
Şeytanî Tahakküm/Hegemonya Kınlıyor!
“Gerçekte senin, kullanmtn üstünde herhangi birzorlayta gücün/tcüıakkümün ohnayacak.”

(Kur’ân: tsrâ 17/65)

Değerli sosyolog Mustafa Aydın hocanın, Umran'm bu sayısındaki yazısında vukû- 
fiyetle tahlil ettiği üzere, hegemonya; güç çevresinde kurulmuş bir şiddet, baskı ve 
tahakkümpolitikasıdır; ne ahlâkî ne de etik ilke tanır. Kamuoyunun ve içinde bu
lunduğu toplumlann kanaatini hiçe sayan, çevreyi kesin bir şekilde dost ve düşman 
kategorilerine ayıran ve herkesi bir biçimde bu kategorilerden birisinde yer almaya 
zorlayan, tarafsızlığı bile kabul etmeyen tehditkâr bir oluşumdur. Aslında bir devlet 
tipi olan hegemonya, genel olarak bir ülke veya devletin, öbür ülkeler veya kendi 
halkı üzerinde özel olarak bir baskı politikası uygulaması anlamında kullanılmakla
dır. Sosyal bihmlere Althuser tarahndan kazandırılan bu kavram yeni kazandığı an
lamıyla sadece devletler arasındaki ilişki biçimini değil, bir ülke içindeki gizli baskı 
yapılarım da ifade anlamında da kullanılmaktadır.

Hegemonyanın yani tahakkümün günümüzdeki en önemli görünümü; bir ulu
sal rejimin halk desteğinin yeterli olmadığı, veya küresel iktidarın, çevrenin, kendi 
iktidarını yeterince onaylamadığı kanaatine vardığı ortamlarda başvurduğu baskıcı 
tutumudur. Burada hegemonyacı güç odaklarının ontolojik güven bunalınu açığa 
çıkar; zira onlar kendi sistemlerinden ve değer yargılarından kuşku içindedirler. Bu 
yüzden de güç ve imkanlarını en radikal şekliyle kullanmaktan çekinmezler; keskin 
bir taraftar ve karşıt ayırımı oluştururlar.

Küresel ölçekte ABD-çevi'e ilişkisi tam anlamıyla bir hegemonya/tahakküm ör
neğidir. Ona göre dünya kötü bir yapılanma içindedir ve güç kullanılarak ‘kötüler’ 
terbiye edilmelidir. Burada tarafsız kategorisi yoktur; dost değilseniz mutlaka ciüş- 
mansmızdır. 11 Eylül sonrasında ‘terörle mücadele’ adı altında sürdürülen saldır
ganlık, bu şeytanî hegemonyanın yansımasıdır.

Yerel ölçekte ise, bir dönem ülke içinde erkinden şüpheye düşen siyasal sistem 
28 Şubat olarak bilinen süreçte tam anlamıyla bir hegemoni yaşatmıştı. Buna göre 
toplumun yarısı dost, diğer yarısı da kendisiyle savaşılması gerekli “iç düşman”dı. 
irtica yaygaraları, başörtüsü yasağı, İmam-hatip okullarını ve Kur’ân kurslarını en
gelleme çabaları bu şer tahakkümün çeşitli göstergeleriydi.

İster küresel ölçekte ister yerel ölçekte olsun, hegemonyanın zorbalığını ve 
baskısını zirveye çıkardığı dönemler, kendine güveninin de en az olduğu ve 
hatta kendine olan inancını kaybettiği dönemlerdir.

imdi, doğayı sömürülecek bir meta, kendilerinden olmayan halkları da köle ve 
hayatlarının ortadan kaldırılmasında mahzur olmayan insan dışı varlıklar olarak gö
ren bir anlayışa sahip ABD merkezli Küresel Hegemonya; hem Latin Amerika’da 
hem de İslâm dünyasında zincirleme gelişen ‘demokratik’ başkaldırılarla sarsılmak
ta ve çözülmektedir. Hem de miUter saldırganlığının dünyayı esir alma sürecinde ol
duğu bir zaman diliminde!...

Merkezi ele geçiren Batıcı ve halkına yabancılaşmış bir elit taifesinin oluşturdu
ğu Yerel Hegemonya, çevreyi hizaya getirmek için yaklaşık on yılda bir darbe ope
rasyonları tezgahlamış, bunlardan sonuç alamayınca 28 Şubat postmodern sürecini 
denemiş ama ülkenin dokusal yapısında meydana getirdiği bütün tahribata rağmen 
sonuncusu da ters tepmişdr.

Eğer insanlar ve toplumlar, yalnızca Allah’a kul olma kararlılığını sergileyebilirler
se, şeytani güçler onlar üzerlerinde bir “sulta/tahakküm” kunnayı başaramayacaktır.

Umran'm kapak dosyası ve diğer yazıların çoğu bu tarihi hakikati belgeliyor. 
Mustafa Aydın, Tevfik Emin, Dilaver Demirağ, Mustafa Özcan ve Michel Chos- 
sudovsky’nin yazıları küresel hegetnoninin iflasım sergilerken; A.Cemil Ertunç, 
Mustafa Miyasoğlu, Muammer Yaiçın’m yazıları ile D.Mehmet Doğan, Cevat Öz- 
kaya’nm katıldığı açıkotum da yerel hegetnoninin çıkmazını ortaya koyuyor.

Yeni Umran’larda buluşmak duasıyla...

Ümran Dergisi Abone Hattı: 0212 514 57 47 abone@umran.org
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IVIertıuma Cenab-ı Allah’tan rahmet^ 

ailesi ve yakınlarma sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.
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Gündem

SAHTE GÜNDEMLERLE 

TÜRKİYE’Yİ OYALIYORLAR

Metin Alpaslan

U
zun bir bayram tatiline 

rağmen Türkiye'nin sı

cak gündemi mola ver

meden devam etti. 

Alt-üst kimlik, erken seçim üze

rinden cumhurbaşkanlığı seçimi, 

Özel Harp Dairesi ve kontrgerilla, 

doğal gaz krizi üzerinden enerji 

tartışm aları devam ederken, 

“Kuş grib i" ile Mehmet Ali Ağ- 

ca'nın tahliyesi en çok ağırlığını 

hissetiren konular olarak gelip 

gündeme oturdu. Türkiye'yi ya

kından ilgilendiren dış gündemde 

ise İran'ın nükleer faaliyetlerine 

karşı çıkan A BD  ve İsrail'in aske

ri ve istihbarat yetkililerinin Tür

kiye 'ye ziyaretleri vardı. Ayrıca, 

Alm anya'da vatandaşlık için baş

vuran Müslümanlara uygulanan 

"vicdan te sti" de üzerinde durul

ması gereken bir konuydu.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 

ve Laikçilik

Kendisini memleketin gerçek sa 

hibi zanneden zevat, Çankaya'ya 

eşi başörtülü birini istem iyor

muş. Dolayısıyla cumhurbaşkanı

nı bu Meclis'in seçmemesi için 

karşı tedbir olarak erken seçim 

taleplerini ısrarla gündemde tu

tuyorlar. TBM M  tarafından so 

nuçlandırılması gereken cumhur

başkanlığı seçimine başörtüsünü 

dolayarak laiklik tartışmaları gibi 

farklı noktalara çekmek istiyor

lar.

Türkiye'nin adil ve özgür bir 

ülke olmasını, refahını düşünmek 

yerine, ilkel doğmalarıyla dini de

ğerlere hasmane tutumlarına de

vam ediyorlar. Sanki eşi başörtü

lü biri oraya oturursa Çanka

ya'nın bir yerine bir şey olacak. 

Aynı mantıkla hareket edildiği 

takdirde Sezer'in  de o koltukta 

oturm am ası gerekiyor. Çünkü 

Sezer'i de bir çoğunun eşi başör

tülü olan bir Meclis seçti. Se 

zer'in bugünkü hassasiyetlerini 

toplumun büyük bir kısmı paylaş

madığı halde, koltuğunda otur

maya devam ediyor ve buna kim

se ses çıkarmıyor.

Her zaman olduğu gibi Türki

ye 'yi esas gündeminden uzaklaş

tırarak kendi sahte gündemleri 

ile oyalıyorlar. Şu an "şeriat fobi

si üreterek" manipülasyon yap

manın zorluğunu yaşayan lar 

hangi konuda istikrarsızlık orta

mı oluşturabileceklerini kara ka

ra düşünüyorlar. CHP 'li Mehmet 

Sevigen, 2 0 0 6  yılında erken se

çime gidilmesi için gereken her 

şeyi yapacaklarını söyleyerek, 

"Bizim görevimiz bu parlamento
ya cumhurbaşltanı seçtirmemei(, 
bu yıl seçim yapıimasmı sağla
malı olacaktır"?  diyor. Bu görevi 

kim verdi CHP 'ye  acaba? Emekli 

General Kemal Yam ak'ın kitabın

da sözünü ettiği CHP içindeki 

Özel Harpçi'ler mi devreye girdi? 

Her konuda durmadan konuşan 

düzenin yılmaz bekçisi CHP, par

tilerinin içindeki Özel Harpçi mil- 

letvekillerin bulunduğu açıklama

sı karşısında sus pus olmuş du

rumda. Partinin çok sert genel 

başkanı susmuş, 7 0  model politi

kacı Topuz'ların da sesi çıkmıyor.

Yoksa onlar da mı....... ?  Halkın

değerlerine düşman Kuvvacıların 

da nedense hiç sesi çıkmıyor.

özel Harp, Derin Devlet, 

Ağca ve Darbeler Içiçe

Kendi vatandaşına savaş açan, 

vatan evlatlarını birbirine kırdı

ran bu tarz özel örgütlenmeler 

bilhassa 12 Eylül 1980 öncesinde 

teşvik ve tahrik ettiği sağda ve 

soldaki suni kavgalarla idealist 

gençliği perişan etmiştir. Her yıl 

ABD 'den bir milyon dolar aldığı 

ifşa edilen Özel Harp Dairesi- 

nin(ÖHD) adı, darbe ortamlarının 

hazırlanmasından faili meçhul ci

nayetlere, suikast girişim lerin

den toplumsal provokasyonlara 

kadar birçok olayda geçiyor. Ya

kın zamanda Aksiyon Dergisi'nde 

eski devrimci Sarp Kuray ile ya
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pılan röportaj konu ile ilgili olduk

ça ibret verici açıklamalarla dolu. 

Sarp Kuray, “Darbeci paşalar is
tedi, bombalan patlattfk"  diyor.

Bülent Ecevit kontrgerilla 

tartışmaları ile ilgili olarak bir ga

zeteciye acziyetini şöyle ifade 

ediyor, “Derin devlet, devletin 
içinde, ama devletin üzerinde 
durmaya devam ediyor. Başba
kanlığım sırasında bu olayın üze
rine çok gittik. Bir kapı açıyorduk 
kapanıyordu, başka kapı açıyor 
duk o da kapanıyordu. Kim kapa
tıyordu demeyin, bilebilsem za
ten çözerdik. Abdi Ipekçi'nin ka
tili İstanbul'da askeriyenin göbe
ğinden kaçtı, nasıl olduğu anlaşı
lamadı. Ben kaygılarımı o zaman 
Cumhurbaşkanı ve Genelkurmay 
Başkanı İle paylaştım. Çözeceğiz 
dediler" diyor. Ama maalesef ha

lâ çözülemedi.

Ve de tam bu sırada Mehmet 

Ali Ağca 'n ın cezaevinden tahli

yesi gerçekleşti. Ağca 'n ın tahli

yesi çifte standartçı kartel med

yasına ilaç gibi geldi. Sadece A ğ 

ca değil, onlarca kişiyi öldürmüş 

başka teröristler de tahliye edil

di ama medya aynı tepkiyi gö s

termedi. Ağca 'nın yaptığı eylem

ler, külliyen ret edilmesi gereken 

eylemler. Ancak medya, 1980  

öncesinde sağ ve sol eylemcileri 

yönlendirerek birbirine kırdıran, 

ülkeyi kan gölüne çeviren derin 

mekanizmalardan niçin yeterin

ce bahsetmiyor. Turgut Özal'a 

silahlı suikastta bulunan kişinin 

birkaç sene yattıktan sonra salı

verilmesi, ayrıca Cumhurbaşkanı 

tarafından af edilerek salıverilen 

sol eylem cilerden bazılarının, 

tahliyelerinden sonra yine bir ta

kım silahlı eylemlerde yakalan

maları da bu kadar ses getirme

mişti.

Bu kadar fazla ilgi katili kah

ramanlaştırarak bir idol haline 

getiriyor. Bir takım adamlar Ağ-

Virüs Türkiye'de nasıl bir anda 

30 kente sıçradı - ki bu kentler 

arsında göçmen kuşların güzer
gâhında olmayan kentler de 

var. Doğubeyazıt'ı etkileyen vi
rüs Iran ve Ermenistan'ı nasıl 
aştı da geldi? Virüsü göçmen 

kuşlar yayıyorsa, neden sadece 

Türkiye'de görüldü?

ca'yı çiçek ve bayraklarla karşıla

maya geliyor, "Türkiye seninle 
gurur duyuyor'’ diye tezahürat 

yapıyorlar. Bu tür cinayetlerin, 

en büyük zararı vatanımıza ve 

milletimize verdiğini görem iyor

lar. Milliyetçiliği, "te rö rist " ve 

"clnayet-sever" gösterdiklerinin 

farkında değiller. Sanki İpekçi'yi 

öldürmekle, Papa'yı öldürmeye 

çalışmakla Türkiye 'yi yıkılmak

tan kurtarmışlar. Akıl ve vicdan 

sahibi herkes düşünmeli; bu olay 

ülkemize ne fayda getirdi, top

lumdaki kutuplaşm aları artır

maktan, eski yaraları kaşımaktan 

başka ne işe yaradı?

Salıverdikten 8  gün sonra Ağ- 

ca'yı yeniden içeri aldılar. Bu ve

sile ile sık sık çıkarılan "af kanun

ları"nın mahzurları dile getirildi. 

Umarız, adalet, caydırıcılık, ıslah 

gibi değerlerin yaygınlaşıp kök

leşmesine engel olan "af kanunla

rının" toplum vicdanında yaptığı 

tahribatı bundan sonra siyasiler 

daha derinlemesine düşünerek 

karar verirler.

“Kuş Gribi"ndekl Gariplikler

Virüs Türkiye'de nasıl bir anda 

3 0  kente sıçradı - ki bu kentler 

arsında göçmen kuşların güzer

gâhında olmayan kentler de var. 

Doğubeyazıt 'ı etkileyen v irü s 

İran ve Ermenistan'ı nasıl aştı da 

geldi? V irüsü göçmen kuşlar ya

yıyorsa, neden sadece Türki

ye 'de görüldü? Göçmen kuşlar 

başka bir yere uğramıyor m u? 

Daha önce sadece Uzak Doğu ve 

Güney Asya 'da  görülen hastalı

ğın, bu bölgeler dışında ölüme yol 

açtığı tek ülke Türkiye m i? Buna 

benzer soruların net bir cevabını 

verebilen yok. Bir panik aldı yü

rüdü ki sanki yer yerinden oynu

yor. Bütün Türkiye'de ölen insan 

sayısı 4, bünyesinde virüs taşıdı

ğı tespit edilen hasta sayısı 20. 

Buna karşılık bayram tatilinde 

trafik kazalarında ölen insan sa 

yısı 109 ama vak'a-i adiye sayılı

yor. İşin içinde bir tuhaflık var 

ama bakalım kokusu ne zaman 

çıkacak.

Tarım Bakanı, “Kümes hay
vancılığını yok edeceğit"  diyor. 

Sağlık Bakanı da “ Artık köy tavu
ğu ve köy yumurtası kavramı ta
rihe karışmak zorundadır." diyor. 

Anadolu insanı için kümes sahibi 

olmak, tavuk beslemek bir yaşam  

biçimidir. Tavuksuz, kazsız, ör- 

deksiz bir köy düşünebilir m isi

niz? Tek geçim kaynağı olan ta

vuğunu, ördeğini elinden alırsa

nız geçimini, geleceğini elinden 

almış olursunuz. Tavukları, gü 

vercinleri toptan itlaf edeceksi
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niz de havada uçan kuşu ne ya

pacaksınız? Yoksa Rus politika

cı J irinovsk i'n in  ileri sürdüğü, 

“ K uş lan  kurşuna d ize lim " gibi 

dahiyane(!) çözünnlerini mi uygu

layacaksınız?

Hele ekranlara yansıyan itlaf 

görüntüleri tam bir facia. Tavuk

ları torbalara koyarak diri diri çu

kura atıp üzerine dozer ile toprak 

örtülm esi veya ateşe vererek 

canlı canlı yakılması insanın yü

reğini burkuyor. Bu tarz bir hay

van katliamı bir insanlık ayıbıdır.

Kuş gribi aynı zamanda Ro

manya v.s. gibi ülkelerde de gö

züktü ama nedense Türkiye'de 

ortalık toz duman. Zamanında 

gerekli tedbirler alınmadığı için, 

daha doğrusu devlet devletliğini 

yapmadığı için şimdi milyonlarca 

kanatlı hayvanı itlaf etme kolay

cılığı ile işin içinden çıkmaya ça

lışıyorlar. Bu hastalığın aşısı var 

ama, aşı üretmek için 1982 yılın

da M an isa 'da  kurulan enstitü 

yanlış politikalar sonucu, zarar 

ediyor diye iki yıl önce kapatı

lmış. Bu denli alt yapısı oluşm uş 

bir araştırma merkezi niçin kapa

tılır, anlaşılır gibi değil. Dışarıdan 

ilaç ithal edip aracıları zengin et

mek daha mı kolay?

Üstüne üstlük, Türkiye'nin 

kriz nedeniyle yakında bir milyar

doların üzerinde ithalat yapma 

durumunda kalacağı söyleniyor. 

Bu defa insanın aklı komplo te

orileri ile daha da karışıyor. Dar 

gelirli ailelerin beslenm esinde 

önemli bir yer tutan sektördeki 

krizin kırmızı et fiyatlarını artıra

cağı ve yine 120 bin çalışanı, yem 

sanayi, toptancısı, nakliyecisi ile 

birlikte bir milyon kişiyi olumsuz 

yönde etkileyeceği ve işsizliği ar

tıracağı da işin cabası.

"V icdan Testi" 

Vicdanları Rencide Ediyor

Alm anya'da vatandaşlık için baş

vuran Müslümanlara uygulanan 

(Hindular dahil hiçbir dine men

sup olanlara uygulanm ayan) 

"vicdan testi"nde sorulan soru

lar son derece düşündürücü. 

Kendi kokuşm uş değerlerine 

Müslümanların uyum sağlayıp 

sağlamadığını tespit etmek ama

cıyla yapılan uygulama, önyargı 

ve hoşgörüsüzlük kokan, ırkçı 

zihniyetle hazırlanmış, ayırımcı 

ve yabancıları dışlayıcı bir uygu

lamadır. Uluslararası hukukun te

mel ilkeleriyle ve hukuk normla

rıyla bağdaşm ayan 30  soruluk 

testte: 11 Eylül ile ilgili görüşleri

nin sorulması yanında, "kızınız 

Müslüman olmayan biriyle evlen

mek isterse tepkiniz ne o lur? 

Homoseksüel oğlunuz erkek ar

kadaşını eve getirirse tepkiniz ne 

o lu r?" gibi temel değerlerimizi 

sorgulayan sorularla Müslüm an

ların kendileriyle ne kadar enteg

re olduklarını ve asimile olup ol

madıklarını test ediyorlar. Uygu

ladığı dışlama ve damgalamaya 

yönelik politikalarıyla AB  nere

sinden tutsanız lime lime dökülü

yor. Hâlâ bu sevdadan vazgeç

meyen AB 'cilere ithaf olunur.

Doğal Gaz ve Enerji politikaları

İlk önce Rusya ile Ukrayna ara

sında patlak veren, daha sonra 

da İran'ın Türkiye 'ye verdiği gazı 

kısması ile daha çok gün yüzüne 

çıkan, Türkiye 'nin enerjide dış 

kaynaklara bağımlılıktaki yüksek 

riski yeni yeni konuşulmaya baş

landı. Türkiye 'nin doğal gazda 

Rusya 'ya  % 6 5  oranında bağımlı 

olduğunu belirten Enerji Bakanı, 

"bu  oran yüksek bir oran" diyor. 

İyi de üç yıldır sorumlu mevkide 

oturuyorsunuz. Bugüne kadar 

hangi tedbirleri aldınız, şu mille

te bir anlatın da öğrenelim.

Böyle yüksek bir oranda dışa 

bağımlı olan Türkiye'nin, olağa

nüstü hallerde kriz yaşamaması 

için bulundurması gereken stok
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için bugüne kadar hâlâ depola

ma kapasitesinin olmaması bü

yük bir hatadır. Silivri'de yapı

mı devam eden 1,6 milyar met

reküplük doğalgaz deposu an

cak Haziran ayı sonunda dev

reye girebilecekmiş. Tuz gölü 

altındaki m ağaralarda gazın 

depolanması ise daha henüz 

başlanmamış bir poje. 2 0  yıldır 

gaz kullanan Türkiye'nin he

nüz bir yeraltı deposu kurama- 

ması büyük bir eksikliktir.

İthal edilen gazın yaklaşık 

%17 'sin i evlerde, geri kalanının 

elektrik üretimi ve sanayi ku

ruluşlarında kullanıldığı Türki

ye 'de belki ciddi bir ısınma 

problemi olmayacaktır. Ama 

elektriğinin % 4 5 'in i  doğalgaz- 

dan üreten Türkiye'de ciddi bir 

gaz kesintisi, elektrik darboğa

zının yanında, sanayide de 

önemli oranda üretim kaybına 

sebep olacaktır.

2 0  Ocak'ta İran soğuk hava 

nedeniyle kendi tüketim inin 

arttığı gerekçesiyle Türkiye 'ye 

verdiği gazı kısınca, Botaş he

men sanayi tesislerine verdiği 

gazı % 5 0  azalttı. 11 yıl önce de, 

Rusya ile yaşadığı kriz nede

niyle Ukrayna doğalgaz kesin

tisi yapmış, Türkiye'yi üç gün 

gazsız bırakmıştı. Ancak, aşırı 

bağımlılık nedeniyle bugünkü 

durum geçmişe göre daha teh

likeli bulunuyor.

Sahip  olduğu alternatif 

enerji kaynaklarının sadece üç

te birini kullanan Türkiye'nin, 

kendi kömürünü, suyunu, jeo- 

termai, güneş ve rüzgar potan

siyelini bir yana bırakıp, strate

jik bir unsur olan enerjide, dışa

rıya bu kadar bağımlı hale gel

mesi, arz güvenliğini tehlikeye 

soktuğu gibi, siyasi ve ekono

mik açıdan da yeni tehditler al

tına girmesi demektir.

ÇILGIN TİPOLOJİLER VE 

GÖSTERGELER

Ahmet Dağ

M edya kavramı kendi

sinin Latince kökeni 

olan medium{yas\ta) 
olmaktan çıkıp farklı 

bir anlama bürünmüştür. Medya 

haber ileten vasıta/araç konu

munu terk edip mahalle araların

da elinde davuluyla, ağzında gü

rültülü kelimeleriyle çılgınca ba

ğırıp çığlık atan tellal psikoloji

siyle hareket etmektedir. Medya 

eline aldığı her meseleyi, kavra

mı, tarihi olayları vs. kendi ol

maktan çıkarıp başka bir şey - 

ucûbe- haline getirmektedir.

Sürekli gündem yoğunlaştı

ran, kendi ürettiği çevreyi, insan

ları kullanılabilir, harcanılabilir 

enerji haline getirdikten sonra 

hazımsızlık çekmeden müthiş bir 

sinerjiyle tüketmektedir. Sabah

tan akşama kadar yayınlamış ol

duğu magazin programları ile in

sanların mahremini sokağa dö

ken, programa bizzat katılan ve

ya televizyon başındaki erkekleri 

kadınlaştıran TV kanalları kadın

lar hamamına dönmüştür.

Kuş gribi yaygarasını basarak 

önce insanları tedirgin eden 

medya, sonra konunun uzmanla- 

rı(!) ile, m ütedeyyin insanları 

'kurbanlıklara da bulaşabilir' şüp

hesiyle baş başa bırakmak iste

miştir. İşte bu kuş gribi yaygara

sının içine Mehmet Ali Ağca 'n ın 

tahliye edilmesi gündeme gripsel 

bir vaka gibi "cuk" diye oturm uş

tur, Medya bu olayı magazinsel 

hale getirmiştir. Tıpkı Ağca 'ya  

karşı "Çılgın Türk le r" o\araW, asıl 

vatansever olarak gösterilen biri 

vefat eden üç Kurtuluş Savaşı 

gazisin in  ekranlara taşınarak 

magazinsel bir anlayış ile ortaya 

konulması gibi. Ağca ile bu üç ga

zinin mukayese edilmesi tama

mıyla abesle iştigaldir. Bu üç ga

zi kendilerinin "ç ılg ın " olarak ni

telendirilmesine de herhalde çok 

bozuldular. Medya Ağca m evzu

unu kavrayabilm ek için ilginç 

gösterge-bilim  dilinden faydalan

maya çalışmıştır. Ağca 'n ın giy

miş olduğu mavi kazakta bir ta

kım kerametler aranmış, tahliye 

esnasında Ağca 'nın bindiği "A C "  

plakalı otomobilin Abdullah Çatlı 

ismini anımsattığı söylenmiş, bir 

dönem nişanlandığı iddia edilen 

Ortadoğu gazetesi yazarı Rabla 

Kazan 'ın hem avukatı hem de İs

tanbul Ülkü Ocakları Başkanı ko

numundaki şahısla yaptığı basın 

toplantısına mavi elbiseyle katıl

masında da bir keramet/gizem
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olduğu anımsatılarak mavinin gi

zemi daha da artırılmıştır. Ne te

sadüf ki ben de bu yazıyı keleme 

alırken mavi kalem kullanmakta

yım! Ağca, hadiseleri magazin- 

leştirmek için 25  yıldır açıklama 

yaparken, medya Ağca 'n ın  bu ta

vırlarını da sinerjiye dönüştür

meye çalışmıştır ve çalışmakta

dır. Şu anki magazinse! duruşu 

ile geçmişindeki ideolojik kodları 

birbirine kotaran medyanın bu 

müzmin histerisi meseleyi daha 

da ucûbeleştirm iştir. M agazin

leşme histerisi ile malûl olan 

medya ne yazık ki yıllardır ide

olojik marazi bakış açısı ile hare

ket ettiği için çifte standart söy

lemlerinden ve uygulam aların

dan kendini kurtaramamıştır. Üs- 

tad Cemil Meriç'in çağlara mey

dan okuyan söylemi, "İdeo lo ji id 

rak lerim ize g iyd irilm iş olan deli 
göm leğid ir", medyanın bugünkü

duruşu ile mevzuları anlamaktaki 

sıkıntı nedenini açıkça ortaya 

koymaktadır.

İnsanların fikirlerinden dolayı 

öldürülmesine bir insan olarak 

şiddetle karşıyız. Montesquie'nin 

Voltaire için söylem iş olduğu, 

"Fikirlerini ve seni zerre kadar 

sevmem. Ama fikirlerini söyle

men için gerekirse başımı feda 

ederim." sözü de oldukça önemli. 

Abdi Ipekçi'nin öldürülmesi el

bette elem vericidir. Ama yıllar

dır okuyan bir insan olarak kartel 

medyasının, mesela bir Metin 

Yüksel'in öldürülmesini kınadığı

nı veya hatırlattığını ne gördüm 

ne işittim. Bu meseleyi kendileri

nin karşı cephesi olarak gördük

leri sağın bir iç hesaplaşma ola

rak algıladılar. Medyanın kendisi

ni ilgilendirmeyen yani organik 

bağı bulunmayan kişilerin faili 

meçhul diye adlandırılan ölümle

rinde sergilemiş olduğu tavır alı

şılagelen bir tavırdır. Yine İsmail 

Gerçekgöze ve Ilhan Darendeli- 

oğlu adlı -sağ görüşlü diye nite

lendirilen- yazarların öldürülme

sini zikretme gereği bile duyma

mıştır.^ Sivas Madımak otelinde 
33 kişinin öldürülmesi olayında 

feryadı figan eden medya, bunun 

intikamı için Başbağlar'da yapı

lan katliamda 33 kişinin öldürül

mesi olayında ise sus-pus kalma

yı tercih etmiştir ve kalmaya de

vam etmektedir. Medyanın de

mokrasi tarihindeki sınav puanla

rı hiç de iyi değil yani. "Rahşan 

affı" denilen affa karşı Ağca ve 

Kırcı üzerinden tepki gösteren 

medyanın seçkin kalemleri başta 

İsmet Berkan, Güneri Cıvaoğlu, 

Mehmet Yılmaz gibi isimler. Me

tin Yüksel'in şehit edilmesinde 

hiç konuşmaz ve yazmazken Adil 

Şenol'un 8  eri katletmesi olayı 

üzerinde fazla durmaya lüzum 

duymamıştır. "M edya inandırıcılı

ğını kaybetmiştir" diye bir öner

meyi dile getirsek de yaşadığımız 

gerçeklik içerisinde insanları 

inandırabilmektedir. Medya, kit

lelere neyi düşündürmek istiyor

sa onu düşündürm eye devam 

ediyor. İnsanlar medyanın söyle

dikleriyle yatıp kalkıyorlar. Med

ya insanları dönüştürm eye ve 

manipüle etmeye çalışırken bu

günkü program teknikleri ve or

tamı kullanma mantığıyla tama

mıyla Yeşilçam tandanslıdır.

1970'lerde hızlanan göç olgu

sunu oportünist bir anlayışla çok 

iyi değerlendiren ve kullanan Ye 

şilçam, genç kuşaklara, artist ol

mayı ya da tetikçi mafya babası 

olmayı öğretmiş ve özendirm iş

tir. 1970'lerdeki ses yarışmaları, 

güzellik yarışmaları ile bugünkü 

Miss o f the World, Pop Star, Tür
kiye 'n in  Yıldızları q\b\ programlar 

sadece boyut itibariyle farklıdır.
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Yine 1970'lerdeki mafya babala

rının, kabadayıların hayatlarını 

içeren filmler ile K u rtla r Vadisi, 
Deli Yürek gibi filmler içerik ola

rak aynı, boyut olarak farklıdır. 

Aslında bütün bu programlar, di

ziler, filmler sosyolojik olarak 

göç olgusunun, merkez-çevre iki

leminin sonucu olarak zuhur et

miştir, Göç olgusunu, ülkemizde

ki yaşanan birçok hadiseyi anla

makta ve çözümlemekte kullana

bileceğimiz temel bir argüman 

olarak görebiliriz. Köyünden ka

çan genç bir kızın şarkıcı yada 

artist olmaya çalışm ası, yine 

şehre göçen bir delikanlının hır

sızlık yaparak zenginleşmek iste

mesi yada eline silah alarak 

adam öldüren gencin kabadayı 

veya "baba " olmaya çalışması 

vb. bütün bu hadiseler çevreden 

kalkıp çekici, cazibedâr görünen 

merkeze yerleşm e isteklerinin 

açık birer göstergesidir. Göç ar

gümanı sadece bu olaylarda değil 

kavramsal olgularda da (İslamcı

lık, ülkücülük, sosyalizm, kema- 

lizm vb.) kullanılabilecek bir ar

gümandır.

İzlediğim  program larda ve 

okuduğum yazılarda Ağca olayı

nın ya hukuki boyutu üzerinde 

yada ideolojik boyutu üzerinde 

durulmaktadır. "Milli katil ara

mızda”, "cani aram ızda" gibi ha

masi duygularla meseleyi man

şetlere medya taşımıştır. Ağca, 

bu yazıyı kaleme aldığımda tek

rar cezaevine konulmuştur. Biri- 

lerinin iddia ettiği gibi ülkücü o\a- 
bilir yada olmayabilir; birilerinin 

tetikçisi olabilir yada olmayabilir. 

Ama şu var ki; İktisadi İdari Bi

limler okuyan 21 yaşındaki bir 

Anadolu köylüsü genç asla geri 

dönmeyecektir. Düşünen ve top

lumsal kaygısı olan biri olarak 

Ağca meselesinin sosyolojik bo

yutu üzerinde durmanın daha

önemli olduğunu düşünüyorum. 

Aslında yukarıda yazdığım so 

runlar ve kafa karışıklıklarını Ab

di İpekçi'nin kızı şu kelimelerle 

çerçeveliyor: "Bugün gelinen  
aşama bizim  hepim izin fo toğ ra fı
d ır." Türkiye Cumhuriyeti tarihi 

boyunca bir sürü yargı faciası ya

şanmasına karşın medya gık çı

karmadığı gibi; Başbakan Adnan 

Menderes'in idam edilmesinin er

tesi günü, Günaydın gazetesinde

o sıralar yazar olan Bülent Ecevit 

"Günaydın Türkiye! Aydınlık gün
le r b iz i be k liyo r"  anlamında cüm

leler sarfedebilmişti. Yine Başba

kan Turgut Özal'a suikast yapıp 

yaralayan Kartal Demirağ tahliye 

edildiğinde bu tahliye haber ola

rak geçilmiş ama yorum yapılma

mış, yargı sistemi eleştirilmemiş- 

ti. Şimdi ise Ağca tahliye edildi 

diye -edilmişti- yargı sistemi ja- 

koben bir tavırla topa tutuldu ve 

yargı manipüle edilmeye çalışıldı. 

Burada bir Ağca savunması yap

madığım açık; sadece bir olguyu 

tespit etmek istiyorum. Ağca, so-

"Sapıtm adım , çıld ırm adım . 
Ben M esih 'im ."

"Papa ailemizden b ir i."
"insanlık tarih in in  b ir ka lb i

y im "^
"Bu ülke itle re  ve kom ünistle

re ka lm a z ."^
"Ben Abdi İpekçi olayında sa

dece b ir  aktördüm ."

"Papanın benimle konuşmak 
istem esi tamamen b ir çılgınlık
t ır ."

" İp e kç i c in a ye ti h ikayeden  
ib a re tt ir ."

"Vatikan bana 5 0  m ilyon do
la r ve kardinallik  te k lif e tti. Vati
kan'da kard inal olmaktansa m ay
m unlar kra llığ ında k ra l olmayı 
terc ih  ederim ."

"Benim ki ülkücü b ir haya t."
Abdi İpekçi olayını "ülkücüle

rin üstüne kalm asın" diye üstlen

diğini ifade eden Ağca bu olayın 

Mehmet Şener, Yavuz Ceylan, 

Yalçın Özbey tarafından tezgah

landığını, kendisinin İpekçi'nin öl

dürülmesi esnasında evde oldu

ğunu ve V iyana 'da  dolaşırken

Gençleri Deliyurek gibi Polat Alemdar gibi giydiren, konuşturan, küçücük 

çocukları Bdrbie bebek̂  dönüştürmek isteyen oyuncak dünyasının ege
menleri gibi gençliğimizi, dönüştürmek isteyen medya patronlarının bu 

tutumlarına sessiz kalan, gazetelerinde yazıp para kazananların bu man
zaralar karşısında birilerini suçlamaya yada yakınmaya hakları yoktur.

