştu benimkisi.

Kopuş, evet. Resmi, Cumhu- 
riyet tarih in in  “geri”, “dejenere” 
ve “beceriksiz” Osmanlı im ajın
dan da, m illiyetçi tarih yazımı
n ın  Kanuni sonrasını çöplüğe la 
yık  gören tavrından da, İslamcı 
söylem in iman eksenli Osmanlı 
eleştirisi geleneğinden (en basit 
haliy le , ‘Osmanlı Devleti imanı 
zayıfladığı için çökmüştür’ tezin
den) de, Osmanlı’n ın  Batı’y ı ye
terince takip etmediği veya fe
odal olarak kaldığı için geriledi
ği iddiasını ballandıra bulandıra 
senelerdir anlatagelen sol söy
lemden de koptuğumu biliyo
rum. H atta Doğan A vcıoğ- 
lu ’nun emperyalizmin Türkiye’yi 
avucuna alışın ın  başlangıç tarih i 
o larak 1838 İngiliz-Osmanlı T i
caret Anlaşması’n ı göstermesini 
b ile hatalı buluyorum. (Avcıoğ- 
lu ’nun Osmanlı tarih i yorumu, 
İslamcı-Türkçü kesimde sanıld ı
ğından da yaygın bir kabul gör
müş durumdadır. Neyse, bu da 
bir bahs-i diğer.) Anlayacağınız 
ne İsa’ya, ne Musa’ya yaranabili
yor kitabım.

Ne ki, Türkiye’de herkesin 
şikayet ettiği tarih/resmi tarih 
ikilem inden kurtulmak isteyen 
lâk in  neyle ve nasıl kurtulacağı
n ı bilem eyen pırıl pırıl genç ruh
lar ve beyinler var A llah ’tan. 
Bunların  kökü kurumuş değil

mek istedim, panzehir hazırla
mak iç in  çaba sarfettim . En 
önemlisi de, savaşları kazandığı 
vakit Osmanlı’yı alkışlayan, bu
na mukabil, kaybettiği vakitler
de onu Am erikan işkencecileri
n i aratm ayacak tekrrikferte-  
utanç kuyularına gömen sözde 
Osmanlıcı söylem lerin ikiyüzlü
lüğünü deşifre ettim . Mümtaz 
Turhan’ın da, Necip Fazıl’ın da, 
Yalçın Küçük’ün de, Yılmaz Öz- 
tuna’nm da, Ç etin  A ltan ’m da 
yeniçeri ocağı karşısında nasıl 
tam siper olduklarını ve paslaş
tık ların ı ortaya çıkardım. Böyle- 
ce kitabım  bir tür “aydınımızın 
Osmanlı ile imtihanı” m ahiyeti
ne bürünmüş oldu.

Emperyalizme d irenen  bu 
ada, O sm anlı adası sayesinde 
M üslümanların izzet-i nefsi, şe
refi, namusu en azından büyük 
ölçüde 20. yüzyılın başlarına ka
dar korunabildi. M üslüm anlar 
başları d ik gezebild iler kendi 
topraklarında. Ve sadece gezme
diler, Pekin’den Paris’e ve Bin- 
gazi’den Londra’ya kadar engin 
bir coğrafyada etk ili olabildiler. 
Yeryüzünün birinci sın ıf bir dev
letin in  tebası olarak yaşayabildi
ler.

Peki bu ada nereye gitti? diye 
bir soru gelebilir aklınıza, onu da 
cevaplandırayım  izninizle. Yu
karıda dâdiğim gibi, ada kâh bü
yür, kâh küçülür, kâh  sulara gö
mülür, kâh başını gösterir. Bu 
ada, M üslümanların, daha da ge
nelde İnsanlığın son ümidi, b it
meyen, bitmeyecek olan ümidi
dir. Dün Osmanlı k ılığında kar
şımıza çıkmıştır, yarın  bir başka

tiyorum. Şöyle diyor Antero Le- 
itzinger:

“İm paratorluklar ne doğar, 
ne de ölürler; sadece kendilerin i 
[bir kalıptan ötekine] dönüştü
rürler. Dağılır ve yeniden bütün- 

Teş'irİHT7TopTaktê fmrküçtilttîrveT_ 
ya genişletirler. Bir imparator
luk, hanedanı değişse bile de
vam eder, çünkü saltanatın  de
ğişmesi, zorunlu olarak yöneti
şim ( g o v em a n c e )  kültüründe ve 
imparatorluğun stratejik konu
munda bir değişiklik an lam ına 
gelmez.” (“Russia and the Kipe- 
hak curse”, T he Eurasiarı P olitici- 
an, Sayı: 1/2000.)

Osmanlı adası bir dönüşüm 
içerisinde aslında. Toprakları ve 
imajı küçülse de, ideal olarak 
hep yan ı başımızda gezip dur
makta bir gölge gibi. Bosna’da, 
F ilistin’de, Irak’ta hep onunla 
dertleşm edik mi? H atır lay ın , 
H ürriyet gazetesi b ile Binbaşı 
Cengiz T oytunç’un F ilis tin ’de 
şehit düştüğü haberini, “Yüz yıl 
sonra ilk hava şehidimiz” diye 
vermedi mi?

A ld ı: Türk tarihyazım ı haya
letler savaşının şekillendird iği 
bir alan. Entellektüeller de bu 
hayaletlerden besleniyor. Bazıla
rı kölece bir sevgiyle, bazılarıysa 
efendilerin in  gözüyle O smanlı 
dünyasına bakıyorlar. Nietzsche 
“Batan güneşi severim, çünkü o 
doğacaktır” der. Sizin de k itab ı
nızda “O sm anlı’n ın  batış ı da 
muhteşemdi” başlıklı bir yazınız 
var. M elekleştirici, şeytanlaştırı- 
cı söylemler geçidinden geçme- 
den Osmanlı’nm  çözülüşünü na-

herşeye rağmen. Hamasete ve 
“şan lı tarih hastalığ ı”na düşme
den de Osmanlı’n ın  büyüklüğü
nün  an latılab ileceğ in i göster

k ılık la çıkm ayacağını kimse söy
leyemez.

Burada bir B atılı’dan alıntı 
yaparak iddiamı netleştirmek is

sil anlam landırmak gerekir?
Armağan: Osmanlı’m n çö

zülüşü, “bizim” çözülüşümüz de
ğil mi? Onu neden ve hangi ge
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rekçeyle dışarıda tutuyoruz ki 
kendimizden? Çözülen de biz- 
dik, yükselen de. Elbette biyolo
jik  olarak bir b/?;’den bahsetme
diğim i anlam ışsınızdır. Bugün 
nasıl “ben” dediğimde sadece 
kendim i kastediyor değilsem (bu 
ben’in içine ne kadar çok ben 
sığın ıştır!), aynı şekilde Osmanlı 
dediğimiz zaman tab iatıyla onun 
engin gölgesi içerisine bugünkü 
biz de girmektedir. Böyle bir bü
tünlük şuuru içinde bakmalıyız 
olaylara.

Burada frene basarak bir tes
p itte bulunmak istiyorum. Çö
zülme, gerileme, çöküş, y ık ılış ... 
gibi “ideoloji” yüklü kavram ları 
kullanırken nedense müthiş bir 
ittifak hasıl oluyor Türk ayd ın la
rı arasında. Osmanlıya saldıran
lar ile savunanların safları birbi
rine karışıyor, tozdan dumandan 
göz gözü görmez oluyor. “Os- 
m anlı beceriksizlikten battı” di- 
yenler de, “Osmanlı kendisini 
aşmayı başaramadı” d iyenler de 
aynı teraneyi tutturmuş dürüm
dalar. Yok aslında birbirinden 
farkları! Ve tarih  görüşlerinin bu 
kadar resmi tarihe endekslendiği 
ve görünüşteki bazı ayrın tılar

haricinde hem en 
aynı köke sarıldığı, 
birbirine dolandığı 
başka bir memle
ket var mıdır b il
miyorum. D ikkat 
ederseniz, yapılan 
açık lam aların  ço
ğu, psikolojik ve 
sath î kalm akta 
b irb iriy le yarış 
içinde. H ani şu 
ders kitaplarım ıza 
kadar girmiş olan 
Cezayir’in Fransız- 
lar tarafından işga

lin i Cezayir Dayısı’n ın  Fransız 
Konsolosunun kafasına indirdiği 
püsküllü asaya bağlayan bir söz
de açıklama vardır ya, hemen 
bütün çözülme anlatıları, bu ve 
benzeri hissî-psikolojik gerekçe
lere dört elle sarılmış durumda
dır. Bu yüzdendir ki, ne bugünkü 
problemlerimizi, ne de bugüne 
nasıl geldiğimizi adam gibi tah lil 
edebiliyoruz.

Her şeyden önce Türkiye’de 
tarihe, Osmanlı tarih ine dair ar
tık  farklı bir bakış açısı geliştir

mem iz gerekiyor. Bu bakış açısı 
bizi bugün olduğundan epeyce 
farklı bir tarih görüşüne, dahası, 
yine epeyce farklı bir kim lik a l
gısına götürecektir.

“Çözülme” söylemi de bu ya- 
n ıltm acalardan biridir. Dikkat 
ederseniz “çözülme’ ye kavram 
veya olgu demedim, söylem de
dim. Bunun sebebi, bu tür nötr 
ve objektif görünen kavram ların 
aslında belli bir ta lebi d illendiri
yor olmalarıdır. “Çözülme” söy
lemi, durumu tesbit gibi eder gö
rünürken, aslında bizi daha yo
ğun bir kavramsal karanlığın , 
hatta kavramsal kafesin içerisine 
itiklem ekte, sonuçta tarihi açık

ladığından fazla karartmaktadır.
1949’da ilk  baskısı yayın la

nan  k itab ıyla (Akdeniz v e  Akde
niz D ünyası) Fernand Braudel, 
ondan önce M arc Bloch ve Lu- 
c ien  Febvre İkilisi yeni bir tarih 
an layışı rüzgârını estirm işlerdi 
A vrupa kıtası üzerinde. Bu yak
laşım, ideolojik ve klasik tarihin 
yerine, yan i d ileyenin dilediği 
kadar çarp ıtab ild iği “o layların  
tarih i” yerine, yap ıların  ve dip 
dalgaların ın  tarih in i geçirmeyi 
vaad etmişti. Bir tarih in  yapısı 
ve derin dalgaları anlaşıld ığı za
man, denizin yüzeyindeki ç ır
p ın tılar mesabesindeki dalgalar 
ve köpükler ile uğraşmak fuzuli 
bir çaba haline gelirdi. Köpük 
tarihçileri, skor tarihçileridir 
ve tarihlerin hep yüzeydeki kı
mıltılarını seyretmeyi marifet 
sayanlardır. Oysa tarih, bu mu
dur? Yüzeydeki çırp ıntıların  a l
tında koskoca bir denizin yattı
ğın ı, dahası onun da altındaki 
denizi kuşatan fizikî yapının an
laşılm ayı beklediğini nasıl unu
turuz? Ve bun ları unutursak, 
hangi yüzle tarih i yüzey öpücük
lerinden teşhis e tt iğ im ir  id d i
asında bulunabiliriz?

Çözülme ve gerilem e, son 
y ılların  tarihçiliğinde ciddi eleş
tirilere maruz kaldı ve artık ta
rihçiler, çok mecbur kalm adıkça 
yaklaşm ıyor ve tam olarak neyi 
kastediyorlarsa onu hedefleyerek
kullan ıyorlar bu söylemsel dü
zenleri. Bir başka deyişle Büyük 
H ikâyelere aşırı b ir ih tiya tla  
yaklaşıyorlar yeni tarihçiler.