ğuk savaş döneminde ve göç fe- 

moneminde sadece "yitik şehrin 

figüranlarındandır. Ağca 'n ın bu 

dramatik konumunu verdiği de

meçlerden anlayabiliriz.

"Hem Mesih, hem M üslü
m an."

"A llahu ekber, Kur'an-ı Kerim  

rehber."

"K ra l olunca Galaksi im para

torluğunu yöneteceğim ."

yalnızlaştığını, kendisini ispatla

yacak bir eylem düşündüğünü, 

bu arada Brejnev'in yerine Pa- 

pa'yı vurm aya karar verdiğini 

söylüyor. Papa'yı vurduğunda ise 

hem kendisi hem de Papa’nın po

pülaritesi daha artmıştır. Brej- 

nev'i vursaydı ne olurdu, bilmiyo

rum! Ayrıca Ağca 'n ın  Teslime 

Töre ile birlikte Papa suikastın

dan önce Bulgaristan'da bulun
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duğu ve askeri eğitim aldığı söy 

leniliyor.^ Anlayacağınız işler ol
dukça karışık; ama şu var ki bu

karışık iş ve ilişkilerden nemala- 

nan birçok kesimin varolduğunu 

düşünüyorum.

Medyanın üzerinde, ençok 

durduğu gösterge ise bozkurt 

işaretleri yapan, Türk bayrağı 

sallayan ve "Türkiye seninle gu 

rur duyuyor" sloganı atan kala

balıkların varlığıydı. Medyanın bu 

manzaraya tepki gösterm esine 

yada manzarayı garipsemesine 

anlam veremiyorum. Ağca tahli

yesine ve ipekçi cinayetine en 

çok tepki gösteren Doğan grubu 

ise Show TV 'de yayınlandığı dö

nemde kitlelerin üzerinde olağa

nüstü o lum suz etki yaratan 

"K u r t la r  V ad is i" dizisini önce 

eleştirm işken bu diziyi kendi ka

nalına transfer ettikten sonra 

oyuncularını kristalize edip, mo- 

delleştirmiş ve kahramanlaştır- 

mıştır. Bu ülkede Çakır için gaze

telere başsağlığı ilanı veren, ca

milerde gıyabi cenaze namazı kı

lan, araba tamponlarına isimleri

ni yazan bir nesil üretilmiştir. 

Gençleri Deliyürek gibi Polat 

Alemdar gibi giydiren, konuştu

ran, küçücük çocukları Barbie  
bebeke dönüştürm ek isteyen 

oyuncak dünyasının egemenleri 

gibi gençliğimizi, neslimizi dö

nüştürmek isteyen medya pat

ronlarının bu tutumlarına sessiz 

kalan onların gazetelerinde yazıp 

para kazanan entelektüellerimi

zin bu manzaralar karşısında bi- 

rilerini suçlamaya yada yakınm a

ya hiç haklan yoktur. Dizide bir

çok insan öldüren, mahkemeye 

çıktığında "Sokrates 'in  savunm a

sına " benzer bir savunma yapıp 

asalet, vatanseverlik, mertlik ve 

hasletler üzerine nutuk atan ve 

bu konuşmayı genç nesillerin ez

berlemesini sağlayacak tarzda

heyecanlı bir manifesto gibi su 

nan Polat Alemdar'ın affedilmesi 

kurgusu Polat Alemdar'ın Shcron 

Stone tarafından övülmesi kur

gusu yanında görülmemiştir. Po

lat Alemdar mahkemede beraat 

ettirilmiştir. Medyanın tahliyede

ki kalabalığı anlamamış gibi görü

nerek anlamsızca tepki göster

mesi tamamıyla aptalcadır.

Türkiye'deki bütün kesimler 

başlarını ellerinin arasına alıp dü

şünm eye başlamalılar. Türki

ye 'de başta sosyalistler kendile

rinin nasıl zuhur ettiklerine ve 

neden taban bulamadıklarına da

ir, milliyetçiler neden nesillerinin 

maceraperest oldukları ve sap

ma gösterdiklerine ve dinle olan 

ilişki açılarının her geçen gün 

açıldığına dair, İslam! kesim tabi 

tutuldukları ve icbar edildikleri 

değişim ve dönüşümün neresin

de olduklarına dair yine kabullen

mek zorunda oldukları ve içsel- 

leştirdikleri dönüşümlerinin sağ 

lıklı olup olmadığına dair, Kema- 

listler ve laikler jakoben tutumla

rında ısrar etmelerinin temelinde 

ne olduğuna ve bunun evrensel 

hukuk düşüncesiy le  uyuşup 

uyuşmadığına, neden ülke insan

larının değerleriyle çatışarak ül

keye ve kendilerine zarar verdik

lerine dair düşünce etkiliği gö s

termek zorundadırlar.

Ağca, Kırcı ve Çatlı vb. örnek

lerin yaşadıkları süreç ve dramın 

kaynakları aslında bu soruların 

ve çözümlerin altında yatm akta

dır. Hakkı Öznur, Muhsin Yazıcı- 

oğlu 'nun Çatlı'nm mezarına gitti

ğinde şöyle bir cümle sarfettiğini

söyler. “ B ir nesli k a tle tt ile r ! ’^
Ağca, Kırcı ve Çatlı vb. örnek

ler soğuk savaşın göç oluşunun, 

Yeşilçam filmlerinin bir klasiği

dir. Eğer medya bu şekilde kendi 

haline bırakılırsa bundan 10-20 

yıl sonra bizi daha "ç ılg ın " tipolo-

jide ve freni olmayan bir toplum 

beklemektedir.

Ağca 'n ın  cezaevinden çıktı

ğında kuru fasulye-pilav yemesi, 

sahil kenarında yağm ur altında 

gömleğiyle yürüyüş yapması ise 

bir gösterge-bilimdir. Az kuru-pi- 

lav, 1970'lerin sonunda lokanta

ların favori yemekleri arasında

dır ve lokantalarda yemek yemek 

Anadolu 'dan göçm üş bir öğrenci 

lüksüdür. Ağca 'nın az kuru-pilav 

yemesi bu özlemini gerçekleştir

me isteği, yağm ur altında ıslan

ması ise arınma ve özgürlüğe ka

vuşma arzusudur. 8 günlük öz

gürlük ise bir kü l ked is i h ikaye
sinden ibarettir. Kısa bir rüya ya

şam ış ve bitmiştir: saat 12 olmuş, 

arabalar kabağa dönüşm üş ve 

gerçeğine, mağarasına geri dön

müştür. Aslında bu 8 günlük rüya 

bile onu sıkmıştır. Çünkü dışarıda 

Murat Taşpm ar'm  danışıklı dö

vüşlü Banu Alkan 'a zulmünden, 

Lerzan Mutlu'nun Prof. Dr. Zeke- 

riya Beyaz'ın yanağını ısırması 

ve Hülya Avşar 'ın  Richy Martin'in 

poposunu ellemesinden, Madon- 

na-Papa ta rtışm asına  benzer, 

Hülya-Zekeriya tartışmasından, 

Ahm et Hakan 'ın Hülya Avşar- 

Gülben Ergen mukayesesinden 

başka ehemmiyeti olan ve merak 

edilecek bir numara yok yani A ğ 

ca. Otur oturduğun yerde çıkıp 

da ne yapacaksın?

Notlar:
1 M.Ertuğrui Yavuz, Yenişafak gaze

tesi 30.02.2004
2 Ancon Cezaevi, M. Ali Birand ile

söyleşi. 1996.
3 15.01.2006 Hürriyet gazetesi
4  3.6.2 Tamam Reis, Saygı Öztürk
5 Hakkı Öznur.
* Yazıyı yazmamda bana esin kay

nağı olan gönül adamı Hakkı Öznur 
{Ülkücü Hareket6 c\li ve Derin Sol 
2 cilt adlı kitapların yazarı) abiye 
ve bana Ağca hakkında çıkan yazı
ları sağlayan Metin Tekden karde
şimize teşekkür ederim...
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O
rtadoğu 'da nisb î ve 

kısm î demokratik öz

gürlüklerin açılmasıyla 

birlikte istenm eyen 

rüzgarların yeniden yükselmesini 

ifade edebilecek Arapça kavram 

lardan birisi ‘ er-riyâhu te 't i  bimâ 
la -te ş te h ih i's -su fu n ' olmalıdır. 

Rüzgar geminin istemediği rota

da ve istikamette esmektedir. 

Rüzgar başka istikametteki ge

milerin yelkenlerini şişirm ekte

dir. Ortadoğu'da denize açılan 

Amerika için de böyle bir durum 

mevzubahistir. ABD  demokratik 

rüzgarları arkasına alamadı, 

akıntıya kürek çekiyor. Bu itibar

la, önünü göremediğinden zaman 

zaman frene basıyor ve İslamcı

ların lehine gelişebilecek ortam

ları tetiklemekten uzak duruyor. 

Esasen, İslâmî hareketlerin de

mokrasi rüzgarıyla yelkenlerini 

şişirmelerini ve yükselmelerini 

geçici ve ara bir devre olarak gö 

rüyor. Nedeni de, henüz mevcut 

iktidarların yerini alabilecek çap

ta alternatif liberal kitlelerin ol

maması veya organize olamama

ları. Bu durumdan da ona göre 

daha organize olan ve tabanı 

olan İslami hareketler yararlanı

yor. Bu hususta ABD  bir hesap 

hatası mı yaptı? Newsweek edi

törü Ferid Zekeriya, İslam dün

yasına uygulanacak demokratik 

modelde A B D 'ye  Çin usûlünü ön

görüyordu. Gorbaçov ekonomik 

ıslahattan önce siyasi ve demok

ratik reformlara öncelik verm iş 

ve bunun üzerine sistem  çök

müştü. Takdim-tehir sırasını doğ

ru bir şekilde öngörüp belirleye- 

mediği için sistem ıslah sürecin

de çökmüştü. Çin ise farklı bir 

model uyguluyordu. Demokratik 

açılımı ekonomik açılımın sonuna 

ertelemişti. Bunun da meyveleri

ni almaya başlamıştı. Galiba bu 

hususta A BD  acele etti. Ferid Ze- 

keriya'ya göre İslam dünyasında

ORTADOĞU’DA 

DEMOKRATİK DEVRİM 

VE HAMAS’IN SEÇİM ZAFER

Mustafa Özcan

demokratik reformlardan önce, 

öncelikle liberal altyapının geliş

mesine ağırlık verilmesi gereki

yordu. Buna göre ABD  işe tersin

den başlamıştı. Aksi taktirde, 

köhnemiş mevcut rejimlerin yeri

ni İslami kesimlerin alması işten 

bile değildi. Mevcut rejimler de 

F.Zekeriya ile aynı görüşleri pay

laşıyorlardı. Suud'da serbest bir 

seçim olsa ve Bin Ladin kraliyet 

üyeleriyle yarışa katılsa Ladin 

seçilirdi. Filistin'de de Şeyh Ah 

met Yasin aynı başarıyı göstere

cekti...

"Demokrasi Islâmcılarm
Ekmeğine Yağ Sürüyor"

ABD  de işin içinden çıkabilmiş 

değil. Doluya koysa almıyor, boşa 

koysa dolmuyor. K ısa vadede 

başka seçeneği de yok. Evdeki 

hesaplar her zaman çarşıya uy

muyor. ‘ İslamcılar özgürlük dal
gasına biniyorlar" başlıklı yazıla

rında The Times yazarları Megan 

Stock ve Tyler Marshall, ABD 'nin 

bu hayal kırıklığına ayna tutuyor

lar. ABD  Saddam 'ı devirmekle 

neyi bekliyordu, sonunda ne elde 

etti? Attığı taş ürküttüğü kurba

ğaya değdi m i? Yazarlar Irak

bağlamında sonucu şöyle tasvir 

ediyorlar: "Irak  seçimleri M üslü

man ulemanın gölgesinde geçti. 

Yeni milletvekillerinin ekserisi İs

lami eğilimli ve bazılarının İranlı 

mollalarla m ünasebetleri var. 

Irak ve Ortadoğu genelinde İsla

mi partiler yeni siyasi hürriyet 

ortamını değerlendirerek eşine 

benzerine rastlanmayan bir ba

şarı ve ötesinde kazanım elde et

tiler. Bush 'un büyük vizyonunda 

despotlar yerine demokrasiyi ge

çirme sürecinde İslami partiler 

büyük bir başarı elde ettiler. 

Arap dünyasında demokrasi pro

mosyonu çerçevesinde kazanan

lar Irak'ta Şii kitle, Lübnan'da 

Hizbullah, Filistin'de H A M A S  ve 

M ısır'da Müslüman Kardeşler ol

du. Hal böyle iken tam tezat ha

linde Amerikan politikalarına en 

geniş muhalefet yine demokrasi 

rüzgarıyla önü açılan İslami ke

simlerden geliyor! Bazı Müslü- 

manlar dinlerinin amansız bir sal

dırı altında olduğuna inanıyorlar. 

Haşan e l-Benna 'n ın  en küçük 

kardeşi ve İslâmî liberallerden 

Cemal el-Benna bunu şöyle yo

rumluyor: 'Am erikan dış politika

sı İslamcıların yükselişine doğru

dan hizmet etmiştir. Irak'a mü
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dahale ve İsrail'e sınırsız destek 

bölgede bir öfke ve tıkanma mey

dana getirdi. Bu öfkeyi arkalarına 

alan İslâmî kesimler yelkenlerini 

şişirdiler'."

Amerikalılar bu hayal kırıklı

ğını kabul etmekle birlikte yine 

de yaptıklarını tevil ediyorlar. 

Geçmiş 6 0  yılda despotları des

teklemelerini tevil etmeleri gibi. 

Amerikan dışişleri bakan yardım

cılarından Barry F. Lowenkron'a 

göre İslamcılar bu süreçte iktida

ra gelseler bile bu, yol üzerindeki 

bir çıkıntı veya yükseltiden iba

ret kalacak. Zamanı gelince tas

fiye edilecekler. Aslında, Arap 

dünyasında da nisbeten Türki

ye 'ye benzer bir süreç yaşanıyor. 

2 8  Şubat sonrası ABD 'n in  iki fa

vori adayı, bir de yedeği vardı. 

Favori adaylar kazanam adılar 

ama yedek kazandı. Favoriler 3 

Kasım  seçimleri öncesinde Da- 

vos'a  davet edilen İsmail Cem ve 

Kemal Derviş idi. Bunlar varlık 

gösteremeyince yedekteki isim 

R. Tayyip Erdoğan seçimleri ka

zandı. M ısır'da da liberal kanadın 

başı Sadeddin İbrahim ve Eymen 

Nur bir varlık gösteremedi. Re

jimle doğrudan sürtüşm eye girdi

ler ve bu onlar için iyi olmadı. Ey

men Nur hala hapiste. Müslüman 

Kardeşler ise seçimlerdeki bütün 

mağduriyetlerine rağmen yine de 

rejime alternatif olmayı başardı. 

Denklemde vazgeçilmez bir he

sap unsuru haline geldi.

Bununla birlikte Amerikalılar 

İslamcıların yükselişini geçiş sü

reci olarak görüyor ve eninde so 

nunda sahanın liberallere kalaca

ğını düşünerek kendilerini avutu

yorlar.

Lowenkron İslami partiler ile 

aşırıları birbirinden ayırıyor, isla

mi gruplar ve hareketler haliha

zırda ABD  için bir çıkmazı, açma

zı veya boğazlarındaki kılçığı 

oluşturuyor. Arapların deyimiyle

İslami hareketler, ABD  şişesinin 

gırtlağında (unku'z-zücace) bulu

nuyorlar. Bunu aşmakla aşm a

mak olmakla olmamak arasında 

gidip geliyorlar. Amerika açısın

dan islami hareketler, ABD 'n in  

ümüğünde bir kılçık. İslami ke

sim ler açısından baktığınızda 

mesele, İslamcıların Am erikan 

gırtlağından kurtulup kurtulama

yacaklarında. Amerikan zaviye

sinden bakıldığında da mesele, 

bu kılçık tarafından boğulup bo- 

ğulmayacağında.

E sa sen  tarihe bakıldığında 

ABD  hiçbir zaman İslami hare

ketlere ellerini ve böğrünü açmış 

değil. Sadece Soğuk Savaş den

gesinde Yeşil Kuşak gibi proje

lerle onları kullanmaya çalışm ış

tı. Ama artık o dönem de geri gel

meyecek şekilde kapandı.

isiâmcıiar Sürekli
Tavize Zorlanıyor

The Times yazarları İslam devle

ti fikrini ve kavramını tedavülle

rinden çıkaran ve geride bırakan 

dini siyasetçiler için utandırıcı bir 

ifade kullanıyor: "A rsızca  birer 

demokrasi am igosu kesildiler ". 

Bu liderlerden birisi olan Muham-

med Mehdi Akif bu hususta şun

ları söylüyor: "B iz  demokrasiye 

inanıyoruz. Seçim sandıkları ki

min yönetici olup olmayacağını 

belirlemede son sözdür. Biz ikti

dara gelmek için başka bir yol ta

nımıyoruz. Hem Müslüman olaca

ğım hem de aynı zamanda özgür

lükleri dışlayacağım! Bu olmaya

cak bir şeydir!” Yine de kimileri

ne göre, İslamcılar kendilerini ye

teri kadar güçlü hissetmeleri ha

linde azınlık ve kadın haklarını 

müsadere edebilirler, İslamcıla

rın demokratik dalgaya binerek 

iktidara gelmeleri halinde özgür

lükleri ortadan kaldırabilecekleri 

ileri sürülüyor. Onlar için demok

rasinin bir amaç değil araç oldu

ğu söyleniyor. Halbuki, Kiptiler 

konusundaki endişelere rağmen 

Mehdi Akif seçilmeleri halinde 

Kıpti kadın veya erkeklerin dev

let başkanı olmalarına bir mani 

olmadığını ve kendilerinin de bu

nu onaylayacaklarını söylemiştir.

Dem okrasin in tesirleri tek 

yanlı olmuyor. Sözgelimi, Caferi 

gibiler alışılm adık bir şekilde 

şartların o lgunlaşm ası halinde 

bir gün İsrail'i tanıyabileceklerin

den söz ediyor. Oysa eskiden bu 

sözleri etmek bir tabu idi. Keza
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Mısır yönetimi seçim sürecine 

katılacak olan H A M A S 'm  el-Fe- 

tih'in geçtiği yoldan geçerek İs

rail'in varlığını tanıyabilecek bir 

aşam aya geleceğini söylüyor. 

Buna mukabil Şimon Peres silahı 

bırakmaları halinde İsrail tarafın

dan kabule mazhar olabilecekle

rini belirtiyor. Dem okrasi ve 

pragmatizm tarafları böyle bir 

uzlaşmaya veya ortak bir nokta

ya taşıyabilir. Zaten A B D 'n in  

umudu da bu. Velhasıl sancılı bir 

süreç.

Halil Şikaki veya Hüsam  Tam- 

mam gibi bazı analizciler HA- 

M A S 'ın  siyasi oyuna katılması 

halinde çok değişeceğini ileri sü 

rüyorlar. Tammam, olacakları 

kendi zaviyesinden şöyle özetli

yor: "Sandıktan sonra İslam i dev
le ti ve h ila fe ti unut..." Sanki A K P  

sonrasını tarif ediyor. Demek ki 

bazılarının dediği ve yaptığı gibi 

en iyisi mi İslamcıları iktidarda 

denemek. İktidarlar sabiteler ile 

pratikler veya pragmatizm ara

sında ateşten bir gömlek.

Bush 'un Ortadoğu'da demok

rasi havarisi yapmakla yanıldığı

na ve kendi ayağına ateş ettiğine 

dair peşpeşe uyarılar geliyor. Bu 

uyarılardan biri de Clorem ent 

Enstitisü 'nden Merk Helprin'den 

geldi. 15 Ocak 2 0 0 6  tarihli Los 
Ange les Times'öe yayınlanan 

‘Bush'un dünyasını b içim lendiren  
efsane' başlıklı yazısında, Bush 

ve ekibinin Ortadoğu'yu demok

rasi vahası haline getirme vizyo

nunda serap gördüklerini, çuval- 

ladıklarmı, şapa oturduklarını ve 

İslamcıların ekmeğine yağ sür

düklerini ileri sürdü. Yazar şöyle 

diyor: "Türk iye  ve Pakistan, 

Amerikan politikasının kendileri

ni yönelttiği gerçek demokrasiye 

daha çok yaklaştıkça daha çok 

İslamcı olacaklar ve bizim arzu 

ettiğimizin tersini yapmaya daha 

çok isteyeceklerdir. Kuveyt de

mokratikleştikçe daha çok İslam

cı olacak. 2 0 0 3  yılındaki seçim

lerde gelenekçi veya İslamcı ol

mayanlar sandalyelerden ancak 

yüzde 20 's in i elde ettiler..."

2006: İslamcıların Yükseliş Yılı

Bu gelişm eler çerçevesinde 

Amal Musa gibi Şarku 'l-A vsatya- 
zarları 2 0 0 6  yılının İslamcıların 

yükseliş yılı olacağını öngörüyor

lar. Filistin'e baktığımızda bura

da da İslami kesimlerin kenardan 

merkeze doğru yükseldiklerini 

görüyoruz. NYTim es'dan Steven 

Erlanger (Aralık 18, 2005), 'A ra
fa t döneminden sonra kenardaki 
İslami m ilitan la r ik tidara  yürü
yo rla r' başlıklı makalesinde bü

tün aldığı darbelere rağmen HA- 

M AS 'ın  Arafat sonrasında yükse

lişini ele alıyor. Çok ilginç, İsrail 

H A M A S konusunda Arafat ve ha

leflerini gevşeklikle suçlasa da 

aslında yanlış politikalarıyla HA- 

M AS 'ın  önünü açan kendisi.. A ra

fat'ı zehirleyerek ve tasfiye ede

rek ve onun yerine karizmadan 

yoksun Mahmud Abbas'ın  geç

mesini temin ederek istemeden 

H A M A S 'a  büyük bir iyilik etm iş

tir. Halid Duzdar'a  göre HA- 

M AS 'ın  başarısı Fetih'in başarı

sızlığının bir sonucudur. Denildiği 

gibi tabiat boşluk kaldırmıyor. 

Fetih'in her alanda başarısız ol

masına karşılık H A M A S hem so s 

yal refah ağı hem de askeri ce

nahtaki faaliyetleriyle Fetih 'in 

boş bıraktığı alanı dolduruyor ve 

halkın teveccühüne mazhar olu

yor. Arafat'ın yokluğu bu çıkışı 

daha da belirgin hale getirdi. 

Arafat karizmasıyla H A M A S  ve 

diğer İslami grupları dengeliyor

du. Abbas ise asgarisinden de 

mahrum. Aslında İsrail Abbas'a  

oynayarak ve Özerk Yönetimi ka

rizmadan yoksun bırakarak iste

meden de olsa H A M A S 'a  hizmet 

etti. Abbas iki yönden şanssız. 

Bir taraftan Arafat'ın karizma

sından yoksun, ikinci olarak onun 

geriye bıraktığı müzmin ve sakil 

sorunlarla da boğuşmak duru

munda.

Seçim lerden önce kamuoyu 

yoklamaları Fetih'in çok az bir 

farkla önde gittiğini ortaya koyu

yordu. Bunda elbette H A M A S  

üzerindeki uluslararası baskıların 

da payı vardı. H A M A S 'm  seçim le

ri kazanması ihtimaliyle alakalı 

olarak İsrail'den karmaşık sinyal

ler geliyordu. Bir taraftan HA- 

M A S 'ın  seçim lere katılm asına 

muhalefet ediyordu. Diğer taraf

tan da Şimon Peres gibiler ehlile

şir ihtimaliyle ona zeytin dalı 

uzatıyordu...

HAMAS'n Seçim Zaferi 
ve Meydan Okumalar

H A M A S kamuoyu yoklamalarını 

ve yoklamacılarını raksettiren ve 

zıplatan sonuçlar aldı. Ve El-Fe- 

tih'e seçimlerde fark attı. Bu öy

le bir fark ki, Fetih'in siyasi hari

tadan silinmesinden farksız. Fe-
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tih, Beytüllahim ve Doğu Kudüs 

dışında bir varlık gösteremedi. 

Beytüllahim 'in özel durumu dik

kate alındığında bu normal karşı

lanabilir. Doğu Kudüs'te ise İsrail 

H A M A S 'ın  seçim çalışm alarına 

izin vermedi. Bütün bunlar göz 

önüne alınıp değerlendirildiğin

de, H A M A S 'ın  aldığı seçim so 

nuçları tek kelime ile muhteşem. 

132 sandalyeden H A M A S  7 6  san

dalye elde etti. Fetih ise 4 0  yıllık 

tecrübe ve birikimine rağmen 43  

sandalyede kaldı. Halbuki anket

ler H A M A S 'ı Fetih'ten birkaç pu

an altta gösteriyordu. Dolayısıy

la sonuçlar sürpriz oldu ve bu 

kadarını da kimse beklemiyordu. 

D iğer sandalyeler ise; diğer 

gruplarla H ıristiyan kesim lere 

ayrılan kontenjanlar. H A M A S  ga 

libiyeti muhteşem ama ya seçim 

son ra sı?

Seçimin tozu dumanı dağıldı

ğında geride gerçekler kalıyor. 

Bunlara meydan okumalar da di

yebiliriz. Bazı gazetelerin yaptığı 

değerlendirmelerde ortaya koy

dukları gibi, seçim sonunda belir

sizlikler ortaya çıkarmıştır. Bu 

belirsizlikleri üç kategoride mü

talaa etmek mümkündür: İç da

irede Özerk Yönetim 'le m ünase

betlerin geleceği. Bu bağlamda. 

Fetih yanlılarıyla H A M A S  yanlıla

rı arasındaki sürtüşmeler de pek 

hayra alamet değil. İkinci kade

mede İsrail ile ilişkiler. Üçüncü 

kademede ise dünya ile ilişkiler. 

Bu içiçe dairelerin biri, ikisi veya 

hepsi H A M A S 'a  karşı blokaj ve 

abluka uygulayabilir. Bu durum

da önü kesilen H AM AS 'ın  seçim 

zaferi de bir işe yaramayabilir. 

Bu noktada çeşitli sinyaller geli

yor. Fetih ilk değerlendirmelerin

de programı görmeden ortak bir 

hüküm ete yanaşm ayacakların ı 

açıkladı. Fetih adına yapılan bazı 

açıklamalarda ise H AM AS 'ın  yü

züstü bırakılması gerektiğinden 

söz ediliyor. H A M A S  hükümeti 

kursa bile Fetih'in bürokrasisi ve 

atanm ışlarıyla  çalışm ak du ru

munda. Başta da Mahmud Abbas. 

İsrail'e rest çekemeyen Mahmud 

Abbas siyasi programını baltala

ması halinde yani ters düşmeleri 

halinde istifa edebileceği tehdi

dinde bulunuyor. 4  yıllığına seçi

len ve henüz bir yılını deviren 

Mahmud Abbas'ın  elinde büyük 

yetkiler bulunuyor. Zaten başba

kanlık makamını dış güçler A ra 

fat'a zorla kabul ettirmişlerdi. 

Arafat'tan sonra bu göreve seçi

len Abbas, güvenlik güçlerinin 

kontrolünü elinde bulunduruyor 

ve milli politika oluşturmakla m ü

kellef addediliyor.

Filistin'deki demokratik kaza

nımlar ve sonuçlar ABD 'ye  rağ

men meydana geldi. Sonuçlar 

Amerikan dayatması demokrasi

nin değil Filistin tarzı bir demok

rasi anlayışının ürünü. Nitekim, 

The Guardian yazarı Jonathan 

Steel, "Filistinlilerin demokratik 

tercihine saygı gösterilmeli" yo

rumunu yaptı. Steel, "B u  seçim 

aynı zamanda, Arap dünyasında 

demokrasiyi kurmaya yönelik ça

balarda kimsenin W ashington'a 

borcu olmadığını gösterm esi açı

sından da önemlidir. Seçim so 

nuçları, Filistin'de sivil toplumun 

bölgede başka hiçbir yerde olma

dığı kadar canlı olduğunun, Filis

tin siyasetinin de dışardan gelen 

baskılara karşın, zor durumdaki 

sıradan insanların sosyal ve eko

nomik talepleri eşliğinde, kendi 

dinamikleri olduğunun kanıtıdır" 

diye yazdı. H A M A S  başta AB  ol

mak üzere ABD  ve İsrail tarafın

dan te rö r ö rgü tü  olarak görül

mektedir. İsrail ve ABD, seçilme

si halinde H A M A S ile çalışmaya

caklarını önceden beyan etmiş

lerdi. Buna rağmen seçimlerin 

ardından H AM A S 'd an  behemehal 

Fetih çizgisine gelmesini istedi

ler. Condoleezza Rice, "B ir  elde 

siyaset diğer elde silah kabul edi

lemez. Bu münasebetle H AM AS 

ile ilgili tavrımız değişm eyecek

tir." açıklamasında bulundu. AB  

ise bürokrasisi ve hızlı karar al

madaki kusuru nedeniyle HA- 

M AS 'ın  seçilmesinin ardından he

nüz bağlayıcı bir karar alamadı.

H A M A S 'ın  seçim leri kazan

masının ardından örgütün başba

kan adayı olarak Mahmud Za- 

har'ın adı geçiyor. Zahar hükü

meti Fetih ile ortaklaşa kurmak 

istiyor, Fetih ise imtina ediyor. 

Fetih bu yolla zafer kazanan H A

M A S 'a  'haddini bildirmek' istiyor. 

Siyasi tecrübesi kıt ve yozlaşm ış 

Fetih bürokrasisi ile çalışmaya 

mecbur olduğundan en kötü ihti

malle fiyaskoya mahkum bir so 

nuç; en iyi ihtimalle de düşük ba

şarı grafiği bekleniyor. H AM AS
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sadece İsrail'in değil aynı zaman

da Fetih'in engellemeleriyle de 

karşı karşıya kalabilecektir. HA- 

M AS 'ın  yalnızlığını istismar ede

cek olan İsrail ise tek yanlı karar

lar alacak ve H A M A S 'ı köşeye sı

kıştırm aya çalışacaktır. Büyük 

ihtimalle de doğmadan öldürdü

ğü Yol Haritası'dan kurtulması

nın da faturasını H A M A S 'a  kese

cektir. Kaçam ak politikalarının 

bahanesi olarak H A M A S 'ı göste

recektir. Netanyahu 'nun HA- 

M AS 'ın  kazanm asının ardından 

ilk refleksi ekonomik ambargo ol

muştur.

Bununla birlikte, Am r Musa 

gibi H A M A S 'a  kredi açılmasını ve 

iktidarda iken değişeceğini uman 

ve söyleyen Arap yetkililer de 

var.

Latin Amerika-Ortadoğu Simetrisi

Ortadoğu'da genel ve yerel se

çimlerin favorisi İslami kesimler. 

Mısır'da llıvan-ı Müslimin yakla

şık 8 8  milletvekili ile oyların yüz

de 20 's in i almış oldu. İhvan se

çimlere normal bir parti ve adil 

şartlarda girm iş olsaydı elbette 

bu oran daha yüksek olacaktı. 

Sözgelimi Mehdi Akif 7 0  ülkede 

faaliyetlerinin bulunduğu ve bu 

itibarla dünyanın en güçlü hare

ketlerinden biri olduklarının altını 

çiziyor. Suudi Arabistan gibi ül

kelerde yapılan yerel seçimlerde 

de yine İslami kesimlerin adayla

rı başarılı oldu. Ürdün'de İslami 

Çalışma Cephesi, Fas'da Adalet 

ve Kalkınma Partisi de seçimlere 

kontrollü girmelerine ve bütün 

güçlerini seferber etmemelerine 

rağmen büyük başarı sağladılar. 

Frene bastıkları halde istedikleri

nin fevkinde başarı elde ettiler. 

İslami partiler Ortadoğu'da en 

güçlü tabana sahip partiler hüvi- 

yetindeler. Cezayir'de F IS ’in ya

saklanm asına rağm en Barışçı 

Toplum Hareketi de başarılı par-

Hamas’ın Başbakan adayı Mahmud Zehar

tiler arasında. Bütün bunlar; Or

tadoğu'da serbest ve adil seçim

ler yapılması halinde İslami ton

daki partilerin rakipsiz olduğunu 

göstermektedir. Bu itibarla, La

tin Amerika'nın solcuları gibi Or

tadoğu'nun İslamcıları da şimdi 

iktidara devrim yoluyla değil de 

sandık yoluyla gelmeyi yeğliyor

lar. Latin Amerika'nın solcuları 

ABD  hegemonyasını sandık üze

rinden kırdılar ve savuşturdular. 

Latin Amerika'da sadece iki ülke

de; Kolombiya ve Paraguay'da 

sağcı iktidarlar kaldı. Bir zam an

lar Şili'de Salvador Allende'ye 

tahammül edemeyen ABD  şimdi 

kıtayı elinden kaçırmış durumda. 

Ailende ile birlikte ‘tek çiçekle 

bahar olmaz' deniliyordu, şimdi 

Latin Amerika'nın tamamında çi

çek açtı hem de ABD 'n in  en güç

lü ve yeryüzünde rakipsiz bir ko

numda olduğu dönemde. Demek 

ki ABD 'n in  Latin dünyasında yı

kılması en güçlü olduğu dönemde 

mukadder imiş.

Bu zemin kaybından sonra 

alelacele Bush yönetimi Reagan 

dönemi Latin Amerika uzmanla

rını yeniden göreve çağırsa da 

nafile; durum değişmiyor. Aksine 

yangın daha da büyüyor. Dünya 

hegem onyası peşinde koşan 

ABD, 1823 Monroe Doktrini'nden 

beri arka bahçesi Latin Ameri

ka'dan sandık yoluyla kovuldu.

Doğu Avrupa ülkelerinin So v 

yet hegem onyasından kurtarıl

masına yardımcı olan ABD  şimdi 

Latin Am erika 'da SSC B 'n in  du

rumuna düşm üş durumda. Orta

doğu'da da süreç buna doğru ev

riliyor. A ske ri darbelerle ve 

Amerikan hegem onyası ile ka

derleri birbirine benzeyen Latin 

Amerika ile İslam dünyası çıkış 

noktalarında buluşm uş oluyor. 

Galiba küreselleşmenin A BD  he

gem onyasın ın  iki ayağı Latin 

Amerika ile Ortadoğu 'da kırıla

cak. S S C B  ve komünizmin A fga 

nistan ve Po lonya  ekseninde 

çökmesi gibi...

İslam dünyasında bu köhne- 

miş mevcut rejimler bir de alter

natif İslami hareketler var. Bun

lar gece gündüz gibi birbirlerini 

takip edecekler. Bu değişim süre

cinde ABD  İslami kesimlerle te

mas yollarını arıyor ama pek de 

başarılı değil. Zira bu arayış esa

sa müteallik değil, pragmatik ve 

dönemsel. İslami kesimler başarı

lı olduğunda veya denklemde bir 

denge olarak lazım olduklarında o 

vakit ABD  kapılarını çalıyor. Aksi 

taktirde arayıp sorduğu yok.