Daha kapsamlı o larak tartış
maya vaktimiz müsait değil belki 
am a şu kadarını söyleyeyim ki, 
bizim 300 yıld ır “çözülme” ve 
“gerilem e”ye m üptela olduğu
muz görüşü, gerileyenin sa d ece
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biz, ilerleyenin ise sadece Avru- 
pa veya Batı olduğu gibi bir ide- 
o lo jik  bakış, h atta  A lasdair 
M cln tyre ’m deyişiyle, “ah lak î 
vakum” içinden bir gerçeklik 
üretme derdindedir. Yani ilerle
me ideolojisinin negatifi karşı
sındayız.

İlerleme? Neye göre ve tam 
olarak nedir ilerlediği söylenen 
şey? Hangi nokta baz alınm ıştır 
ilerleme endeksine? Böyle sabit 
bir Arşimed noktamız var mıdır 
tarihte? Elbette ilerleyen birileri 
olunca, kaçınılmaz olarak da bi
n lerin in  aleyhine gelişmesi gere
kir bu sürecin ve gerileyenlerin 
de bulunması oyunun gereğidir. 
O zaman da şu soruyu sormak 
gerekmez mi acaba: Avrupa’nın 
ya da Bat'ı’n ın  hep ilerlediğini 
kim söylemiş?

D eclin e söylemi hakkında ya
kınlarda çıkan bir çalışma (J. K. 
J. Thomson, D eclin e in H istory: 
T he E uropean E xperience, Polity 
Press, 1998, s. 191), Osmanlı 
D evleti ayak ta iken “çöken” 
Avrupa devletlerin in tarih lerin i 
inceliyordu. Yazara göre, A vru
pa’daki çöküşlerin (Bizans, Ve
nedik, İspanya ve Portekiz ör
nekleri üzerinden) yaygınlığına 
rağmen göze batmamış olması
n ın  sebebi, çöken sistemlerin ye
rini bir başka sistemin alması, 
böylece dışarıdan sanki çöken 
bir şey yokmuş gibi mat bir gö
rüntü vermesidir. Oysa Osmanlı 
örneğinde gördüğümüz gibi “çö
zülme” dediğimiz iddia, tek bir 
siyasi ve idarî yap ı üzerinde 
odaklanmış durumdadır ve bu 
büyük gövdenin sanki tek bir 
gövde gibi algılanması sonucun
da, onun sürekli kan kaybettiği 
ve çöktüğü gibi bir netice hasıl 
olmuştur. Yani aslında bir çok

gövdeden oluşan Avrupa’yı biz 
tek bir gövde gibi görüyor ve o 
gövdenin içindeki çeşitli çöken 
noktalan , eksileri hep görmez
den gelerek ve artıların ı hep bu 
gövdenin tamamına hamlederek 
yorumluyoruz. Eksiler lokal, artı
lar genel!

Buna mukabil sıra Osman
l ıy a  geldiğinde tam tersi, yani 
ikiyüzlü bir strateji izlediğimiz 
gözden kaçm ıyor. K endisinin 
tek bir m emleketi değil, memle
ketleri yönettiğ in i M emâlik-i O s- 
m ân iye  (Osmanlı M emleketleri) 
diye ilan  eden Osmanlı Devle- 
t i ’n i bir çok parçadan oluştuğu 
halde yekpare olarak algılamak, 
buna mukabil ondaki bölgesel 
gelişmeleri (mesela Mısır, Ha
lep, Selan ik  veya Raguza’daki 
ekonomik veya askerî gelişmele
ri) lokalize ederek nötrleştiriyo
ruz, olumsuz gelişmeleri ise usta
ca gövdenin genelindeki (Os- 
m anlı’daki) çözülmenin mutlak 
alam etleri hanesine kaydediyo
ruz. Hayalî bir Batı dünyası ile 
hayalî bir Osmanlı dünyası ara
sındaki savaşlar cereyan ediyor 
kafamızda. Osmanlı Devleti, son 
meydan savaşını kafalarımızda 
veriyor sşınki!

N itekim  Braudel’in “19. yüz

yıldan önce O smanlı’n ın  gerile
diğinden söz edilemez” dediğini 
ve bu gerileme iç in  genel bir ta
rih değil, coğrafi bölgeler için 
ayrı ayrı tarih ler verdiğini (“Bal
kanlar için 1800’ü; M ısır ve Do
ğu Akdeniz için herhalde 19. 
yüzyılın ilk  çeyreğini; Anadolu 
için 1830’lu y ıllan  seçerdik” di
yordu) ibretle okumamız gerek
mez mi? Ve şu tefekkür taşan 
cüm lelerin i de: “O sm anlı uz
m an ların ın  ağızlarından eksik 
etmedikleri bu teh likeli bozulma 
kelim esi o kadar çok unsuru 
gündeme getirm ektedir ki, her 
şeyi açıklam a kastıyla, her şeyi 
karıştırm aktadır.”

“Osmanlı’mn batışı da muh
teşemdi!” derken, önyargılardan 
ve ilerleme fikrinden uzak bir şe
kilde baktığımızda ve emsali dev
letler ile karşılaştırıldığında Os- 
manii gücünün sırrına ve bu gü
cün dayandığı bir tür saflığa rast
larız. Bu saflıktır işte Osmanlıları 
modern dünyanın şeytanlıkları, 
emperyalizmin acımasız m antı
ğından, kap italizm in  insanlığı 
boğan mantığından uzak tutan 
faktör. İşte aynı zamanda bu inat
la korunmuş saflıktır bizi “geri bı
raktıran” faktör. Modern dünya
nın kurtlarına karşı, kurtlaşma
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dan mücadele etmenin tarihidir 
Osmanlı’nın son 300  yılının ta
rihi. Deli Petro’nun yaptığı gibi 
kurtlaşma yoluna girse, işi çok 
daha kolaydı belki, ama sanki 
kaybedeceği çok önemli şeyler 
varmış gibi, bu yola tevessül et
mek istemedi, iy ilik , hayr ayakta 
kalsın diye iyilerin kurtlara kap- 
tırılm asının hikâyesidir “çözül
me” dediğiniz şey.

Şu olm uştur, bu olmuştur 
ama Osmanlı tarih i, bize yüzü
müzü yere baktırm ayacak bir b i
rikim  sunmuştur. Şimdi bu b iri
kim in üstüne serilen ideolojik 
örtü lerin  kald ırılm a vaktid ir. 
İşin daha garibi, bu örtüyü kal
dırma çabasında “yabancılar”m 
bizden h ız lı davranm alarıd ır. 
Dünyadaki O sm anlı ta r ih ç ili
ğinde yaşanan büyük “devrim”in 
bir sonucudur bu. Bu “devrim” 
bize “çözülme”n in  başka, alışık 
olmadığımız bir resmini sunu
yor. Çözülme ve bunalım ların 
sağlık alam etleri olduğunu ve 
toplumların uzun yolculukların
da bunalım  dem lerinin bir tür 
katalizör, hızlandırıcı işlevi de 
görebileceğini-söylüyorlarkiben 
de aynı kanaatteyim . Nietzsc- 
he’n in  andığınız sözünü de bu 
bağlamda okumak gerekir.

Aldı: İlber O rtaylı “O sm an- 
lı’n ın  e n  uzun  yüzyıh” _olarak
19.yüzyılı gösterir. Buradan ha-

rağmen Osmanlı siyasî yapısı, 
m illiyetçiliğe ve emperyalizme 
yenik düştü. İki m illiyetçilik  ara
sında, yan i gayri M üslim  ve 
Arap m illiyetçilik leri ile içeride-• 
ki Türk m illiyetçiliğ i arasında 
kalan bir gövdenin m illiyetçi o l
mayan bir m illiyetçilik (?) gibi 
garip bir alternatifi kalıyordu ge
riye. Bunu da İttihadcılar denedi 
ve gözüpekçe giriştikleri macera
lar sonunda, tam da kurtarmak 
isted ik leri yap ın ın  çökmesine 
yol açtılar. Ve bu büyük dağıl
m anın içinden bir çok devlet 
‘icad’ edildi.

Garip gelebilir size ama Tür
kiye Cum huriyeti kurulurken, 
am acını, H ilafetin ve vatan ın  
kurtarılm ası gibi çifte bir strateji 
üzerinden yürütmüş ve meşru
iyet zeminini böyle bir çifte he
defe kilitlem işti. N itekim  bunu 
İsmet İnönü de, hatıra larında 
belirtmiş ve Hilafet gibi bir kut
sal hedefi önlerine koymamış o l
salardı, Kuva-yı M illiye ’n in  top
lumsal meşruiyet tabanının nasıl 
zayıflayacağın ı itiraf etm iştir. 
Mete Tunçay söylemişti bir ke- 

-resinde, -TBM M ’n in  ilk  günle
rinde, şimdi “H akim iyet kayıtsız, 
şartsız m illetindir” yazısının ye
rinde meşhur “Ve şâvirhüm fi’l- 
emr” âyeti asılıymış. Ve Lozan 
müzakereleri sırasında Filistinli- 
ler. önce-İstanbul’a, ardından da 
Lozan’a heyetler yollayarak ken-

reketle Müslüman m uhayyilenin 
en uzun yüzyılı 20.yy, Osmanlı 
siyasi merkezinin çözülüşüyle şe- 

Jd llenm iş “siyasaLbedensiz”—bir_ 
yüzyıl... Osmanlı sonrasındaki 
Müslüman coğrafyayı nasıl değe- 
lendirm ek gerekir? Örneğin; İs
rail’in kuruluşu Osmanlı döne-

d ilerin i bir başına İngilizlerin 
eline bırakmamaları, en azından 
İngiliz manda yönetim ini de pa- 
zarlığa-dah il-etm eleri—için—yaU 
varmışlardı. Keza M ısırlılar da 
Lozan’da, Türkiye kapitülasyon
ları kaldırırken acaba M ısır’da 

^kTkapitülasyonların kaldırılm a-

delegasyonuna bel bağlamışlar
dı. (Geniş bilgi için  bkz. Hazırla
yan lar: İskender Gökalp ve
François Georgeon, K em alizm  v e  
İslam  D ünyası, Çeviren: Cüneyt 
A kalın , İstanbul 1990, ArbaYa- 
ym ları, s. 32.) Düşünün ki, Lib
ya ’n ın  yöneticisi Şeyh Idris Su- 
nusî, emperyalizme boyun eğme
yen Osmanlı’m n varisi A nka
ra’dan bir Başbakan (evet, Baş
b akan !) ta leb inde bulunmuş. 
N itekim  1949 yılında Türkiye 
Cum huriyeti bu emekli Hakkari 
V alisi’n i (Sadullah  Koloğlu, ta
rihçi Orhan Koloğlu’nun babası
dır) L ibya’ya Başbakan olarak 
ihraç etmiş ve 1952’ye kadar da 
Libya’yı yönetm iştir (Bkz. Or
han Koloğlu, Arap Kaymakam , 
İstanbul 2001, A ykırı Yayıncı
lık .) Hadi son bir şey söyleye
yim: 1926’da Suudi Arabistan 
Devleti kurulduğu zaman onu 
ilk tan ıyan  ülke, Türkiye Cum 
huriyeti olmuştur. Ve tanırken 
de, sömürgecilikten kurtulmayı 
başaran ikinci İslam ülkesi ola
rak bundan böyle samimi bir da
yan ışm a içerisinde o lacak ları 
mesaj ını-gönderm eyr ihmal- et- 
memiştir. (Bu tanım a sürecine 
ilişkin belgeleri Fethi Tevetoğ- 
lu, S tudies o n  T ıırkish-Arab Rela
tions dergisinin 1986 sayısında 
yayınlam ıştır. İlgilenenler Türk
çe olan bu önemli yazıya başvu
rabilirler.)

Peki ne anlam a geliyor bütün 
bunlar?

H ilafetin  kaldırılm ası, evet 
-başta—Mısır—olmak—üzere—İslam 
dünyasının pek çok köşesinde 
ağır bir sarsıntıya sebebiyet ver
miş ve asıl -bugünkü manasıyla- 
Islamcı düşüncenin başlangıç

minde mümkün olmamıştı. 
Armağan: Bütün direnişine

sını ve M ısır’ın tam bağımsızlığı
nı gündeme getirir mi diye Türk

noktasını, Hilafetin kaldırılma
sı olayı teşkil etmiştir. O zama
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na kadar iyi kötü bir “baş”m 
altında oldukları hissiyle h a 
reket eden İslam alemi, başsız 
bir gövde gibidir artık. G ele
nek sahipsiz kalmış, kurumsak 
gövdesi gözlerden yitip  git- 
iniştir. Bu hepimizin katıldığı" 
bir malumu ilam...

G elin görün ki, gelenek
ten böylesine sert bir kopuş, 
bir yandan geleneğin marazı 
bir şekilde sık sık kapımızı 
omuzlayıp durmasına yol aç
makta, öbür yandan da tarih
ten kopmuş olmanın verdiği 
bir hafifleme duygusunun e t
kisi altında kalmaktayız. Böy- 
lece, dikkat ederseniz, Türki
ye ’de İslam cı düşünce de, 
Türkçü düşünce de, Solcu ve 
Liberal düşünceler de, farklı, 
Türkiye’ye has eklemlenme bi
çim leri sergilemiş ve sergilemek
tedir. Mısır, Pakistan ve İran’da
ki akım lar ile selefilik ve tasav
vuf gibi çok farklı ve üst üste 
binmesi kolay kolay mümkün ol
mayan akım lar Türkiye’de aynı 
çevrelerin malı oldu ve araların
da hiçbir sürtüşme yokmuş gibi 
tüketildi. A yn ı şekilde, Türki
ye’nin önü, Hannah Arendt’in 
dediği gibi, sözünü ettiğim  hafif
lemeden ötürü açıktır ama teh li
keli sularda olduğumuzu da unut
mamak gerekiyor. Belki tehlike 
de, fırsat da bu noktaya düğüm- 
lüyor bizi. H ilafetin gövdesinden 
kopmak, çapasız kalmamıza yol 
açtı denizin ortasında ama bir 
yandan da onlar varken çıkm a
yacağımız, çıkmayı düşünmeye
ceğimiz yeni maceralara şevketti 
bizi. (H ilafetin de zannettiğimiz
kadar “güvenli bir çapa” olup o l
madığı meselesi ayrıca tartışma
ya açık bir noktadır.)

Bakalım  atalarım ız mı daha

iyi anlam ışlar İslamı, yoksa biz 
mi? Onların her şeye rağmen ge
m iyi 21. yüzyıla kadar getirdikle
rin i, bundan sonrasın ın  bize 
baktığını söylememe gerek var 
mı?

A ld ı: Osmanlı dünyasından 
sözederken Fatih Kanunnamele- 
r i’y le ilg ili olarak gündeme gelen 
İslami ve İslam dışı kaynakların 
tarihsel bir anakronizm örneği 
olarak, sekülerliğin O sm anlIda
k i kökenleri biçim inde yorum
landığını görüyoruz. Sizin “göz- 
kapakları kapanm ayan adam ” 
olarak n itelendird iğim iz H alil 
İnalcık hocanın çalışmalarından 
hareketle Şerif M ardin’in “sekti
ler kanun” olarak adlandırdığı 
hukuki düzenlemeler “la ik” o la
rak n itelendirileb ilir mi?

------Arm ağan; O smanlı’da “la ik -

n ın ı tavsif iç in  değil. Aksi hal
de anakronizme düşmemiz ka
çınılmaz olur.

Bu neye benzer biliyor mu
sunuz? M esela Des tâ r î Sâlih 
Târihi’n i  açın , orada yeniçeri 
isyanım  ~bastırmakTTçin Pey
gamber Efendimiz’in sancağı
n ın  meydana çıkarılm ış oldu
ğunu, buna karşılık isyancıla
rın bu sancağa kurşun sıktık la
rın ı okuyacaksınız. (M urat 
Bardakçı’ya harika bir malze
me olurdu bu!) Lâkin burada 
hatırlam am ız gereken husus 
şudur: Kurşun sancağa değil, 
sancağı kalkan yaparak kendi
lerini tepelemeye gelen kuv
vetlere sıkılm ıştır!

O smanlı’da laikliğ in  varlı
ğına gösterilen deliller de bu
na benziyor. Kafalarda bir saf 

la ik lik  var (İlah i olan hiçbir hu
susu içermeyen, salt dünyevi bir 
yönetim ), bir de saf Kutsal-Şer’î  
yönetim  anlayışı var. Bu iki saf 
modelin zihinlerimizdeki kavga- 
smdandır ki, “Osmanlı laik m iy
di?” tartışması zuhur ediyor.

Bir doğrudan Ş er î h u kuk  
var, bir de Ş er’îleştirİlm iş hu 
ku k . Y ani doğrudan dünyevî 
problem lere inhisar eden ve 
Kur’an ve Sünnet’te bir açık la
ma bulunmayan yahut oradaki 
açıklam anın problemleri çözme
ye yetmediği durumlar karşımıza 
çıkabilir ve çıkm ıştır da. Mesela, 
pratik hayattan  bir örnek vere
yim, eskiden dar, dolambaçlı so
kaklar ve ahşap evler vardı ve 
evleri yaptıranlar, şimdilerde ka
çak kat çıkan lar gibi, cumbaları
n ı sokağın üzerine uzatmak sure- 
tiyle sokağı yukarıdan iyice da-

lik ” meselesi epeydir sakız yapıl
dı ağızlara. Bu tabirin ancak bir 
teşbih gibi ku llan ılab ileceğ in i 
düşünüyorum, bir gerçeklik a la

raltırlardı. Bu uygulamaya uzun 
süre göz yumulmuştur. Lâkin 
yangın çıkm asını, çıkan yangın
ların da yayılm asını kolaylaştı
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ran ve söndürülmesini imkânsız
laştıran bu uygulam aya çeşitli 
defalar son verilm ek istenmiş 
ama Şer’î  yo llardan bu işin üste
sinden gelinem em iştir. Çünkü 
Şeriat, ferdin mükteseb hak ları
nı garanti eden b ir kurallar zin
ciri ile yönetim in  elin i kolunu 
bağlıyordu. A m a yangınlar so
nucunda bazen on larca m ahalle 
de kül oluyordu. Ş im di siz zama
nın padişahı olsanız nasıl davra
nırdınız? Yangına davetiye ç ıka
ran bu cum baların yıkılm asını 
mı isterdiniz yoksa battı balık 
yan gider diye kendi haline mi 
bırakırdınız? N itek im  Padişahla
rın, “kanun hükm ünde kararna
me” diyebileceğim iz fermanları 
ile cumbaların y ık ılm asın ı em
retmekten başka çare bulam a
dıkların ı görüyoruz. Lâkin bura
da yine Kadı devreye girmekte 
ve çeşitli kadı sic illerinden öğ
rendiğimize göre, verilen emri 
savsaklamaktadır. Bunun sebebi 
basittir: Çünkü “la ik ” (örfî) hu
kukun uygulayıcısı da, Şeriatın  
temsilcisi olan K adı’dan başkası 
değildir! Böylece Şeriat, büyük

ölçüde bu örfî tasarruflara set 
çekmiş, uygulanmasını geciktir
miş, hatta engellemiştir. N ite
kim Tanzimat döneminde Niza
miye M ahkem elerinin kurulm a
sın ın  en büyük sebebi, budur. Ve 
giderek Şer’î  hukukun alan ın ı 
daraltma girişim leri, onun tepe
den inme fermanlara karşı bir 
savunma duvarı oluşturmasın
dan ileri gelmektedir.

Ben böylesine girift bir ilişki 
olduğunu düşünüyorum Osman- 
lı ’da Şeriat ile Örfî hukuk ara
sında. Örfî hukukun ortaya çıkış 
şartının, bir soruna Şerî hukuk 
alan ında çözüm bulunamaması 
olduğunu bilmek gerekir. Bulu
nabildiği zaman zaten sorun yok. 
A m a ya bulunamıyorsa? Yangın 
mı, istim lak mı? Siz karar verin.

A ld ı: Bernard Lewis gibi Or
yantalist tarih araştırm acılarının 
Osmanlı dünyasına bakışların
daki perspektifsizliği, artn iyeti 
rahatlık la  okuyabiliyoruz. A n 
cak E. Said gibi Oryantalist ka
lelere savaş açan “sürgün” en te l
ek tü e lle r in  Osmanlı’ya bakışla

rındaki “kusurlu artn iyeti” nasıl 
anlam landırm ak gerekir?

A rm ağan: Edward Said, dü
şüncelerine ve k iş iliğ in e  çok 
önem verdiğim bir aydın. Katıl
madığım tarafları olsa bile, dü
şünmek için sarfettiği emeği her 
zaman takdir etmişimdir. Benim 
asıl çözemediğim husus, bal gibi 
O ryantalizm  kokan “Ermeni 
K atliam ı” gibi bir problemde na
sıl oluyor da onun gibi uyanık zi
h in li bir adam, kalkıp Osmanlı 
tarafını dinlem ek zahmetine kat
lanmadan ceffe’l-kalem  hüküm 
verebiliyor? Ve bu ihtim ali Or
yantalistlere karşı gösterdiği uya
n ık  b ilincine asla ve kat’a düşür
müyor. Yani bir balcıma Ermeni 
lobisinin dünyadaki propaganda
larına kapılarak, Osmanlı’y ı ve 
Türkleri katliam  yapm akla suç
lamasını affedemiyorum. Ben bu 
aymaz tavrı Sa id ’e yakıştıram adı
ğım için onu eleştiren birkaç ya
zı yazdım hakkında.

Yani ömrünü O ryan ta list 
propagandaların iç ipliğ in i paza
ra çıkarm aya adamış bir aydının, 
iş Ermeni T ehciri’ne gelince na
sıl bu kadar tek yan lı bakabildi
ğine doğrusu hayret etmemek 
mümkün değil. Sanıyorum Tür
k iye ’ye gelm em esin in , gelm ek 
istem emesinin altında da bu ön
yargısı yatıyordu. Kendisi bir 
sürgün olan Sa id ’in Kudüs’te Er
m eni sürgünlerle karşılaşm ış ol- 
jn a s ı ve A m erika ’ya g ittik ten  
sonra David Barsam ian gibi Er
m eni dostlarıy la  sık ı tem ası, 
kendisinde bu düşüncelerin ke
mikleşmesine yol açmış olmalı. 
A m a bir ayd ın ’ı aydın yapan şey, 
-burada Sa id ’e karşı S a id ’in En
telek tü el k itab ındaki aydın tanı-
m m ı vermek zorundayım- ba
ğımsız düşünebilmesi değil m i
dir? Peki bu bağımsızlığını Erme-

98 Ü m ra n -H az i r a n  ■2004



MUSTAFA ARMAĞAN’LA OSMANLI ÜZERİNE / ALDI

ni meselesinde neden kaybet- 
m iştir Edward Said? Bunu sorgu
lam ayacak mıyız?