Gelinen noktada ise Amerika 

emrivakiyi kabul etmiş durumda. 

Neocon ekipten sayılan eski C IA 

Direktörü Jam es Woolsey iktidar 

dönüşümünü kabul etmeleri ha

linde İslami iktidarların önünde 

engel kalm ayacağını söylüyor. 

Galiba bir M ısır atasözünde oldu

ğu gibi bu süreçte ABD  Dimyat'a 

pirince giderken evdeki bulgur

dan olma durumuyla karşı karşı

ya. Hiç kimse vazgeçilmez ve 

ebedi değildir.
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KIZIL ŞAFAK 

LATİN AMERİKA'DA MI SÖKÜYOR?

Dilaver Demirağ

K
aranlığın en yoğun, en 

kesif olduğu ânın aynı 

zamanda, şafağa en 

yakın an olduğu yönün

de genel bir kanı vardır. ABD  he

gemonyasının militer saldırganlı

ğının dünyayı esir alma sürecin

de olduğu bir anda Latin Amerika 

ve İslam dünyasındaki başkaldırı 

bir başka seçeneğin mümkün ol

duğu yönünde üçüncü dünya de

nilen batı dışı dünyaya umut sa 

çıyor. Morales'i ve Chavez'i se 

lamlayanlardan biri de batı ege

menliğine kafa tutma çabasında

ki İran. Serm aye halihazırda İs

lam dünyasında ve Latin Am eri

ka'da esen neo-liberalizm karşıtı, 

batı dışı alternatiften son derece 

rahatsız, hatta Dünya Bankası ve 

IMF en önemli müşterilerini kay

betmenin rahatsızlığı içinde, çün

kü böyle devam ederse İMF iflas 

edecek gözüküyor.

Eduardo Galeno 'nun haklı 

şöhrete sahip Amerika kıtasının 

beyaz olmayan tarihini anlattığı 

kitabı Latin  Am erika 'n ın  Kesik 
Damarları bu kıtayı anlamak ba

kımından önemli bir kaynakçadır. 

Latin Amerika'nın yerli tarihinin 

beyazlar nedeni ile sürekliliğini 

kaybetmesi, kıtanın kan kaybet

mesi anlamında koyduğu başlıkta

durumu açıklar niteliktedir. Gale- 

no, bu kitabında bize, bu kıtanın 

insanlarının başına gelenleri ro

mansı bir tarih metni içinde su 

nar. Yüzyıllarca süren saldırıla

rın, istilaların, yağmaların bitme

yen tarihini, bu kıtanın insanları

nın belleklerine kazınm ış olan 

"yoksu lluk " ve "zenginliğin" çeli

şik birlikteliğini, gözlerim izin 

önüne serer. Türkiye'de çevirilen 

bu kitabın sunuş bölümünde 

"yoksulluğun Amerika'daki cina

yetleri gizlidir" der Galeno: "D iş 

lerini sıkarak acı çekmeğe alış

mış bulunan bu halkın tepesinde 

her yıl Hiroşima'daki gibi üç bom

ba patlar sessizce."

Yayg ın  deyim iyle burası 

ABD 'n in  arka bahçesi kabul edil

diğinden kıtanın çektiği acılarla 

ABD  arasındaki doğrudan bağ

lantı da net bellidir.

Bugünlerde bu kıta dünyaya 

'neler oluyor' sorusunu sorduru

yor herkese, çünkü ABD 'n in  arka 

bahçesinde ilk kez sosyal de

mokrat değil sosyalist anlamda 

sol yavaş yavaş kıtayı kızıla bo- 

yuyor ve ilk kez en alttakiler net 

olarak özne olmaya, kendi kimlik

leri ile olaya dahil olmaya başlı

yorlar. Doğal olarak herkes Bush 

nasıl olur da arka bahçenin kay

bedilmesine bu denli duyarsız ka

labilir sorusunu soruyor, kıtada 

neo-liberalizmin borusunun öt

mesi Brezilya ve Kolombiya'yı 

saym azsak akamete uğruyor. Bu 

anlamda kızıl cephede Lula bir 

delik açmış durumda.

Ancak, Latin Am erika'da Ve

nezüella ve Ş ili'den  çok, asıl 

önem ve değer taşıyan -tabi ba

na göre- Bolivya 'daki Morales ile 

Zapatistalar.

Çünkü her iki olgu da net ola

rak Latin Am erika'nın asli dina

miğini oluşturuyorlar, yani yerli 

halk. Zapatistalar post-modern 

bir gerilla hareketi olarak ilgi çe

kici olsa da M arcos'un söylemle-
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rinde benim açımdan yer yer mo

dern unsurlara rastlamak ola

naklı. Marcos ulus devleti neo-li- 

beralizme karşı savunmak gerek

tiğini vurgulayan birisi. Marcos 

ve Morales Negri ve Halloway'in 

başına çektiği otonomist yeni sol 

gibi düşünmüyor. İktidarı önem

siyor gibi, ancak yine de hakkını 

yememek lazım; EZLN  yani Za- 

patistalar klasik sol anlamda ikti

dar peşinde değiller, daha çok ik

tidarı asıl kaynağına yani yerli 

halk başta olmak üzere liberal 

demokrasinin dışarıda bıraktıkla

rına devretmek ve bu alamda ta

bana yaymak niyetindeler. Nite

kim D SF 'ye  de yansıyan bu du

rum sosyal foruma çatlak olarak 

yansıyor, Chavez patron Cas- 

tro 'nun  doğrultusunda D SF 'y i 

Caracas 'a  taşım aya uğraşıyor. 

Yani Sosyal Forum iktidar iste

yenler ile iktidar talep etmeyen

ler biçiminde bölünmüş gözükü

yor.

Sosya l Forum olgusunun STK 

ve radikal hareketler tabanını 

saym azsak, karşı küreselleşme 

hareketinin en geniş tabanı Hin

distan, Latin Amerika gibi üçün

cü dünya ülkelerindeki topraksız 

köylüler, yerliler ve yoksullar. Bu 

bakımdan hareket ile Latin Am e

rika arasında sadece yapıldığı 

yer babında değil bu anlamda da 

bağ var.

Bu bağlamda ben Chavez ve 

Morales'in kendisinden çok tem

sil ettiklerine yoğunlaşacağım . 

Ve Zapatistalar babında yeni bir 

sol anlayışın oluşmaya başladığı

nı ve bu solun dünyaya başka 

türlü bir alternatif sunacağını dü

şünüyorum.

Ama bu ateşli kıtanın geldiği 

mevcut durumu anlamak bakı

mından onun çektiği acılara ve 

neo-liberal küreselleşmenin kıta

da yol açtığı tahribata değinmek

te fayda var.

Kesilen Damarlar: 
Sömürgeciliğin Utanmaz Çağı

Avrupa'nın 15. yüzyılda başlayan 

dünyayı sömürgeleştirme süreci, 

Portekizli Prens Gemici Henrigu- 

e ile başlar. Kısa bir askerî sefer 

dışında gemiye hiç ayak basm a

mış olan bu adam, soylu bir prens 

olarak otoritesi, Isa Mezhebinin 
Ulu Efendisi olarak da gelirini, bi

linmeyen karanlık okyanusu A t

lantik'i ve Afrika'nın batı kıyıları

nın keşfini yönetmek için kullan

dı. Portekiz'in güney ucundaki 

tek liman kenti Sapres'te bulu

nan karargâhından sayısız sefer 

başlattı. Bu seferler sırasında, 

geçm işte astronom  Potolem 'in 

yaydığı bir efsaneyi, batı yönün

de çok uzaklara yelken açan ge

milerin dünyanın kenarından aşa

ğı düşeceği, güney yönünde iyice 

uzaklara seyir etmeyi göze alan

ların ise güneşin dik ışınlarıyla kı

zaracağı efsanesini yıktı.

Batılıların Am erika kıtasını 

tamamıyla sömürgeleştirme ça

baları, bütünüyle neredeyse boş 

bir toprağı işgal etme meselesi 

değildi, çünkü bu hadiseyle 

oldukça gelişm iş durum

daki Meksika ve Pe

ru 'nun Aztek ve İnka 

kültürleri de yok oldu.

Kızılderili ırkının kat

liamı ise, Batılıların 

tarihin sayfalarına at

tıkları yeni kara leke

lerdi. Elbette bu onla

rın yapmış oldukları ne 

ilk ne de son katliamdı.

Zira, bu katliamların ar

kasında kendisinden 

başkasını insan olarak 

görmemek yatm akta

dır. Bu zihniyetlerini, 

coğrafî bilgilerini içe

ren ve aslında zihni

yetlerinin bir 

haritası olan,

çizmiş oldukları coğrafî haritada 

görmek mümkündür.

İspanyollar, tarihleri boyunca 

Iber yarımadasında binbir zulme 

neden olmuşlardır. Reconquis- 

ta'nın ne olduğunu bilenler he

men anlayacaklardır; kendi azın

lıklarına uyguladıkları baskılar ve 

vahşet politikası ile Ispanya'yı 

bir şekilde yeniden "fethetmiş- 

lerdir". Kolonizasyon yıllarında, 

bütün büyük sömürgeci devletle

rin kendilerine göre birer koloni

zasyon politikaları ve bu politika

larını meşru kılacak fikirleri var

dı. İngiltere, "bütün dünya insan

larını özgür kılacağız" derken, 

Fransa da "bütün dünyaya mede

niyet getireceğiz" fikriyle yola 

çıkmaktaydı; ancak İspanya, 

" K u t s a l  
R o m a
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İm paratorluğu 'nun bize verdiği 

yetkiye dayanarak yeni keşfedil

miş kıtalara Katolik dinini getire

ceğiz" fikri altında kolonizasyo- 

na girişmişti. Unutmamak gere

kir ki, Latin Amerika çoğunlukla 

askeri bir biçimde, fethetme usu

lü ile ele geçirilmişti. Buralardaki 

Amerikan yerlileri, Kuzey Am eri

ka kıtasındakilere nazaran daha 

yüksek bir uygarlık seviyesine 

gelmiş olduklarından, kendilerini 

koruyabilecek güce sahiptiler -en 

azından onlar öyle düşünüyordu. 

Katolik kilisesi, herhalde mevcut 

olan en katı, en disiplinli ve hiye

rarşisi en karmaşık olan düzendi. 

İspanyol m onarşisi de İsabelle, 

Ferdinand gibi güçler tarafından 

yönetilm ekteydi; bunlar epey 

baskıcı yönetimlerdi: ancak yeni 

dünyaya giden İspanyolların ço

ğu ordu mensubu oldukları için 

ve yine en kati hiyerarşik düzen 

de ordularda olduğu için, kilise ve 

katı monarşik düzenin hiyerarşi

si ile birleşiyor ve çok katı bir yö

netim biçiminin oluşmasına se 

bebiyet veriyordu. İspanyollar'in 

yollarına çıkmış olan Maya, Az- 

tek ve İnka uygarlıkları, Kuzey 

Amerikalı kuzenleri kadar kolay 

bir şekilde batıya doğru itileme- 

mekte, bu kadar kolay pes etme

mekteydiler. Bu nedenle fetih sı

rasında büyük çatışmalar olmuş 

olsa da, özellikle Azteklerde 

mevcut olan "uzak  diyarlardan

gelecek, sakalları ve demir m iğ

feri olan beyaz adam, bir gün ül

kemizi yönetecek” gibi bir dini 

inanışa sahip olduklarından (da

ha çok Cortes'in yardımcılarının 

yazdıkları metinlerde böyle bah

sedilmektedir, yani gerçek olma

ması büyük olasılık) çok daha ko

lay ele geçirilebiliyorlardı. Yine 

de ele geçirilen yerlerin yöneti

mi, ufak çaplı da olsa tekrar yer

li halka veriliyordu.''
Kıtanın çileli tarihi elbette İs- 

panyollardan sonra da sürdü. 

Uzun süre ABD  egemenliğinde 

kalan kıta her zaman sol açısın

dan örneklik olacak özgün örnek

ler sergiledi. Son yıllarda ise kı

tada neo liberal rüzgarlar esm e

ye başlamıştı.

Amerika kıtasındaki 3 4  ülke 

4 -5  Kasım 'da, Arjantin'in Mar del 

Plata şehrinde yapılan 4. FTAA 

Zirvesi'nde, kıtanın tamamını - 

Küba hariç- serbest ticarete aça

cak büyük Washington projesinin 

kaderini belirlemek üzere bir 

araya geldi. 8 0 0  milyon nüfusu 

kapsayan Kıta-Amerika Serbest 

Ticaret Bölgesi (Free Trade Are- 

a of the Americas: FTAA) ortala

ma 14 trilyon dolar yıllık hasılat 

öngörüsüyle dünyanın en büyük 

serbest ticaret bloğunu oluştur

mayı am açlıyordu. Ancak 

1994 'ten beri devam eden m üza

kerelerde Güney Am erika'da böl

gesel bir ekonomik entegrasyon

süreci yaşayan Mercosur ülkele

ri (Brezilya, Arjantin, Uruguay, 

Paraguay) ve Venezüella anlaş

ma koşullarının "e ş it" olmadığı 

gerekçesiyle projeye muhalefet 

etti.

Neo-liberal politikalar yüzün

den yakın tarihte büyük ekono

mik çöküntüler yaşayan bu mu

halif ülkelerde peş peşe iktidara 

gelen sosyalist liderler, Chavez, 

Lula, Kirchner ve Vazguez seçim 

kam panyalarında FTAA  karşıtı 

propaganda yaparak oy topla

mışlardı. 2 0 0 4 'd e  M eksika 'da  

yapılan zirvede muhalif ülkelere, 

Karayip Topluluğu'nun da (Cari- 

com) katılmasıyla müzakerelerin 

tam am lanm ası için konulan 1 

Ocak 2 0 0 5  süre bitimi, imza ma

sasına gidilmeden geçildi. ABD  

ise daha adil bir anlaşma ortamı 

şekillendirmek yerine, Meksika- 

Kolombiya hattındaki sadık mer

kez sağ hükümetleri yanına ala

rak FTAA 'y ı parçalara ayıran bir 

dizi hamle yaptı. Muhalifleri dışa

rıda bırakan G-13 zirvesini topla

dı, burada ülkeler arası ikili tica

ret anlaşmalarının yanı sıra Orta 

Am erika 'da CAFTA  ve And Dağ

ları bölgesinde AFTA adlı yeni 

serbest ticaret bölgelerini m asa

ya getirdi. Bölgede marjinalize 

olan Bolivya 'yı tarafını seçmeye 

zorladı.

Uygulandığı on yıl içinde 

NAFTA, Meksika ve ABD 'de  isçi
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sınıfına ağır hasarlar verdi. Ucuz 

işgücü avantajını ele geçiren bir

çok şirket Meksika 'ya taşınarak 
Am erika’da 8 8 0  bin kişinin işsiz 

kalmasına yol açtı. Yeni bir iş bu

labilenler daha önce aldığının or

talama %  23 eksiğine evet de

mek durumunda kaldı. İşsizlik, 

ücretlerin dramatik bir şekilde 

düşmesini, emek standartlarının 

gerilemesini ve sendikaların eko

nomik yaşamdan tasfiyesini be

raberinde getirdi. Birçok sektör 

send ikasızlaştırıld ı. Ters akım 

olarak, ABD, Meksika'dan büyük 

bir illegal işçi göçü aldı. Bu beden 

emeğinin iyice ucuzlamasına yol 

açtı. Kamu hizmetleri NAFTA ül

kelerinin üçünde de geriledi. Ka- 

nada'da sağlık hizmetleri çökün

tüye uğradı.

Meksika ekonomisi ise peso- 

nun devalüasyonu ve eşzamanlı 

olarak sınırların serbest ticarete 

açılmasının kombine etkisiyle al

tüst oldu. ABD  mallarının pazar

lara hızla egemen olmasıyla gele

neksel esnaf ağır bir darbe yedi. 

2 0 0 0  yılına kadar yabancı ser

maye ile rekabet edemeyen 2 8  

bin küçük işletme iflas etti. 8 mil

yon aile orta sınıftan yoksulluğa 

düştü. Tarım alanında yerli üreti

ciler büyük gıda şirketleriyle re

kabet edemeyerek ezildi. 1,5 mil

yon çiftçi toprağını kaybetti. İs

tatistiklere göre 1 milyondan faz

la MeksikalI günlüğü 3,4 ABD  do

ları olan asgari ücretin altında 

çalışm ayı kabul etmişti. ABD - 

Meksika sınırı boyunca dizilen 

kirli endüstriler, geri dönüşü ol

mayan devasa bir ekolojik hasarı 

bütün karşı çıkışlara rağmen ar

tırarak sürdürüyor. K im yasal 

atıklar bu bölgelerde çalışan ço

ğu sigortasız isçilerde hepatitten 

sakat doğumlara uzanan sağlık 

sorunlarının belirmesine sebep 

oluyor.

M eksika 'n ın  A B D 'y le  derin 

ekonomik entegrasyona girmesi

bölgedeki birçok yoksul ülkeyi 

heveslendirm işti. Am a NAF- 

TA 'nın geride bıraktığı 10 yılın bi

lançosu, kıtanın geri kalanı için 

pek de parlak göstergeler sun

muyor. ABD 'n in  dayattığı Se r

best Ticaret projesinin ardındaki 

tüyler ürpertici gerçek, Haiti, Gu

atemala veya Brezilya'da, kuzey 

Meksika'dakinden de beter ko-

tı, serbest piyasa mekanizması

nın kullanılmaya başlam asıyla 

başta sağlık ve eğitim olmak üze

re kamu hizmetleri büyük bir 

erozyona uğradı, genel olarak 

toplumsal adaletsizlik en berbat 

noktaya erişti. Serbestleşen fi- 

nans sektörünün yabancı serm a

yenin de katıldığı kum arhane 

ekonomisine yöneldiği noktalar-

Diinya halihazırda batı ve diğerleri biçiminde ayrışmış bir halde. Bu bö“ 
lünme bütün üçüncü dünyada batı dışı siyasi arayışları güçlendiriyor, post 
modern kimlik siyasetinin etkileriyle birlikte düşünüldüğünde Latin Ame
rika tüm dünyada yerli sosyalizm ateşinin yanmasına ve moderniteyi dış
layan, batılı olmayan bir sol anlayışa yol açacak gibi.

şullarda, bırakın doları sentlerle 

çalışmaya hazır milyonlarca in

sanın bulunması. Buradan bakın

ca söz konusu modeller postmo

dern köle ticaretinden başka bir 

şey değil.

Latin Amerika ülkelerinin ço

ğu 70 'lerin diktatörlükleri ve sa 

vaşları sırasında Dünya Banka- 

sı'ndan yoksul çoğunluğun hiçbir 

zaman yararlanam adığı büyük 

krediler almıştı. Dem okrasiye 

geçtikten sonra bu borç yükün

den kurtulmak için IMF'nin şart 

koştuğu ekonom ik reformlar 

yapmak zorunda kaldılar. 80 'li 

yıllar boyunca Latin Amerika ül

kelerinin birçoğu Reagan-Thatc- 

her İkilisinin hazırladığı neolibe- 

ral reform paketini uygulayarak, 

yani pazarlarını ithal mallara açıp 

yerli endüstrileri yok etmek pa

hasına da olsa ithal olanı tükete

rek, kamu hizmetlerini özelleşti

rerek, finans sektöründeki devlet 

kontrolünü kaldırarak, vb. o tıl

sımlı ekonomik büyümeyi ger

çekleştirmeye çalıştı.

Ama sonuçlar çoğunda fela

ket oldu. İşsizlik ve yoksulluk art

da çıkan para krizleri, büyük top

lumsal sarsıntılar yaratan ekono

mik krizlere dönüştü. 1994'teki 

Meksika krizinden sonra 1999 'da 

Brezilya, 2 0 0 0  ve 2 0 0 2 'd e  A r

jantin ve Uruguay, Türkiye 'nin 

2001'de yaşadığına benzer eko

nomik çöküntüler geçirdi. Latin 

Amerika, 9 0 'lı yıllarda IM F 'ye  

borçlarının kendisinden fazla faiz 

ödemekle kalmayıp başladığı 

noktadan daha fazla borcun içine 

gömüldü.

Ekonomik tahribat, karşıtını 

tetikleyerek Latin Amerika'daki 

toplumsal hareketleri bir araya 

getirdi. İsçiler, kadınlar, Kızılderi

liler, çiftçiler, kilise, insan hakları 

gruplan, çevreciler ve üniversite 

gençliği uluslararası hareketler 

oluşturarak ve çokuluslu şirket

lerin kıtadaki globalizasyonuna 

karşı dinamik bir cephe kurdu. 

Via Campesina, CLOC gibi Latin 

Amerika ülkelerinin tümünde fa

aliyet gösteren koordinasyonlar 

enternasyonalist ajandanın taşı

yıcılığını üstlendi. A BD  ile kıta 

arasındaki Serbest Ticaret An 

laşması sürecini başından beri
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mercek altına alan bu organ izas

yonlar, alternatif zirveler ve da

ha önce denennnemiş yaratıcı ey

lemlerle muhalefet ederek büyü

yor.

Sözgelim i Brezilya'nın üç bü

yük toplumsal hareketi; işçi sen

dikaları konfederasyonu CUT, 

kırsal kesimde ekonomik adalet 

arayan M ST  (Topraksızlar Hare

keti) ve kurtuluş teolojisine bağlı 

kiliseler 2001 'de 10 milyon kişi

nin oy kullandığı bir referandum 

düzenlemiş, FTAA yüzde 9 8  ora

nında reddedilmişti. Topraksızlar 

bugün kıtanın tümüne yayılmış, 

kooperatifleşmeye ve pazara al

ternatif tarım ürünleri sunmaya 

başlam ış durumda.2

Yerli Sol

Zapatista lar dayandıkları yerli 

taban nedeniyle farklı bir yere 

oturuyor. İlk kez tamamen yerli 

taban üzerine oturan bir toplum

sal hareket Latin Am erika 'da  

farklı bir pencere açıyor. Şu sıra

lar EZLN  yani Zapatistalar "ö te 

ki kam panya" adı ile yukardan 

aşağıya doğru ittifaklar üzerin

den yürüyen taban odaklı katı

lımcı bir siyaset tarzına odaklan

mış haldeler. Neo-liberal politika

lara karşı yerli hakları, toplumsal 

eşitlik ve- adalet mücadelesi ve

ren Zapatistalar, 'alternatif bir 

proje' öneriyor. Alternatif proje

nin ayrıntıları henüz ayrıntılarıy

la açıklanmış değil. Ancak, M ar

cos barışçı yollarla ulusal bir sol 

hareket yaratmak istiyor. Zapa

tistalar, altı ay önce silahlı müca

deleyi bırakarak siyasi hayata 

katılacaklarını açıklamışlardı. Bu 

bakımdan açıkçası kıta tarihi açı

sından çok farklı bir politik duruş 

EZLN 'n in  duruşu. XVI. yüzyılın 

başlarında Meksika 'dan Arjan

tin 'in  güneyindeki Patagonya  

bölgesine kadar uzanan geniş 

topraklarda kurulu ve merkezi

Cuzco olan tek bir imparatorluk 

sınırları içinde en az 100 milyon 

yerli yaşıyordu. İspanyollar Bo 

livya'daki Potosi şehrine ağırlık 

vererek burayı XVII. yüzyılın ba

şında Güney Amerika'nın en bü

yük şehri yaptılar. Bir buçuk asır 

içinde Amerika yerlilerinden yak

laşık 7 0  milyon insan başta İs

panyollar olmak üzere, Portekiz

liler, HollandalIlar, Fransızlar, ve 

İngilizler tarafından katledildi. 

Ölenlerin malları ve hatta hayat

ta kalan yerlilerin arazileri elle

rinden alınarak koskoca kıta sö 

mürgeleştirildi ve kendileri de 

topraklarından çıkarıldılar. Bura

lara çalıştırılmak üzere Afrika kı

tasının batı sahillerinde yaşayan 

milyonlarca insan köleleştirilerek 

getirildi. Tüccarların ellerine dü

şen köleler hayvana dahi layık 

görülmeyen şartlarda Amerika 

kıtasında taşınm aya başlandı. 

Yarısının henüz toplama noktala

rında iken veya Atlas Okyanu- 

su 'nu geçerken öldükleri ve bun

ların cesetlerinin okyanusa atıl

dığı bilinmektedir. Batılı kaynak

lar XVI. yüzyılın ilk yıllarından 

XIX. yüzyılın başına kadar 2 0  

milyon ile 50  milyon arasında 

değişen Afrikalı'nm Amerika kı

tasına götürülmek üzere köleleş- 

tirildiğini, bunların yarısına yakı

nın ise taşıma esnasında öldüğü

nü itiraf etmektedirler.

İşte bu acı tarih bakımından 

olaya baktığımızda ve buna Hun- 

tington 'un medeniyetler çatış

masında Orta ve Güney Am eri

ka'yı batı ve diğerleri kapsam ın

da "diğerleri" arasına soktuğunu 

düşündüğümüzde EZLN ve Mora- 

les'in seçilmesi çok önemli bir ol

gudur. İlk kez batı dışı bir alter

natif fikri İslam dünyası dışında 

güç kazanıyor ve bir halk kendi 

kültürel, medeniyetsel çizgisine 

sahip çıkıyor. Nitekim bu kıtanın 

asıl sahipleri olmasına karşılık 

yıllardır üçüncü sınıf insan mu

amelesi görenler ilk kez kendi ka

derlerine hükmetmek istedikleri

ni açıkça ve net olarak gösteri

yorlar. Marcos'un söylemlerinde

ki müphem noktaları bırakırsak, 

EZLN  bir ilki daha temsil ediyor 

yerli ve Anarşizan bir sol. Bu ba

kımdan Patron Castro, Chavez 

aracılığıyla beyaz sol anlayışını 

kıtaya yaym aya uğraşsa da kıta 

kendi kederine el koyuyor. Ve 

eğer EZLN Meksika da bir taban 

devrimini gerçekleştirebilirse La

tin Am erika'da devletçi olmayan, 

Animizm, Panteizm ve Hıristi

yanlığın sentezlemelerinden olu

şan yerli bir sol oluşacak. Bunun 
rüzgarları ise tüm dünyayı titre
tir.

Dünya halihazırda batı ve di

ğerleri biçiminde ayrışm ış bir 

halde. Bu bölünme bütün üçüncü 

dünyada batı dışı siyasi arayışla

rı güçlendiriyor, post modern 

kimlik siyasetinin etkileriyle bir

likte düşünüldüğünde Latin Ame

rika tüm dünyada yerli sosyalizm  

ateşinin yanmasına ve moderni- 

teyi dışlayan, batılı olmayan bir 

sol anlayışa yol açacak gibi. Ill( 
kez batı için son, olay ufkunda 
gözüküyor. Her medeniyet gibi 
Batı medeniyeti de yarattığı tüm 
acılarla birlikte tarih mezarlığına 
doğru ağır adımlarla ilerliyor. An

cak bu aynı zamanda bir dünya 

savaşına da yol açacak, çünkü 
kapitalizm sahneyi kendiliğinden 
terk etmeyecek, Bush ve İsrail 
bu savaşın öznesi olarak Hun- 
tington'u doğrulayacak ve dün
yayı ateşe atacaklar. Ama bu on

ların da sonu olacak. Acılı olacak 

ama güzel günler göreceğiz.

Notlar:
1. Ekşi Sözlük, Güney Amerika, 

sozluk.sourti mes.org/ 
show.asp?t= guney+amerika

2. Erdir Zat, Latin Amerika'da Neo- 
liberalizmin Tökezleyişi, BİA Ha
ber Merkezi 27/12/2005
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erkezi İngiltere'de bu
lunan "Yeryüzü  Dok- 
torla rı"n ın  {D octo rs  
Worldwide) aktif yö 

neticisi Kani Torun, geçen yıl 
Kongo 'ya  yaptıkları tıbbi yardım 
faaliyeti hakkında Umran'\n Tem- 
nnuz-2005 sayısında Kongo'nun 
Unutulm uş Müslümanları başlıklı 
bir yazı yazmıştı. Önceki ay, Yer
yüzü Doktorları Kongo için kur
ban o rgan izasyonu  düzenledi. 
Bayram  sonrası Türkiye 'ye gelen 
Kani Torun 'la kurban kampanya
sını ve sonuçlarını Tekin öztürk 
sizler için konuştu:

- Kâni Bey, geçen yıl Kon
go'ya g itm iş ve oraya tıbb i yar
dımda bulunmuştunuz. Son o la
rak kurban kampanyası yaptınız. 
Nasıl geç ti bu kampanya? K atı
lım beklediğiniz kadar oldu mu?

- Yeryüzü Doktorları olarak 
geçen yıl Kongo 'ya tıbbî yardım 
ve gıda yardımı yaptık. Kurban 
kam panyasını da gıda yardımı 
kapsamı içinde başlattık. Aslında 
biz kurban için biraz geç karar 
verdik. Erken planlasak çok daha 
iyi sonuç alabilirdik.
Aralık başında İn
g iltere 'deki bir 
M üslüm an vakıf 
bizi aradı; orada 
faaliyet yaptığı
mızı bildikleri 
için kurban

KÂNI TORUN:

“Yeryüzü Doktorları Kongo’da 14.000 

Aileye Kurban Eti Dağıttı.”

Konuşan: Tekin Öziürk

kampanyalarına Kongo 'yu  da da
hil edebileceklerini söylediler. 
Kurban fiyatları hakkında fikir 
edinmek istediler. Biz de Kon
go'daki yerel kuruluşlara sorduk; 
yaklaşık 5 0  dolara küçükbaş 
hayvan alınabileceğini öğrendik. 
Bunun üzerine Türkiye 'den de 
Kongo 'ya kurban yardımı sağla
mak için faaliyete geçtik.

- 5 0  dolar gerçekten çok cüz'î 
b ir rakam !

- Tabi, Türkiye'den bakın
ca durum farklı. Ama Kon
go'da herhangi bir faaliyeti 
yürütmek için oraya önce

den para gönderm elisin iz. 
Mesela hayvanları alıp rezerv 

etmelisiniz; zira o insanların 
bunu yapabilecek 

güçleri yok. Ger
çekten dünyanın 
en fakir ülkesinde 
çalışıyoruz. Onla
ra, hemen kendi 
m a h su p la r ım ız 

dan bir miktar 
para gönder

dik. Doğru
su o kadar 
büyük ra
kamlar bek
lemiyorduk. 

T ü r k i y e  
basının
da, sağ

olsun, hocalarımız, yazarlarım ız 
kampanyayı duyurunca büyük bir 
patlama oldu; bunun üzerine ora
ya takviye para gönderdik. Bay
ram süresince vacip kurbanlar 
kesilmesi gerektiği için, 30  Ara- 
lık'tan sonra vacip kurban değil, 
sadaka veya adak kurban istedik. 
Frene bastığımızda sayı 1000 'i 
geçmişti; sonunda 2 7 0 0 'e  ulaştı. 
Bunun vacip olan yaklaşık 2 0 0 0  
tanesini ilk üç günde kestik.

- Kabaca kaç aileye kaç kilo 
kurban e ti ulaştırıldı?

- Oradaki hayvanların et ka
pasiteleri çok düşük. Hayvan ba
şına 15 kilo kadar filan. Bir kurba
nı yedi aileye dağıttılar. Böylece 
kurban bayramında 14 bin ailenin 
evine et girdi. Ayrıca 7 0 0 'ü  de 
sadaka olduğundan yavaş yavaş 
kesiliyor.

- Kurbanları sadece Müslü
manların yaşadığı Katanga bö l
gesinde m i kestin iz?

- Hayır, tek yerde kesmedik. 
Başta, kurbanları daha önceden 
de çalıştığımız Katanga eyaleti 
için düşündük. Orada birlikte ça
lıştığım ız Müslüm anların yerel 
bir yardım kuruluşu var; ayrıca 
Islâm Gelişme Merkezi adında, 
camileri yöneten bağım sız bir 
oluşum da var, Katanga'da Müs- 
lümanlar nüfusun % 10 'unu  oluş
turuyor, Bizdeki Diyanet benzeri
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devlet tarafından atanm ış ku
rumlan filan yok; kendi organi
zasyonlarını yapıyorlar. Ortak bir 
otoriteleri var: national imam  ya
ni millî İmam diyorlar; başkent 
Kinshasa 'da bulunuyor. Daha ön
ceden irtibatımız olduğu için kur
banların bir kısmını da Kinsha- 
sa ’da kestik; orada da epey bir 
Müslüman var. Ayrıca Goma eya
letine, Kananga 'ya  gönderdik. 
Lumumbashi'de, Kolwezi'de ve 
değişik yerlerde de kestik. Ve et
leri Müslüman ve Müslüman ol
mayan gerçekten aç olan yerel 
halka dağıtıldı.

'  2 7 0 0  kurbanm tamamı Tür
kiye'den mi? Yoksa Avrupa Müs- 
lümanlanndan da var mı?

- Tamamı Türkiye'den. Ayrı
ca, İngiltere'deki sözünü ettiğim 
Müslüman vakıf bayramdan son
ra bizimle temas kurdu ve sada
ka olarak 5 0  kurban gönderdi. 
Gönderdiğim iz kurbanların sa 
hiplerinin listesini, vekalet liste
sini her yere gönderdik.

-  Peki, Kongo Müslümanları 
bu yardımı nasıl karşıladılar?  
Tepkileri nasıl oldu?

-1 0 0 0  rakamına ulaşınca ora
daki yerel vakfın yöneticisi Cibril 
Beyle konuştum . Telefonda 
"1 0 0 0 'e  ulaştık" deyince öyle de
rinden bir "elhamdülillah" dedi 

ki... Türkiye 'de  organ izasyonu  
yürüten arkadaşlara: 'keşke siz 
bu insanların minnettarlığını bil
seniz ' dedim. Bana gönderdiği e- 
mailde şöyle yazıyor: "Sizin Kon
go'da yaptığmız kurban yardımı 
bomba etkisi yaptı. Bütün halk ve 
gençlik nezdinde Müslümanların 
itibarı arttı."  Şunu söyleyeyim; 
Kongo 'da Hıristiyanlık öyle köklü 
değil. Müslümanlar popüler hale 
gelirse insanların Müslüman ol
ması çok kolay. Çünkü onlara 
"s iz  H ıristiyansınız" denmiş ama 
Hıristiyanlık hakkında bir bilgileri 
yok; geleneksel pagan inançlarını 
Hıristiyanlık adı altında sürdürü

yorlar. İslâm ise bu toprakların 
dini; sunulduğunda kabul etmele
ri zor olmuyor. Burada Kur'an

Kursları çok etkili. Hiç mescid ol
mayan yerlerde bile Kur'an Kur
su var elhamdülillah. Biz onlara 
so sya l yardım  götürüyoruz. 
Kur'an kursu hizmetini de İslâmî 
Gelişme Merkezi yapıyor. Tabi ki
şisel düzeyde de vesile oluyoruz. 
Kurumsal olarak ise tıbbi yardım 
yapıyoruz. Bunlar gerçekten ora
da Müslümanların popülaritesini 
artırıyor.

'  Kongo halkının Bat ıhlara ba
kışı nasıl?