A ld ı: T arih in  günümüzde 
“romana” emanet ed ild iğ in i gö- 
rüyoruz—Sonrasında sinem aya 
aktarılan  bu eserlerin özellikle 
Osmanlı sultanları, hanım  sul
tan larıyla ilgili o lan ların ın  “or
yantalist fantazi” kurgusunda o l
duğuna tan ık oluyoruz. Rom an
larla ve film lerle yağm alanan 
“Osmanlı kadın dünyası” hak
kında neler düşünüyorsunuz?

Armağan: Osmanlı saray ka
d ının ın  dünyası hakkm daki en 
iyi kitap, Leslie Peirce adlı A m e
rikalı bir araştırm acının H arem -i 
H üm ayun  adlı eseridir. Ne garip
tir ki, Osmanlı kadını hakkm da- 
ki en iyi çalışmalardan birisi, y i
ne Leslie Hanım’dan gelmiştir: 
M orality T  aies. 1541 yılında Ga- 
zantep’teki üç kadın ın  h ikayesi
n i an latır bize kitabında. Ve Ha- 
ciye Sabah adlı bir A ntep li kad ı
n ın  m ahalle kadın ların ı örgütle
yerek onlara dersler verdirdiğini, 
cerre çıkmış hocaları evine da
vet ettiğ in i ve kad ın ların  b ilin 
cin i yükselten çalışm alar içine 
girdiğini belirtiyor kitabında. Bu 
ve benzeri çalışm aların çoğalma
sı, Osmanlı’da kadın gibi hem 
içeride, hem de dışarıda istismar 
edilen bir konunun aslın ın  faslı
n ın  iyice ortaya çıkm asına yar
dımcı olacaktır. T ab ii Yahudi 
araştırmacı Haim Gerber’in  16. 
yüzyıl Bursa’smda kadın dokuma 
patronları olduğunu ortaya ç ı
kartan araştırması da son derece 
önem li. Y ine araştırm alardan  
öğrendiğimiz kadarıyla tim ar sa- 
h ib i kadınlara da rastlıyoruz bel
gelerde, loncalarda kundura 
im alatçısı kadınlara da.

A m a O smanlı k ad ın ın ın

normal bir kadın olduğuna önce 
kendimiz inanmalıyız. Osmanlı 
kadını ve ailesi hakkında daha 
objektif bilgilere ulaşmak için 
çaba göstermeli ve aydınlanma- 
lıyız. Kafamızın bir yerlerinde 
h ala  Oryantalist tortular bulun
duğunu düşünüyorum. Bu tortu
lar bulunduğu müddetçe elbette 
istismar edenler çıkacaktır. Hele 
Sertap Erener gibi tüccarlar bu 
fırsatı h iç kaçırmayacaklardır.

A ld ı: Büyük Oradoğu Projesi 
gündeme geldiğinden bu yana 
Osmanlı dünyasının mirasının 
A nglo-A m erikan  ç ıkarların a 
uyum lulaştırılm ak istendiğine 
şahit oluyoruz. Am a öncesinde 
Bili C lin ton ’un George Town 
Üniversitesi’nde, TBM M ’de Os
m anlıya övgü cüm lelerini işit- 
m iştik. ABD ’n in  O sm anlı’ya 
ilişkin politik tasavvuru hakkın
da neler söylenebilir?

Armağan: Amerika, Osman - 
lı ’yı merak ediyor. Yoksa Os- 
manlı araştırm alarının en hızlı 
geliştiği ülke ABD olmazdı. Da
ha geçenlerde Harvard Univer- 
sitesi’nde H alil İnalcık ile ilg ili 
kapsamlı bir toplantı düzenlen
di. Sanırım  Osmanlı’da kendile
rine yakın bir şeyler bulunduğu
nu düşünenler var Am erika’da. 
Ve bu bakım dan O sm anlı’ya 
Avrupa’dan daha önyargısız ba
kabiliyorlar. N itekim  eski Baş
kan Ronald Reagan’m İbn H al
dun’un M ukaddim es'ini okudu
ğunu, okumakla kalmayıp düşük 
vergi uygulamasını başlatırken 
İbn H aldun ’un görüşlerinden 
misaller zikrettiğini biliyoruz.

A ncak bence Amerika, tek 
bir gövdeden oluşmuyor. Bir çok 
iktidar odağı mevcut ve bunlar 
kendi aralarında müthiş bir sür
tüşme, hatta çatışma içerisinde.

Ve işin başındaki grup, aslında 
dünyanın en kapsamlı bilgi top
lam a kapasitesine sahip olan 
A m erikan  ün iversite lerin in  
ürettiği bilgilerden işine geleni 
alıyor. Görünen durum, bunun 
böyle olduğunu söylüyor. "Ulke^ 
sinde bu kadar Ortadoğu kürsüsü 
ve kıyamet gibi araştırmacısı bu
lunan bir devlet onların ürettiği 
b ilg ileri kullansa, Irak’ı 1 yıl 
içinde cehennem e çevirmezdi 
herhalde. En azından selefi İn
g iltere ’n in  sömürge tecrübele
rinden ders çıkarması gerekmez 
miydi? Bence A m erikan aklı, 
bölünmüş, parçalanmış durum
da. Bilgi üretiliyor ama “fikir 
tankları boş”. Böylece bilgi, fikre 
dönüşmüyor ve Th. V eblen ’in 
yüz küsur yıl önce tespit ettiği g i
bi Am erikan halk ın ın  vahşi tab i
atı en insanlık dışı uygulamaları 
hiçbir şey yokmuş gibi munisleş
tirebiliyor. “Batı’ya hücum”, a l
tına hücumdu eskiden. Şimdi 
“Doğuya hücum” başladı; a ltın ın  
yerin i petrol aldı. Yani A m eri
kan halk ın ın  gelecek 20-30 y ılı
n ın  garan tisi...

Osmanlı açısından bakarsak, 
ne Fransa, ne İngiltere, ne de 
A m erika, O sm anlı’n ın  tem sil 
ettiği o klasik imparatorluk şem
siyesini tesis etme becerini gös
terebilmiştir. Ne de onun işlevi
n i üstlenebilmiştir. Bu işlev, bu 
misyon yine bizim, M üslümanla
rın  omuzlarındadır. “Osmanlı 
adası”, bunun için  önemli ve de
ğerli. Yalnız dün için değil, ya l
nız bugün için de değil, aynı za
manda yarınlar için de önemli 
ve değerlidir Osmanlı tecrübesi. 
Bu tecrübenin kırın tıların ı ko
nuşmak bile gördüğünüz gibi 
hayli zamanımızı aldı.

A ld ı: Teşekkürler. ■
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KAYSERPBE 
KUR’ÂN SEMPOZYUMU

HİKMET DEMİR

F ecr yayınlarının her yıl düzen
lediği Kur’an sempozyumları' 
nın  yedincisi, “K u r’an ve 

Müslümanlar” başlığı altında 15 -16  
Mayıs 2004 tarihinde Kayseri Şehir 
tiyatrosunda gerçekleşti.

İki gün boyunca dört oturum  
halinde gerçekleştirilen sempoz
yumdaki oturum başlıkları, oturum  
konukları ve konuları şöyle:

I. OTURUM: KUR’A N ’IN OKUN
M ASI (15.05.2004; 10.00-12.30) 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Hayri Kır- 
başoğlu (Ancak gelmediği için yerine 
Prof.Dr. M.Zeki Duman geçti.)
Konu:Ilk Dönem K ur’an Okumaları 
Doç.Dr. Bünyamin Erul 
Müzakere:Prof.Dr. Selahattin Polat
Konu -.Günümüz Kur’an  Okumaları 
Mustafa İslâmoğlu
Müzakere:Doç.Dr. Burhanettin Tatar
II. OTURUM: K U R A N ’IN AN LA
ŞILMASI (15.05.2004; 14-30-17.00) 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Sait Şimşek 
K onu:K urW ı Anlam a Yöntemleri 
Prof.Dr. Mehmet Paçacı 
Müzakere:Doç.Dr. Sa it Rençber 
Konu:Kur’arı’ı Anlam ada Tem el İlkeler 
Prof.Dr. M.Zeki Duman 
Müzakere:Doç.Dr. Talib Özdeş
III. OTURUM: KU R ’AN ’IN Y A 
ŞANMASI (16.05.2004; 10.00-12.30) 
Oturum Başkanı: Prof.Dr. Halit Ünal 
Konu:KMr’an’m Bireysel Hayatı inşası 
Doç.Dr. Ramazan Ertürk 
Müzakere:Yrd.Doç.Dr. Gürbüz Deniz 
Konu-.Kur’an’la ve Birlikte Yaşamanın 
İmliânı: Doç.Dr. M.Emin Özafşar (Ge

lemediği için B.Erul sundu) 
Müzakereci:Doç.Dr. Tahsin Görgün
IV. OTURUM: K U R A N ’IN TEBLİ
Ğİ (16.05.2004; 14.30-17.00)
Başkan: Prof.Dr. Hayati Hökelekli 
Konu:Kur’an Tebliğinde Sanat ve Ede
biyat: Metin Önal Mengüşoğlu 
Müzakere:Prof.Dr. Turan Koç 
Konu: Çağdaş İletişim Teknikleri Işığında 
Kur’an Tebliği: Doç.Dr. Mustafa Köylü 
Müzakere:Prof.Dr. M. Şevki Aydın

Şüphesiz sempozyumun çok ge
niş düzeyde kritiğini yapmak müm
kündür. Ancak ben, bir dinleyici 
olarak, belki geleceğe dönük bir 
projeksiyon geliştirilmesine katkı 
sağlamak açısından birkaç noktaya 
dikkat çekeceğim. Öncelikle tebliğ
ve müzakerelerin büyük çoğunluğu
na akademik bir üslûp ve dilin ha
kim olduğunu belirtmeliyiz. Bu bağ
lamda halkın da katıldığı böyle bir 
sempozyumun “ara” sohbetlerinde, 
“anlama” probleminin dile getirildi
ğine şahit oldum. Gerçekten bu so
runun nasıElışılacağının bundan 
sonra üzerinde ciddi olarak düşünül
mesi gerektiği anlaşılmaktadır. Ni
tekim tebliğcilerden Mustafa Islâ- 
moğlu, Akabe dersleri örneğinden 
hareketle, yaygın Kur’an okuma ve 
anlatımları ile örgün (akademik)

tematikten yoksun olduğunu; buna 
karşın örgün (akademik) anlatımın 
yöntem ve sistematiğe sahip olmak
la birlikte, yaygınlığı bulunmadığını 
ve modern paradigmalar içerisinde 
İslam’ı yeniden konumlandırma gi
bi bir zaafiyeti bünyesinde barındır
dığını söyledi. Sonuçta, bu iki anla
tım tarzı arasındaki mesafenin dir
sek temasının da ötesinde yoğun 
ilişkiler ile aşılması gerektiğini vur
guladı. Müzakereci Burhaneddin 
Tatar da, İslamoğlu’nun bu tebliği
ne açılım getirerek, Kur’an’a haya
tın içinden sorular sorulunca haya
tiyet kazanacağını özellikle belirtti.

Tahsin G örgün’ün M. Emin 
Ozafşar’ın tebliğiyle ilgili müzakere
sinde, “Kur’an’a içeriden yaklaşım” 
dediği bir hususa dikkat çekmek ge
rekm ektedir. Görgün, Ozafşar’ın 
tebliğinin, bu bağlamda içeriden bir 
yaklaşım olduğunu olumlayarak  
vurguladı. Ö ncelikle sempozyumda 
birkaç kere Kur’an’a samimiyet ile 
ve O ’nun verdiğini almak için yak
laşılması gerektiği; Kur’an’ı nesne- 
leştirerek, bir obje görerek okuma
nın yanlışlığı dile getirildi. Görgün 
de, bilhassa Avrupa Birliği tartışma
larının devam ettiği şu zaman dili
minde, Kur’an’m içeriden okunma-

Kur’an okuma ve anlatımları ayrımı 
üzerinde durdu. Her iki okuma ve 
aniatma tarzlarının imkân ve zaafi-

sı ve müzakere edilmesinin son de
rece önemli olduğunun altını çizdi. 
Bu konuda Batı’da hiçbir teoloğun 
kendi kutsal m etinlerine nesneleşti- 
rerek ve inceleme objesi olarak yak
laşmadığını hatırlattı.