- Kongo 'da 1960 olaylarından 
dolayı Batı'ya ciddî bir öfke var. 
Kongo bağımsızlığını kazandık
tan sonra, Afrika'nın ünlü liderle

rinden, milliyetçi ve sosyalist gö
rüşe sahip Lumumba, Batı sö 
mürgeciliğine karşı çıkmış, fakat 
C IA ve Belçika istihbaratı birlikte 
çalışıp onu devirmişlerdi. Bunu 
Kongolular çok iyi biliyorlar. Ve 
bugünün dünyasında İslâm ve 
Müslümanlar Batı'nm hedefi hali
ne geldiğinden insanlar tabi- 

i olarak kendilerini İslâm 'a daha 
yakın hissediyorlar. Bu bir ölçüde 
Güney Am erika 'da da sözkonusu. 
A B D 'ye  tek muhalefet İslâm ol
duğu için ilgi uyandırıyor. Ama 
Afrika insanı İslâm 'a daha yakın. 
Orada Müslümanlar çok sayıda 
cami açmışlar, camileri yoksa ev
lerde namaz kılıyorlar. Bakıyor
sunuz 5-10 bin nüfuslu kasabada 
100 -200  aile birlikte Kur'an Kur
su açmışlar. Müslümanların dağı
nık olması aslında tebliğ için de 
avantaj.

- Burada kurban faaliyeti, tıb 
b î yardım, gıda yardımı g ib i infak  
çabalarının bereketin i görüyoruz  
b ir bakıma. İnfak, beraberinde  
kendiliğ inden teb liğ i de g e tir i
yor...

- Tabi insanlara gidip m isyo
ner gibi din propagandası yap
mak iş değil. Onlar tıbbî yardıma, 
gıda yardımına muhtaç. Bir şekil
de ellerinden tutulmalı. Sosyal 
yardımda bulunan kurumlar halk 
üzerinde dinî etki de uyandırıyor. 
Katolik kilisesi bunu iyi bildiğin
den Afrika 'ya yardıma büyük pa

ra ayırıyor. Şimdi Evanjelikler de 
Afrika 'ya girdi. Bunlar karşısında 
M üslüm anlar sahipsiz; ama o 

toplumun parçası oldukları için 
güçlüler. Çünkü o toprağın ço
cukları; dışarıdan gelme değiller. 
Bu yüzden, oradaki yerli Müslü
manları güçlendirmek daha bü
yük etki uyandırıyor.

- Bundan sonra ne g ibi yardım  
planlarınız var?

- Biz tıbbî yardıma devam edi
yoruz. Katanga'nın kuzeyinde bir 
eşkıya hareketi var; pek çok in
san güneye göç etmiş, yiyecekle
ri yok, onlara yardım edeceğiz. 
Ayrıca tıbbî yardımın ulaşmadığı 
kasabalar var; en yakın hastane 
8 0  km. uzaklıkta. Bize 8 0  km. 
çok kısa gelebilir; oysa Afrika'da 

normal bir havada bile arabayla 
iki saat sürer, yağmurlu mevsim
de ise bu dört saate çıkar. Ama 
insanların paraları olmadığı için o 
yolu yürüyorlar, başka çareleri 
yok. O bölgelerde ana ve çocuk 
sağlığı merkezleri açma projemiz 
var, inşallah. Bunun dışında Pa
kistan'da çalışmalar yapıyoruz. 
Nljer'de açlık var; ciddî sağlık so 
runları var; anne ölümlerinin dün
yada en yüksek olduğu birkaç ül
keden biri. Dolayısıyla ana-çocuk 

sağlığı merkezleri açmak, anne 
ve çocuk ölümlerini asgarîye in
dirmek büyük bir hizmet olacak. 
Ayrıca Slerra-Leone'de yerle bir 

edilmiş bir hastaneyi restore ça
lışmamız bitti. Orada da yerel 
Müslümanlarla işbirliği yaparak 
yeni projeler yapmayı umuyoruz.

- Bağış yapmak isteyen oku
yucularım ız size nasıl u laşabilir
le r?

- Şu an Nijer için ayrı bir hesap 
numarası açılmadı. Zira proje net
leşmeden, ortaya somut bir şey 
koymadan insanlardan para iste
miyoruz. Ama Kongo ve Pakistan 
hesaplarına yardım edebilirler.

Yeryüzü Doktorları 

Türkiye irtibat telefonları: 

(0212) 588  25  45  ve 

(0533) 668  09  11 

yyyvvy.yeryuzucloktorlari.org
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•  ran nük leer program ın ı 

I  terk etmek için baskı altın- 

I da tutuluyor. Tel Av iv ve

*  W ash ington bunun arka

sında duruyor. Londra da İkiliye 

katıldı. Paris ve Berlin ise, diğer 

bazı batılı başkentlerde olduğu 

gibi İran hakkındaki kaygıları 

yüzünden buna destek ve riyor

lar.

Barışçıl Gayeler

Mevcut İran yönetim i, -1957 'de 

A B D  yanlısı İran Kralı Rıza Şah 

Pehlevi ile A B D  yönetim i ara

sındaki bir anlaşm a gereğince 

başlayan- nükleer program ının 

barışçıl gaye ler için olduğunu 

sarahaten ortaya koydu. İran 

nükleer zenginleştirm eyi, ken

disinin de im zalayıcısı olduğu 

NPT(Nucleer Non-Proliferation

NÜKLEER SİLAH TARTIŞMASI:
NEDEN İSRAİL DEĞİL DE İRAN?

Chandra Muzaffer 
Tür İlçesi: Hacı Kaya

Treaty- Nükleer Güçlerin A za l

tılması An laşm ası) kapsam ında 

verilen m üsaadeye göre yap 

maktadır. Ayrıca Tahran yöne

timi 2 0 0 2 'd e n  beri IA E A  (The

İnternetional A tom ic  E ne rgy  

A gency/  U lu s la ra ra s ı A tom  

Enerjisi AjansO 'nın say ısız  tef

tişlerine de m üsaade etti. Bu 

teftişler Tahran 'ın, nükleer s i

lah üretm ek için herhangi bir 

g irişim de bulunm adığın ı g ö s 

terdi. Üstelik başta büyük İran 

lideri Ayetullah Ali El-Ham aney 

ve bir çok hüküm et üyelerinin 

son yıllarda o rtaya  koyduğu  

üzere nükleer silahlar İslam 'ın 

temel öğretisine ters düşm ek

tedir. Çünkü bu silahlar m asum  

siv illeri ö ldürm ekte, ge lecek 

nesillerin sağlığ ına  zarar ve r

mekte ve çevreyi tahrip etm ek

tedir.

Şu da aynı derecede önem 

lidir ki, lA EA 'n m  genel d irektö

rü M uham m ed E l-Ba radey  3 

Ekim 2 0 0 4 't e  şunu açıkça ifade 

etti: "İran  he rhang i b ir  n ü lile e r  
silah p rog ram ına  sahip değild ir, 
faka t ben şahsen bütün gerçek
le r aydınlığa kavuşm adan sonu
ca varm a noktasında acele e t
m iyorum . Ş im d ilik  yakın teh like  
olarak ad landırılab ilecek b ir  du
rum  görm üyorum . İran 'da h iç
b ir nük leer s ilah  p rog ram ı gör
medim. Gördüğüm  şey, İran 'ın  
nük leer zeng in leş tirm e  tekno 
lo jis ine  u laşm a g a y re t id ir  ve
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İran hangi sev iyede olduğunu  
o rta ya  koym am al<tadır. Dolayı
sıyla, a lte rn a t if  yo lla ra  başvur
m ayı düşünm eden önce p o lit ik  
ve d ip lo m a tik  a raç la rı ku llan 
m a lıy ız ."

Bununla birlikte yaklaşık bir 

yıl sonra, yan i 2 4  Eylül 

2 0 0 5 'te ,  IA E A  Yöneticiler Ku

rulu, NPT 'n in  (Nükleer Yayılm a-

kek i'n i u ranyum  hexa flo rid 'e  

dö nü ştü rm e  işlem in i İs fa 

han 'daki te sislerinde  yeniden 

ba şla tm ası, her m illete sivil 

am açlar için yakıt devresi ele

m entlerini elde etme hakkını 

garantileyen NPT  çerçevesi da

hilindedir. Her halükarda bu ak- 

tivite IA E A  m üfettişlerinin de

netlem eleri a ltında yü rü tü l-

İsrail, Ortadoğu'da nükleer silahlara sahip tek ülkedir. İsrail'in, içe
risinde 200 kadar nükleer başlıklı silahın tahmin edildiği gizli nükle
er programı hiçbir şekilde teftiş konusu edilmedi. IAEA İsrail'in nük
leer silah programını inceleme girişiminde bulunmadı. IAEA içerisin
de açığa vurulmayan anlayış, İsrail'in güvenliğini korumak için nük
leer silahlara sahip olma kutsal hakkına sahip olmasıdır.

nm Önlenm esi An laşm ası) şa rt

larına uym ayacak şekilde kusur 

ve kaçaklar do layısıy la  İran 'ı 

eleştiren bir kararı kabul etti ve 

İsfahan 'dak i tesislerdeki uran

yum  dönüştürm e işlemini yeni

den durdurm a çağrısında bu

lundu. Ayn ı kararla İran, A v ru 

pa Birliği üçlüsü ile, yani İngil

tere, F ran sa  ve A lm anya  ile 

nükleer konuda m üzakerelere 

tekrar geri dönm esi konusunda 

ikaz edildi. " İr a n 'ın  -nükleer 

program ının tam am en barışçıl 

gayelere m ünhasır olduğu ko

nusunda güven siz lik " olduğunu 

varsayan  IA E A  kararı, aynı za 

manda bu program ın Güvenlik 

Konsey i 'nin yetki alanı içinde 

kaldığını da ima etmektedir. Bu 

da bazı yaptırım lara m aruz bı

rakılmak üzere ilerde B irleşm iş 

M illetler Güvenlik Kon sey i'n e  

götürülebileceği anlam ına gel

mektedir..

İran, bu kararı reddetti. İran 

N PT 'y i veya bu konuyla ilgili di

ğer protokolleri hiçbir şekilde 

ihlal etm ediğini ısrarla vu rgu la 

maktadır. İran 'ın  uranyum  sarı-

mektedir. İran, üç Avrupa  B iri

liği ülkesiyle bu konuda m üza

kerelere yeniden başlam ak için 

hazırdır. Ancak nükleer zeng in 

leştirm e program ının tam am en 

ask ıya  alınm ası veya terk edil

m esi talebini kabul etm eyecek

tir. Barışçıl am açlarla nükleer 

program lara sahip diğer ülkele

re bu hak tanındığına göre İran 

NPT  altındaki bu haktan niçin 

m ahrum  bırakılmak istenm ek

tedir. İran liderleri, bu konuda 

İran 'ın  neden ayrım cılığa tabi 

tutulduğunu ve neden bu hak

kın dışında tutu lduğunu s o r 

maktadır.

Mutlak Güvenlik

C evap  açık; İsra il neden iy le  

İran 'a  ayrım cılık yapılmaktadır. 

Daha üç yıl öncesinden İsrail 

başbakanı Ariel Şaron, İran 'a  

karşı a skerî bir harekatı sa vu 

nuyordu. 5 Kasım  2 0 0 2  tarihli 

İngiliz gazetesi Tfıe Guardian  
onun şöyle  dediğini akta rıyo r

du, "B ir le ş ik  Devletler ve İngil

tere 'nin, Irak 'a  karşı sa ldırıları

nı tam am lar tam am lam az 

İran 'a  yönelm elidirler".

O rtadoğu 'da  İsra il'in  Filistin 

ve diğer Arap  toprakların ı işga

line karşı çıkan ve aynı zam an

da Filistinlilere ve Arap  özgü r

lük savaşçılarına  makul yardım  

teklifinde bulunan herhangi bir 

ülkenin nükleer silah geliştirm e 

kapasitesine sahip  olm am asını 

sağlam aya azm ettiğinden beri 

İsrail, İran 'ı hedef haline getir

m iş bu lunm aktad ır. 1981 'de 

Irak 'ın O sirak 'tak i nükleer reak

törünü yıkm ak için yapılan tek 

yanlı saldırının da nedeni bu idi.

Şü p h e s iz  O rta d o ğu 'd a  bir 

ülke hiçbir nükleer program a 

sahip olm asa bile, birazcık ba

ğım sızlık yanlısı ise; İsra il'in  ro

lüne veya B irleşik Devletler'in 

bölgesel ve küresel hegem on

yasına  m uvafakat etm iyorsa, 

bu Tel A v iv 'in  nefretine maruz 

kalm ak için yeterli sebeptir. 

Özellikle son başkan Hafız Esad 

yönetim indeki Su r iye 'd e n  bu 

bağlam da söz  edilebilir. Benzer 

şekilde, İsrail'i, A rap  toprakları

nı zorla ga sp  ve ilhak eden ve 

Arap  halklarını tahliye edip on

ların vatandaşlık  haklarını elle

rinden alan bir m ütecaviz ola

rak addeden Lübnan 'daki H iz

bullah, Filistin 'deki Ham as gibi 

popüler halka yakın hareketler, 

İsra il'in gözünde ne pahasına 

olursa olsun yok edilmesi ve or

tadan ka ld ırılm ası gereken 

ölümcül düşm anlardır. İsrail'in 

karşısında yer alan bu ülkeler 

ve hareketler kuvvetten düşü

rüldükleri ve âciz bırakıldıkları 

takdirde İsrail em niyette ve gü 

venlikte olacaktır.

Farklı bir dille ifade edecek 

olursak; İsra il'in  1 9 4 8 'd e  kurul

m asından beri İsrail yönetim i

nin gözden kaçırılan düşünce le

rinden biri, ülkenin tam ve m ut

lak güvenliğine sahip olmaktır. 

Güvenliğini tehdit eden en kü
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çük bir im aya dahi m üsam aha 

etmeyecektir. Tam  ve mutlak 

güvenliğe u laşm ak için tepeden 

tırnağa silahlanm ış bulunm ak

tadır. İsrail, çok iyi bilindiği gibi 

O rtadoğu 'da  nükleer silahlara 

sahip tek ülkedir. Esa sında  İs 

rail'in, içe ris inde  2 0 0  kadar 

nükleer başlıklı silahın tahm in 

edildiği gizil nükleer program ı 

h içbir şek ilde  te ftiş konusu  

edilmedi. IA E A  İsra il'in  nükleer 

silah program ını inceleme giri

şim inde bulunmadı. Zekice  g iz 

lenmiş nükleer operasyon ların 

dan dolayı Tel A v iv 'i suçlu bul

m aya cüret dahi edememekte. 

IA E A  içerisinde açığa vuru lm a

yan anlayış, İsra il'in  kendi gü

venliğini korum ak için nükleer 

silahlara sahip olma kutsal hak

kına sahip olmasıdır.

İsrail'in kendini güvenli h is

setm esi için sadece nükleer si

lahları tasarlanm ış değildir. İs 

rail silahlı kuvvetleri O rtado

ğu 'dak i d iğer a ske rî güçlerin 

toplam ından çok daha güçlü 

durumdadır. İsrail bölgede çok 

daha sofistike ve güncel silah

lara sahiptir. Elbetteki bundan 

daha da önem lisi dünyanın çok 

daha korkunç a skerî gücü Am e

rika Birleşik Devletleri tarafın

dan korunm akta olmasıdır. Ob

jektif bir bakış açısıy la  ifade 

edersek; O rtadoğu 'da  hiçbir ül

ke veya ülkeler topuluğu İsra 

il'in üstün aske rî gücüyle m üca

dele edecek poz isyona  sahip 

değildir.

Bugün İsrail kendi güvenli

ğini ve kendi bekasını, zapt edi

lemez askerî üstün lüğünü daimi 

kılmakla eşit görm ektedir. B a ş

ka bir ifadeyle; kendisini tam 

bir güven likte  h issedebilm esi 

için mutlak hâkim  olma zorun

luluğu duym aktadır. H egem on

yacı güç milli güvenlikle eş an

lamlı olunca, kaçınılm az olarak 

İsra il'in  kom şu ları kendilerini

korkuda ve sindirilm iş h issede

ceklerdir.

Bu da belki de İsrail yöneti

minin tam istediği şeydir. O rta

doğu 'daki yönetim lerin İsra il'in 

gücü tarafından sersem leştir i

lip felç edilmesi oranında Tel 

A v iv 'in  bölge üzerindeki hege- 

monik iradesini kabul ettirmesi 

daha kolay olacaktır. Bu anlam 

da İsra il 'in  poz isyonu , batılı 

patronları ve koruyucuların ın- 

kinden biraz farklıdır. Nitekim 

onlar, İsra il'in  bu hegem onik 

güvenlik kavram ının yakın kom 

şuları içerisinde bir korku o luş

turduğu gerçeğini reddetmekte 

ve İran 'ın  -daha önceden de 

Ira k 'ın - nükleer p rog ram la ra  

yönelmelerinin, pekâlâ İsrail'in 

kitle imha gücündeki nükleer ve 

askerî varlığına karşı bir cevap 

olabileceği düşüncesin i kabul 

etmek istememektedirler.

Adalet Aldatmacası

Şa ye t B a t ı 'd a  güç m erkezleri 

İsra il ve onun hegem onyac ı 

güven lik  fikri üzerine titriyo r-

şekilde güven lik le rin i ko rum a

larına  m ü sa a d e  ed ilm e lid ir. 

Bundan başka, İsra il Batılı hü 

küm etlerin bir çoğuna  ve batı

lı halkların önem li bir k ısm ına 

göre  bugün hala em niyet ve 

gü ven  iç e r is in d e  b u lu n m a 

m aktadır; çünkü İsra il S iyo n is t  

Devleti, k end is in i bü tünüy le  

yok etm e kararlılığ ın ı devam  

ettiren bir çok A rap  ve M ü s lü 

m anların  bu lunduğu  dü şm an  

çevre içerisinde  varlığ ın ı s ü r 

dürm ektedir.

Buna karşılık  Arap ların  ve 

M üslüm anların  büyük bir kesi

mine göre Batının, soykırım  ve 

yüzyıllard ır A v rup a 'd a  gö rdük

leri zulm e karşılık  Yahudilere 

telafi tavrı korkunç bir adalet 

aldatmacılığını tem sil etm ekte

dir. Filistinliler ve Araplar, tek

rar etm ekte fayda var, Yahud i

lere karşı H ıristiyanların  ve Ma

zilerin işlem iş o lduğu zulüm 

den dolayı kendi kanlarını ve 

topraklarını verm ek durum un

da b ırak ıld ıla r. F ilist in lile rin  

çok eski zam anlardan beri sa-

İsrail silahlı kuvvetleri Ortadoğu'daki diğer askerî güçlerin toplamın
dan çok daha güçlü durumdadır ve sofistike ve güncel silahlara sahip
tir. Bundan daha da önemlisi Amerika Birleşik Devletleri tarafından 

korunmakta olmasıdır. Objektif bir bakış açısıyla ifade edersek; Orta
doğu'da hiçbir ülke veya ülkeler topuluğu İsrail'in üstün askerî gücüy
le mücadele edecek pozisyona sahip değildir.

sa bu Yahud i Soyk ırım ı ve İ s 

rail Devleti ve halkı için Ba- 

tı 'd a  m eydana ge tirilm iş olan 

sem patiden  dolayıdır. Yahud i- 

lerin ge çm işte  H ır istiyan  B a tı

nın ellerinde çok acı çekm iş 

o lm alarından dolayı -ki bu id

dia hala devam  etm ekted ir- 

onlar, uygun  gö rdük le ri her

hip oldukları ve tek başına y a 

şadıkları ülkelerinin işgal edil

mesi ve ard ından sindirilip im

ha edilmeleri onların zihinlerin

de son su za  kadar acısı unutul

m ayacak yara lar açm aya de

vam edecektir. İsrail devletinin 

kuru lm asında  som u tla şan  bu 

adaletsizlik, başka  iki sebepten
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dolayı da A rap ların  ve M ü slü 

m anların kalbinde derin ve acı 

ya ra la r açtı. S iyon ist eğilim in 

m ağdurları, 18.yüzy ıla  kadar 

Batı H ır ist iyan la rından  farklı 

olarak tarih boyunca kendi a ra 

la rında  Y ah ud ile re  hak ların ı 

teslim  etm iş ve A vrupa 'n ın  çe 

şitli ye rle rinde  etnik k ıy ım a 

m aruz kaldıklarında fırsat bul

dukça onlara sığ ınak  ve yardım  

imkanları sağ lam ış insanlardı. 

Bu yeterli derecede trajik de

ğilse, İs ra il 'd e 1 9 4 8 'd e  David  

Ben G urion 'la  birlikte başlayan 

iktidardaki her S iyon ist yö ne 

tim, ya bir çok toprağı gasbet- 

m iş ya bir çok Filistinliyi s ü r 

m üş yada  bir çok Filistinliye ait 

evi zalim ce ve acım asızca yıkıp 

tahrip etm iştir. Kendi devletle

rini kurm adan önce, kurarken 

ve kurduktan son ra  S iyon istle - 

rin bu küstah  ve sald ırgan ta v 

rı A rap la r ve M üslüm an dünya 

içerisinde İsraillilere ve onların 

arkasındak i güçlere karşı bü

yük bir antipati topladı.

İşte  bu nedenle M üslüm an- 

lar aç ısından  İran 'ın  nükleer 

program ı hiçbir problem  teşkil 

etm em ekted ir. İran nükleer 

teknolojiyi ge liştirm ek için her 

hakka sah iptir, özellik le  bu 

program  barışçıl am açlar için

se. Gerçekte, nükleer silahlar 

bile imal etse -ki bu talihsizlik 

olur- onlar bunu malum şartlar 

gereği yerinde bir eylem  olarak 

kabul edebilirler. Kaldı ki, onla

rın zihn inde  İra n 'ın  nükleer 

program ının üzerindeki krizde 

can alıcı m eseleler açıktır; kri

zin tem el nedeni hegem onik 

güvenlik konusunda sabit fikirli 

İsrail'dir. İsrail a skerî anlamda 

güçlü, hegem onik bir ülkedir. 

İsrail küstah ve saldırgandır. Fi

listin ve Arap  topraklarını işgal 

ederek, bölge halkının evlerini 

yıkıp tahrip etmiş, kadınları ve 

çocukları katletmiştir.

Pek çok M üslüm an 'ı kızdıran 

şey, Batı'nm, özellikle İsrail'in 

büyük patronu ve koruyucusu 

Birleşik Devletler'in İran 'ın  nük

leer m eselesinde görü ldüğü gi

bi açıkça İsra il'in  tarafını tut

masıdır. Batı'nm  İsra il'in  nükle

er silahlarına karşı takındığı tu

tum da anlaşılır bir şekilde ka

n ıtlanan çifte standa rd ı ve 

İran 'ı önceden hedef tahtası 

haline getirm iş o lm asında canlı 

bir şek ilde yan s ıyan  ayrım cı 

zulm ü M üslüm an dünyada kul

lanabileceği en küçük krediyi 

dahi azar azar tüketmektedir. 

Kırk yılı aşkın bir süred ir özel

likle B irleşik Devletler Filistinli

ler ve Arap lara  yönelik S iyon ist 

zulm ünün inanılm az bir şekilde 

iğrenç ve çirkin olduğu zam an

larda dahi küstahça ve utan

maz bir şekilde İsra il'in  yanında 

yer almıştır. Bu Birleşik Devlet

ler eliti ile bütün dünyadaki 

M üslüm an kitleler arasında ge 

lişen büyük uçurum un temel 

nedenlerinden biridir.

İran 'ı hedef tahtası haline 

getirm ek yerine Birleşik Dev

letler ve Batı, İsra il'in  tavrını ve 

güven lik  bahanesiy le  çağdaş 

u luslararası ilişkilerle çok az 

paralelliğe sahip kibirli ve sa l

d ırgan  hegem onyac ı tavrın ı 

sorgu lam alıd ırlar. Şunu  idrak 

etmenin artık zamanı: İsra il'in  

O rta d o ğu 'd a k i hegem onyac ı 

politik duruşu  sadece bölgesel 

dengeler için değil, aynı zam an

da dünya barışı için de yegane 

tehdittir.

B irle ş ik  Devletler ve Ba- 

tı'nın önündeki seçenek sade 

ve basittir: ya İsra il'le birlikte 

hareket etm eye devam  edip 

dünyayı imha edecekler ya da 

İsrail'in hegem onyacı güç yöne

limine engel olup bunu kontrol 

altına alacak ve barışçıl, adil 

yeni bir dünyanın öncülüğünü 

üstleneceklerdir.

Aralık 17,2005, GlobalResearch.ca
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SAVAŞ HÂLÂ SOĞUK!

Anaüz

TEVFİKE^

“Tükünin Ehl-i Sâlib’in o hayasız yüzüne! 
Tükünin onların asla güvenilmez sözüne! 

Medeniyyet denilen maskara mahlûku görün: 
Tükürün maskeli vicdamna asrın, tükünin!”,

Mehmed Akif

K endi içinde çelişik gibi dursa da, başlığı
mız iki bakımdan anlaşılmayı hakediyor: 
İlk olarak, savaşların sıcak çatışma alan

ları dışında kalan soğuk yüzüne göndermeyi 
temsil eder. Ki, bu yazının temelde kendisine 
edindiği perspektif olan seküler ahlak felsefesi
nin sefaletiyle dolaylı olarak ilişkilidir. İkincisi 
ise modernite projesinin [geçmişin esasında bu
gün ve hep varolduğunu iddia eden Faulk- 
ner’den ilhamla] kendisini sürekli yenilemeyen 
fakat tekrarlayan (recursive) mahiyeti ve sürekli 
gönderme yaptığı ilerleme iddiasının çarpıklığı 
ile bağlantılı olarak içinde yaşadığımız dünyanın 
soğuk savaş dünyasından kalma karakterine 
atıfta bulunmaktadır. Veblen’den ilhamla içinde 
yaşadığımız dünyaya öyle ya da böyle karakteri
ni veren Amerikan tecrübesinin modernite pro
jesini geriye götürdüğü ve yeni barbarlık biçim
leri ürettiğini iddia edebiliriz pekala. Eğer iddia
mız doğruysa herhalde en çok üzülen, ulus-dev- 
let temelinde bir uluslar arası hukuk sisteminin 
artık işlevini yitirdiğini, yeni kavram ve kurum
lan ile küresel çapta ortaklıklar yoluyla yeni bir 
hukuki dünyanın gerektiğini ifade eden ve mo
dernite projesini tamamlamayı hayal eden Ha
bermas olacaktır. Halbuki ne [yeniden] yapısal
cı (reconstructionist) ne de [DerridaVari] yapı 
bozumcu (deconstnıctionisO bir çözümleme bu

günün dünyasına Islami bir perspektifin kavra- 
yışhhğı ve kuşatıcıhğı kadar nüfuz edemez. Her 
zamanki gibi, vahyin koordinat düzlemine taşı
makla olan bitenin hak-batıl eksenli mücadele
nin yeni biçimlerinden ibaret oluşu apaçık orta
ya çıkacaktır.

Hegelyen tarih ve hukuk felsefesinde batı fel
sefi düşüncesinin tarih ve bir bütün halinde ona 
etki eden siyaset, toplumsal düzen gibi dünyevi 
göstergelerle sınırlı oluşundan hareketle seküler 
tasavvurun aşkın değerler sistemi olarak ahlak, 
iman gibi nosyonları va(r/z)eden dini iç/einleştir- 
diğinden bu yana, Marksist yahut da liberal dü
şüncenin ana ekseni dini değil dünyevi olmuş
tur. Soğuk savaş boyunca iki ‘dünya-sistem’ ara
sında bu aiilamda ciddi bir farklılık da mevcut 
değildir. Sonrasında gelen ‘yeni dünya düzeni’ 
ise, açık biçimde -Amerika’nın temsil ettiği libe
ral batılı geleneğin zaferini önkabulle- peşpeşe 
ardına çıkan iki tez yoluyla kutsandı, hem de ke
limenin tam anlamıyla. Zira oryantalist/ emper
yalist geleneğin kutsadığı modernleştirme vazife
si yerini bir türlü modernleşemeyenlerle hesap
laşma ya da onları ‘tarihin çöp sepeti’ne fırlatıp 
atma ameliyesine bıraktı. Fukuyama nihai sonun 
havariliğine soyunurken, yeryüzü cennetine bir 
türlü kabul edilemeyen günahkarlan cezalandır
mak işi de Huntington’a ihale edilmişti. İngiliz
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dünya bakışının modem tarih yapımına 
mührünü basan ellerden Toynbee’den [ve 
tabii Weber’den] ilhamla ‘durağan ve geri’ 
doğulu bu defa sen derece kesin hatlarla 
[fundamentalist İslam ya da] Müslüman olu
yordu. Elbette küresel kapitalist düzenin 
neden olduğu felaketleri bir yönüyle bastır
mak, yama yapılamayacak kadar büyük de
likleri kapamak içinse oyunu uzatmalara ta
şıyacak yeni düşman titizlikle icad edilme
liydi. içinde bulunduğumuz gerilim atmos
ferini on yıl öncesinden -bir boyutuyla- ya
kalayan Juergensmeyer, yükselen dini milli
yetçiliği işaret ediyordu. Seküler siyasetin if
lası Latin Amerika’dan Uzakdoğu’ya ve Or
tadoğu’ya; şimdilerde ise Batı Avrupa ve Ku
zey Amerika’ya kadar hemen her yerde ku
rumsal ve kurgusal dünya ile gerçeklikler 
arasında gerilimlerin doğması ile neticelen
di. Başlı başına edilgen bir konumlamayla 
tanımlanmış ve tepkisel, şiddet dolu bir iç 
dünya ile batılı bir zihin ve kalbin [tabii ha
len mevcutsa!] ortaya koyabileceği tecrübe 
de ancak bu kadar yaşanabilir bir dünya va- 
ad edebilirdi. O halde yaşanan bunalım 
esasta dünyanın bunalımıydı, dolayısıyla 
içinde yaşadığımız arzı armağan eden tarihi 
düzen başlıca sorumlusu olduğu bu kaosu 
‘ateşle oynayan’ yaramaz çocuğa ihale et
mekte gecikmedi. Yaklaşık olarak 7. yüzyıl
dan bu yana önce Avrupalı daha sonra da 
batılı ruhuna ‘hayat veren’ İslam korkusu 
yeniden alevleniyordu ve ateş bu defa son
suza dek söndürülmeliydi. İşbu yazının 
amacı ise “henüz bu iş bitmedi” demektir: 
El’an somut ve pratik çözüm teklifleri olma
makla birlikte Islami bir tasavvurun hayat 
veren imkanına olan iman tazelemesidir.

Haçlı Ruhu ve 
‘Kutsal’ Totalitarizmin Zaferi

İçinde yaşadığımız dünyayı anlamlandırma 
çabası önemini yitirmedi elbette fakat bir 
kavramsal çöplük haline gelen zihin dünya
mızı yeniden imar etmeksizin girişeceğimiz 
her deneyim bizler için yabancısı olduğu
muz ıstırap dolu bir hal alacaktır. İster neo- 
liberal dünya görüşünün yeniden laissezfai- 
re vazeden ilkelerinden hareketle okuyun; 
ister dünya sistemler arasında bir mukayese

li analiz çabasına veyahut siyasetin Makya- 
velist ve Hobbesçu mahiyetinden ya da 
Arendt, Schmitt, Russell gibilerinin izinden 
giderek liberalizm eleştirisine girişin, tam 
anlamıyla bir seküler proje olan modernite- 
nin sınırları içersindesinizdir. Modemite ise 
bireysel özgürlük nosyonu uğruna verilen 
uzunca bir mücadele tarihine rağmen totali
ter bir mahiyet arzetmiştir. -Liberallerin 
‘pratiğin teoriyi aştığı’ vurgusu bakımmdan- 
Arendt’in (The Origins o f Totalitarianism, 
1958) “gulaglar ve diğer toplama kampla- 
rı”nın bu totaliter karakterin bir sonucu de
ğil esası olduğu tespiti kendisini bir kez da
ha, bu defa Guantanamo ve gizli CIA hapis
haneleri üzerinden doğrulamaktadır. Ancak 
görünen o ki, 11 Eylül kurmacasmm ardın
dan dünya çapında bir hakimiyet mücadele
sinin fitilini ateşleyen Amerikan yönetimi
nin evanjelik Hıristiyan [dini] menşei ile bir 
numaralı iş birlikçisi yahudi lobisi ve Siyo
nizm yanlısı siyasal elit sayesinde durum da
ha bir vehamet arzetmektedir. Zira bu yeni 
durumda ‘ya bizdensiniz ya onlardan’ diye
rek, geleceği şekillendirme görevini ‘Tan- 
rı’nm kendisine bahşetmesi’ dolayısıyla bir 
peygamberi/ kehanet işi (prophetic) misyona 
sahip olduğunu iddia eden bu postmodern 
Neron (eğer Roma’yı Yahudiler değil de ger
çekten o yaktıysa, benzetme yerinde olacak
tır!) yeni totalitarizmin mesihi rolüne çok
tan hazırdır. Siyasal ve dini totalitarizmin el
bette ki sistem destek unsurlarını es geç
mekse olmazdır.

Ortadoğu’yu yani büyük bir vahiy gele
neğine ev sahibi bir bölgeyi hedef seçenler 
yalnızca bir grup gözü dönmüş bağnazdan 
ibaret değil elbette. Bu türlü bir sınırlı oku
manın imkansızlığı bizleri çıkmaz sokağa 
götürür. Bütün halinde bir küresel(ci) siste
min sonbaharını yaşadığını ve Wallerstein’in 
[Amerika’dan hareketle] veciz ifadesiyle ‘çö
küşü yavaşlatmanın derdinde’ olduğunu 
görmenin gereğine inanıyorum. Sermayenin 
ve işgücünün serbest dolaşımı sayesinde ye
ni üretim üsleri bulmakta maharetini sergi
leyen batı, içerideki tüketim çarkının benze
rini küresel çapta kurmanın hayali ile geç
miş iki yüzyılı tüketti fakat yine de hegemon
yanın olmazsa olmaz şartlarından içselleştir- 
menin batı dışı toplumlarca tam anlamıyla
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gerçekleştirilmesini sağlayamadı. Bu totali
ter projeye (küreselleşme) en büyük direniş 
ise Islam’nı vazettiği ilkeler dolayısıyla Müs
lüman topluluklardan geldi.