İlginin oldukça yoğun olduğu 
Kur’an sempozyumu, büyük bir ol
gunluk ve düzeyli bir seviyede ger
çekleşti. Tebliğcilerin konuyu su
numlarının ardından müzakerecile
rin düzeyli eleştiri ve katkıları bunu 
somut olarak gösterdi. Fecr_yayınla- 
rının Kur’an’m okunması, anlaşıl
ması, yaşanması ve tebliği gibi bir 
sıra içinde düzenlediği sempozyum, 
Kur’an ile ilgili araştırmalara önem-

yetlerine işaret etti. Yaygın Kur’an 
anlatımının çok geniş düzeyde yan
la  bulmakla birlikte, yöntem ve sis

li katkılarda bulunduğu gibi, daha 
çok araştırmalara ihtiyaç olduğunu 
da ortaya çıkardır— — ■—
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Öcüler Yazı ve Karikatür Yarışması

G ünlerden 28 Mayıs 2004. 
G enç Ö n cü ler’ in Fatih bi
nasında coşkulu bir bek- 

-leyiş-vafrNIedefti-malumT-Bu-yıl-m— 
büyük organizasyonlarından biri 
gerçekleşecek, yer: Feza sineması, 
saat: 18.30. İnanılmaz bir heyecan 
ve onun da getirdiği göğüs kabartı
cı duygular. G en ç Ö ncü ler’ in bir 
araya toplandığı bu görkemli gece
yi sizlere bir kere daha yaşatmak is
tiyorum. Hani klişeleşmiş bir söz 
vardır: “Anlatılmaz, yaşanır” diye 
ben onu kale almayarak sizleri o 
geceye götürmek istiyorum.

Günlerden beri beklediğimiz 
28 Mayıs Fetih ve Gençlik Şöleni, 
saat 18.30’a gelip çatmıştı. Bütün 
salon Genç Öncüler afişleriyle do
natılmıştı. Konuk karşılama mera
siminden tutun, iç düzene kadar 
herkes yerinde hazır sunucumuz 
Metin Çığrıkçı ağabeyi bekliyordu.

Saat 18.30 sularında Metin 
ağabeyimiz yerini alıyor bu muh
teşem gecenin açılışını çok güzel 
bir konuşmayla başlatıyordu. Sa
lon tam manasıyla izdiham radde
sine ulaşmıştı. Toplantımızın ba
şında yer verdiğimiz yüce kitap 
Kur’an-ı Kerim tilavetinden sonra 
G enç Ö ncü ler olarak neleri refe
rans alıyoruz ve onları nasıl uygu
luyoruz temasında gözlere ve gö
nüllere hitap eden slayt gösterimiz 
yerini alıyordu. Son derece titizlik 
ve itina ile hazırlanmış sunumu
muzun ardından yaklaşık bir aydır 
devam eden “T elev izyonun Haya
tımızdaki Yeri” konu başlıklı yarış
mamızın ödül törenine geliyordu 
sıra. Herkes de hummalı bir bekle
yiş. Türkiye’nin her yerinden ge- 
len yoğun başvurular bu heyecanı

Ö A C v h f

Yazı kategorisinde:
1. Kübra Açık (Adapazarı-Anadolu 

İmam Hatip Lisesi)
2. Ece Erdal (İstanbul- Şişli Lisesi)
3. Rukiye Turgut (Hakkâri Lisesi) 

Karikatür kategorisinde:
1. Yasir Buğra Eryılmaz (İstanbul- 

Kartal Anadolu İHL)
2. Ahmet Necati Erdem (İstanbul- 

Özel Derya Öncü Lisesi)
3. Seda Ekin (İstanbul- Açık öğre

tim Lisesi)
Sonra ödüllerini takdim et

mek üzere saygıdeğer büyüklerimi
zi sahneye davet ediyordu. Sayın 
jüri başkanı Mehmet Akif Ak ağa
beyimiz yazıların nasıl niteliklerde 
olduğunu ve hangi seçici davran
dıklarını anlatıyordu bizlere.

Ödül törenimizin ardından İs
tanbul’un Fethi’nin anlamını be
lirtmek üzere gazeteci yazar Ab
durrahman Dilipak beyefendi sah
neye davet ediliyordu. Farklı bir 
anlatım tarzıyla seyirciyi büyüle
mişti adeta. Fethin içtenliğini o 
günkü gibi bize aktaran Abdurrah
man Dilipak bizlere Fatih’in bura
larda nasıl dolaştığını mizah çer
çevesinde bütün haşmetiyle anla
tıyordu.

Sonra Ümran dergisinin sahi
bi, gazeteci yazar Abdullah Yıldız 
ağabeyimiz sahnedeki yerini mc-

ran’a bir türlü gelmiyordu. Herkes 
hangi kapıdan gelecekler diye her 
kapıyı gözleriyle yokluyor ve ardı 
arkası gelmeyen alkışlarım kesmi
yorlardı. Sunucunun adeta yürek
leri coşturan anonsundan sonra sa
lon tam bir renk cümbüşüne bürü
nüyordu. Sahneye kurulan Eyüp 
mehter ekibi bütün haşmetiyle al
kışların bitmesini bekliyordu. İlk 
marşlarına başlamaları için komut 
geldi. Seslerin birbirine uyumu 
Genç Öncüleri daha bir coştur
muştu. Kimse yerinde duramıyor
du. Alkışlar eşliğinde mehteran ta
kımı konserini bitirmişti ki arka 
saflardan “bir daha, bir daha” nida
ları yükselmeye başlıyordu. Mehte- 
rân Başı, bizleri kıramadıklarını di
le getirdikten sonra son bir marşla 
konserlerine son veriyorlardı. Gel
dikleri gibi uğurlanan kadro eski 
zafer günlerini aratmıyorlardı.

Ve son gelip çatmıştı. Bütün 
görevli arkadaşlar bu güzel gece
nin bitimde yüzlerindeki yorgun
luk edasını gizlemeyi bilmiş ve 
birbirlerini tebrik ediyorlardı. 
Genç Öncülerin dev kadrosunun 
fotoğraf çekiminden sonra salon 
yavaş yavaş boşalmaya başlıyordu. 
Gecenin pürüzsüzlüğü fert fert 
herkesin yüzüne vuruyordu.

------A llah bize daha nice böyle bü-
bir nebze daha arttırıyordu. Metin 
ağabeyimiz teker teker yarışma de
recelerini ve mansiyonları açıklı
yordu:

raklı bakışlar arasında alıyordu. 
Fethi bizlere Kur’anî perspektiften 
sunan Abdullah ağabeyimizin ar
kasından sıra finale yani Mehte-

yük ve görkemli geceler düzenle
meyi nasip ve müyesser eylesin!
AMİN...... ■

Mert EROĞLU
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K İ T A P

20. yüzyılın sonuyla milenyumun sonu
nun kesiştiği, içinde bulunduğumuz zaman 
dilim inde, uygar dünya olarak adlandırılan 
olguyu nasıl algılayabiliriz? Uygarlığın zirve
sinde miyiz, yoksa çağdaş barbarlığı mı yaşı
yoruz?

M odem lik’i çağdaş bir barbarlık olarak 
adlandırmak mümkün mü?

Yazarın bu yen i teorik yaklaşımı, insanın 
uygarlık tarafından  evcilleştirilem eyeceği 
varsayımında bulunan bir tür eleştiri teorisi
dir. Bu yaklaşım , kökenleri Platon’a kadar 
geri götürülebilecek, görünürde çözümlenemez gibi duran, insanın er
demi nasıl öğretebileceği ya da iyi bir toplum oluşturmada nasıl başarı 
sağlayabileceği sorununu gündeme getirmektedir. 19. yüzyıl sonunda 
yaşamış A m erikalı sosyolog Thorstein Veblen Am erikan kültürünün 
giderek bütün dünyayı saracak olan çağdaş barbarlığı temsil ettiğin i 
ileri sürmüştü. (A çılım kitap)

İbrahim Peygamber 
ve Irak koalisyon 

güçlerinin mücadelesi 
ıı unlu Z1REK

Felluce vû Gazze'den 
zifiri karanlıktaki 

ümmete mesajlar 
a  iurm usuocçı

Yayın dünyamıza islami / tevhi
di çizgide yeni bir dergi daha girdi: 
Özgün İrade. Misyonunu “akıl” ve 
“irade”yi “vah iy”le buluşturmak 
şeklinde ifade eden Özgün İrade ay
lık  olarak yayın hayatın ı sürdüre
cek.

Özgün İrade Mayıs sayısında 
“İrade” kavramı çerçevesindeki ya
zıların yanında Irak’ta ve Fil-istin’de 
yaşanan katliam lara yer vermiş...

Ramazan Kayan, İhsan Eliaçık, 
Abdülaziz Tantik, Turan Kışlakçı, 
Serdar Demirel M. M etin Zirek gibi 
imzaların yer aldığı Özgün İrade’ye 
yayın hayatında başarılar diliyoruz.

Üç noktalı yağm ur; kelim elerin  tükendiği yer
lerde, yeni ifadeler yeni evrenler kuracak... 
Zamanın yakasın ı çitileyecek, en yakınlarım ı
zın kaybolan saatlerin i, aradığınız düşleri size 
bulduracak... Sadece saçlarınız değil ruhunuz 
da ıslanacak. Körüklü gemilerde ışıktan derya
larda süzüleceksiniz... tepenizde martılarla... 
tutulduğunuz bu yağmur, tutkunuz olacak... İyi 
okumalar.

(Okul Yayınları)

BİZE GELENLER

• Derleyen: Ahmet Albayrak, 
İkbal’in Düşünce Dünyası, İn
san Yayınları:

Muhammed İkbal’in düşüncele
rinin tanınması ve yorumlanma
sında katkısı olacağı inancıyla 
farklı müellifler tarafından kale
me alınm an makalelerden der
lenmiş bir seçki.

• İhsan Süreyya Sırma, Sen Çel
din, Beyan Yayınları:

Kronolojik olarak ve şiir diliyle 
Hz. Peygamber’in  Yüce A l 
lah’tan getirdiği mesaj anlatılı
yor.

• Yaşar Bedri, ÂK Miyatürleri, 
Ada Kitapları.

Bedri “zamanın acıtarak”, ama 
gene de “bir îm â” gelip geçtiği 
bir zaman’da yazıyor şiirlerini.

• Edisyon, Yeni-uhafazakarlık 
Yoğunlaşırken... Küresel Vah
şet!, Tobum basım yayın.

• Edisyon, Küreselleşmenin Ti- 
ranlığı? Ne, Niçin, Nasıl? 
Tohum basım yayın.

• Edisyon, Küreselleşme ve İm
paratorluk “Yeni Ekonomi”den 
Önleyici Savaşa..., Tohum basım 
yayın.