Batılı Ahlak Felsefesine Giriş: 
İki Yüzlülük

Çelişkilerin zaferi şeklinde bir ifadelendir
meyi fazlasıyla hakeden modern Batı tarihi, 
batılı insanın her zamanki sinil</ iki yüzlü 
(cynical) tavrından neşet eden bir geleneği 
temsil etmektedir. Beşeri münasebetten, 
toplumsal kurumlarma ve değerler temsilci
si olarak uluslar arası düzenin mahiyetine 
değin hemen her yerde bu iki yüzlülüğe şa
hit olabilirsiniz. Yazımızın girişine atıfla, so
ğuk savaş(m) iki çehresinden ilki bir savaş 
hukuku vasıtasıyla korunmayı hakeden ka
dın, yaşlı ve çocu/îlarm maddi ve manevi su- 
istimalleri ile dolu bir dünyayı bizlere hedi
ye edenin kim olduğu sorusunu sormalıyız. 
‘Gerçek’ bir savaş halinde ağaçlar, tarlalar ve 
diğer canlılarla birlikte evler, ticarethaneler 
gibi cansız varlıklara karşı dahi merhameti 
ve dikkati öngören bir İslam hukuku acaba 
içinde yaşadığımız dünyaya nereden bakar? 
Çaresizler ve sivillere karşı azami ehemmi
yeti gösteren bir tasavvur bugünün akıllı 
bombalarıyla mı eş tutulur? Yoketmek üze
rine kurgulanmış bir maddi medeniyetin in
sana dair söyleyecek ne sözü olabilir ki, he
le hele bu kültürel zemin ‘söz’ü çoktan ter- 
ketmişse! Sosyal devlet ve sonrasında refah 
devlet ideallerine sıkı sıkı bağh olan ‘eşidik- 
çi, bireyselci, özgürlükçü’ cumhuriyetlerin- 
de(n) aşağılayıp durdukları ve sırf bu yüz
den medenileştirmeye uğraştıkları kast siste
minin yeniden hayat bulmasına ne buyurur
lar acep şu çivisi çıkmış dünyaya Fransızla- 
rımız?

Adını açıkça koyalım: Tek yeryüzünde 
birden fazla dünya yaşanıyor derken Fanon, 
herhalde yeryüzü cennetinde hayat süren se
çilmişler ile cehenneme mahkum edilen öte
kileri kastediyordu. Bu iki yüzlü ahlak felse
fesine yama yapmaya çalışan hıristiyan apo- 
lojistler ya da [Bauman başta olmak üzerel 
postmodernlerimiz ise şu anda ‘zurnanın 
zırt dediği’ yerdedirler. Zira, sıra Müslüman- 
lardadır ve yarım yüzyıl kadar önce iki bin

yıldır Yahudilerin [ve aslında Müslümanla- 
rml kanıyla dolu ellerini Fihstin toprakla
rında yıkayan batıhlar kadim ötekilerine gel
diğinde nedense soykmm, tecrit, işkence, ay
rımcılık ve sömürü gibi kullanılması yasak 
kelimeler birden bire meşru olmaktadır. Yi
ne mesela modern batılı ahlakçılığın teoris- 
yenlerinden Levinas, meşhur ötekisi Müslü- 
manlar olduğunda sus pus kesilmektedir. 
Açıkça, batı felsefesinin yabancıların olum
suzlanması üzerinden gerçekleşen siyasal 
tezahürü insanlığa elem, gözyaşı ve kandan 
başka bir şey getirmemiştir.

Çok uzaklara gitmeden, henüz taze olan 
hafızalarımızı da fazlaca zorlamak niyetinde 
değilim. En yakın mesel, Afganistan ve Irak 
işgallerinin akabinde gözünü bütün bir İslam 
dünyasına çeviren neo-oryantalist projenin 
niimarlan [BOP, GOP gibil çeşit çeşit isim 
verdikleri yeniden dizayn teşebbüsünde işler 
kesat gittikçe alternatif manevraların imkan
larım yoklar haldedirler. İşte bu ''tiranlar, 
diktatörler ve ilkel bedevi”lerin dünyasına 
“gelişmiş” ulusların hürriyet ve demokrasi 
gibi değerlerinin havarileri kutsal misyonları
nı ellerine yüzlerine bulaştırdıkları ve her 
plan kurucunun üzerinde bir plan kurucu 
olan alemlerin Rabbi’nin iradesince yenildik
leri için giderek hırçınlaşıyorlar. Tabii bu 
arada iddia ettikleri bütün değerleri birer bi
rer tüketirken dünyaya bilmem kaç yıldır 
söyledikleri yalanları birer birer su yüzüne 
çıkıyor. İslam dünyasında özgürlüklerin söz
de taşıyıcılan iki bakımdan yalancıdırlar: 1) 
Müttefik krallıklar ya da otokratik devletler 
için demokratikleşme, özgürlükler bahsi 
mühim değildir ve onların totaliter karakter
leri batılı menfaatleri açısından hayaü önem
dedir. Ancak batıh iktisadi/ siyasi çıkarlan, 
İsrail’in uzun dönemli hayatiyerinin garanti
si ve asi-yaramaz (rogue) devletler gibi alan
larda ‘evrensel’C!) batılı değerlerin benimsen
mesi ‘sisteme dahil olabilme’nin yegane yo
ludur ve baş kaldıranlar yola getirilmelidir; 
2) Seküler felsefenin açmazları ile boğuşan 
bir uygarlık [batıl, modernleşme tecrübesini 
baskıcı/ zorba idareciler ve sömürgeci batılı 
‘efendiler’ yoluyla dolayh olarak yaşayan ve 
fakat toplumsal yapıda Islami karakteri mu
hafaza eden topluluklann sırf modem bürok
ratik yapının totaliter ya da oligarşik mahiye
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ti ve elitler-halk ayırımı nedeniyle yaşadığı 
sıkıntıların çözümü için tam sekülarizasyon 
teklif etmektedir. Bu durum, bizlere mo
dernleşme projesinin totaliter karakterini 
bir kez daha hatırlatmaktadır. Ortado
ğu’da batılı siyaset ve iktisat mekaniz
masının kötü takhtçisi rejimlere dertle
rinin devası için [doğrusu halkın şika
yet edemeyecek ölçüde körleşmesini 
sağlamak amacıyla] batılı değerlerin ek
siksiz özümsenmesinin tavsiye olunma
sı batıyı ve temsilcisi kurumlarmı bir 
medeniyet projesi olarak görmekte isa
bet edileceğinin göstergesidir. Bir bütün 
halinde, batılı değerlerin tslami olan
ların yerine ikamesi sağlanmadıkça Müs
lümanların arza ve kendilerine yabancı
laşmaları kat’iyen gerçekleşmiş sayıla
maz. Dolayısıyla, bir hayat biçimine 
olan karşıtlık temelinde İslam ve Müs- 
lümanlar halen tehdittir; ıslah yahut 
imha edilmelidir.

“Modem” Ortadoğu’da 
İslâmî Tasavvurun İmkânları

İnsan karşılaştırmalı bir ahlak felsefesinin 
İslam topluluklarındaki aşkın kaynağı ile ba
tıdaki içkin öngörüsü ile birlikte iki farklı 
[iki] dünya algısına kapı araladığını farket- 
meden edemiyor elbette. Bu anlamda ‘gele
nekçi’ olarak tanımlanabilecek çağdaş Müs
lüman düşünür Perviz Manzur’un şu sözle
rine kulak vermeyi önemli buluyorum: 
“Modern sekülarizmin bir sonucu ve esası 
olan siyasal bilincin içkinleşmesi ne yazık 
ki, Müslüman zihinlere de etki etmeye, doğ
rusu bulaşmaya başladı. Felsefi sözlükte di
ni gerçeğin ifadesi sorunu klasik İslam’daki 
pek çok tartışmanın nedeniyken bugün ger
çek bir sorun haline geldi. Her zaman için 
sorunlu bir mesele olan İslam Devleti fikri 
bunun bir örneğidir. Önceleri Platonik ve 
idealistik çerçevede anlaşılan devlet fikri, 
örneğin El-Farabî’nin Erdemliler Hüküme- 
fi’nde siyaset ve tarih dünyasının ötesine 
uzanıyordu. Ancak bugün ‘tarihin sonunda’ 
dünya hakimiyeti için mücadele eden içkin 
bir varlık olarak anlaşılıyor! Ne Platonik ne 
de Hegelyen felsefenin, tarihsel olduğu ka
dar eskatolojik olan, içkinliğin ardında bir

aşkmhk algısına sahip, zamanın ötesinde bir 
ebediyeti ve bu dünyanın ardından öte dün
ya beklentisi vahyî bir görüşten kaynakla
nan tslami idealin yerini tutamayacağım 

söyelememiz gereksiz herhalde. Açık bir 
biçimde, vahyin aşkmhğını reddeden 
herhangi bir felsefe ve etik sistemi İs
lam’ın varoluşsa] olmazsa olmazı (sine 
qua non) ve dolayısıyla siyasal bakışını 
temsil eden Dünya ve Din sentezini idrak 
edemez. Yine açıkça, ahlaki bir toplulu
ğu ifade eden Hegelyen Devlet anlayışı 
bu yönüyle görüngüsel düzlemde Islami 
Ümmet kavramsallaştırmasıyla benzerlik 

arzediyor. Ancak Hegelyen topluluğun 
bağlı olduğu etik yalnızca alışkanlıkların 
gücüne, geleneksel (Sittlichkeit) ahlakçı

lığa dayanmaktadır; vahye değil. Kısa
ca, tslami siyaset kendine has aş
kınla olan bağlarını terkedemez ve 
kendisini sekülerleşme noktasın

da tarihsel kılamaz. Tarih İslam’ın 
hizmetkarıdır, metresi değil.

Bir kurgu olmanın ötesinde, geçmiş ile 
bugün ve gelecek arasındaki sürekliliğin, 
sonrasında ise şimdi ile ötesi (ahiret) arasın
daki karşılıklı bağımhhğm yegane kaynağı 
olan tlah/ Rabb tasavvurunda erozyonu he
defleyen ‘modern’ Ortadoğu’nun hal i pür 
melaline kısa bir bakışla batılı iki yüzlülüğe 
karşı bizleri dosdoğru yolda (sırat ı müstakim) 
tutacak şartlar üzerinde tefekkür etmenin 
zorunluluğu aşikardır. Modern Ortadoğu de
nilen ‘durum’ tarihi yatay değil dikey olarak 
tasarlamış, coğrafyayı ise doğal uzantılarına 
rağmen kesintih kılmıştır. Tarihi ve coğrafi 
düzlemde sınırları parçalı bir İslam dünyası
nın ufku daraltılmış ve siyasal/ toplumsal ta
savvuru ırk/ mezheb/ neseb hatta din eksen
li tefrika üzerinden yeniden kurgulanmıştır. 
Tarihi süreklilik ve karşıhkh bağ(ım)lılık gi
bi unsurlar Osmanh’nm bol tartışmah bir şe
kilde resmi tarihten silinmesi sürecinde çok 
boyutlu olarak zayıflatılmıştır. Sözün özü, İs
lam peygamberinin hiç de öngörmediği hat
ta yasakladığı biçimde [ki ‘veda hutbesi’ ola
rak da bilinen meşhur vasiyyetinde apaçık
tır] cahiliyye adetlerine geri dönüşü temsil 
eden bir döneme girilmiştir. Bu haliyle mo
dernleşme hareketleri İslam toplumlarma 
ancak bir geriye dönüş yahut ümrandan uy-
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garhk düzepne düşüş vadedebilir. Ümmet 
olmak perspekülı, Loplumsal tasavvurun le- 
mellerini dünyevi göstergeler üzerinden de
ğil aşkın bir Yaratıcı ve öte dünya/ ceza günü 
inancı ile kurmuştur. Siyasal, iktisadi ve di
ğer formasyonların tümü bu hakim renkle 
şekillenmiş ve tarih boyunca hangi biçimleri 
almış olursa olsun bu dini özün korunması
na azami gayi'et sarfedilmiştir. Vahiy gelene
ğinin her bakımdan canlı tek temsilcisi olma
mız da bunun göstergesi, delilidir. Bu halde, 
uzun vadede en ciddi tehdit halen yaşayan 
Islami tasavwra karşı girişilen saldırıdır. 
İran cumhurbaşkanı Ahmedinecad’m ifade 
ettiği gibi, mesela, Müslümanların nükleer 
silaha ihtiyaçları yoktur. Zira; 1) Yeterli öz
güvenleri (itminan) vardır ve Allah’ın dini 
uğruna girişilecek her türlü gayret/ çaba (ci~ 
had) için tekno aygıtların koruyucu zırhı an
cak birer araç kılınır, onlar iMü’minler] için 
Allah’a kavuşmak dünyada zaferden öte an
lam taşır, 2) İslam’ın emrettiği biçimiyle bir 
dünya tasavvuru vardır. Buna göre, emanet 
aldığımız arz ve yedi kat gök ifsad edilmeme
li ve liyakatla Allah’ın (ümetlerinden fayda- 
lanmahdır. Tabiata ve in
sanın hizmetine veril
miş her türlü beşeriye
te karşı Allah’ın insa
noğlu üzerindeki 
rahmeti ve fazlına 
uygun biçimde
merhamet esastır.
Buna mukabil,
dünyayı şimdiki 
haline getirenler
den herhangi bir 
terörist saldırıya 
karşı nükleer si
lahlara başvura
bilecekleri açıkla
masının gelmesi şa
şırtıcı olmamalıdır. Allah’ın 
ayetleri bizlere yaşadığımız 
ironik halin habercisidir:
“Onlara yeryüzünde bozgun
culuk yapıp fitne çıkarma
yın denildiğinde; hizler an
cak ıslah edicileriz, der
ler...”, [2/11].

Sonuç Yerine

Yazımızın son kısmında bugünlerde dünya 
gündeminin odağı olan İran ve nükleer ça
lışmalarına yine batılı bir değerler dünyası
nın iki yüzlü ve göreceli karakteri bakımın
dan bir yaklaşım denemesine girişeceğiz. 
Yüzyılın başından bu yana, Îngiliz-Rus ve 
Amerikan üçlüsünün etld ve nüfuz alanında 
yer alan komşumuzla olan kader/ akıbet 
benzerliğini burada yalnızca hatırlatmakla 
yetineceğiz: Öyle bir yer ki Ortadoğu, yöne
tici elitlerin ancak kapılarına kadar gelen iş
galle gördükleri can yakıcı gerçek olarak he
men herkesin kaderi bir diğerine bağlıdır. 
Bunun nedenininse ortak kökler ve geçmişi
miz oluşu ise görmezden gelinir hep neden
se. Modern döneme 120. yy] gelmeden 
İran’ın tarihi, dini/ siyasi derinliğini vurgu
lamak yerinde olacaktır. Asyalı kavimler 
içinde toplumsal tarihi ve kimliğini koruma
yı en fazla başarmış olanlardan biridir. İslam 
tarafından fethinden yüzyıllar sonra dahi 
kendisine has özellikleri ile pek çok bakım
dan öne çıkmaktadır. Sünni paradigmayla 

olan mezhebi farklılığın büyük 
oranda siyasal tarihle olan irti
batına dikkat çekilmelidir. De
nilebilir ki, İran’ın uzun Isla- 
mi tarihi boyunca [OsmanlI
ları saymazsak, ki aralarında
ki rekabetin çok farklı boyut- 
lan vardır] komşuları olan di

ğer İslam topluluklarından zi
yade kendi iç yapısında bü
tünlük arayışı içinde olduğu 

ve bu an

lamda bir mücadele 
sahnesine ev sahipliği görülecektir. Bugün
kü siyasal/ coğrafi bütünlüğünü büyük 

oranda Safevi Hanedanlığı döneminde 
sağladığı açıktır. Kuvvetli bürokrasi 

geleneği, yazılı edebiyatı ve felsefi/ 
batini geleneği ile İran modern paradig

ma dahilinde anlaşılamaz bir kuvvet analizi
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ne muhtaçtır. Zira inanç ve diğer kültürel ai
diyet unsurları ile coğrafya, nüfus, ekono
mik değerler, siyasal yapı gibi göstergeler
den bağımsız bir güç faktörüne de sahip bir 
ülkedir. Ayrıca tarihi sürekliliği sayesinde 
toplumsal bilinç/ duyarlık bakımından en 
önde ülkelerden biridir. Bilimsel gelişmenin 
de yüzyıllar boyu ev sahipliğini üstlenmiş 
bir havzanın göbeğinde yer almaktadır. Sö
mürgecilik ve yayılmacılığın en güçlü döne
minde İran da küresel çapta oyuncuların 
mücadele alanlarından biridir artık. Ingiliz- 
Rus rekabeti, İngiltere 2. Dünya Savaşı’nı 
müteakip yerini Amerikan hegemonyasına 
bırakınca Sovyetler- Amerika mücadelesine 
dönüşecekti. Elbette mücadelenin odağında 
petrol ve diper enerji yatakları ive dolayısıy
la jeopolitik] vardı. Millileştirme hareketleri 
ve iki karşıt ideolojinin nüfuz paylaşımının 
etkileri İran’da rejimin karakterini de belir
liyordu. Özetle, batıklar ve Rusların müda
haleleri ile dolu bir modern İran tarihinde 
en beklenmedik şey 1979 İslam Devrimi ile 
gerçekleşiyor ve çok sonraları anlaşılacağı 
üzere bu dinamizm İslam dünyasında pek 
çok taşı yerinden oynatıyordu.

Şimdiki durumu anlamada hemen her
kesçe malum olan İsrail devletinin potansiyel 
nükleer silahları, ABD’nin bölgedeki çıkarları 
vb. pek çok stratejik unsurla birlikte İran’da
ki devrimin temelleri ve evrimi de değerlen- 
dirilmehdir. Zira îran İslam inkılabı kurucu 
akıl merkeze alınmadan salt örgütlenme biçi
mine, kullandığı siyasal/ toplumsal vasıtalara 
indirgenerek okunamaz. Bir inkılab hem zi
hin dünyasında hem de dünyevi göstergeler 
düzleminde gerçekleşmiştir. Tarihsel vakıaya 
rağmen 20. yüzyılın son ve tek inkılabı, Sün- 
ni-Şii aynmını pasifize etmiştir. Kim ne derse 
desin, İran’ın Şah döneminden kalma bölge
sel sorunlarının pek çoğu bertaraf edilmekle 
kalınmadı aynı zamanda İslam dünyasının 
kanayan kalbi olan Kudüs ve Filistin mesele
sinde yeni bir soluk alınmasına vesile olun
du. Ayrıca “Islami bir devlet” ve gelecek ta
savvuru öyle ya da böyle mücessemleşmiş ol
du.Islami rejimin esneklik ve daha fazla şef
faflık gibi halkına hayat üreten pratikleri ar

tırmasını talep ve ümit edebilirsiniz ancak 
bölge dahilindeki onca krallık ve otoriter yö
netim arasında bu ülkeye demokrasi ihracı gi
bi bir masah yutturamazsmız. Bu bakımdan 
batılı iki yüzlülük tarihsel tekrarını gerçek
leştirmekle meşgulken, İslam dünyasının kal
binde işgaller sürerken ve demokrasinin pos
talları altında bir ümmet inlerken kimse biz
den süslü kalkınma/ refah masallarına kan
mamızı bekleyemez. Bahse konu devlet ve 
eksenindeki gelişmeler değerlendirilirken, 
bölge ülkeleri ve halklannm birbiriyle olan iç 
içeliği nedeniyle bütün bir Ortadoğu oradan 
da dünya sahnesinde olası değişimler göz 
önünde bulundurulmalıdır. Baudrillard haklı 
olarak çılgınlığı [Amerika’nın önderliğinde
ki] globalizm üretiyor diyerek vahşi kapita
lizmin küreselci mantığının tekdüze(leştiri- 
ci)liğini vurgularken, kimse koparılan “şer 
ekseni” yaygaralarına papuç bırakmamalıdır. 
Biliyoruz ki, bu büyüsü bozulmuş dünyaya 
hayat verebilecek olan yegane aktör İslam 
ümmetidir.

Bilginin [ve enformasyon yoluyla dünya
ya tahakkümün] iktidarla olan suç ortaklığı 
görünür alemin her hattında sorgulanması
nı zorunlu kılmaktadır. Medya yoluyla yü
rütülen psikolojik savaşın gerçeği ters yüz 
etmesi dikkati şayandır. Nefsi müdafaa ko
numunda olan bir ümmetin tehditkar taraf 
olarak sunulmasının tek mantığı Kur’an’ın 
ifadesiyle “hakkı batıl ile kanştııınak yahut 
gizlemek”tir. Yine sırf bu nedenle dahi olsa 
İran ve İslam coğrafyasının Suriye başta ol
mak üzere ‘yaramaz çocukları’na gösterilen 
sopalar esasında birer yutturmacadan ibaret
tir, denilebilir. Diğer siyasi/ iktisadi göster
gelerden batıhlarm Irak’ta batışı, İran’ın ba
tı dışı bölgesel aktörlerle ciddi bağları ve 
kendi bölgesel ağırlığı da işlerin gözüktüğü 
kadar basit olmadığının nişanesidir. Yazımı
zı, başlığının son çağrışımı ile noktalayalım: 
Savaş [ihtimali] hala soğuk!

Notlar
1 S. Perviz Manzur, hlam i Siyaset Kuramı ve Mo- 

demitenin Meydan Okuyuşu, çev. Tevfik Emin, 
Ümran Dergisi, s. 126, Şubat 2005.
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Kapak

KÜRESEL VE YEREL HEGEMONYA

MUSTAFA AYDIN

ydınlanmadan mülhem modern kültü-

A rün bir temel sayıl tısına göre dünyanın 
gizeminin bozulmuş olması, her şeyin 
bir sabit eylem ortamında gerçekleşme

si ve üstelik bütün bunların akılcı bir yolla yeni
den kurulabilmesi, ciddi bir güvenlik ortamı sağ
layacaktı. Doğal afetlerden, sebebi meçhul hasta
lıklardan, beslenme sorunlarından kurtulmakla 
kalmayacak, fevkalade bir sosyal politik güven or
tamına da ulaşacaktık. Kısacası insan olmanın bi
lincine erecek, birimizin derdi hepimizin derdi 
olacak, artık bir tehdit ve şiddet ortamından uzak 
kalacaktık.

Ama bütün bunlar modemüenin hayalleri ola
rak kaldı. Kutsallıktan arındırılmış, ilahi mesaj
dan koparılıp güç ekseninde kurulmuş olan bir 
dünyada tam tersi şeyler beklenmehydi. Sonuç 
öyle de oldu; işin eksenine oturtulan özgürlük, li
beralizmin ifadesiyle doğal yarış güçsüzleri eledi, 
güçlüleri rakipsiz varlıklar haline getirdi. Artık 
egemen, haklı olan değil, güçlü olandı; adım 
adım gücün tekelleştiği bir ortama ulaştık.

Söz konusu bağlamda bugün bir süper güç 
dünyayı kurgulamaya çalışıyor. Ne var ki sorun 
sadece bir süper gücün, her şeyi kendi kapsamı 
içinde kurgulaması değildir. Herkesin kendi gücü 
oranında hiçbir ahlaki değere bağlı olmaksızın 
hükümranlığını göstermiş olmasıdır. Aslında her
kesin kendi gücü oranında bazı icraatlarda bulun
masında yadırganacak bir taraf yoktur, çünkü bu 
hep böyle olagelmiştir, denebilir. Burada yadırga
nacak taraf güçlerin her geçen gün hak, adalet, 
hakkaniyet ve hatta makuliyetlerden gittikçe sıy
rılmış olmasıdır. Belki daha da kötüsü adaletsizli

ğin ve despotizmin gittikçe merkezileşmesidir.
Gerçekten de despotizm gittikçe yeni boyudar 

kazanmakta, belli eksenlerde kurulup bir güncel 
deyişle küreselleşmektedir. Tali güçler bir biçim
de merkezi gücün yanında saf tutmaktadırlar. Bu 
oluşumun tipik örneklerinden birisini İran’ın 
nükleer enerji üretimiyle ilgili sorunlar zincirinde 
gözlemlemekteyiz. Hemen pek çok ülke küresel 
gücün sürükleyiciliğinde İran’a yapılabilecek mü
dahalenin yollarını soruşturmaktadır. Avrupa Bir
liği toplantılar düzenlemekte, Birleşmiş Milletler 
alarma geçirilmekte, Türkiye başta olmak üzere 
pek çok ülkenin askeri ve sivil temsilcileri ABD 
ile ten âsa geçirilmiş bulunmaktadır. Ama hiç 
kimse bütün ülkeleri kapsayacak ilkeler ve icraat
lar olması gerektiği üzerinde bile duramamakta- 
dır. Eğer dünya nükleer enerji tehlikesinden arın
dırılacaksa bütün ülkeleri kapsayacak bir proje
den söz edememekte, mesela İsrail’in nükleer bi
rikiminin ne olacağı sorgulanamamaktadır.

Gerçekten de bu olup bitenler nasıl değerlen
dirilebilir, hangi kavram ve kapsam içine sokula
bilir? Bilindiği gibi sosyal bilimlerde açıklayıcı il
keler kullanmak esastır. Mesela sivil toplum, gü- 
venlikçi sistem, entegrizm, vb. faridı alanlarda 
açıklayıcı şablonlardır. Kanaatimizce yukarıdaki 
tabloyu açıklayabilecek kavramsal çerçevelerden 
birisi hegemonidir.

Kısaca hegemoni (veya hegemonya), etik ilke
ler tanımayan, güç çevresinde kurulmuş bir şid
det politikasıdır. Dünya kamuoyunu, içinde bu
lunduğu toplumlarm kanaatini hiçe sayan ve çev
reyi kesin bir şekilde dost ve düşman kategorile
rine ayıran ve herkesi bir biçimde bu kategoriler
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den birisinde yer almaya zorlayan, tarafsızlı
ğı bile kabul etmeyen tehditkâr bir oluşum
dur. Genel bir değerlendirme ölçeği olarak 
bu yazımızda kısaca hegemoniyi, özellikleri, 
türleri ve doğurduğu sorunları ele almaya 
çalışacağız.

Hegemoni Kavramı

Hegemonya aslında bir devlet tipidir. Genel 
olarak bir ülke veya devletin, öbür ülkeler 
veya halkı üzerinde özel olarak bir baskı po
litikası uygulaması anlamında kullanılmak
tadır. Antikçağdaki Yunan devletlerinden bi
risinin sağladığı nüfuz hegemonyanın tarih
sel tipine, çağımızda bir güçlü devletin (me
sela ABD’nin) başka devletler üzerinde nüfuz 
ve baskı kurması ise yeni tipine örnek verile- 
biUr.

Hegemoni kavramının sosyal bilimlere 
Althuser tarafından kazandırıldığı bilinmek
tedir. Gerçekten de bu kavram son zaman
larda ulusal ya da küresel bazı konuları ana
lizde kullanılmaktadır. Yeni kazandığı anla
mıyla da sadece devletler arasındaki bir iliş
ki biçimini değil, bir ülke içindeki gizli bas
kı yapılarını da ifade etmeye yaramaktadır.

Esasen hegemonyanın günümüzdeki en 
önemU görünümü bir ulusal rejimin halk 
desteğinin yeterli olmadığı, veya küresel ik
tidarın, çevrenin, kendi iktidarını yeterince 
onaylamadığı kanaatine vardığı ortamlarda

açığa çıkan bir baskı sistemidir. Siyasetin en 
radikal şekliyle gücünü kullanarak, yaygın 
bir söylem ve yerine göre fiziksel bir baskı ile 
meydana getirilen taraftar ve karşıt (dost ve 
düşman) ayırımıdır. Tabi buna bağlı olarak 
da taraftarlığın pirim yaptığı, karşıtlığın rizi
kolar taşıdığı bir durumdur.

Bu söylemler açısından bakıldığında 
ABD-çevre ilişkisi tam anlamıyla bir hege
monya örneğidir. Ona göre dünya kötü bir 
yapılanma içindedir, gerektiğinde güç kulla
nılarak kötüler terbiye edilmelidir. Kötülerin 
ve taraftarların dışında bir tarafsız kategorisi 
yoktur; dost değilseniz mutlaka düşmansı
nız. Yine bizde bir dönem ulusal çerçevede 
erkinden şüpheye düşen siyasal sistem 28 
Şubat olarak bilinen süreçte tam anlamıyla 
bir hegemoni yaşatmıştı, Buna göre toplu
mun yarısı dost, diğer yarısı kendisiyle sava
şılması gerekli “iç düşman”dı. Toplum ço
ğunluğunun iradesinin hilafına sürmekte 
olan başörtüsü yasağı, şüpheye düştüğü er
kin tam bir test aracıdır.

Hegemoninin Sebebi

Hegemoninin gerçek sebebi ciddi bir güven 
bunalımıdır, daha açık bir ifadeyle ontolojik 
güven bunalımı. İktidarının doruk noktası
na ulaşan devlet, medeniyet gibi oluşumlar 
bir noktadan sonra erklerinden şüphe etme
ye başlarlar. Daha güçlü konumda olmaları
na rağmen bir kaygıya kapılır ve erkini test 
etme yollarına başvurur, bazı kurallar getirir, 
yasaklar koyar. Kendini ispat sadedinde ge
nelde mantıklı olmayan yollar üretir.

Gerçi söz konusu hegemoninin yegane 
sebebi sadece erkini ispatlamak değildir. Sa
hip olduğu güçle çevreyi yeniden düzenle
mektir. Eğer çevre düzenlenmezse iktidarı
nın ve tabii ki varlığının son bulacağına ina
nır. Ona göre çevre tekin olmayan potansiyel 
güçlerle doludur ve bunların bir biçimde kı
rılması gerekir. Bu düzenlemenin kendisini 
ebedileştireceğine inanır. Dolayısıyla ontolo
jik güven bunalımı ve çevrenin düzenlenme
si işin esasını oluşturur.

Bu anlatılanlardan da anlaşılacağı üzere 
hegemoni bir güvenlikçi sistem mantığıyla 
beraber yürür. Şartları kontrol altına alınmış 
bir dünyada daha bir güvenli olduğu modern

34 ÜMRAN ŞUBAT'06

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


varsayımının aksine pratikte güvenliğin git
tikçe bozulduğu söylenebilir. Ulusal, küresel 
ve hatta mahalli bir çok güvensizlik nedeni
nin olduğu duygusu yaygınlaşır, her şey gü
venlik üstüne kurulur. Ordular, kimyasal si
lahlar, ulusal güvenlik sistemleri, anti-terör 
yasaları, vb. sözüm ona kapsamlı bir güven 
sağlama mekanizması olarak vardırlar. Ama 
güvensizlik için bunların kendileri yetip ar
tarlar.

Bir başka deyişle güvenlikçi sistem, uğ
raştığı güvenlik sorunlarını ve mesela terö
ristlerini bizzat kendisi üretir. Küreserbo- 
yutta adı geçen terörist gruplar, bizzat küre
sel güvenlikçi sistemin ürettiği şeylerdir. 
Türkiye’de PKK, ulusal güvenlikçi sistemin 
bir parçasıdır. İrtica adlı tehlike de kendinin 
ürettiği bir şeydir. Sistem bunlar üzerinden 
kendini yeniden konumlandınr, çevi'eyi ye
niden kurar. Hegemonik süreç bu ortamı en 
ileri boyutlara taşır. Dost ve düşmanı marji
nal gruplar olmaktan çıkanp genelleştirir, il
gilendiği evreni ikiye böler; dostlar ve düş
manlar. Bu çerçevede ABD açısından da 
dünya ikiye ayrılır: Modern hayata ters ba
kan İslamcı dünya ve onunla mücadele eden 
ABD ve yandaşlan. Bu işin ortası yoktur. 28 
Şubat hegemonik hareketinde de toplum iki 
kısımdı: İrticai kille, lâik Cumhuriyet taraf
tarları.

B. Sayyid’e göre hegemonyanın bazı 
özellilderi şöyle sıralanabilir:

Hegemonya bütün güçlü görünümüne 
rağmen bir zafiyet üzerine oturur. Ne mudak 
ve ne de topyekündür. Geniş bir kitle üze
rinde yaygın olduğu varsayımına dayanır, 
ama gerçekte sınırlara sahiptir. Bu durum 
baskısının azaldığı anda etkisinin de düşme
sinden anlaşılır. Aslında hegemoni hiçbir şe
yin içselleştirilip benimsenmesini sağlamaz. 
Önceki fanatiklerinin dışında yeni taraftarlar 
kazanmaz.

Hegemonya adil olmayan bir anlayışa da
yanır, imkanlarını adil olarak sunmaz, taraf
tarlarını ödüle boğar. Mesela bur çerçevede 
Amerika pek çok ülkede ilişki kurduğu med
yaya bol para aktarmaktadır. Yine hegemoni 
bazı kesimleri operasyonların özel unsurları 
olarak kullanır. Burada ödüllendirme kadar 
tehdit de işe yarar.

Hegemoninin bir diğer temel özelliği

kendi birliğini sağlamak ve kendini anlat
maktan çok, muhalefeti bölmek ve ezmektir. 
Çoğu kere rızaya dayalı bir oluşum yolunu 
izlemez; işini, dışında bildiğine taarruz şek
linde gerçekleştirir. Bu durum sürdüğü süre
ce de hiç bir mantıklı açıklama ihtiyacı duy
maz.

Nihayet hegemonya tüm bunları yapabil
mek için genel geçer mantık yolunu izlemez. 
Onun için doğruluğun hiçbir önemi yoktur. 
Yalan en önemli aracıdır. Yalanlan ortaya 
çıktıkça da bundan hiç utanç duymaz. Hiç 
olmamış ya da yalan en doğal iş imişçesine 
davranır. Manipülasyon ve mizansenler en 
çok baş vurduğu yoldur. Küresel bazda 
ABD’nin Irak’taki kimyasal silah yalanları, 
ulusal çerçevede 28 Şubat’m ‘andıç’lan  bun
ların tipik örnekleridir. Bunlar açığa çıktık
tan sonra da kandırılmaya çalışılan kamu
oyundan özür dilenmez. Çünkü hegemoni
nin stratejisi zaten bu tür mizansenler üzeri
ne kurulmuştur.

Hegemoninin yegane sebebi sadece erkini ispatlamak 

değ il sahip olduğu güçle çevreyi yeniden düzenlemek
tir. Eğer çevre düzenlenmezse iktidarmın ve tabii ki var
lığının son bulacağına inanır. Ona göre çevre tekin ol
mayan potansiyel güçlerle doludur ve bunların bir bi
çimde kırılması gerekir.

Hegemoninin kullandığı daha başka stra 
tejiler de vardır. Yine Sayyid’e göre bunlarıı. 
en önemlileri şöyle sıralanabilir:

a) Bir kere bazı kesimleri para ile destek
ler.

b) Muhalif grupları birbirine karşı kulla
nır veya birilerini bütünüyle saf dışı eder.

c) Muhalefetin gücünü gizlemeye çalışır, 
her direnişi görünmez hale getirir.

İstediği en önemli şey, kamu itaatidir. 
Onun iktidar ritüelleri bile bu amaca hizmet 
eder. Ne var ki açık direniş eylemlerine yöne
lik olduğu için günlük hayatın cereyan ettiği 
özel hayata hiçbir zaman nüfuz edemez. An
cak pek çok Idşiyi kolaylıkla istihbarat eyle
mine dahil eder. 28 Şubat sürecinde emekli 
subay ve astsubayların ve yetkili pek çok ka-
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mu görevlisinin bu özel istihbaratın en temel 
unsurları sayılması bunun en tipik örneğidir.

Hegemoninin Türleri

Başından beri anlatılanlardan da anlaşılabile
ceği üzere hegemoni kendini değişik yerler
de gösterir. Ama hegemoninin özellikle iki 
tipinin altı çizilmelidir: Ulusal ve küresel 
hegemoniler.