• Edisyon, Yeni Roma: Terörist 
ABD, Tohum basım yayın.
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Y A N S I M A L A R

“BİZ”

Yavrulu Bir Köpeğin Korunması

Rasûlüllah (s.) Mekke’nin fethi 
için harekete geçer. Yol üzerinde 
yavrularının üzerine gerilmiş, on
ları emziren bir dişi köpek görür 
ve ashab-ı kiramdan Cuayl b. Sü- 
raka’ya, hemen gidip köpeğin h i
zasında durmasını ve askerlerden 
hiç birinin, ne köpeğe ne de yav
rularına dokunmamalarını emre
der.

Adaletten Duvarlar

Humus şehri âmili, Ömer b. Ab- 
dülaziz’e “Humus şehrinin duvarı 
harap olmuştur; onu tamir etmek 
lazımdır. Ne emredersiniz” diye 
mektup yazdı. Ömer “Humus şeh
rine adaletten bir duvar yap; yol
ları korku ve zulümden temizle; zi
ra bu türlü tamir, harca, kerpice 
ihtiyaç göstermez” diye cevap yaz
dı.

Adalet Mamur Eder

Su ltan  Keyhüsrev, tahta çıkar 
çıkmaz, Bizans’la arası açıldı. Zira, 
Bizans İmparatorluğunda ticaret 
yapan Türk tacirlerinden bazıları 
tevkif edilmiş ve mallarına da el 
konulmuştu. İmparator 3. Alexi- 
us’un ileri sürdüğü şartları kabul 
etmeyen Sultan, Menderes vadi
sinde Bizans topraklarında batıya 
doğru ilerledi. Büyük ölçüde esir 
ve mal topladı. Esirleri, aileleri ile 
birlikte beş biner kişilik kafileler 
halinde Akşehir ve çevresine yer
leştirdi. Onlara toprak, alet, to-

Osmanlı Adaleti

Kanuni 1538 yılında yaptığı Boğ
adan Seferinde iki askeri ev yakma 
suçundan idam ettirir. Oysa düş
man toprağında ilerlemektedir. 
Ancak kural dışı her davranış şid
detli bir biçimde cezalandırılır.

Savaşmayı sadece düşman ilan 
ettiği ülkelerin şehirlerini bomba
lamaktan ibaret sayan ABD ve İs
rail’in tarzının ne kadar dışında 
davranışlar değil mi?

VE “ONLAR”

Yamyamlık

Daha önce bu sayfalarda Ameri
ka’ya çıkan Avrupalılarm nasıl 
yamyamlık yaptıklarını o yıllarda 
yaşayan din adamı Bartolome de 
las Casas’m “Kızılderililer Nasıl Yok 
Edildi" ls*mh kitabından görmüş-

Şimdi de Haçlı Seferlerinde 
meydana gelen benzer bir olayı gö
relim: Haçlılar Antakya kentini 
kuşatmışlardı. “Latin önderler 
kente girme girişiminde bulunma 
ya da takviye bekleme konusunda 
karara varamıyorlardı. Haçlıların 
duraksamasından faydalanan 
Türkler kentten akın düzenleye
rek, yiyecek aramaya gönderilmiş 
gruplara saldırıyorlardı. Kuşatma 
uzadıkça uzadı. Soğuktan, yağmur
dan ve açlıktan kırılan Hıristiyan 
ordusunda moraller bozuldu ve 
Haçlılar, günahları yüzünden Tan- 
rı’nın kendilerini yüzüsütü bıraktı
ğını düşünmeye başladılar. Ana
dolu’yu geçerken atlarının ve ka
tırlarının büyük bir bölümünü yi-

humluk hayvan verdi, 5 yıl vergi- 
den muaf tuttu. Bizans ile barış ya
pılınca bu köylülerin geri dönüşü
ne izin verdi. Fakat bu köylüler
den kimse Bizans’a geri dönmedi.

tirdikleri için, şövalyelerin dörtte 
üçü yola yaya devam etmek zorun
da kalmıştı; şimdi de, hayatta kala
bilmek için geriye kalan hayvanla
rı yiyorlardı. Ermenistan’dan geti

rilen yiyeceğin fiyatı çok yüksek 
olduğundan bunları sadece zen
ginler alabiliyordu. Münzevi Pier- 

-re1ttrpEşiTrim-gehîîişT3İarriî :İT-  
fur denilen yoksul düşmüş kimi 
Flemenkler, öldürdükleri Türkleri 
yiyorlardı. Askerlerimiz’ diye yaz
mıştı, Caen’li Raoul; ‘Yetişkin pa
ganları kazanlarda kaynattılar; ço
cukları ise şişe geçirip kızartarak 
yediler.” (Piers Paul Read, Tapınak 
Şövalyeleri, Dost Yayınları, s. 93)

Cezayir’deki Fransız Katli
amından Bir Sahne

Cezayir toprağı santim santim 
adımlanmak ve Cezayir ailesinin 
nasıl parçalandığı sorulmalıdır. 
Fransız askerleri tarafından götü
rülen ve sekiz gün sonra geri gelen 
kadının yüzlerce defa iğfal edildi
ğini anlamak için onu soru yağ
muruna tutmak gerekmez. Koca 
ise evinden götürülür ve şuurunu 
kaybetmiş olarak yara-bere içinde 
geri döner. Çocuklar perişan edi
lir, yetimler korkunç bir görünüm 
içinde orada, burada sürünür.

İki hafta boyunca bir Fransız 
kampında kalan karısını karşıla
yan koca “hoş geldin, aç mısın?” 
diye sorarken yüzüne bakmamaya 
çalışır ve başını önüne eğer. Ceza
yir ailesine dokunulmadığını san
mak, Fransız sömürgecilik kininin 
ölçüsüzce büyümediğini sanmak 
ne mümkün...

Şimdi yedi yaşlarında bir erkek 
çocuğu ile beraberim. Vücudu ya- 
ra-bere içinde. Anasını, babasını, 
kız kardeşini önce tartaklayıp, son
rada öldüren Fransız askerleri onu 
da tellerle sıkı sıkıya bağlamışlardı. 
Bir Fransız teğmen de görsün ve 
gördüğünü uzun süre hatırlasın di-
ye çocuğun gözlerini elleriyle açık 
tutmaya çalışmıştı. (Frantz Fanon, 
Cezayir Bağımsızlık Savaşının Anato
misi, Pınar Yayınları)

Ertuğrul BAYRAMOĞLU
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A Y N A D A K İ  T E B E S S Ü M

FAZLA KİLOLARLA BAŞIMIZ 
DERTTE

FAHREDDİN GÖR

Y azın gelm esiyle medyada 
dizi dizi programlar, ilanlar 
ve reklamlarına gündemde' 

ki konu: aşırı beslenme (obezite). 
Magazin dünyası işin daha çok es- 
tetik yönüyle ilg ilen iyor, oysa 
önemli olan sağlık

“Şüphesiz biz h erşey i bir ö lçü y e  
gö re yarattık” âyetinde bildirildiği 
üzere insan vücudu belli bir boy- 
kilo dengesine göre yaratılmış. 
1.70 cm boyundaki kişinin kilosu 
60 civarında olmalıdır, vücudun 
tüm organları bu ağırlığa göre nor- 
mal çalışırlar; siz kilonuzu 90- 
100’e çıkartmışsanız her organ 
ekstra bir yükle karşı karşıya de
mektir. Kalbiniz sağ yumruğunuz 
kadardır; 60 kiloluk alan 100 kilo- 
ya çıkınca 40 kg.lık  yeni alana da 
kan pompalayacak tır, bunun için 
kapasitesini arttırarak çalışmaya 
devam eder, kalbiniz hacmini bü
yütür, tıbbi tabirle bu bir patolojik 
haldir yani kalbiniz artık hastadır. 
Bu durum diğer organlar için de 
geçerlidir; mide, karaciğer, pank
reas. .. bu aşırı yükün baskısıyla 
yorulup hastalanır.

Obezitenin oluşumunda psiko
lojik, kültürel, sosyo-ekonomik 
bir sürü neden var. En önemlisi de 
psikolojik. Çağın stresiyle oluşan 
üzüntü, endişe midenizdeki asit 
salgısını arttırır. Onu dengelemek 
için yemek yemek istersiniz. Bunu 
da en kolay sahip olduğunuz ek
mek, pilav, makama gibi midede 
kalma süresi az olan karbonhidrat
la giderirsiniz, kısa sürede tekrar 
acıkır tekrar yersiniz. Bu böyle de

vam eder gider. Gelsin kilolar...
İş hayatındaki hız, fast-food 

kültürünü oluşturduğundan, za
manında yemek yeme geleneğini 
bitirdi. Halbuki öğün sayısı azal
dıkça kilo artar. Çünkü sofraya aç 
oturursunuz ve daha fazla yersiniz. 
Bu arada spora da gerekli zamanı 
ayırmadığımızdan kalori birikimi 
başlar. Yine gelsin kilolar...

Yemek yeme sadece açlığı gi
dermekten öte bir haz alma hali
dir de... Bu, ekonomik gücü olan
larda bir yaşama tarzıdır. Eski Ro- 
ma’da zenginler yerler yerler, gırt
laklarına kadar doyarlar ancak 
tekrar yemek yiyebilmek için ye
diklerini kusarlar, tekrar yemek 
yemeye devam ederlermiş.

Yukarıda anlatılan Romalı ha
yatının yerli versiyonu gibi bir şey 
yaşadım, geçenlerde. Kilolu bir 
dostum ziyaretime gelmişti. Kilo
sundan şikayet etti ama yemek ye
mekten vazgeçemediğini, doymak 
nedir bilmediğini (burada sanki 
bir suç ortağı arar gibiydi) ‘sen de 
öyle misin bilmem ama’ deyip de
vam etti. “Kardeşim sofraya otu
rup başlıyorum yemeye;- yiyorum, 
yiyorum kalkıyorum. İştahım çok, 
daha sonra buzdolabına gidiyorum 
yine yiyorum. Ne zaman karnım 
gerilip, kaburgalarımda bir çıt sesi 
duyuyorum o zaman bırakıyorum 
yemeyi” dedi. Gülüştük.

Kilonun problemleri tartışıl
maz ama bazı güzellikleri de var
dır:

-Bir dirhem et, bin ayıp örter 
atasözünü çok severler.

-Ben filandan daha zayıfım. 
-Yemeyi de yedirmeyi de çok 

severler. Ancak açlığa tahammül
leri yoktur.

-Verilen diyetleri bozmakta da 
bahaneleri çoktur:

-O kadar diyet yaptım, aç kal
dım, bir kilo bile veremedim.

-Ne yapayım kardeşim, meta
bolizmam kiloya uygun çalışıyor. 
Su içsem yarıyor.

Söz buradayken rahmetli Sa
kıp Sabancı’nm bir sözünü yazma
dan geçemeyeceğim: “Kilo mese
lesi bir istihdam sorunudur. Gir
meyen malın deposu olmaz.” 

Doktor doktor taşınıp durur
lar. Bitki çayları, diyet tarifleri 
alırlar ama bunları uygulamaktan 
hoşlanmazlar. Böyle bir hasta 
doktora gitmiş. Doktor, iyi bir 
muayeneden sonra bir diyet reçe
tesi vermiş. Bir ay sonra da kont
role gelmesini söylemiş. Bir ay 
sonra hasta kontrole gelmiş. Has
tanın daha çok kilolu olduğunu 
gören doktor, biraz şaşkınlık ve bi
raz kızgınlıkla hastaya sormuş: 

-Size verdiğim diyeti uygula
madınız mı?

Hasta cevap vermiş: 
-Uyguladım doktor bey ama 

bir yerde sanıyorum hata yaptım; 
bu verdiğiniz-diyet yemekten-önce 
miydi sonra mıydı orayı karıştır
dım.

Aşırı tüketim herşeyde olduğu 
gibi bir israftır. Lüks arttıkça israf 
da artar, israf da inancımızda ha
ramdır. İslam’ın bu konudaki tav
siyelerinden bir âyet bir de hadis
le yetinelim:

“Yeyiniz, içiniz, israf etmeyi
niz; A  ilah israf edenleri sevmez” 
(âyet)

“A d em oğlu  k a rn ından  d ah a  
kötü b ir  kabı d o ld u rm am ışt ır .. 
A d em oğ lu n a  so y u n u  d e v a m  e t t i 
r e c ek  kadar y em ek  y e t e r .  E ğer 
b u n u  ya p a ca k sa  1/3 ü n ü  y iy e c ek  
l/ 3 ü nü  i ç e c e k l e  d o ld u rm a lı  
l/ 3ünü  d e  k en d is i i ç in  a y ırm a lı, 
y a n i  boş b ırak m a lıd ır .” (hadis) 

Bu güzel öğütlerin üzerine söz 
söylemek bize düşmez.
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IRAK’TA
AMERİKAN VAHŞETİNİ 

BELGELEYEN FOTOĞRAFLAR

Aşağıdaki fotoğrafları işaretli 
yerlerinden keserek arkalarında yazılı 

adreslere gönderebilirsiniz.
Bu işkence fotoğraflarını ilgli 

adreslere göndererek ABD vahşetine 
tepkinizi yükseltiniz!

Ümran Dergisi /  Dayanışma Vakfı
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Bush and his gang should be put on trial!

Bush ve çetesi yargılansın!

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-vakfi.org

Human Rights Watch
35 0  F ifth  A ve n u e  3 4 th  F loo r 

New Y o rk  N Y  10118 - 3 2 9 9  U S A

New statue of liberty!
T he  e ld e rly  A m e ric a n s  I kn ew  w e re  p roud

ere

st

o f th e  fa c t th a t v is ito rs  to  th e ir co u n try  w  
f irs t w e lco m e d  by  th e  “S ta tu e  of 
In d e p e n d e n c e ” w ith  a  to rc h  in he r hand. 
H ow ever, th e  yo ung  A m e ric a n s  o f th e  2 
ce n tu ry  pu t a  hood  o v e r th e  head  o f the  
s ta tue  and a  b lack to rtu ring  robe on her...Oh, 
n o t to  fo rg e t th a t th e y  began  e le c tro cu tin g  
th e  to rch  w h e n  its fire  ran  ou t; but, because  
o f hab it, th e y  e le c tro cu te d  no t he r to rch  
b u t h e r se xua l o rgan ...

ABD’nin yeni özgürlük 
heykel!
B en im  ta n ıd ığ ım  yaş lı A B D 'lile r ü lke le rine  
ge le n le ri ilk  ka rş ılaya n ın  e linde  m eşa le s  
“Ö zg ü rlü k  A n ıtı” o lm a s ıy la  övünü rle rd i.
21 .Y üzyılın  ge nç A B D ’lileri o an ıtın  boğaz 
ku ku le ta  geç ird ile r, üs tü ne  ise s iyah  işkence 
pe le rin i... A n ıtın  m eşa le s i sö n ü n ce  e le k t ik  
ve rm eye  baş lad ıla r. Ya ln ız , el a lışka n lığ  
m e şa le ye  değ il, c inse l o rg a n ın a  bağ lad ı 
e lek tr iğ i...

iyle

ına

y la
lar

mailto:info@dayanisma-vakfi.org
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Bush and his gang should be put

Bush ve çetesi yargılansın!

0ÂYAM BŞM Â V A K F I
THE SOLIDARITY FOUNDATION 
jsTANBUL

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-valcfi.org

Mr. Kofi Annan
G e n e ra l S e c re ta ry  o f U n ited  N a tions  /  N e w York

T he  law  is one  o f W e s t's  sa c re d  asse ts . 
T he  law  is th e  fo u n d a tio n  o f th e  W este rn  
c iv ilisa tion ; the  basis o f in te rna tiona l equality, 
so c ia l ju s tice , e v o lu tio n  and all c iv ilisa tio n . 
P oo r law ! A  law  th a t co u ld  no t p ro tec t itse lf; 
a  law  th a t is a  ga m e  fo r  ba nd its ...

Hiçbir sebep işkenpeyi 
haklı gösteremez!
in sa n lığ ın  te m e l ku tsa lla r ın d a n  b iri H ukuk. 
Batı m e d e n iye tin in  te m e l taş ı, top lum  
dü ze n in in , u lu s la ra ra s ı eş itliğ in , sosya l 
ad a le tin , ge lişm en in , m e de n iye tin  tem e li 
hu kuk . Zava llı hu kuk ! K end in i ko rum ay ı 
b a şa ra m a ya n  h u ku k .G ü ç lü n ü n  oyuncağ ı, 
g ü çsü zü n  ka busu  hu kuk ...

For whom is the law?
T h e  law  is one  o f W es t's  sa c re d  asse ts . 
T h e  law  is th e  fo u n d a tio n  o f th e  W este rn  
c iv ilisation; th e  basis o f in te rna tiona l equality, 
so c ia l ju s tice , evo lu tio n  and  all c iv ilisa tio n . 
P oo r law ! A  law  th a t co u ld  no t p ro te c t itse lf; 
a  law  th a t is a  g a m e  fo r ba nd its ...

Hukuk kimin için?
in sa n lığ ın  tem e l ku tsa lla r ın d a n  b iri H ukuk. 
Batı m e d e n iye tin in  te m e l taş ı, top lum  
dü zen in in , u lus la ra ras ı eş itliğ in , sosya l 
ad a le tin , ge lişm en in , m e de n iye tin  te m e li 
hukuk . Z ava llı hukuk ! K end in i ko rum ay ı 
ba şa ra m a ya n  h u ku k .G ü ç lü n ü n  oyuncağ ı, 
gü çsü zü n  ka busu  hukuk !.:

mailto:info@dayanisma-valcfi.org




If Milosevic is on trial, 
it should be the same 
for Bush!
D uring  o u r schoo l da ys , w e  w e re  a ll ta u g h t 
th a t th e  D ec la ra tion  o f H um an  R igh ts  w a s  
un ive rsa l. H o w e v e r w e  no w  kn o w  th a t I he 
u n iv e rs a lity  o f th e  hu m a n  righ ts  d o e s  nb t 
m ean  th a t th e y  ap p ly  to  each hu m a n  bd ing. 
T h e  a p p lic a tio n  o f th e s e  r igh ts  d e p e n d s  on 
th e  p rio r p e rm iss io n  o f B ush , R um sfie ld , o r 
som e o the r person. W e had been in a  dream , 
bu t w e  a re  w id e -a w a ke  now.

Bush and his gang should be put on trial!
Bush ve çetesi yargılansın!

D AYANIŞM A VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATION 
İSTANBUL

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-vakfi.org

Milosevic gibi, 
Bush da yargılanmalı!
O ku l s ıra la rın d a  h e p im ize  in sa n  H ak la r 
B e y a n n a m e s i'n in  E vrense l o lduğu  
anlatılm ıştır. A rtık  biliyoruz kİ, insan hak la  in in 
e v ren se lliğ i, tü m  in sa n la rın  bu  hak la rdan  
y a ra r la n m a s ın a  ye tm iyo rm u ş . Bu hakkı 
ku llanm ak Bush, R um sfe ld ya 'da  b ir diğ lerin ln 
izn ine  b a ğ lıym ış . B ir rü yaym ış , uyand ık ... Mr. President George Bush

1600  P e n n sy lv a n ia  A ve n u e  N W  W ashington  
U .S  20 5 0 0  U S A

Bush ve çetesi yargılansın!

DAYANIŞM A VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATION 
İSTANBUL

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-vakfi.org

Mr. Tom Dilenge C hief Counsel
H o m e la n d  S e c u rity  C o m m itte e  

43 3  C an n o n  H ou se  O ffice  B u ild ing  
W ashington D .G  20515

Bush and his gang should be put on trial!

USA:
The shame of 
21th Century!
D uring  o u r schoo l da ys , w e  w e re  all t a ig h t  
th a t th e  D e c la ra tio n  o f H um an  R igh ts  w a s  
u n ive rsa l. H o w e v e r w e  no w  kn o w  th a t tpe  
u n iv e rs a lity  o f th e  hu m a n  righ ts  d o e s  no t 
m ean th a t th e y  ap p ly  to  ea ch  hum an be ng. 
T h e  a p p lic a tio n  o f th e s e  r igh ts  d e p e n d ^  on 
th e  p rio r p e rm iss io n  o f Bush, R u m sfie lc , o r 
som e o the r person. W e had been in a  dre  am, 
bu t w e  a re  w id e -a w a ke  now.

ABD: 21. yüzyılın ayıbı!
O ku l s ıra la rın d a  h e p im ize  insa n  H ak la r 
B e y a n n a m e s i'n in  E vrense l o ldu ğu  
anlatılm ıştır. A rtık  b iliyoruz ki, insan haklaıır 
e v ren se lliğ i, tüm  İnsan la rın  bu hak la rdan  
ya ra r la n m a s ın a  ye tm iyo rm u ş . Bü hakkı 
ku llanm ak Bush, R um sfe ld ya  da  b ir diğ le  iı 
izn ine  ba ğ lıym ış . B ir rü yaym ış , u y a n d ık  .

mailto:info@dayanisma-vakfi.org
mailto:info@dayanisma-vakfi.org


Bush ve çetesi yargılansın!

İSTANBUL

Bush and his gang slpould be put on trial!
Bush ve çetesi rargilansın!

gang should be put

What ıs democracy?
W e describe  dem ocracy as such: dem ocracy 
is know ing fo r su re  tha t, in the  ea rly  m orn ing  
w hen  th e  do o rb e ll rings, it is th e  m ilkm an . 
B u t w h o  are  th e s e  p e op le  w ho  b re a k  in and 
e n te r th e  house  w he re  th e  m ilkm a n  has no t 
kn ocked  on th e  d o o r fo r ye a rs ?  C ou ld  th e y  
be  th e  “O p e ra tio n  F reedo m  Iraq" so ld ie rs?  
If so , do  no t w a it; ru naw a y  q u ic k ly  from  
d e m o cra cy ...

Demokrasi ne demek?
B izde dem okras i şöy le  ta rif ed ilir: D em okras i, 
sa b a h ın  kö rün de  ka p ın ın  z ili ça ld ığ ın d a  
g e le n in  sü tçü  o ld u ğ u n d a n  em in  
o lm a k tır.S ü tçü n ü n  y ılla rd ır uğ ram ad ığ ı bu 
evde , sa b a h ın  kö rü n d e  ka p ın ın  k ırılm a s ıy la  
içeri d a la n la r da  k im ?  S ak ın  “ Irak 'ı 
Ö zg ü rle ş tirm e  O p e ra s yo n u m u n  aske rle ri 
o lm a s ın ?  O  ha ld e  du rm a y ın  kaçın  
de m o kra s id e n ...

dayanism a-vakfi.org | 
info@dayanisma-vakfi.org

Mr. Richard

P residency of International C o i rt of Justice
Fjeace P a las  2 5 1 7  KJ jrh e  H ag ue  

The Netherlands

Cheney President c f US Senate  
U .S  C ap ito l W ashington 20 5 1 0

D AYANIŞM A VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATION 
İSTANBUL

dayanism a-vakfi.org 
info@dayanisma-vakfi.org

D AYANIŞM A VAKFI
¡THE SOLIDARITY FOUNDATION

For whom is the 
human rights?
D uring  o u r schoo l da ys , w e  w e re  a ll ta u g h t 
th a t th e  D e c la ra tio n  o f H um an R igh ts  w as 
u n ive rsa l. H o w e v e r w e  no w  kn o w  th a t th e  
u n iv e rs a lity  o f th e  hu m a n  righ ts  d o e s  no t 
m ean  th a t th e y  ap p ly  to  ea ch  hum an be ing . 
T h e  a p p lic a tio n  o f th e s e  r igh ts  d e p e n d s  on 
th e  p r io r p e rm iss io n  o f B ush, R um sfie ld , o r 
som e o the r person. W e had been in a  dream , 
bu t w e  a re  w id e -a w a ke  now.