Ulusal hegemoni genellikle halkla bü
tünleşmemiş siyasal sistemlerin iktidarının 
sürekliliği kaygılarından kaynaklanmakta
dır. Weberyen bir deyimle halk ve devlet 
etosları farkh ve buna bağlı olarak toplumun 
denetim altında tutulması anlayışı, ulusal 
hegemoninin potansiyel ortamını oluşturur. 
Burada hegemoni genellikle halkın karşısına 
dikilen sistemin kutsalları çerçevesinde 
oluşmakta, belli bir seviyeye ulaştıktan son
ra da bir otosansür sistemine dönüşmekte, 
bu potansiyel olgu zaman zaman fili hale ge
lebilmektedir.

Mesela 28 Şubat süreci olarak bilinen ha
reket fiili bir hegemonik harekettir. Hege
moninin kurallarına uygun olarak toplumu 
irticai kitle ve laik Cumhuriyetten yana olan
lar diye ikiye ayırıp birincisini iç düşman ilan 
etmiş, brifinglerle, andıçlarla belli kesimleri 
manipüle etmeye çalışmış, devletin gücünü 
harekette sonsuzca kullanmış, ülke imkanla
rını taraftarlara peşkeş çekmiş, bu çerçevede 
40 milyar doları aşkın bir soygun yaşanmış
tır. Siyasal erkin, erkini test için kullandığı 
başörtüsü yasağı, bu işin sembolü olmuştur. 
Başörtüsü ile mücadele etmediği gerekçesiy
le pek çok kamu görevlisi işinden edilmiştir 
ki ulusal hegemoninin bundan daha açık bir 
anlatımı olamaz.. Büyük bir çoğunluğun oy
ları ile iktidara gelen bir partinin toplum ge
nelinin arzusu istikametinde ve anayasal çer
çevede bazı şeyleri yapmak değil, konuşmak 
hakkına bile sahip olmadığını düşünmek 
ulusal hegemoniyi açıklayacak niteliktedir.

Şüphesiz hegemoninin şimdiki en güncel 
biçimi, odağında ABD’nin bulunduğu küresel 
hegemonidir. Gücüne bağlı olarak Amerika 
bütün dünyayı tehdit etmekte ve küresel bir 
hegemonik durum yaşanmaktadır. Bu küresel 
çerçevede de hegemoninin bütün özelliklerini 
görmek mümkündür. Batı, ABD’nin şahsında

bir ontolojik güven bunalımı yaşamaktadır. 
Pusuda, kurduğu hayata düşman bir dünya
nın olduğuna ve evrenin yeniden dizayn edil
mesi gerektiğine inanmaktadır.

Terörle mücadeleye soyunmuş bulunan 
ABD hegemonyası, bir devlet terörü estire
rek dünyayı dost ve düşman iki kutba bölmüş 
bulunmaktadır. Ortada inanılacak, paylaşıla
cak hiçbir ilke olmamasına rağmen geniş bir 
kesim, sırf hegemoninin belasından masun 
kalabilmek için taraftar gözükmekte bu çer
çevede bir şeyler yapmaya çabalamaktadır. 
Daha önce de belirttiğimiz üzere ona taraf 
değilseniz düşmansınız, tarafsız olmak gibi 
bir kategori yoktur. Mesela bugün İran aley
hinde bir şeyler söylemek zorundasınız. Ha
tırlanacağı üzere ABD’nin Irak’ı işgalinden 
önce 25 kadar ülke hegemoniye yaranmak 
üzere birkaç Irak diplomatını “yasa dışı işler
le uğraşmak” gibi (tabir caizse) düzmece bir 
gerekçeyle kapı dışarı etmişti.

Hegemonya’ya ICarşı Durmak

Ne yazık ki küresel hegemoni bütün varlı
ğıyla sürmektedir. Dünyada güvenlik maske
li bir şiddet hakimdir. Güya terörle mücade
le edilmektedir. Ama terörün en katmerlisi 
ABD’nin şahsında yaşanmaktadır. Çünkü te
rörün boyutları da gücüyle orantılıdır. Bütün 
bir dünya tehdit altındadır. Herkes yarana
rak kurtulacağı, belayı böylece geçiştirebile- 
ceği kanaatindedir. Halbuki unutulmamalı
dır ki hegemoni büyük çapta teslimiyetten, 
ülkelerin bir yerde durmamasından yararla
nır. Sıraya koyar ve tahrip eder. İran ve Suri
ye konusunda bölge ülkeleri elbirliği ile da
ha dik durmasını bilmelidirler. Çünkü küre
sel hegemoninin arzusu ülkeleri tek tek hal
letmektir. Bugün İran, yarın Suriye, öbür 
gün Türkiye. Şu anda eleştirilen İran’ın tavrı 
hegemoninin haklı gerekçesi olamaz. Çünkü 
hegemonide gerekçe önemli değildir. Meselâ 
Türkiye’nin tek başına dünya bor rezeiTİnin 
yüzde yetmişine sahip olması müdahale için 
yeterli bir sebep sayılabilir.

Ulusal ya da küresel hegemoniyle baş 
edebilmenin yolu ona yaranmaya çalış
mak değil, fert ve toplumlarca bir yerler
de durabilmeye bağlıdır. Unutulmamalı
dır ki küresel bir düzen yok, şimdilik kü
resel hegemoni var.
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Kapak

Türkiye'nin Yaşanmış Hikâyelerinden Çıkarılacak Ders
TÜRKİYE'DE ‘MERKEZ'İN 

DEĞİŞMEYEN/DAYATMACI KARAKTERİ

AHMET CEMİL ERTUNÇ

T
ürkiye konu olduğunda, yaşanan top
lumsal, siyasal, ekonomik, yasal, ide
olojik süreçlerin doğru anlaşılmasmda 
dikkate almması gereken bazı ölçütler 

vardn. Bu ölçütlerin en önemlilerinden birisi 
'merkez-çevre' ilişkilerinin niteliğiyse, bir diğeri 
de ‘merkez'in nevi şahsına münhasır 'kişilik’ 
özellikleridir. Türkiye tarihinin son iki yüz yıl
lık süreci ve özellikle de Cumhuriyet dönemin
de yaşananları doğru anlamak için ‘merkez-çevre’ 
ilişkisini dikkate almak bir zorunluluktur. Çün
kü Türkiye tarihinin söz konusu kesiti ‘mer- 
kez’in ‘çevre’yi değiştirip/dönüştürerek ‘Batılı öl
çütlere’ göre ‘adam etme’ idealine ve bu idealin 
belirlediği girişimlere göre şekillenmiştir. Bu ne
denle ‘merkez’in ‘çevre’yi değiştirip batılı modele 
uygun hale getirmeye çalışması sürecini iki tara- 
hn ilişkileri açısından ele alan birçok çalışma ya
pılmış ve yeni yayınlardan anlaşıldığı kadarıyla 
yapılmaya da devam etmektedir. Ancak ne var ki 
Türkiye’de yaşananları doğru anlamak için dik
kate alınması gereken ölçütlerden İkincisi hak
kında, yani ‘merkez’in kişilik özelUkleri hakkın
da yapılmış çalışmalara rastlamak pek mümkün 
olmamaktadır. Oysa ‘merkez’in kişilik özellikle
rini bilmek, sadece ‘merkez’i tanımak açısından 
değil, ‘merkez-çevre’ ilişkilerinin niteliğini anla
mak açısından da son derece önemlidir. Zira iki 
tarafın ilişkilerinde yer alan ve gidişatı belirle
yip, şekillendiren durumların birçoğu ‘merkezcin 
kişilik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu 
tespiti temellendirmek için son beş-on yıl içeri

sinde açığa çıkan ve iki yüz yıllık teamülle çatı
şan ‘merkezcin Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeli
ğine ilişkin olumsuz yaklaşımı dikkate ahnabi- 
hr. Konuyu biraz açmak gerekirse; tarihi daha 
da gerilere gitmekle birlikte Tanzimat’tan bu ya
na önceleri Osmanh devletini ve toplumunu, ta
kiben Türkiye devletini ve toplumunu Batılı öl
çütlere göre değiştirip yeni bir yapıya, görünü
me ve kimliğe kavuşturma çabalarının aktörü 
hep ‘merkez’ olmuştur. ‘Merkez’, idealleştirdiği 
ve hatta Cumhuriyeti kuran kadroların söylem
lerinde dile geldiği üzere kutsadığı batılılaşma 
hedefi için ‘çevre’yi zorlamakta; gerek gördüğün
de cezaevlerini doldurmakta, idam sehpalarını 
kurmakta bir sakınca görmemiştir. ‘Merkez’in 
tüm bu istek ve çabalarına karşı ‘çevre’ ise ‘mer
kez’in kutsal idealine ilgisiz ve hatta bazı zaman 
da karşıt olmuştur. Bu nedenle toplumu batılı
laştırma yönündeki birçok girişim ancak yukarı
dan aşağıya ve zor kullanılarak uygulamaya ak
tarılabilmiştir. İki yüz yıllık zaman diliminde 
‘merkez’ batılılaşma ideah doğrultusunda ‘çev- 
re’nin birçok şeylerini değiştirmiş bulunuyor. 
Toplum, batılı zihniyete, görünüme ve hayat 
tarzına iyice yaklaştırılmış ve hatta mensup kı
lınmış durumda. Bugün itibarıyla batılılaşma 
idealinin gelip dayandığı nokta Avrupa Birliği 
üyeliğidir. Kutsal ideah ve iki yüz yıllık süre içe
risindeki uygulamaları dikkate alındığında ‘mer
kez’in Türkiye’nin AB üyeliğine uzanan aşamayı 
gerçekleştirmek için toplumu zorlaması ve üye
liğe uygun hale getirmesi, üyeliğin gerçekleşme
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si için yapabileceği her şeyi 
yapması beklenir. Fakat ne var 
ki AB üyeliğine uzanan sürecin 
kayda değer bir mesafe kayde
dip, üyelik ihtimalinin arttığı 
son 5-10  yıl içerisinde ‘merkez' 
tavır değiştirdi; kutsal ideahne 
ters bir konum sergilemeye 
başladı. ‘Merkez’e mensup veya 
oranın sözcülüğünü yapan bazı 
kesimler Türkiye’nin AB üyeli
ğine yönelik sert eleştirilerde 
bulunmaya, üyeliğe uzanan sü
reci bozmanın, gidişatı değiş
tirmenin çabalarını yürütmeye 
başladılar. Ne oldu da ‘merkez' 
iki yüz yıllık rüyasının gerçek
leşme ihtimalinin iyice yüksel
diği bu aşamada tutum ve du
ruşunu değiştirdi? İşte, örneğin 
bu değişimin nedenini anla
mak için sadece ‘merkez-çevre’ 
ilişkilerinin seyrini dikkate al
mak yeterli değildir. Aynı za
manda ‘merkez’in kişihk özelli
ğini de dikkate almak gerek
mektedir. Zira sahip olduğu fi
ziksel güçle, ekonomik imkânlarla, ihtiyaç 
hissettiğinde mutat dışına çıkmakta bir sa
kınca görmeyen yasalar üstü konumuyla, 
derinlere uzanan gizemli yapısıyla ülkenin 
kaderini istediği gibi şekillendirebileceğe 
inanan ‘merkez'in tüm toplumsal olay ve ol
gular karşısındaki duruşunun temel belirle
yicilerinden birisini kişiliğinin son derece 
kolay değişebilme ve bu değişimde ilke ta
nımama yönü oluşturmaktadır. Özellikle 
de ‘ilke tanımama' yönü son derece baskın 
bir özelliktir. Her zaman, her fırsatta ilke
lerden bahsetmekten ve kendince oluştur
duğu ilkeleri ‘çevre’ye dayatmaktan çekin
meyen ‘merkez’, çoğu zaman ilkelerini ön
celikle kendisi çiğnemiştir. ‘Çevre’nin söz 
konusu ilkelere yönelik en ufak itirazında 
son derece sert tutum ve tavırlar sergile
mekte bir beis görmezken, genellikle, daha 
kısa bir süre önce en ufak eleştirisine bile 
katlanamadığı ilkelerini bizzat kendisi terk 
etmiş, çiğneyip geçmiştir. Bunun en tipik

Cumhurbaşkanı olan Süleyman 

Demirel söz konusu okullann  

"siydsdlldştığınr dile getirerek 

uygulamalara “ meşruiyet sağ
larken, "im m  hatiplerin devle
tin iiangrene dönüşen bir i(olu 
olduğunu ve kesilip dtıldığınf 
ifade edip, YÖK'ün imam hatiple
re yönelik katsayı uygulamasını 
hararetle destekliyordu.

örneği halkın iradesinin ülkede 
egemen en üst ve tek irade ol
duğu ilkesini birçok kez bizzat 
kendisinin çiğnemiş olmasıdır. 
Önceki zamanlarda da bolca ör
neği bulunabilecek olmakla bir
likte, yakın döneme ait üç ‘kla
sik' ve bir ‘postmodern' darbe söz 
konusu ilke çiğnemenin tarih
sel örnekleri olarak hatırlanabi
lir.

‘Merkez’in kolay tutum de
ğiştirme ve ilke çiğneme özelli
ğinin toplumsal olay ve geliş
melerde nasıl bir açılım kazan
dığım anlayabilmek için Türki
ye’nin genel olarak iki yüz yıllık 
batılılaşma tarihini değil, yakın 
dönem tarihini dikkate almak 
bile sayısız denecek miktarda 
bol örneğe ulaşma imkânı sağla
maktadır. Bunun son örnekle
rinden birisi oldukça yakın- ta
rihlidir. Şöyle ki; ‘postmodern 
darbe’nin mimarlarıyla müşah- 
haslaşan ‘merkez’irı ‘topyekün' 
bir savaşın hedefi olarak gör

mekte sakınca bulmamaya kadar uzanan 
‘çevre’nin inanç ve hayat tarzına yönelik 
olumsuz düşünce ve tutumlarının nesnele
rinden birisini İmam-Hatip okulları ve 
mensupları oluşturduğu yaygın olarak bili
nen bir husustur. ‘Merkez’in bizzat kendisi
nin açtığı, müfredatını kendisinin oluştur
duğu, öğretmenlerini kendisinin yetiştirip 
kendisinin atadığı İmam Hatip okullarının 
mensupları, ‘postmodern darbe’ sürecinde 
katı bir husumetin nesnesi olmaktan kurtu
lamadılar. İmam Hatip okullarındaki öğ
rencilerin geleceğe ilişkin muhtemel tüm 
bireysel plan ve idealleri yok edilmeye çalı
şıldığı gibi, bir zamanlar söz konusu okul
ların öğrencisi olmuş ve daha sonra sivil ve
ya askeri bürokrasinin değişik kademele
rinde görev almış olanlar ise birer suçlu 
muamelesi görmekten kurtulamadılar; fiş
lendiler, sürüldüler, aşağılandılar ve hatta 
mesleki hayatlarına son verildi. Tüm bunla
rın olanca şiddetiyle yürütüldüğü dönemde
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Cumhurbaşkanı olan Süleyman Demirel 
söz konusu okullann “siyasallaştığını”  ̂ dile 
getirerek uygulamalara “meşruiyet” sağlar
ken, “imam hatiplerin devletin kangrene dö
nüşen bir kolu olduğunu ve kesilip atıldığım” 
ifade edip, YÖK’ün imam hatiplere yönelik 
katsayı uygulamasını hararetle destekliyor
du. Söz konusu sürecin en şiddetli fırtınaya 
dönüştüğü Yüksek Öğrenim Kurumu’nun 
başkanlığına iki kez atadığı Kemal Gürüz 
ile tercihini ve tercihindeki ısrarını göster
miş oluyordu. Demirel bu tutum ve tavırla
rıyla merkez-çevre konumlanmasında nere
de durduğunun sadece mesajlarını vermi
yor, tercihini de somut olarak göstermiş 
oluyordu. Ancak aynı Süleyman Demirel, 
yakın zaman önce  ̂milyonların huzurunda 
“İmanı hatipler imam yetiştirsin diye açılma
dı. îmam hatipler dinini bilen doktorlar, avu
katlar, mühendisler olsun diye açıldı” diye
rek İmam hatip okullarına yönelik en 
önemli tezi çürütürken, İmam hatiplere 
haksızlık yapıldığını, önlerinin kesildiğini, 
tıp, mühendislik, hukuk ve siyasal da dahil 
her fakülteye girmeleri gerektiğini vurgula
dı ve dinini iyi bilen doktorlar
dan, mühendislerden, yargıç
lardan korkulmaması gerektiği
ni söyledi. Üstelik bu sözleri iki 
kez atayarak icraatına tam des
tek verdiğim gösterdiği YÖK 
eski başkanı Kemal Gürüz’ün 
gözlerinin içine bakarak dile 
getirdi. Kemal Gürüz ise söz 
alarak “8 Yıllık temel eğitim ya
sasının çıktığı dönemde YÖK 
Başkanlığı yaptım. Cumhuriye
tin temel ilkelerini sarsmaya yö
nelik hareketlere karşı biıiikte 
mücadele verdik. 5 yıl boyunca 
Sayın DemireVin verdiği müca
delenin şahidiyim” demek sure
tiyle, şaşırmış bir halde, “mer
kez idek i değişim sinyalini anlayamadığının 
ifade etti.

Süleyman Demirel’in bu değişken ve 
hatta birbiriyle çatışan duruşunu nevi şah
sına münhasır özellikleriyle ve ismiyle öz
deşmiş ‘dün dündür bugün bugün’ yaklaşı

Iri yan, pehlivan yapılı bir mah
keme üyesi, merdivenin başında 

bağırıyor, tepiniyordu. Başında 

kocaman bir kalpağı vardı. Hasır 

şapkalı bir gencin yakasına ya
pışmış, tartaklayıp duruyordu: 
‘Nedir bu kepdzelik? Bu şdpkd dd 
ne oluyor? Baban da mı şapka gi
yerdi? Anandan mı şapkalı doğ
dun?'

mıyla izah etmek mümkün olabilir. Fakat 
bizim burada dikkat çekmek istediğimiz 
şey, söz konusu özelliğin Süleyman Demi- 
rel’in veya bazı şahısların özel durumları 
olmadığı, Türkiye’nin batılılaşması sürecin
deki değişimin mimarı olan ‘merkez'in te
mel özelliği olduğudur. Bu durumun 
1920’li yıllara tekabül eden ilginç bir örne
ği, daha sonraları ‘merkez’in ideologların
dan olan Şevket Süreyya Aydemir’in ‘rejim 
muhalifi' suçu nedeniyle İstiklâl Mahkeme
sinde yargılandığı 1920’li yıllara ait bir ha
tırasıdır.. Şevket Süreyya Aydemir’in otobi
yografisi sayılabilecek 'Suyu Arayan Adam’ 
isimli kitabında anlattığı bir hatırası şöyle- 
dir:

‘Biz mahkeme binasına girince evvelâ alt 
kat sahanlığında veya odaların aralığında 
bir yerlerde oturtulduk. Yukarıda bir takım 
hareketler oluyordu. İnenler, çıkanlar, geti
rilenler, götürülenler vardı. Fakat bir aralık 
yukarda kopan bir gürültü, bütün hareket
leri durdurdu. İri yarı, pehlivan yapılı bir 
mahkeme üyesi, merdivenin başında bağı- 
nyor, tepiniyordu. Başında kocaman bir 

kalpağı vardı. Hasır şapkah bir 
gencin yakasına yapışmış, tar
taklayıp duruyordu: ‘Nedir bu 
kepazelik? Bu şapka da ne olu
yor? Baban da mı şapka giyerdi? 
Anandan mı şapkah doğdun?’ 
Sonra sözler, muameleler daha 
da sertleşti. Arkasından kuvvet
li bir tekme yiyen genç merdi
venlerden aşağı tekerlendi. 
Çantası bir tarafa, şapkası bir 
tarafa gitti. Fakat heybetli üye 
hâlâ hıncını alamıyordu. Basa- 
maklann başında boyuna bir 
takım küfürler, ağır tabirler sa
vuruyordu. Şapkasını, çantasını 
güçbelâ toparlayan genç kendi
sini sokağa attı. Artık bu tabir

leri işitmeyecek kadar uzaklaşmıştı. Bu 
genç bir gazeteci idi (Hikmet Şevki). Şapka 
giymenin henüz kanunlaşmadığı, fakat ba
zı atılganların şapka giyebildiği günlerdi. 
Bu genç gazeteci de başına hasır bir şapka 
geçirmiş ve mahkeme binasına haber deıie-
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Falih Rifki Atay, şunları yazar: '[Şapka Devriminin baş
latıldığını] duyar duymaz başına şapka giyerek İstiklâl 
Mahkemesine geldiği için 'Vakit' muhabirini huzurundan 

kovan ve hapsettirmeğe kalkışan Afyon Milletvekili Ali 
Bey de şapkası ile [Mustafa Kemal'i] karşılayanlar ara
sında idi'

mek için şapkayla gelmişti... Aradan bir za
man geçti. Gene mahkemeye çağırıldık. 
Mahkemeye çağırıldığımız gün aynı yol ni
zamı tertiplendi. İstiklal Mahkemesinin iki 
katlı kerpiç binasına girdiğimiz zaman, ev
velâ gene aynı sahanhkta, aynı tahta sırala
ra oturtulduk. Yukarıda gene aynı hareket
ler, getirilenler, götürülenler vardı. Bir ara
lık üst sahanlığın başında aynı iri yapılı üye 
göründü. Fakat şimdi başında bir hasır şap
ka vardı. Mahkeme salonundan çıkarılan 
bir hükümlü grubunun merdivenlerden in
dirilmesine nezaret ediyor, bir sıra emirler 
veriyordu. Hükümlüler arasında sarıklı bir 
müderris göze çarpıyordu. Müderrisin [Fa
tih Müderrislerinden Atıf Hoca] başında fes 
ve sarık vardı. Cüppeli ve kıyafeti temizdi. 
Suçu o sıralarda yayınlanan Şapka Kanunu
na muhalefet etmekti. Fakat bu suç bir ta
kım ithamlarla da karışınca mahkemede en 
ağır hükmü yemişti. Artık son saatlerini ya
şıyordu’ 3

‘Merfeez’in her zaman has adamlarından

olmuş Falih Rıfkı Atay, Şevket Süreyya’nın 
anlattığı olayın doğruluğuna şahitlik eder 
ve şunları yazar: '[Şapka Devriminin başla
tıldığını ] duyar duymaz başına şapka giyerek 
İstiklâl Mahkemesine geldiği için ‘Vakit' mu
habirini huzurundan kovan ve hapsettirmeğe 
kalkışan rahmetli Afyon Milletvekili Ali Bey 
de şapkası ile [Mustafa Kemal’i] karşılayan
lar arasında idi’‘̂ . Şevket Süreyya’nın ve Fa
lih Rıfkı’mn "merkezcin kolay değişen ve il
ke tanımayan kişilik özelliğini ortaya koyan 
bu açıklamaları, Şevket Süreyya’nın kendi 
şahsında açığa çıkan bir başka örnekle daha 
da ilginç bir boyut kazanmıştır. Fatih Mü
derrislerinden Atıf Hocanın Şapka Kanu- 
nu’na muhalefetten idamla cezalandırıldığı 
duruşmadan sonra, kendi duruşması için 
mahkeme salonuna giren Şevket Süreyya, 
şahsını ilgilendiren bir gelişmeyi şöyle an
latmaktadır:

‘Bizim muhakememiz sırasında da önce 
her şey iyi gidiyordu. Başkan sakindi, her 
zaman hiddetli aza sağında oturuyordu. 
Savcı, daracık mahkeme odasının bir köşe
sine şöylece ilişmişti. Başkan suallerini so
ruyordu. Fakat cevaplarım arasında bir mi
ladî tarih kullanınca birden iş değişti. Baş
kanın yüzü karıştı. Kaşları çatıldı. Başı kıp
kırmızı oldu. Hiddetinden titriyordu. ‘1923 
ne demek?’ diye bağırdı. ‘1923 de ne oluyor
muş? Babalarımız da bu tarihi mi kullanırdı? 
Bizim tarihimize ne olmuş ki? Bunları nere
den çıkarıyorsunuz?’ Sonra daha birçok şey
ler söyledi. Başkanın gazaba geldiğini gö
rünce, sağındaki aza hemen vaziyetini de
ğiştirdi. Kürsüye abandı. Hatta dirsekleri 
üzerine kalkar gibi oldu. Kendine hemen 
oracıkta bir iş düşüp düşmediğini sorar gi
bi başkanın yüzüne bakıyordu. Fakat o sıra 
sağanak böyle geçti. Bir zaman sonra da 
Türkiye’de miladi tarih kabul edildi. Ve es
ki tarihi kullanmak yasak oldu. Fakat asıl 
gürültü, celsenin sonunda alevlendi: Başka
nın suallerine cevap veriyordum. Bu cevap
larım arasında bir de ‘inkılâp’ kelimesi geç
ti. Bu sefer başkan hakikaten kızdı. Kan yü
züne öylesine hücum etti ki, ağzından keli
meler zorlukla ve insicamsız çıkıyordu; ‘İn
kılâp mı? Ne demek mugalâta? İnkılâp bitti!
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Bu memleket inkılâbını bitirdi! Artık yapacak 
inkılâp yok! Ne demek inkılâp? Hepsi hayal, 
hepsi saçma...’ Başkanın kızdığım gören aza 
yerinde duramıyordu. Yapılacak işlerin he
men oracıkta niçin yapılmadığına bu laQa- 
rm neye uzatıldığına şaşıyor gibi bir hali
vardı.’5

‘Merkez’in kolayca değişen ve hemen 
her zaman tam bir ilkesizlik görünümü ser
gileyen tutumuna ilişkin yakın tarihh bir 
örnek olarak 12 Eylül-28 Şubat karşılaştır
ması yapılabilir. 12 Eylül darbesinin gene
rallerinde müşahhaslaşan ‘merkez’, miting 
meydanlarında âyetler okuyarak halkın 
gönlünü okşamaya çalışmıştır. Kendisine 
itaat isterken, kendisini ulû-1 emr yerine 
koymuş ve ulü’l emre itaatin farziyetinden 
bahsetmiştir. Bu ‘merkez’in 80’li yıllara iliş
kin bir tutumu ve duruşuydu. Fakat aynı 
‘merkez’ 90’h yıllarda tutumunu tamamen 
değiştirdi. Neredeyse dine dair her şeyi suç 
olarak gördü; dinine, dininin şekillendirdi
ği geleneklerine bağlı ‘çevre’ye ‘topyekün sa
vaş’ açmaktan bahseder oldu. ‘Topyekün sa- 
vaş’m  gereklerini de büyük oranda ve özel
likle psikolojik, ekonomik, yasal boyutla
rıyla uygulamaya koydu. Tüm ülkeyi para
noyakça bir korkunun kuyusuna hapsetti. 
Yargı direktiflerle hareket eder oldu. Eko
nominin tüm imkânları “merkez"^ yakın 
veya mensup birileri için çalışır hale geldi. 
‘Çevre’ye mensup hiç kimse; ne memur, öğ
retmen, akademisyen, hukukçu ve ne de iş 
adamı, öğrenci, işçi geleceğine güvenle ba- 
kamaz oldu. Türkiye’de bunlar yaşanırken, 
daha kısa süre önce miting meydanlarında 
ayet okuyanlar ise Akdeniz sahilindeki sa
ray yavrusu evinde emekliliğin tadını çıka
rıyor, tuvalinin başında içinde bir ukde ola
rak kalmış ve ‘merkez’ adına hareket ettiği 
günlerde uygulamaya fırsat bulamadığı sa
natının inceliklerini sergiliyordu. Aynen 
bugün ‘postmodern darbe’nin liderlerinin 
emekliliğin tadını çıkarıp, mimarı oldukla
rı sürecin değişmesini karışık duygularla 
seyretmeleri gibi.

‘Merkez’in kolayca değişen ve hemen 
her zaman tam bir ilkesizlik görünümü ser
gileyen tutumuna ilişkin bir başka örnek de

1920’lerden hatırlanabilir. ‘Merkez’ 1924 
Anayasasına ‘devletin dini İslam’dır’ madde
sini koymuştur. Bu, sebebi kendince ma
lûm o andaki tercihidir. Fakat ne ilginçtir 
ki söz konusu madde yürürlükte olan ana
yasadaki yerini korurken, yasalara göre ku
rulmuş Terakkiperver Cumhuriyet Fırka- 
sı’nı tüzüğündeki ‘Terakkiperver Cumhuri
yet Fırkası efizâr ve itikâdât-ı diniyeye hür- 
metkârdır’ maddesi nedeniyle ‘dinci’ olmak
la suçlayarak kapatmış ve liderlerini kara 
listeye almıştır.

‘Merkez’in kişilik özelliklerini anlamaya 
katkı sağlaması açısından şu örnekler de 
hatırlanabilir; ‘Merkez’in bizzat kendisi, 
‘asr-ı saadet’ yıllarında, Ankara’nın en bü
yük meydanlarına kurduğu ölçüm merkez
lerinde insanların kafataslarmı ölçüp ‘saf 
Türk’ün’ profilini belirlemeye çalışmış, fa
kat 8-10 yıl sonra söz konusu anlayışı sür
dürenleri cezaevlerine doldurmuştur. Ser
best Fırka’yı kendi elleriyle kurmuş ve se
çimlere sokmuş, ancak kuruluşunun üze
rinden iki ay geçmeden Serbest Fırka’ya 
mensup olmayı suç kabul etmiştir. ABD’nin

'Merkez' 1924 Anayasasına 'devletin dini İslam 'dır' 
maddesini koymuştur. Fakat ne ilginçtir ki söz konusu 

madde yürürlükte olan anayasadaki yerini korurken, 
yasalara göre kurulmuş Terakkiperver Cumhuriyet Fır- 
kası'nı tüzüğündeki 'Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ef
kâr ve itikâdât-ı diniyeye hürmetkardır' maddesi nedeniy
le 'dinci' olmakla suçlayarak kapatmış ve liderlerini kara 

listeye almıştır.

zorlamasıyla ikinci bir partinin kurulması
na izin vermek zorunda kalması ve “çev- 
re”nin bu partiye yönelmesi “merkez”in ki
şilik özelliklerinin olanca biçimiyle açığa 
vurmasına vesile olmuştur. Kendine oy ve
ren seçmenin oyunu garantilemek ve küs
kün kesimin gönlünü almak için Tek Parti 
idaresi döneminde gerçekleştirilenlerle ta
ban tabana zıt ve hatta o dönemde suç ka-
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bul edilen uygulamaları bizzat kendisi başlatma
ya, o dönemlerdeki ilkeleriyle çatışan vaatlerde 
bulunmaya başlamıştır. Bir sonraki seçime ka- 
darki 4 yıllık dönem (1946-1950) en iyi biçimde 
ve yeni dönemin iktidarı olmanın gereklerine 
uygun olarak değerlendirilmeye çalışılmıştır: İs
tiklâl Mahkemeleri Kanununu yürürlükten kal
dırılmış, İmam Hatip okulları açılmış, İlahiyat 
Fakültesi kurulmuş, Türk büyüklerine ait türbe
lerin açılmasına izin verilmiştir. Hatta bizzat 
İnönü, 1950 seçim kampanyasında Anayasa de
ğişikliğine gidilerek Altı Ok’un Anayasadan çı
karılacağını vaat etmiştir. Şu tespitler “mer- 
kez”in değişkenliğini İnönü’nün şahsında gös
termesi açısından önemlidir; “Allah’ın adını asla 
sebepsiz yere anmayan kararlı bir laisist olarak 
bilinen İnönü, buna rağmen, okullara din dersi ko
nulmasına karar verdi. Türkiye’deki siyasal trend
leri daima dikkatle gözleyen sosyalist Mehmet Ali 
Aybar, o sırada şu yorumda bulunuyordu: “Bugü
ne kadar devrimciliği ve laikliğiyle övünen bu par
ti, selameti, hayatının en kritik döneminde dini ku
caklamakta buldu”.̂

“Merkez” in şahıslara ve ideolojilere yaklaşı
mı da kişilik özelliklerini yansıtır. Örneğin on 
yıl başbakanlık yapmış bir mensubunu idam 
sehpasına göndermekte sakınca görmemiş, son
ra da 'demokrasi şehidi’ ilan etmiştir. Nazım 
Hikmet’e şiirleri ve düşünceleri nedeniyle ceza
evlerini mesken yapmış, sonra da 'büyük şair’ 
ilan edip başlara taç kılmanın çabasını yürütür 
olmuştur. 1940’larda Türkçülüğü suç saymış, 
ama 1970’lerde ve sonrasında kendisini ‘Türkçü’ 
olarak tanımlayanları derin bağlarla kollayıp- 
gözetmekten geri durmamıştır. Uzun bir süre 
'Solculuğu' suç saymış; toplumu her an yöneti
me el koyacak ‘kızıl komünistlerle’ korkutmuş, 
ürettiği bu sanal korku ile ‘çevre’ üzerindeki ta
hakkümünü artırdıkça artırmış, 1980’lerde ise 
ulaşabildiği tüm ‘solcuları’ cezaevlerine doldur
muş, fakatl990’larda solcularla kol kola gir
mekte bir sakınca görmemiştir... Daha nice ör
nekler.

Konuyu fazla uzatmadan ifade etmek gere
kirse: Değişim elbette ki olabilir; bireyler de, 
toplumlar da, sistemler de değişir. İçinde bulu
nulan şartlar değişmişse elbette ki bireylerin, 
toplumlarm ve sistemlerin değişmesi beklenir ve 
hatta bir çok durumda değişmeleri gerekir. An

cak ne var ki Türkiye’deki ‘merkez’in örneklerde 
açığa çıkan değişimlerini bu kategoride değer
lendirmek mümkün olmamaktadır. Örnekleriy
le göstermeye çalıştığımız değişimler bir olgun
laşmanın, yanlışlardan vazgeçmenin gerektirdiği 
değişimler değildir; tüm bunlar, en basit ifade
siyle, ‘merkez’in ilke tanımayan veya sadece ken
di çıkarlarını gözeten anlayışların gerektirdiği 
değişimlerdir.

Sonuç olarak söylemek, daha doğrusu sor
mak gerekirse; Türkiye’nin bu yaşanmış ve ya
şanmakta olan hikâyesinden çıkarılacak ders ne 
olabilir? Herkes kendince farklı dersler çıkarabi
lir. Ancak bize öyle geliyor ki Türkiye’nin yaşan
mış ve yaşanmakta olan hikâyesinden gelecek 
adına çıkarılabilecek en önemli ders; bu ülkede 
‘çevre’ye mensup olanların ‘merkez’in öfkesinin 
ve düşmanlığının sürekli olmadığını bilmeleri
dir. Sayısız örneklerinden hareketle söylenebilir 
ki, ‘merkez’, bir zaman düşmanlığının nesnesi 
kıldıklarının bir başka zaman başlarını okşa
maktan geri durmamaktadır. Dolayısıyla bu ül
kede ‘merkez’ kaynaklı sıkıntı ve zorluklar, hak
sızlık ve kötülükler süreklilik arz etmemiş ve 
anlaşıldığı kadarıyla da arz etmeyecektir. Bu ne
denle ‘çevre’nin mensuplarının mevcut olum
suzluklardan dolayı gelecekleriyle ilgili derin 
üzüntülere, umutsuzluklara sürüklenmeleri yer
sizdir. Ancak ‘hikâyeden' çıkarılabilecek daha da 
önemli ders, ‘çevre’ye mensup hiç kimsenin, ba
şı ‘merkez’ tarafından okşandığı, kendilerine yı
ğınla imkânlar sunulduğu, birçok fırsat ve ikbal 
kapıları sonuna kadar açıldığı için sevinmemele
ri gerektiğidir. Çünkü aynı ‘merkez’, kendince 
zamanı gelince, o okşadığı başları kırmaktan, ez
mekten geri durmamıştır; üstelik bizzat kendisi
nin verdiği veya sağladığı imkân ve şartları ge
rekçe göstererek.