İnsan hakları kimin için?
O ku l s ıra la rın d a  h e p im ize  in sa n  H ak la rı 
B e y a n n a m e s i'n in  E vrense l o ldu ğu  
anlatılm ıştır. A rtık  b iliyoruz ki, insan hakların ın 
e v ren se lliğ i, tüm  insa n la rın  bu  ha k la rd an  
y a ra r la n m a s ın a  ye tm iyo rm u ş . Bu hakkı 
ku llanm ak Bush, R um sfe ld ya*da b ir diğ lerin in 
izn ine  b a ğ lıym ış . B ir rü yaym ış , uyand ık ...

mailto:info@dayanisma-vakfi.org
mailto:info@dayanisma-vakfi.org


DAYANIŞMA VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATION

For whom  is the  
human rights?



DAYANIŞMA VAKFI
THE SOLIDARnVfcuNDATlON

What is the difference 
between Bush and Saddam!



What is the difference 
between Bush and Saddam!
D uring  o u r schoo l da ys , w e  w e re  all ta u g h t 
th a t th e  D e c la ra tio n  o f H um an R igh ts  w as 
u n ive rsa l. H o w e v e r w e  no w  kn o w  th a t the  
u n iv e rs a lity  o f th e  hu m a n  righ ts  d o e s  no t 
m ean  th a t th e y  ap p ly  to  each  hum an be ing .
T h e  a p p lic a tio n  o f th e s e  r igh ts  d e p e n d s  on 
th e  p r io r p e rm iss io n  o f B ush, R um sfie ld , o r 
som e o the r person. W e had been in a  dream , 
bu t w e  a re  w id e -a w a ke  now.
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Bush and his gang should be put on trial!

Bush ve çetesi yargılansın!

DAYANIŞM A VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATION 
İSTANBUL

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-vakfi.org

Saddam’la Bush arasında 
ne fark var!
O ku l s ıra la rın d a  he p im ize  insan  H ak la rı 
B e y a n n a m e s i'n in  E vrense l o ldu ğu  
anlatılm ıştır. A rtık  b iliyoruz ki, insan hakla in in  
e v re n se lliğ i, tü m  in sa n la rın  bu h a k la rd ın  
y a ra r la n m a s ın a  ye tm iyo rm u ş . Bu hakkı 
ku llanm ak Bush, R um sfe ld ya  da  b ir d iğ lerin in 
izn ine  ba ğ lıym ış . B ir rü yaym ış , u y a n d ık . .

Mr. Kofi Annan
G e n e ra l S e c re ta ry  o f U n ited  N a tio n s  /  New York

Operation Iraqi freedom!
T he  e ld e rly  A m e ric a n s  I kn ew  w e re  p roud  
o f th e  fa c t th a t v is ito rs  to  th e ir co u n try  w e re  
f irs t w e lco m e d  by  th e  “S ta tu e  o f 
In d e p e n d e n c e ” w ith  a  to rch  in h e r h a n c . 
H ow ever, th e  yo ung  A m e ric a n s  o f th e  21 st 
ce n tu ry  pu t a  hood  o v e r th e  h e ad  o f the  
s ta tue  and a  b lack to rtu ring  robe on her... Oh, 
no t to  fo rg e t th a t th e y  began  e le c tro cu t ng 
th e  to rch  w h e n  its fire  ran ou t; bu t, because  
o f hab it, th e y  e le c tro cu te d  no t h e r torch 
bu t h e r se xua l o rgan ...

Bush and his gang should be put on trial!
Bush ve çetesi yargılansın!

D AYANIŞM A VAKFI
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Irak’ı özgürleştirme 
operasyonu!
B en im  tan ıd ığ ım -ya ş lı A B D ’lile r ü lk e le r iıe  
ge le n le ri ilk  ka rş ılaya n ın  e lin d e  m eşa le s iy le  
“Ö zg ü rlü k  A n ıtı” o lm a s ıy la  ö vünü rle rd i.
21 .Y üzy ılın  g e n ç  A B D ’lileri o  an ıtın  boğazına  
ku ku le ta  geç ird ile r, üs tü ne  ise s iya h  işkence  
pe le rin i... A n ıtın  m eşa le s i sö n ü n ce  e le k tr ik  
ve rm e y e  baş lad ıla r. Y a ln ız , el a lış ka n lığ ıy la  
m e şa le ye  de ğ il, c inse l o rg a n ın a  b a ğ la d ıla r 
e le John Kerry for President Inc.
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For whom is the 
human rights?
D uring  o u r schoo l da ys , w e  w e re  all ta u g h t 
th a t th e  D ec la ra tion  o f H um an R igh ts  w as 
un ive rsa l. H o w e v e r w e  no w  kn o w  th a t th e  
u n iv e rs a lity  o f th e  hum an righ ts  d o e s  no t 
m ean  th a t th e y  ap p ly  to  each  hu m a n  be ing . 
T he  ap p lica tio n  o f th e s e  r igh ts  d e p e n d s  on 
th e  p rio r p e rm iss io n  o f B ush , R um sfle ld , o r 
som e o the r person. W e had been in a  dream , 
bu t w e  a re  w id e -a w a ke  now.

İnsan hakları kimin için?
O ku l s ıra la rın d a  h e p im ize  insa n  H ak la rı 
B e ya n n a m e s i'n in  E vrense l o ldu ğu  
anlatılm ıştır. A rtık  b iliyoruz ki, insan haklarının 
e v re n se lliğ i, tüm  İnsan la rın  bu  ha k la rd an  
ya ra r la n m a s ın a  ye tm iyo rm u ş . Bu hakkı 
ku llanm ak Bush, R um sfe ld ya  da  b ir d iğ lerin in 
izn ine  ba ğ lıym ış . B ir rü yaym ış , uyand ık ...

_  _  f y i j
Bush and his gang should be put

DAYANIŞM A VAKFI
THE SOLIDARITY FOUNDATK 
İSTANBUL

dayanism a-vakfi.org
info@dayanisma-vakfi.

P resld

Bush ve çetesi /argılansın!

Mr. M  Luzius ’ V ILDHABER
o f E urope a rl H um an R ïgh ts  C o u rt 

C o u r e u ro p jé b n n e  des 
P ro its  de  l'H o m m e  

C o n se il de  l’E u rope  
F -6707 5  S t ra s b o u rg  - C e d e x

lenge C hief Counsel
id S e c u rity  C o m m itte e  
H ou se  O ffice  B u ild ing  

W ashington D .G  20 515







A remembrance from Iraq!
In th e  past, o n e  used p h o to g ra p h s  to 
im m orta lise  the  sw eetest, m ost beautifu l and 
p re c io u s  m om en ts  o f life. U n fo rge tta b le  
m em orie s  w e re  im m o rta lis e d  by 
photographs. It is po ss ib le  fo r a  hum an being 
to  be  a  sa va g e ; but, to  ta ke  p h o to g ra p h ; to  
im m o rta lise  th e ir  sa va g e ry ...T h e re  m u s j be 
a n o th e r na m e fo r  th is ...I co u ld  no t fin d  a 
nam e fo r th is  act, bu t I am  su re  th e y  w ill :ind 
th e  be s t nam e ...

Irak hatırası!
B ir za m a n la r en  ta tlı, en gü ze l, en değe rli 
ha tıra la rı so n su z lu ğ a  ta ş ım a k  iç in  ha tıra  
fo toğ ra fla rı ku llan ılırd ı. U nu tu lm az güze li k ler 
ö lü m sü z lü ğ e  ha tıra  fo to ğ ra fıy la  ka z ın ırd ı, 
insa n  va hş i o lab ilir, a n ca k  bu va hşe ti 
so n su z lu ğ a  ta ş ım a k  iç in  ha tıra  fo toğ ra fı 
çe k tirm e k !.. Bunun  b ir  b a şka  ad ı o lm a lı .. 
B en bu la m a d ım , a m a  em in im  en iyi is r r i  de  
ke nd ile ri ve rirle r...

Bush ve çetesi yargılansın!
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Is this freedom?
T h e  e ld e rly  A m e rica n s  I kn e w  w e re  p roud  
o f th e  fa c t th a t v is ito rs  to  th e ir co u n try  w e re  
f irs t w e lco m e d  by  the "S ta tu e  of 
In d e p e n d e n c e ” w ith  a  to rc h  in he r hand. 
H ow ever, th e  yo u n g  A m e ric a n s  o f th e  21 s t 
ce n tu ry  pu t a  hojod o v e r th e  head  o f the  
s ta tue  and a  b lack to rtu ring  robe on her...Oh, 
no t to  fo rg e t th a j th e y  began  e le c tro cu tin g  
th e  to rch  w he n  its  fire  ran ou t; but, because  
o f hab it, th e y  e le c tro cu te d  no t h e r to rch  
bu t he r se xua l o rgan ...

Özgürlük bu mu?
B en im  ta n ıd ığ ım  ya ş lı A B D 'li le r  ü lke le rin e  
g e le n le ri İlk ka rş ıla ya n ın  e linde  m e şa le s iy le  
“Ö zg ü rlü k  A n ıtı ’* o lm a s ıy la  ö vünü rle rd l.
21 .Y üzyılın  ge nç A B D ’lileri o an ıtın  boğazına  
ku ku le ta  geç ird ile r, üs tü ne  ise  s iya h  işke nce  
pe le rin i... A n ıtın  m e şa le s i sö n ü n c e  e le k tr ik  
ve rm e y e  ba ş la d ıla r.'Y a ln ız , el a lış ka n lığ ıy la  
m e şa le ye  de ğ il, c inse l o rg a n ın a  b a ğ la d ıla r 
e lek tr iğ i...

B u s h  a n d s h o u ld  be
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P re s id e n c y  o f  In te rn a t io n a l C ol r t  o f  J u s t ic e
P eace  P a las  2517 KJ ]The H ague

T h e  N e th e r  a n d s

Hukuk kimin için?
in sa n lığ ın  te m e l ku tsa lla r ın d a n  b iri H ukuk. 
Batı m e d e n iye tin in  te m e l taş ı, top lum  
dü ze n in in , u lus la ra ras ı eş itliğ in , sosya l 
ad a le tin , ge lişm e n in , m e d e n iye tin  tem e li 
hu kuk . Zava lfı hu kuk ! K en d in i ko rum ay ı 
b a şa ra m a ya n  h u ku k .G ü ç lü n ü n  oyuncağ i, 
g ü çsü zü n  kabusu  hukuk ...

For whom is the law?
i !

T h e  law  Is one  o f W e s t's  sa c re d  asse ts . 
T h e  law  Is th e  fo u n d a tio n  o f th e  W este rn  
c iv ilisation; the  basis of in te rna tiona l equality, 
so c ia l ju s tice , e v o lu tio n  and  a ll c iv ilisa tio n . 
P oo r law ! A  law  th a t co u ld  no t p ro te c t Itself; 
a  law  th a t is a  ga m e  fo r ba nd its ...

ir r t
B u s h  a n d  h is  g a n g  s h o u ld  b e  p u t

John K e r ry  f o r  P re s id e n t  Inc . 
P.O B ox 77 2 4 7  W a s h in g to n  DC  20003
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