Notlar
1. TGRT’deki 11 Mart 1998 tarihli “Alternatif’ programındaki 

konuşması
2. 28 Aralık 2005 tarihli KanalD’deki Abbas Güçlü’nün yönet

tiği “Genç Bakış” programı
3. Ş. Süreyya Aydemir, Suyu Amycın Adem, Remzi Kitabevi, İs

tanbul, 1974, s: 399,400,404
4. F. Rıfla Atay, Çankaya 1881-1938, Doğan Kardeş Matbaacı

lık, İstanbul, 1968, s: 434
5. Aydemir, Suyu Arayan Adam, s: 405,406
6. Feroz Ahmad, Modem Türkiye’nin Doğuşu, Sarmal Yayınla- 

n , İstanbul, 1995. s: 154
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Açıkoturum

ZORAKİ BATILILAŞMA/YABAN(CI)LAŞMA VE 
DARBE GELENEĞİ

D. MEHMET DOĞAN, CEVAT ÖZKAYA 
Yöneten: Abdullah Yıldız

Abdullah Yıldız: Müsaade ederseniz, şöyle bir so
ru ile başlayayım: Batılılaşma maceramız, bir an
lamda yönetici elitimizin halktan kopmasının ve 
kendi halkına, kendi değerlerine yabancılaşması
nın serüveni olarak da okunabilir mi? Son yüz el- 
h yılda tanık olduğumuz iktidar kavgalarının ve 
siyasî-sosyal gerilimlerin arka plânında, bu mille
tin dînî temele dayah bir medeniyet dairesinden 
seküler temele dayah Batılı medeniyet dairesine 
zorla ve tepeden inmeci bir mantıkla dahil edil
meye çalışılması yatıyor diyebilir miyiz? Bu soru
nun cevabını, önce, Batılılaşma İhaneti kitabının 
yazarı D. Mehmet Doğan’dan alahm isterseniz:

Resmî Batılılaşma 
Bir “İngiliz Projesi” Olarak Başladı

D. Mehmet Doğan: Batılılaşma düşüncesi, Os- 
manh devletinin Avrupa’ya yenilmesi ve yönetici
lerin ‘Avrupa’yla nasıl baş edebihrim?’ arayışı ile 
başlayan ve adına “mağlubiyet ideolojisi” diyebi
leceğimiz bir süreç. Gerçekten, bütün mağluplar 
önce galiplerle nasıl baş edebileceklerini düşü
nürler ve onların üstünlük sebeplerini araştırarak 
işe başlarlar. Bizimkiler de öyle yaptılar. Batının 
üstünlüğünü askeri teknolojiye bağladılar. Bu 
yüzden de ilk önce Avrupa teknolojisini örnek 
alarak askeri araçlarda, eğitimde, silahlarda yeni- 
Uk yaptılar. Buna kısmî Batılılaşma diyebihriz. Bu 
dönemde ayrıca diplomasiye de önem verildi; Av
rupa ülkelerinde önce geçici, sonra sürekli elçi
likler açıldı. Halbuki Osmanlılar, bundan önce 
dünyanın hiçbir ülkesine daimi elçiler gönder
memişler, yabancı dil öğrenmeye de gerek duy

mamışlardı. Hasılı, 18.yüzyıl askerî yenileşme ve 
diplomatik ilişkiler dönemi olarak geçti.

19.yüzyıla geldiğimizde, dünya büyük ölçüde 
İngiltere’nin kontrolündeydi; Rusya da bir dünya 
gücü haline gelmeye başlamıştı. İngiltere Mısır’a 
ve Hindistan’a sarkarken Rusya da Kafloslan ve 
Balkanları ele geçiriyordu. Bunun üzerine İngilte
re, Osmanh pohtikasmı değiştirerek Rusya’ya 
karşı Osmanlı devletini müdafaa etmeye karar 
verdi. İşte, bizde resmi Batılılaşma, İngiltere’nin 
bizi Rusya’ya karşı desteklemeye karar verdiği ve 
tam da M. Reşit Paşa’nın İngiltere’de elçihk yap
tığı sırada başladı ve idareden hukuka, sosyal ha
yata kadar bir İngiliz projesi olarak yürütüldü. 
Reşit Paşa, Ingiltere’de dışişleri bakanı ile birlikte 
bu projeyi hazırladı; aslında II. Mahmut, Reşit 
Paşa’nın yaptıklarından kuşkulanmıştı, ülkeye 
dönse onu idam ettirecekti, ama dönmeyip orada 
kaldı; II. Mahmut ölüp de tecrübesiz Abdülmecid 
tahta çıkınca geldi ve Ingiltere’nin desteğiyle âlâ- 
i vâlâ ile Sadrazam oldu, sonra da uzun süre Tür
kiye’de Ingiliz elçiliği yapan Lord Stratford Can- 
ning’le birlikte Tanzimat projesini uygulamaya 
koydu. Maalesef Canning Reşit Paşa’ya her istedi
ğini yaptırdı ve onu sürekli korudu ve kolladı; sık 
sık birbirlerinin evlerine gider gelirlerdi, Reşit 
Paşa azledildiğinde ağlaya ağlaya onun yanına 
gitmişti...

Yıldız: Böylece yönetici elitimizin bir başka 
çıkmazı da başlamış olmuyor mu? Başı sıkıştığın
da sırtını yabancı bir güce yaslamak; halkından 
güç alacağı yerde kendi çıkarları ile onların çıkar- 
lannı birleştirdiği bir dış güçten destek almak... 
Bu dış güç bazen Ingiltere, bazen Fransa, Alman
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ya hatta Rusya oldu; bugün de ABD veya Av
rupa Birliği... Bir dış güce yaslanma ihtiyacı 
nereden doğdu sizce?

Doğan: Şimdi, tabi ki, Osmanh klasik 
bürokrasisinin kendine ait bir gücü, dina
mizmi olsa idi, dış güçlerin müdahalelerine 
pabuç bırakmazlardı. Demek ki böyle bir 
güçten yoksundular; elbette belli bir bilgi bi
rikimleri, vakarları, olgunlukları vardı ama 
dünyadaki yeni gelişmeleri okuyup buna 
göre tavır alabilme imkanlarma sahip değil
lerdi. Böyle olunca da, dışarıda yetişen, dil 
bilen, birazcık dünyadaki gelişmelerden ha
berdar olan bu yeni bürokrasi geldi ve Batılı 
devletlerin desteğiyle yönetime ağırlığını 
koydu.

(Burada bir parantez açmakta yarar var: 
Yunan isyanına kadar Osmanhlar hep Fe
nerli Kumlardan tercüman olarak yararlan
mıştı. Ama isyandan sonra bir ihanet kuşku
su, bir acaba duygusu başladı. Bunun üzeri
ne Osmanh yönetimi Müslüman halkın ya
bancı dil öğrenimine önem verdi. Tercüme 
Odası açtı, yurt dışına öğrenciler gönderdi. 
Böylece yeni bir bürokrasinin de temelleri 
atılmış oldu.)

Tabi bu yeni bürokrasinin içeride bir da
yanağı yoktu. Bu yüzden özelhkle Padişah 
karşısında kendilerini koruyacak yeni ka
nunlar çıkardılar; Tanzimat Fermam’na bu
na dair maddeler koydular. Mesela, Osman- 
lı Padişahının, yöneticileri görevden alma, 
idam etme, en önemlisi mallarına el koyma 
(müsadere) yetkisi vardı. Mesela, biri sadra
zam olduğunda -ki icranın başı ve padişah

tan sonra ikinci adamdır- önüne müthiş im
kanlar açılıyor, binlerce kişi kendine bağla
nıyor, önemli yetkilere sahip oluyor ve bal 
tutan parmağını yalar misali, bu imkanları 
kalıcı hale getirmeye yani servet edinmeye 
başlayanlar oluyordu. Ve padişah, bu tür yö
neticilerin malına el koyarak, bir bakıma 
onu göreve başladığı zamanki konumuna ia
de ediyordu. İşte bunları padişah karşısında 
koruyacak yani bürokrasiyi güçlendirecek 
bir takım mevzuat değişikliklerine gittiler. 
Böylece Batıcı/Batılı bir bürokrasi sınıfı oluş
tu. Tabiatıyla bu sınıfın içeriden bir güçleri 
olmadığı için gözleri, kulakları hep dışarıda 
oluyordu; oradan gelecek desteğe ihtiyaç 
duyuyorlardı...

Bir Yabancı Güce Yaslanma Geleneği 
ya da “Ayakkabıcı Muştası”

Yıldız; Tam da burada, Cevat Özkaya’nın 
Keçecizâde Fuat Paşa’nın bir sözünden yola 
çıkarak temellendirdiği ve sıkça vurguladığı 
bir tarihi gerçekhğe geliyoruz;

Cevat Özkaya: Aslında Mehmet ağabe
yin bu tespiti bugün için de geçerli. Mesela, 
içerde güç mücadelesi veren siyasi grupların 
ve bürokratik odakların Avrupa Birliği ko
nusundaki tavırlarına baktığımızda, dışarı
dan güç alma ihtiyacı duyduklarını görüyo
ruz. Ak-Parti iktidarının AB’ye iştiyakla sa
rılmasının arkasında da, içerideki bazı güç 
merkezlerini geriletip kendi hareket alanım 
geliştirme ihtiyacının yattığı söyleniyor, ki 
doğrudur.

Şimdi, Keçecizâde Fuat Paşa’nın tespitini 
hatırlayarak devam edersek: Paşa’ya soru
yorlar; ‘Paşam, bu istibdattan bıktık, nasıl 
kurtulacağız bundan?’ Paşa cevap veriyor; 
‘Bizde hürriyet iki türlü elde edilir; Ya padi
şah bunu lütfeder ya da halk organize olur, 
hürriyetini elde eder. Şimdi, yukarıdan hür
riyet gelmiyor; aşağıdan ise halkı organize 
etmek mümkün değil.’ Bunun üzerine; ‘Pe
ki, ne yapacağız paşam?’ diyorlar. ‘Valla, 
ayakkabıcı muştası gibi yandan vuracağız’ 
diyor. ‘Bu ne demek?’ dediklerinde; ‘yani se
faretleri, elçilikleri kullanacağız, onlann 
desteği ile hareket alanımızı genişleteceğiz’ 
cevabını veriyor. Yani bu refleks, bu davra
nış bugün de devam ediyor; Osmanh’nm
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son döneminden Cumhuriyet’e bu alışkan
lık değişmedi...

Doğan: Tabi klasik Osmanlı sisteminde 
şöyle bir denklem var: İlmiye sınıfı ile aske
riye birleşirse sadrazamı götürür.

Özkaya: Yani sacayağının ikisi birleşti 
mi üçüncüsünü devirir...

Doğan: Evet, ayne öyle; buna bir de es
naf eklendiyse, iş tamamdır. Bugün de ilmi
ye ve askeri bürokrasi ittifakı aynen devam 
ediyor.

Özkaya: Celal Bayar, 27 Mayıs darbesini 
izah ederken aynı şeyi söyler: “27 Mayıs’ta 
askeriye ile ilmiye ittifak ederek siyasi me
kanizmayı devreden çıkarmıştır”, der.

Yıldız: Peki, bugünkü anlamda yönetici 
elitin halktan kopuş süreci nasıl başladı?

Doğan: Şimdi, 19.yüzyılda Osmanh’da 
yeni bürokrasinin oluşumu ve İngiltere ma
rifetiyle başlatılan modernleşme projesi hiç
bir zaman halka mal olmadı, dar bir bürok
rasi sınıfına has kaldı. 11. Abdülhamit döne
mine kadar da böyle geldi.

Abdülhamit devrine gelindiğinde, artık 
dünya dengeleri değişmişti: Almanlar birlik
lerini kurup güçlü ekonomileri ve üstün 
teknolojileri ile Fransa’yı da mağlup ederek 
büyük bir güç haline gelmişler ve Ingiltere 
karşısında ciddi rakip olmuşlardı. Rusya da 
ciddi bir güçtü. Abdülhamit’i tahta çıkaran 
sadrazam Mithat Paşa, Rusya’yı yenip büyük 
bir güç elde edeceği hayaline kapılarak çeşit
li tahriklerle 93 Harbi’ne sebep olmuş ve 
Plevne gibi mevzii başarılara rağmen maale
sef bu yenilgi çok kötü sonuçlar doğurmuş
tu. İslam dünyası hızla Batılılarm sömürgesi 
haline gelmişti. Yeıyüzünde egemen Müslü
man devlet olarak bir Osmanlı vardı ortada; 
İran’ın ise pek gücü yoktu, zaten İngiltere ile 
Rusya İran üzerinde anlaşmıştı. Osmanlı’nm 
da böyle bir felakete uğraması Müslümanlar 
arasında müthiş bir yenilgi psikolojisi do
ğurdu... Abdülhamit Almanya’nın yeni bir 
güç olarak ortaya çıkışı ile dünya politikası
nı dengeleyebileceğini düşündü. İngilte
re’yle değil de Almanya ile ekonomik ilişki 
kurdu, demiryolunu onlara yaptırdı; böyle 
bir denge politikası güttü. Bu denge politi
kası aynı zamanda İslam dünyası ile ilgili re
feranslar da üretti...

19.yüzyılda ticaret azınlıkların eline geç

mişti; dışarıyla ekonomik-ticari ilişkileri ku
ranlar Rum, Ermeni Hıristiyan azınlıklardı; 
ama tarım alanında -tarım ticared de dahil 
olmak üzere- Müslüman ziraat erbabı taşra
larda, orta büyüklükteki şehirlerde çok yay
gın bir varlıklı tarım kesimi olarak ortaya 
çıktı. Bunlar aynı zamanda Osmanlı devle- 
dndeki dönüşümü de gerçek anlamda ger
çekleştirdiler; yeni zirai aletlerle yeni zirai 
teknikleri uygulanmaya başladılar. Eski tek
nikler ya unutulmuş ya da çok uzun süren 
savaşlar yüzünden terkedilmişti. Mesela, 
Abdülmecit zamanında bir adam askere gi
diyor, 15 yıl gelmiyor; 20 yaşında gidiyor 35 
yaşında dönüyor, bu adamdan nasıl bir ve- 
rimlihk ve üretkenlik beklersin? Hatta, Os- 
manh Müslüman nüfusu 19. yüzyılda artmı
yor; dış güçler falan olmasa nüfus bakımın
dan da Müslümanlar zayıllıyor. O yüzden 
Osmanlı, mesela Kafkasya’dan gelen göç
menleri kabul edip onları nüfus açısından 
problemli bölgelere yerleştiriyor ve Rumla- 
ra, Ermenilere karşı denge unsura olarak, 
taze bir Müslüman unsur olarak değerlendi
riyor.

Yani 19. yüzyıl, Osmanlı devletinde batı 
modernleşmesinin en geniş yayıldığı dö
nem. Ve padişah da bu modernleşmeyi meş
rulaştıran bir adam; yani padişah bir mektep 
açtığı zaman ona itiraz etmek mümkün de
ğil. Cumhuriyetten sonraki modernleşmede 
en büyük problem bu zaten; bir takım yeni
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likler yapmak istiyor ama halkı içine kata
mıyor. Mesela, Abdülhamit için böyle bir 
problem yok; yaptığı bütün işler -ki eğitim
den idareye, ulaştırma kadar çok kapsamlı- 
halk tarafından bir tepkiyle karşılanmadı; 
ama bunlar tabi ki halkı gözeterek yapılan 
işlerdi; halkın damarına basarak, onun inan
cını rencide ederek değil... Bu yönüyle Ab
dülhamit devri gerçek bir modernleşme dev
ridir...

Yıldız: Daha çok da teknolojik alana 
ağırlık verdi, bildiğim kadarıyla.

Doğan: Tabi, hem teknoloji hem eğitim- 
öğretim alanında çok önemli işler yaptı. Sa
dece Türkiye sınırları içinde değil, Ortado
ğu’da da. Mesela elektrikli tramvay, İstan
bul’dan önce Şam’da kullanılıyor. Mekke- 
Medine’ye İstanbul’dan daha önce elektrik 
tesisleri kurduruyor.

Yöneticiler Ayrı Rayda, Halk Ayn Rayda

Yıldız: Cevat Bey, sizce yönetici elitin hal
kından kopma süreci nasıl başladı?

Özkaya: Şimdi, tespit edebildiğim kada
rıyla, klasik bürokrasinin halkından farklı 
bir yöne doğru evrilmeye başlaması öncelik
le zihinsel planda gerçekleşiyor. Bir örnek 
vermek istiyorum: Biliyorsunuz bizde ilk 
Batı tarzı açılan mektepler mühendishane- 
lerdi; Kara ve Deniz Mühendishaneleri, Tıb
biye vb. hep askerî yenilik çerçevesinde ku
rulmuştu. Bu okullarda pozitivist felsefe çok

abartılı biçimde etkili idi. Hatta, bir yabancı 
elçi veya seyyah gelip Tıbbiye’nin kütüpha
nesini gezdiğinde hayretler içinde kalmıştı: 
‘bu kadar pozitivist kitabı bir arada toplayan 
bir kütüphaneyi Avrupa’da bulmak müm
kün değil’ demişti. Bu tür okullardan yetişen 
subay taifesine baktığımızda, öyle halkının 
veya askerinin dini inançlarına saygı göste
ren bir tutum göremiyoruz. Bu kopuş gide
rek artıyor tabi. Pozitivist kafa yapısına sa
hip sivil ve askeri bürokrasi halkına farklı 
bakmaya başlıyor ve ondan kopuyor doğal 
olarak. Burada 31 Mart isyanını hatırlamak, 
meseleyi daha anlaşılır kılar sanırım: isyanın 
sebeplerinden biri şudur: Biliyorsunuz,
II.Meşrutiyet’i korumak için, İttihatçılar Av
cı Taburlarını getirirler İstanbul’a... Ve Meş
rutiyet yönetimine karşı ilk isyan da bu ta
burlarda çıkar. Zira, orduda Alman askeri 
disiplinini ve onun gereği olan zamanlamayı 
kullanan ittihatçı subaylar, askerlerin en ta
bi dini ihtiyaçlarını, mesela namaz vakitleri
ni dikkate almazlar. Yani diyelim ki; eğitim 
9’da başlıyor 12’de bitiyor, 13’de başlıyor 
17’de bitiyor; Müslüman zamanına hiç itibar 
edilmiyor; tabi bu ciddi sıkıntılar doğuruyor 
ve isyanın sebeplerinden birinin de bu oldu
ğu söylenir.

Doğan: Askeri Tıbbiye’de pozitivizm çok 
etili; tüm baba ittihatçılar, meselâ Abdullah 
Cevdet vs. hep burada yetiştiler... Tabi aske- 
riyede bu durumun hep böyle devam ettiği 
söylenemez. Bir hatıratta okumuştum: Har
biye talebesiyken beş vakit namazın zorunlu 
olduğunu, hatta abdest alınacak yeterli mus
luk olmadığı için bazılarının abdest almadan 
namaz kılmak zorunda kaldıklarını söylü
yordu... Hani, belki askeri intizam gereği, 
belli bir sürede ‘abdest al gel’ deniyor, mus
luk sayısı az, adam yetiştiremiyor; böyle bir 
şey de olabilir...

Özkaya: Bu kopuşta bir de şöyle bir şey 
var: Klasik Osmanlı bürokrasinde görev 
alan, mesela bir yerde katip olan veya mü
dürlük yapan bir insanla halk arasında hayat 
tarzı bakımından bir biçimde bir yakmhk 
vardı, yani ikisi arasında bir bağlantı kurma
nın imkanı vardı. Lale devriyle birlikte, gi
derek devlet bürokrasisinde yer alıp da lüks 
ve israf içinde yaşayan bir sosyete takım çık
tı ortaya. Hatırlayalım ki, Patrona Halil isya-
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nm çıktığı zaman, halk, öncelikle o hayat 
tarzını yansıtan Sadabad’daki köşkleri, eğ
lence merkezlerini filan yıktı; ama matbaaya 
dokunmadılar. Zira, bildiğim kadarıyla, ilk 
defa Kağıthane’de, Beşiktaş ve Üsküdar gibi 
yerlerde bir takım gettolar oluşturulmuştu; 
bir anlamda devlet gettosuna yakın olanlar 
oraya gitmeye başlamıştı. Daha önce gele
neksel, mütevazı bir hayat yaşanırken şimdi 
daha mutantan, daha debdebeli bir hayat ya
şanır olmuştu. Avrupa’dan mobilyaların gel
diği, eşyaların, giysilerin değiştiği, bir lâle 
soğanının bin altına satıldığı bir dönem... 
Böylece sade halk ile bu yeni bürokrasinin 
arası gitgide açılıyor.

Bir benzetmeyle ifade edersek: Osmanh 
hayat tarzını bir katara benzetelim; yavaş da 
olsa, oflaya puflaya da gitse bu katar ilerli
yordu ve önünde de bir lokomodf vardı, fa
kat bu lokomotif birden ray değiştirdi; halk 
ayrı rayda, lokomotif ayrı rayda. Bu toplu
mun -eğer batılılaşacaksa- batılılaşmasına da 
engel olan, gelişecekse gelişmesine de engel 
olan bir durum; yani birbirine zıt yönlerde
ki raylarda aynı istikamete gitmek mümkün 
değil ve biz hala bu sıkıntıyı yaşıyoruz; yö
neticiler ayrı rayda, halk ayrı rayda... Bunca 
gelişmeye rağmen, çok partili hayata geçil
miş olmasına rağmen seçilmiş siyasetle atan
mış bürokrasi arasındaki gerilim de ikisinin 
ayrı istikametteki raylarda gitmesinden kay
naklanıyor...

Halkı Zorla Batı Trenine Bindirme 
Operasyonları: Darbe Geleneğimiz

Yıldız: Cevat Beyin bu tren/lcatar benzetme
sinden devam edersek; Batıya makas kıran 
yeni sivil-asker bürokrasinin yani lokomotif 
konumundaki elitlerin halkı da kendi rayla
rında gitmeye zorlamaları ve onlara bir baş
ka hayat tarzını dayatmaları, son yüzelli yıl
lık gerilimlerin ve dolayısıyla darbe süreçle
rinin temel sebebi değil mi?

Doğan. Tabi, Osmanh sistemi içinde 
darbe sayılabilecek bir takım eski tarz alış
kanlıklar vardı. Yani ulemayla askeriye veya 
kalemiye veya esnaf bir araya gelirse her za
man sadrazamın kellesini alırdı. II.Mahmut 
bunları ortadan kaldırdı; ulemayı zayıflattı, 
esnaf da kendiliğinden zayıf düştü, çünkü

Avrupa’nın rekabetine dayanamadı, bir de 
1838 Ticaret Anlaşması tamamen aleyhimiz
de işledi.

Özkaya: Zaten yeniçerilik kalktıktan 
sonra ulemanın gücünü koruması da müm
kün değildi. Yani II.Mahmut, ulemayı tabi-
i müttefikinden mahrum bıraktı.

Doğan: Dahası, ulemayı kullandı Yeni
çerileri yıkmak için; Sancak-ı Şerif çıkardı...

Yıldız: Medrese öğrencilerini silahlandı- 
np Yeniçehrele karşı harekete geçirdi...

Doğan: Yani Osmanh sistemindeki tabi-
i sınıf dengesi, 19. yy’da yeni bürokrasinin 
ortaya çıkışıyla değişti; yeni bürokrasi, padi
şahı etkisiz kılacak bir sınıf olarak ortaya 
çıktı. Abdülhamit devrinde bir sekteye uğra- 
dılarsa da II.Meşrutiyet döneminde çok da
ha etkili olarak geldiler. Ve Îttihat-Terakki, 
Türkiye’de ilk modern teşkilatlanma sayılabi
lecek olan yapılanmadır ve hala da Türki
ye’de etkileri süren bir teşkilattır. Komitacı
lık üzerine kurulmuştur ve hala devam et
mektedir. 1908’de bir darbe gerçekleştirmiş
tir ve bu darbenin arkasında İngiltere’nin ol
ma ihtimali vardır. Neden? Çünkü sohbeti
mizin başında dedim ki, Rusya güçlenince 
İngiltere Osmanh Devletini ayakta tutmayı 
planlamıştı. Ama Abdülhamit, Almanların 
dünya siyasetinde rol almaya başlaması üze
rine, halife olarak İngiltere’ye karşı Alman
larla iyi ilişkiler geliştirmişti: Müslümanla
rın lideri olan Osmanh halifesi Islâm dünya
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sında birtakım etkiler uyandırıyordu. Bu 
yüzden îngilizler kuşkulanmaya başladılar 
ve Osmanlı Devleti’ni birinci düşman mev
kiine koydular. Yani Osmanlı Devleti’nin yı
kılmasını istediler. 1900’lü yılların başında 
İngiliz Politikası diğer Avrupa ülkeleri tara
fından da benimsenmeye başladı ve Osman- 
lı’yı yıkmayı ve onun mirasını paylaşmayı 
kararlaştırdılar. 1. Dünya Harbi işte budur...

Yıldız: Mehmet Bey, sizin “mağlubiyet 
ideolojisi” dediğiniz şeye dönersek: Yönetici 
elitin bu mağlubiyetlerin sebebi olarak ken
di inancımızı, kendi dinimizi suçlu bulma
sıyla başlayan yenilgi psikolojisi ne gibi so
nuçlar doğurdu?

Doğan: Bunu şöyle izah edebiliriz: Yani 
psikoloji şu: ‘Şimdi biz bu güçlü Batı karşı
sında mağlup oluyoruz; bunun sebebi bu 
halk ve onun inancı, onlar bizi bu yüzden 
dövüyorlar; onlar bizleri döveceğine biz hal
kımızı dövelim ve mağlubiyet sebeplerimiz
den kendimizi arıtalım, böylece onlar da 
bizlere kin beslemesinler...’ Bu garip bir psi
koloji tabi...

Bu arada savaşlar, yenilgiler de bitmiyor. 
Son dönemde 10 yıl süren bir Balkan Harbi 
var; müthiş bir bozgun... -19H ’de Trablus- 
garb Harbi de başladı.- Balkan Harbinde, or
dudaki siyasileşme yüzünden Osmanlı or
duları tarumar oldu ve Bulgarlar Çatalca’ya 
kadar geldiler. Bu harp milleti tüm harpler
den daha fazla perişan etti. Osmanlı’dan tam 
kopmamış olan, hala İstanbul’a bağlı olan 
Bulgarlar, yeni bağımsız olan Yunanlılar Os- 
manlı ordusunu darmadağın etti. Bir de ye
ni bir muhaceret dalgası var; sefalet, yok
luk... Ardından 1. Dünya harbi... Uzun süren 
bir harb... Çok zayiat verilen ve ekonomik 
açıdan da büyük zarara yol açan bir savaş... 
Savaş bittikten sonra bir de Milli Mücadele. 
Yani yetişmiş insan unsurunun büyük bir 
kısmı savaşlarda zayi olmuş. Kalanların ço
ğu da ekonomik olarak değer üretebilecek 
durumda değil. Halk zaten iktisadi bakım
dan çok düşük bir seviyede. Yani bu yüzden 
Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın başını 
doğrultup da ‘şöyle olsun, böyle olsun’ diye
bilecek bir durumu yok. Onun adına her şey 
yapılıyor, sözde hakimiyet halkın olmakla 
beraber halkın kendi iktidarı, otoritesi, söy
leyecek sözü yok yani...

Burada halkın değil de bürokrasinin ken
di iç çatışması var belki; eski tarz bürokrat
larla yeniler arasında bir çatışma. Şimdi, Os
manlI’nın bir bürokrasisi vardı ve bunlar Ar
navutluk’tan bilmem nereye kadar çeşitli 
unsurlardan devşirilip getirilmişti. Bunlar 
Osmanlı dağıldıktan sonra da aynı yerde bu
lunuyorlar ama bu masa artık yetmiyor. Os- 
manh masası diyelim, büyük bir masaydı, 
herkes kendine yer buluyordu, şimdi Cum
huriyet masası mecburen belli sınırlar için
de. Bu üst takım bürokratlar arasında birta
kım gruplaşmalar, sürtüşmeler yaşanıyor. 
Cumhuriyetin ilk döneminde bunlar da et
kili oluyor.

27 Mayıs’tan 28 Şubat’a 
İttihatçı Cuntacılık Geleneği:

Yıldız: Cuntacılık geleneğinden mi söz edi
yorsunuz?

Doğan: İttihatçılarda bu gelenek bir has- 
tahk halinde; sonraki sisteme de sirayet et- 
miş.

Yıldız: Yeni Türk devletinin askeri bü
rokrasisinin %95’i, sivil bürokrasisinin de 
%85’i OsmanlI’nın son döneminde görev al
mış...

Doğan: Bu gayet tabii bir şey.
Yıldız: Yani aynı alışkanlığı sürdürmele

ri de tabii. Ama bir şey daha var; Yeni Türk 
devletinde demokrasi de seçkinler demokra
sisi veya şeklen demokrasi denilen bir yöne
tim. ?Halka rağtnen halk için’ yapılan bir ta
kım uygulamalar var; tepeden inmeci uygu
lamalar. Bu dayatmalara ve sonraki darbele
re baktığımızda; Abdülhamit’in en azından 
bazı değişiklikler yaparken halkın inançları
nı, değer yargılarını dikkate alan pozisyonu
nu, tutumunu göremiyoruz. Aksine halkın 
inançları tamamen devre dışı bırakılıyor.

Doğan: Osmanlı sistemi iyi kötü kendili
ğinden bir sistemdi. Bir takım değerleri var
dı, yazılı değildi, benimsenmiş içselleştiril
miş değerlerdi bunlar. Cumhuriyetten sonra 
yeni bir toplum ve yeni değerleri onlara em
poze etmeyi, bütün yapıyı yeniden kurmayı 
düşündüler. Bu işte o kadar ileriye gidildi ki; 
dil, müzik, bütün eski kültür., din kefesine 
konabilecek, onunla ilişkili her şeyi etkisiz 
hale getirip yeni bir toplum meydana getir
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mek. Ama insanların birden bire değiştikle
ri hiç görülmemiş dünya tarihinde. İnsanlar 
ancak bir taknn dini heyecanlar duydukları 
takdirde yeni bir kültür dairesine giriyorlar. 
O yüzden de Türkiye’de yapı ikili olmaya 
mecbur. Yani bir halk tabakası var; şu veya 
bu şekilde bir takım geleneksel unsurları, 
inançla ilgili bir takım unsurları taşımaya 
devam ediyor, bunları bir kültür olarak de
vam ettiriyor, bir de bürokrasi. Hunting- 
ton’un tabiriyle Türkiye Pbölünük bir ü lke”; 
bir bürokrasi var, bunlar başka bir dünya; 
bir de halk var, onlar ayrı bir dünya. Ve 
Türkiye’yi idare etmeye şartlanmış bu kü
çük grubun her hâl ve kârda bu gücünü de
vam ettirmek istiyor.

Yıldız: Şeklen demokrasiye de dış baskı
larla geçiyor, ama gücünü koiTiyarak..

Doğan: Evet, biraz geri gidersek; II.Dün- 
ya Harbi sona ererken, soğuk harbin başlan
gıcı olarak kabul edilebilecek olan komünist 
dünya-kapitalist dünya çatışması ve sonra to
taliter dünya-hür dünya nitelemeleri üretildi. 
Türkiye savaşa girmemiş olmasına rağmen 
tek partili rejimle devam etse, her an komü
nist blokta yer alabilir gibi bir endişe vardı. 
Çünkü bürokrasinin işine o geliyordu. O 
yüzden dışardan baskılar arttı; ‘hemen çok 
partih hayata geçin, halkı işin içine katın’ di
ye. İnönü bu telkinleri aldı ve Birleşmiş Mil- 
letler’in kuruluşuna bir ekip göndererek 
Türkiye’nin çok partih hayata geçeceğinin 
garantisini verdi. Yani mecburen demokrasi
ye geçmek zorunda kaldık. Batı, demokrasi
ye geçmez isek Stalin’in pençesine düşeceği
mizden korkuyor. Zaten bürokrasimizin fa
şizme ve nazizme meylettiği biliniyor. O sı
ralar Almanya’nın da desteğiyle pıtrak gibi 
çıkan çok aşırı milliyetçi, Türkçü dergiler 
var. 1945 yılında bu yayınlar birden kesili
yor. O zaman bizim bürokrasi birden solcu 
olmaya başlıyor. Uzatmayalım, Batı müda
hale etti ve anti-komünist bir yapı oluştur
maya çahştı; bunun da ancak çok partili sis
temle olabileceğini düşündü. Türkiye mec
bur kaldı çok partili hayata geçmeye ve ilk 
seçimde Cumhuriyet bürokradarının bekle
mediği bir sonuç ortaya çıktı. Harbin sıkın
tısını çeken, ezilen millet çok fazla düşün
meden iktidarı değiştirdi. Gerçekten dünya 
bunalımının da etkisiyle ciddi anlamda fa

kirleşmiş bir halk vardı. Ama 1950 sonrasın
da hem eğitim alanında hem de ekonomik 
anlamda ciddi canlanmalar oldu.

Yıldız: Tabi, bürokrasi buna on yıl ta
hammül edebildi...

Doğan: Belki de iktidarı teslim edenler 
“Nasıl olsa bunlar acemi, ikddarı götürmez
ler, bize mecbur kalırlar, biz de gelir paşa 
paşa milleti idare ederiz.” diye düşünmüş 
olabilirler.

Yıldız: Burada bir çelişkiyi çözmemiz la
zım: Batı ve ABD, önce çok partili sistemin 
gelmesi için baskı yaptı; on yıl sonra da as
keri bürokrasiyi işin içine sokarak Demok
rat Parti iktidarına son verdi. Menderes, 
ABD ve Batı dünyasının çıkarlarına ters mi

Doğan: Burada iki durum var: Bir, “tav
şan kaç, tazı tut” politikası var gibi. Bir taraf
tan bunların önü açılsın iktidara gelsinler, 
öbür taraftan da bir güç bunları kontrol et
sin; yani çok da güçlü olmasınlar. Bir de, ta
bi dünyada iki büyük güç olunca, her zaman 
o güçler arasında kendine bir taraf bulma 
eğilimi olabilir. Siz bunu hissetmesiniz de 
birileri size bunu yakıştırabilirler. Mende
res’in Rusya’yla ilişkileri geliştirmeyi düşün
düğü de söyleniyor. Ayrıca içerde, iktidarı 
kaybetmiş komitacı bir ekibin de etkisi var 
tabi ki...

Özkaya: Seçimlere, “Hasolara, Memola- 
ra mı bu iktidan teslim edeceğiz?” mantığıy
la bakan bir ekip. Hatta, 1950’de iktidarı 
devrederlerken de bazı sıkıntılar yaşanır. 
Mesela; askerler İnönü’ye gidip “gerekiyorsa 
seçim sonuçlarını iptal edelim” derler, ama 
Inönü kabul etmez. Ve 27 Mayıs ihtilalini 
bir çok yazar bürokrasinin rövanşı olarak ni
telendirir. Darbecilerin, daha İnönü’ye ilk 
teklifi götürdükleri andan itibaren akılların
da hep böyle şeyler vardır; 27 Mayıs’ı yapan
ların ilk toplantıları 1954’lerde başlamıştır. 
Sonra 1958 devalüasyonu var; ekonomik 
durum bir miktar kötüleşince, cuntaların 
organize edilmesi meselesi ortaya çıkar; zira 
adacıklar halinde cuntalar var ve bunların 
Ankara ve İstanbul’la irtibatlarının kurulma
sı gerekiyor. Buradaki temel sorun, ‘seçimle 
gelme’ durumunun bir türlü hazmedileme- 
mesidir. Bir de birileri, sadece kendilerini bu 
memleketin ve rejimin sahibi olarak görü

ŞUBAT '06 ÜMRAN 49

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


yor. Bugün hâlâ şu mantık var: halkın seçti
ği siyasetçiler yanlış yaparlar ve mutlaka bü
rokrasi bunun doğrusunu yapar. Bugünkü 
basının kullandığı dile de yansır bu...

Halkın Seçtikleri ile Bürokratik 
Oligarşinin Mücadelesi

Yıldız: Cumhuriyetin başından beri olup bi
tenleri şöyle özetleyebilir miyiz? Halk, ken
di değerlerine yabancı bir hayat tarzını ter
cih edenlere karşı kimi kendine yakın his
setmişse hep onları desteklemiştir. Halk Fır
kasına karşı Terakkiperver Fırka’yı, Serbest 
Fırka’yı, daha sonra Demokrat Parti’yi, ar
dından onun takipçileri olduklarını söyle
yenleri ve yakın dönemde de kendi içinden 
çıkan Milli Görüş partilerini... Ama her sefe
rinde ‘bürokratik oligarşi’ ordu+üniversi- 
te+CHP=darbe formülüyle 27 Mayıs’ı, 12 
Mart’ı, 12 Eylül’ü ve 28 Şubat’ı tezgahladı. 
Yani OsmanlI’daki ilmiye+seyfiye=darbe 
denkleminin yeni versiyonu...

Özkaya: İlmiye hiç ayrılma
dı ki o mekanizmadan; ilmiye 
bütün gücünü dün de bu gün 
de ona borçlu. 27 Mayıs döne
mine bakın. Sıddık Sami’ler,
“Hukuk Devleti yıpratılıyor” 
gibi bir sürü şey söylediler.
Dündar Taşer anlatır: “Anayasa 
hazırlamak üzere bunları getir
dik, yemek yedirdik, ondan 
sonra bize; ‘Nasıl bir anayasa is
tiyorsunuz?’ diye sordular. Ya
ni bürokrasinin ve askerin yap
tığı hiçbir hukuk dışı davranışa 
hukuk ulemasının itiraz ettiği 
görülmemiştir. Hukuk ulema
sının görevi sadece o davranışı 
meşrû kılmaktır. Hiç gördünüz mü herhan
gi bir darbecinin karşısına çıkıp da, “Arka
daş sen anayasayı tebdil, tağyir ve ilgaya 
cebren teşebbüsten suçlusun.” dediğini? 
Tam tersine, anayasayı toptan ortadan kaldı
ranın yanında yer alır. Yine bu hukuk ule
masının, ‘seçimle gelen seçimle gitmelidir’ 
dediğini de göremezsin. Celal Bayar’m 27 
Mayıs’la ilgili söylediği güzel bir şey var. Di
yor ki: “27 Mayıs bir rövanş hareketidir; 27 
Mayıs Anayasası ise milletin elinden iktidarı

Anayasa Mahkemesi yasama ya
pan bir kurum değildir, ama ya
sama yapan bir kurumun yasasmı 
iptal ediyor. Bu bürokratik haki
miyetin hukuk yoluyla devam et
tirilmesidir. Hiç kimseye de he
sap vermek mecburiyetinde de
ğiller, ama siyasetçi hep hesap 

vermek mecburiyetinde...

kapma anayasasıdır. Millet hakimiyetini seç
tiği vekilleri eliyle kullanır. Bu durum 
TBMM’yi güç haline getiriyordu. 27 Mayıs 
1961 Anayasası ise ‘millet bu hakimiyetini 
yetkili kurullar eliyle kullanır’ der. Bu yetki
li kurullardan biri TBMM ise, bir diğeri Ana
yasa Mahkemesi’dir, öbürü MGK’dır...”

Yani halkı temsil eden, bu kuramlardan 
sadece bir tanesidir. Şimdi, 550 milletvekili 
olarak bir karar çıkarsanız, bu Anayasa 
Mahkemesine gitse, mahkemenin 6 tane 
üyesi sizin bu kararınızı iptal edebilir. Bu 
neyin hakimiyetidir; seçim niye yapılıyor o 
zaman? Anayasa Mahkemesi yasama yapan 
bir kurum değildir, ama yasama yapan bir 
kurumun yasasını iptal ediyor. Bu bürokra
tik hakimiyetin hukuk yoluyla devam et
tirilmesidir. Hiç kimseye de hesap vermek 
mecburiyetinde değiller, ama siyasetçi hep 
hesap vermek mecburiyetinde...

Doğan: Her darbeden sonra bu seçilmiş
lerin yetkileri sınırlandırılıyor. Belki de 28 
Şubat bu darbelerden en tahrip edici olanıy

dı. Ama buna rağmen güçleri 
yeni bir siyasi iktidar kurmaya 
yetmiyor. Kurdukları iktidar 
ise tenekeden bir iktidar oldu 
ve yürümedi...

Bölünük Yapı ile Bir Yere 
Varılamaz!

Yıldız: Sohbetimizin sonuna 
yaklaşırken, mevcut siyasi geri
limle ilgili görüşlerinizi de al
mak istiyorum. Türkiye’nin bu 
“bölünük’* yapısı yani “atan- 
mışlar”la “seçilmişler” arasın
daki çekişme/çelişki ülkemizin 
elini de zayıflatmıyor mu? Ve 

bu bölünmüşlüğe nasıl son verilebilir?
Özkaya: Türkiye’deki bu bölünmüş ya

pının devam etmesi yabancıların müdahale
sini çok kolaylaştıran bir unsur oluşturuyor. 
Birbirlerine karşı konulmuş iki gücü bir te
razi olarak düşünelim, hangi tarafa ayağını
zı basarsanız diğer tarafı yukarı çıkartıyor
sunuz. Bu Türkiye üzerinde oynamak iste
yenlerin işini kolaylaştırıyor, iki güç de eğer 
birbirlerine diş geçiremiyorlarsa dışarının 
“okey”ine ihtiyaç duyuyorlar; yoksa ülke
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içindeki her şeyi dışarısı oluşturuyor 
veya yapıyor değil. Zaten bu dengeler 
Türkiye’de var; adamlar ülke içinde var 
olan dengelerden birinin yanına deste
ğini koyuyor. Dışişleri eski bakanların
dan Çağlayangil: “Büyük güçler yu
murtalarını tek sepete koymazlar” di
yor. Yani 27 Mayıs 1960’da muhalif ol
dukları adamlarla 12 Mart 
1971’de ittifak kurabili, 
beraber olabilirler. Asıl 
sorun; en ufak, basit bir 
olayda bile Türkiye’nin si
yasi rejimine, sosyal haya
tına ve istikbaline tesir et
meye müsait bir ortamın 
oluşudur. Son dönemdeki 
olaylara bakalım; hangi 
hadise bu kadar büyütül- 
meye değerdi? Türkiye’de 
bazı dönemlerde bazı 
olaylar özellikle büyütü
lür.

Yıldız: Bu abartılarda,
ABD’nin AKP’yi gözden 
çıkarmış olmasının etkisi 
olabilir mi? Biliyorsunuz,
ABD 1 Mart Tezkeresini bir türlü haz
medemedi ve son olarak bu iktidarı ar
tık ‘gözden çıkardı’ yorumları yapılı
yor. Bölünük iç yapı da müdahaleyi ko
laylaştırıyor tabi ki...

Özkaya: Bana kalırsa, ABD sizin 
üzerinizde oynamaz; sizi müttefik ola
rak, bir aktör olarak değerlendirir. Siz 
de dengeleri gözeterek oynarsınız. Me
sela Kürt sorunu böyle bir olaydır. Bin 
yıldır beraber yaşadığımız insanlarla 
devlet yüz yüze gelip konuşmuyor, ko
nuşamıyor; Atlantik üzerinden birbi- 
riyle haberleşen bir mekanizma çıkıyor 
ortaya. Dolayısıyla, sizi görüp onları, 
onları gösterip sizi hizaya getirmek 
mümkün hale geliyor. Böylece siz bu
rada bir olayı yürütebilen aktör olmak
tan çıkıp, başkalarının aktörlüğünde 
oynayan biri haline geliyorsunuz. Bu 
gerçekten çok ciddi bir sıkıntıdır Tür
kiye açısından. Ve Türkiye tarihine ve 
bugünkü potansiyeline baktığınız za
man, bu durum ülkenin hak etmediği

Çağlayangil: "Büyük güçler yu
murtalarını tek sepete koymaz
lar" diyor. Yani 27 Mayıs 1960'da 

muhalif oldukları adamlarla 12 

Mart 1971'de ittifak kurabilir, be
raber olabilirler. Asıl sorun; en 

ufak, basit bir olayda bile Türki
ye'nin siyasi rejimine, sosyal ha
yatına ve istikbaline tesir etmeye 

müsait bir ortamın oluşudur.

bir şeydir. Şimdi soruyorum: 6 ay önce
ki AKP iktidarıyla şu anki AKP iktidarı 
arasında ne fark var? Ne değişti, hangi 
unsurlar değişti de bir takım olaylar ha 
bire tırmandırılıyor?

Yıldız; Yaklaşan Cumhurbaşkanlığı 
seçimiyle izah edilebilir mi bu gelişme
ler?

Özkaya: Elbette etkisi 
var, ama yine o bölünük 
yapıyla ilgilidir olay yine. 
Çünkü herkes kendi kale
sini korumaya çalışıyor. 
Yani siyasetin kalesi ma
hiyetinde olan TBMM’ye 
istedikleri şekli vermekte 
zorlanıyorlar. Bir eski sa
yın bakanımız, patronla
rın; “istediğimiz iktidarı 
yıkabiliyoruz ama istedi
ğimiz iktidarı getiremiyo
ruz.” dediklerini aktar
mıştı. Tabi, bu durum 
Amerika açısından da ge
çerli.

Doğan: Türkiye’de siyasi mücadele 
öyle veya böyle devam ediyor ve bunu 
tamamen ortadan kaldıramazsınız. Esa
sen siyasi çekişmenin olmadığı bir top
lum da sağlıklı değil. Tabi bu ülkedeki 
gibi yıpratıcı çatışmaların olması da 
doğru değil. Eğer bu mücadele mo
dernleşme adına yapılıyorsa, aslında 
modernleşmenin hedefine varmasını 
engelleyen de bir durum.

Şimdi, son duruma gelirsek; bu 28 
Şubat’tan sonraki iktidar değişikliği, 
onlara bir cevap aslında. Türkiye’de si
yasi iktidarın aynı zamanda dış denge
leri de gözeterek içeriyi yönetme tarzı, 
yeni bir tarz. Halbuki, alışık olduğu
muz tarz şuydu: bir takım insanlar 
AB’ye karşı olur, bir takım insanlar ya
nında olur, bazıları da kararsız olur. 
Fakat bu durum 28 Şubattan sonra ta
mamen değişti. Ben yeni görüşler, ta
vırlar olabilir gibi bir kanaat oluştuğu
nu düşünüyorum. Dengeler bu şekilde
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götürülebilirse, ki belli ölçüde götürüldü, 
farklı gelişmeler olabileceğini düşünüyo
rum. Türkiye, AB ile ilişkilerini daha ileri 
aşamaya götürmeye yöneldiği zaman hem 
içerde hem Avrupa’da ister istemez çeşitli 
gelişiyor. Bu tepkilerin doğal, ahlakh olanı 
da var olmayanı da. Bütün bu siyaset içinde 
önemli olan çerçeveyi kaybetmemek. Her an 
bu çerçeve kaybedilebilir. Kaybedildiği za
man da bir uzlaşma/denge kurma ihtimali 
varmış gibi gözükür ama yok aslında. Siz 
konumunuzu değiştirdiğiniz zaman öyle bir 
şey yapmaksınız ki, karşınızdakinin de ko
numu değişmeli. Şu anda karşı tarafın konu
munu değiştirecek bir değişim yapmak da 
mümkün değil. Bu yüzden hep çatışmayı 
canlı tutmak istiyorlar.

Özkaya: Hem de halkı tedirgin edecek 
bir şekilde...

Doğan: Bu hep olacak, daha önce de ya
pıldığı gibi. Tabi, şu anda Türkiye’de belli 
bir istikrar var; gerçi tanımı biraz zor ama, 
kendine göre bir istikrar var ve belli sonuç
lara ulaşılmış durumda. Ekonomik olarak 
bir düzelme, bir güçlenme olduğu anlaşılı
yor. Biz vatandaş olarak pek anlamıyoruz 
gerçi ama, rakamlara bakılırsa enflasyon 
düşmüş. Bu Türkiye’nin son 20-30 yılda 
görmediği bir şey. Bu bozulur da tekrar enf
lasyon hızla artarsa milli gelir düşer, ihracat 
tıkanır. Böyle olunca da elbette pusuda du
ran bir takım unsurlar da harekete geçmek 
için bir vasat bulabilirler. Ama şu an hare
kete geçmek için başka vasat yok bence. Bir 
tek vasat var; yani dünya sistemi Türkiye’yi 
parçalamak istiyor ve bunun da sivil iktidar
la olamayacağını görmektedir. Ancak otok- 
ratik, totaliter bir iktidar bunu yapabilir di
ye düşünüp Türkiye’de böyle bir darbe tez
gahlayabilirler...

Özkaya: Burada benim görebildiğim ka
darıyla siyasetçilerin çok fazla algılamadık
ları veya algılayıp da bize hissettirmedikleri 
bir şey var. Mehmet Ahi’nin biraz önce dedi
ği gibi 82 Anayasasından sonra siyaset yap
ma alanı giderek daraltılmıştır. Siyasetçinin 
AKP’li, CHP’h, ANAP’h olmasından daha 
önemh bir şey var orta yerde: Eğer bir şey

yapacaksanız, bu alanı genişletmeniz lazım, 
bu alan dar olduğu sürece, hareket alanı ge
niş olanların sizin üzerinize abanacağından 
kuşku duymamanız gerekiyor. Bugün med
ya da bir çok ilim adamı da siyasetçilerin ba
şarısız olduğunu, kabiliyetsiz olduğunu dü
şünüyor. Eğer meseleye tahsil açısından ba
kıyorsanız, Cumhuriyet döneminin en tah
silli kadrosunu oluşturuyor bugünkü Mec
lis. Siyasetin hatası yok anlamında söylemi
yorum, ama bırakın da hastasının hesabını 
verebilir pozisyonda olsun ve alanını geniş
letsin. Ve maalesef siyasetin içine girmeden 
kimse bu realitenin farkında olmuyor. Cev
det Akçah’nın çok güzel bir tespiti var. Di
yor ki: “Bizde sağ iktidarların -Menderes, 
Demirel, Özal ve bugün de Tayyip Bey- düş
müş oldukları bir handikap var: Kabul eder
ler ki, ağırlıklı bir çoğunlukla meclise gelir
sek bizim iktidarımızın alanı genişler. Hayır, 
bu iş böyle değildir...” Nitekim görüyoruz. 
Ben eminim ki, AKP’deki birçok insan kat
sayı probleminin, başörtüsü probleminin 
çözülmesini istiyor ama çözülmüyor bu so
runlar, çözemiyorlar. Zira tam manasıyla ik
tidar değiller.

Şimdi, siyasetçi oturup, ‘ben madem ki 
milletten vekalet aldım ve bu vekaletin kar
şılığında da bir hesap vereceğim bu insanla
ra; ama ne vekaletim vekalete benziyor ne 
hesabım hesaba benziyor” diye düşünüp bu 
alanı genişletmeye yönelik bir fikir üretmi
yorsa burada bir sıkıntı var demektir. Tay
yip Bey, ayrı bir siyasi oluşuma yönelirken, 
Erbakan Hoca’nın hatasına bağlamıştı ma
lum sürece giden gelişmeleri. Yani “Erbakan 
üslubunu düzeltseydi böyle olmazdı, şöyle 
olurdu” deniyordu. Peki, sizin üslubunuz 
düzeldi, değiştiniz hatta! Şimdi niye böyle 
oluyor? Yarın bir sonraki gelecek olan da 
“Tayyip Bey şöyle yapmasaydı” diyecek; bu 
bir kısır döngü. Çünkü bu bir yapısal sorun 
ve bu temel sorunu çözmedikleri sürece 
Türkiye bu sıkıntıyı hep yaşayacak.

Yıldız: Umalım ki, siyasetçisi, bürokratı, 
ilim adamı ve basını ile bu aslî yapısal soru
nun farkına varalım ve ülkeyi sözkonusu bö- 
lünük durumdan kurtaralım.
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Kapak

JAKOBEN BATILILAŞMA

MUSTAFA MİYASOĞLU

I
arihimizde batılılaşmayı tercih, Üçüncü 

^ Selim dönemine rastlar. Fransız Ihtilâ- 
li’nin meydana getirdiği değişiklikleri öğ
renen Padişah, Osmanh toplumunda 

benzeri yeniliklere girişir. Bu konuda Enderun 
kökenli vezirlerden bir kısmıyla görüşerek gerek
li gördüğü yeniliklere başlar. Her şeyden önce 
Üçüncü Selim, Yeniçerilere güvenmediğinden, 
Asâkir-i Mansüre-i Muzaffere adını verdiği bir or
du kurmaya karar verir. Bunun sonuçlan ‘ çabuk 
görülür: Yeniçeriler, ulema ve saray mensubu bü- 
rokradarm bir kısmını yanma alarak Üçüncü Se- 
lim’i tahttan indirirler. Onu kurtarmak için yola 
çıkan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul’a gelmeden 
padişah öldürülür; Paşa da İkinci Mahmud’u tah
ta çıkararak Saray üzerinde kendince bir vesayet 
kurar. Bu vesayetten kurtulabilen İkinci Mahmut, 
Fransız Ihtilâli’nin siyasi literatüre soktuğu Jako-  
ben  tavrı benimser ve devlet geleneğimize de yer
leştirmiş olur.

Siyasette Jakoben Gelenek

Darbelerin asker veya sivil görünüşlü olması ja 
koben karakterini değiştirmez. Başkalannm ken
di kendilerini yönetme hakkına el koyuyorsanız, 
bunun siyasi literatürdeki adı jakobenliktir. Mese
le müdahaleci tavır ve üslûp meselesidir. Jako- 
benlik iki yüz yıl önce olduğu gibi, Osmanh’nın 
son dönemlerinden beri ülkemizdeki bütün Batı- 
cı-Türkçü-lslâmcı siyasi düşünceleri işgal etmiş
tir. Her yeni görünen hareketin yakın tarihimiz
de kökleri var.

Bizim gibi yönetim krizi yaşayan İslâm top- 
lumlarmm problemleri de birbirine benzer. “Hal
ka rağmen halk için” diyen Jakoben yönetim an

layışının, Türk devlet geleneğiyle de İslâm’la da 
ilgisi yok elbette. Bizimle birlikte öteki İslâm top- 
lumları da iki yüz yıldır kendi kültür ve inanç de
ğerlerinden koptuğu için bocalıyor... Sırât-ı müs
takime ulaşmak ve İslâm milletleri için doğru bir 
örnek ortaya koymak için, yeniden Sünnet’teki 
şürâyı, “ehl-i hal ve akd sahibi” insanlardan olu
şan uzmanlarla Türk devlet geleneğindeki “ku
rultay”! oluşturmak gerekir. Osman Bey bunu ba
şardığı için, küçük bir aşiretten bir “Cihan Dev
leti” doğdu.

Üçüncü Selim döneminde merkezî yönetimde 
görülen gevşek tutum, yenihkçi hamlelere imkân 
hazırladığı gibi, otorite boşluğunu ve darbe at
mosferini de doğurdu. İkinci Mahmut’la birhkte 
de otoriter anlayışlara zemin hazırladı. Üçüncü 
Selim’in yenilikçi anlayışı; yerini zoraki yenileş
me ve kılık kıyafet nizâmnâmelerine kadar mü
dahaleye bıraktığı için, üzerinde durmak gerekir. 
Daha sonra ülkemizde yönetim biçimi bu oldu, 
biz bunu sürekli yaşadık.

Sultan Abdülaziz’i deviren darbeci anlayış, bu 
ülkenin asker-sivil bürokratlarına hâkim bir tavır 
olarak yerleşti. Cumhuriyet devrindeki darbeci 
tavırların kökü aslında Osmanh’da. Pek çok mü- 
essesenin kökleri Osmanh’da olduğu gibi darbe 
ahşkanhğı da o döneme kadar gidiyor.

İttihatçıların İtilâfçılarla kavgası. Büyük Mil
let Meclisi’ndeki Birinci Grup ile İldnci Grup 
arasındaki çatışmalara kadar sürdü. Erken seçim
le tasfiye edilen milletvekillerinin katılımcı ve de
mokrat ta\arları Serbest Fırka ile yeniden canlan
dı. İsmet Paşa için İstiklâl Mahkemeleri bile siya
sî rakiplerini tasfiye aracı oldu. Halkın kendini 
ifade çabası bile çok geçmeden müdahaleci anla
yışla parünin kapanmasına yol açtı ve merkezî
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idare yeniden sertleşti. 1950’ye kadar millet 
iradesi yönetimde söz sahibi değildi, sanki 
milletin kendi hayatmda söz hakkı yoktu. 
Hatta yeni bir toplum yaratma yolunda Hal
kevleri ve Köy Enstitüleri kuruldu, toplum 
mühendisliği yapıldı.

27 Mayıs’a kadar Demokrat Parti’nin on 
yıllık iktidarında vatandaş üzerindeki mer
kezî idare baskısının azaldığı görüldü ve 
halk bundan çok büyük bir rahatlık duyarak 
çalıştı. Jakoben tavırlı aydınlarla çıkar çevre
leri halkın gelişmesinden büyük bir rahat- 
sızhk duymaya başladılar. Büyük bir şanti
yeye dönen ülkenin gelişiminden memnun 
olmayanlar vardı. Daha önce, günün belli 
saatlerinde Ulus ile Çankaya arasında dolaş
masına izin verilmeyen halk, Ankara’nın her 
tarafına her saat gidip gelebiliyordu artık... 
Bu kadarı olamazdı; Jakobenler dayanama
dı!.. Bayar değilse bile Menderes samimi de
mokrattı. Demokratlığı madrabazlık sanan
lar da bundan rahatsız oluyorlardı. Gelsin 
demogoji, anomi ve anarşi... Ardından da 
birbiri peşinden darbeler... DP’yi kapatan 
merkezî idare sertleşmeyi idamlara kadar 
götürdü...

Merkezî idare ıslah etmek yerine yok et
meyi ve kendine düşman kitleler oluşturma
yı bir alışkanlık haline getirdiği için “komü
nistlik” gerekçesiyle Köy Enstitüleri’ni, 50 
yıl sonra da “irtica” gerekçesiyle İmam Ha
tip liselerini kapatmayı başardı... Tıpkı Yeni
çeriliğin kaldırılışı gibi. Böylece çevrenin 
merkeze karşı güçlenmesi önlenmiş oldu, 
iktidara gelen her partinin tavrı bu... Bu si
yaset anlayışından kurtulamadığımız sürece, 
Cumhuriyet demokratikleşemez...

Pozitivizmden Materyalizme

Bir toplumun kültür ve medeniyet tarihi in
celenirken yapılacak dönem tasniflerini üç 
unsurun telâkki edilişiyle değerlendirmek 
mümkündür: Dil, din ve tarih anlayışları... 
Bu konularda Osmanlı toplumundan farklı 
düşünen insan yetiştirmek için Diyanet teş
kilatı ile Dil ve Tarih kurumlan kuruldu. Ja
koben anlayış siyasetten sonra zihni faaliye
tin her alanında görüldü... Tarihimiz, mane
vî ve kültürel değerlerimiz bütünüyle bir ta
rafa itildi. Böylece millet olarak biz, ilkel ka-

vimlerden biri seviyesine indirilmiş olduk.
Sonraki yıllarda, -Attilâ tlhan ve benzeri 

Kemalist Sosyalistlerin de açıkça ifade ettik
leri üzere- İnönü yönetimindeki Tek Parti 
zihniyeti faşist diktaya dönüştü. Bu dönem
de devlet desteğinde oluşan bir “kadro”, Ke
malizm adıyla kendine özgü bir ideoloji 
imal etti.

İkinci Dünya Savaşı’nm karartma gecele
rinde, seferberlik şartlarının en ağın uygu
landı ve millet tek tip olmaya zorlandı. Ser
best Fırka’ya gösterdiği alâkanın cezasını çe
ken ve demokrasi özlemini Terakkiperver 
Halk Fırkası’ndan beri muhafaza eden mu
halif duygular, halkın Demokrat Parti’de 
kendisini ifade etti. NATO’ya girebilmek ve 
Sovyet baskısından kurtulabilmek için ikti
darı kaybetmeye râzı olan İnönü, on yıl bo
yunca akıl almaz bir muhâlefet uyguladı. Bü
tün kültür kurumlan ve basın tamamen CHP 
zihniyetine sahip insanların eline geçti, ko
mitacı mantığıyla gizli sansür uygulandı. 
DP’yi karalama kampanyaları, güneşi balçık
la sıvamak gibi görünse de; aslında 27 Ma- 
yıs’ı hazırlayan olayları teşvik etti; ülkemiz 
yarı-aydınlarm istilâsıyla karşı karşıya geldi.

Bugün pek çok sanat-edebiyat çevrele
rinde olduğu kadar basın ve üniversite çev
relerinde de 1930’lu yılların tek tip insan ye
tiştiren baskıcı atmosferine duyulan özlem
le 10. Yıl Marşı okunur; bürokraside akıl al
maz bir ufuksuzluk hâkim. Bazı çevreler 
“asker veya kanun böyle istiyor” diye, hal
kın bütün talep ve ihtiyaçlanm hiçe sayar; 
milletimizi olduğu kadar dünyayı, kültür ve 
medeniyet tarihini hiçe sayar. Tarihimizi 
bilmez, bilmek gereğine de inanmazlar. Din 
yerine basit ve çoktan çürütülmüş teorilerle 
Pozitivist önyargılara inanmayı batılılık sa
nırlar. Böylece, gönüllü sömürge kültürünü 
çağdaşlık veya batılılık adına benimserler. 
Dünya standardının gerisine düşmekten çe
kinmezler, Afrika kabile devletleriyle yan- 
şırlar.

Medyatik teşviklerle, modern insan ol
mak için bütün İnsanî derinlikleri feda et
meye can atan bir orta sınıf ile lümpen bir 
kenar mahalle kültürünün Türkiye’yi işgal 
etmeye başladığını üzülerek görüyoruz. Al
bert Camus’nün karika türel bir tarzda tarifi
ni yaptığı batılı modern insanın özentileri.
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benzerleri gibi sadece gazete okur ve çiftleşir
ler... Bunların günlük hayatında ibadete ve 
insanı insan yapan değerleri düşünmeye, 
edebi ve felsefi eserleri okumaya zaman yok
tur, zihni kapasiteleri buna imkân vermez. 
Televizyonda az göıülen nitelikli filmler 
onun uykusunu getirir. Misafirliklerde oyun 
oynar, televizyon seyreder veya anlatılan 
fıkralara güler. Batılı benzerleri gibi insan 
zihninin “tabula rasa” yani boş tahta oldu
ğuna inandıkları için onu öylece boş olarak 
mezara götürmeye çalışırlar...

Sığ tavırlı insanlardan oluşan tepkisiz 
toplumlar toplum mühendislerine cesaret 
verir. Kurnaz yöneticiler, halka rağmen halk 
için görüşünü alttan alta geliştirirken, fırsat 
buldukça kamuoyu tepkisiyle sivil toplum 
örgütlerinin taleplerini kırarak millî iradeyi 
yok ederler...

Toplum Mühendisliği

Demokrasi için olmazsa olmaz unsurların 
başında düşünce özgürlüğü gelir. Korkusuz 
bir tarzda düşünmeyi ve bunu rahat bir tarz
da ifade etmeyi beceremeyen fertlerin hiçbir 
zaman demokratik hakları tam olarak kul
landıkları söylenemez. Fert olmak, önce fer
din hak ve hürriyetlerini bilmek, bunları 
kullanabilmekle mümkündür. Sürü içinde, 
kalabalıklarla beraber düşünmeden tavır 
alan ve sürekh başkalarına tâbi olan, içgü
düsel tarzda yaşayan insanın seçme ve de
ğerlendirme kabiliyeti gelişmez. Böyle insan 
özgürlüğünü kullanmayı da bilemez.

Başkaları için iyi olanı belirlemenin, hat
ta halkın özel hayatını düzenlemenin kendi
lerine özgü bir hak olduğunu savunan dar
becilerin yalnız anayasayı değiştirmedikleri
ni, insan ilişkilerini de nasıl bozduklarını 
görüyoruz...

Dünyada, yönettikleri halkı yeniden bi
çimlendirmeye çalışan toplum mühendisle
rinin sayısı çok fazla değildir ve bunların ço
ğu da bizim ülkemizden çıkmıştır. Bunun en 
önemli sebebi, bu milleti adam etme niyetine 
bağlı çabalardır ve hâlâ devri kapanmamıştır. 
Bir ülkenin insanı nasılsa onu öyle kabul 
edip eğiterek ve becerilerini geliştirerek iş 
imkânı bulmalannı sağlamaktan daha yarar
lı bir şey yoktur. İnsan o zaman özgür olur...

Karnı doymayan ve fikri sorulmayan in
san sağlıksız bir hayat yaşar. Onu yöneten 
rejim ister krallık, ister şahlık, ister cumhu
riyet, isterse federatif yapı olsun, insanın 
karnını doyuramaz ve fikrini ifadeye imkân 
vermezse hiçbir anlamı olmaz.

Can güvenliği kadar insan haysiyeti de 
toplum için önemli unsurlardan biridir. 
Bunları sağlayamayan yönetimler, demokra
siden nasip almış olamazlar. Sorumluluk sa
hibi insanlar için böyle bir yerde yaşamak 
ölüm gibidir. Hitler, Stalin ve benzeri despot 
yöneticilerle Sovyet ve ABD işgalleri gibi iş
gal altında yaşamak da böyle...

Bütün bunlara rağmen, insanlar er-geç 
layık oldukları şekilde yönetiliyorlar. O yüz
den, olmazsa olmaz sayılan demokratik hak
ları AB ülkelerinin teşvik, ısrar ve zorlama
ları ile ancak elde edebileceğimizi düşünen
ler de bu ülke insanına gerçekten güvenmi
yorlar sanki...

Eğer biz toplum olarak bazı hakları elde 
edemiyor, onlara layık olamıyor da tepeden 
inme yollarla çağdaş olduğumuz gibi, de
mokratik hakları da AB’nin baskısıyla elde 
etmeyi düşünüyorsak, gerçekten yazık. 
Çünkü bir insan topluluğu, hedef edindiği 
değerler için hakkıyla çalışmasının sonuçla
rına mutlaka ulaşır. O zaman işte şu hadis-i 
şerifin hikmetine kavuşmuş oluruz: “Kişi 
elinin emeğinden hayırbsmı yemedi. ”

Bu bakımdan, Müslüman toplumlarm 
bazı sosyal ve siyasal imkânlarla demokratik 
hakları lâyık olmadan elde etmesi tuhaf so
nuçlar doğurdu; kargaşa hiç eksik olmadı. O 
yüzden Ortadoğu devletlerinin pek çoğu 
devletten çok aşiret gibi yönetiliyor. Türki
ye’deki bazı partiler de maalesef aşiret gibi... 
Bu da kendiliğinden toplum mühendislerini 
gerekli kılıyor. Nâsır, Saddam, Hafız Esad ve 
benzerleri gibi yöneticiler bu toplum mü
hendisliğini tam olarak gerçekleştiremeyin- 
ce, büyük devletler müdahale ediyor. Bu an
lamda, Büyük Ortadoğu Projesi de dünya 
jandarmalığına soyunan bir süper gücün, 
ABD’nin toplum mühendisliğidir.

AB Yolunda Demokratik Cumhuriyet

AB yolunda elde edilecek Demokratik Cum
huriyet imkânları Batıklardan gelecek bir lü
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tuf gibi değil, sosyal ve siyasal kazanım ola
rak değerlendirilmezse her şey yanlış gelişir. 
AB’ye bağlanan umutla elde edilecek sosyal, 
siyasal ve ekonomik imkânlar bize başkaları 
tarafından verilmiş haklar değil, kendi gayre
timizle elde ettiğimiz kazanımlar olarak de
ğerlendirilmezse yanlış olur. Bu yolda elbet 
bazı kriterler olacaktır; biz tarih boyunca Ba
tılı devletler ve toplumlarla yarıştık, bu yarı
şı kaybedince Osmanlı yıkıldı. Yeniden baş
layan bu medeniyet yarışına onurlu bir ko
numda girerek kazanmamız gerekir. Yoksa 
AB ırgatı oluruz.

AB’ye girmek veya girmemek bu ülke in
sanı için hayati değer taşımamalı. Bunu sü
rekli gündemde tutmak aslında bin yıldan 
fazla devlet geleneğine sahip ve İslâm mede
niyetinin sözcüsü olan bu topluma hiç ya
kışmıyor. AB’ye girilmesi veya girilmemesi 
bayram olmamalı. Kendi değerlerimizi ve 
değer hükümlerimizi koruyarak girersek gi
reriz, giremezsek kıyamet kopmaz. O yüz
den, AB taraftarlarının bayram havasına gir
mesi bu bakımdan anlamsız.

Kutsal devlet anlayışıyla AB’ye karşı çı
kanların söylemek istedikleri de çok tuhaf. 
Kısaca ifade etmek istersek, şöyle bir man
tıkla konuşuyorlar: Türk devleti ne yapsa bi
zim için yapar; onun hatası da başka bir se
beple mazurdur, belki de “Devletin âli men
faatleri” için bazı fertler zarar görmüş olabi
lir, önemli değil, tazmin edilir. Önemli olan 
devletin bekası ve hâkimiyetidir; bu tartışı
lamaz. Bu mantıkla AB karşıtı olanlara göre 
Türk devleti AB’ye girince egemenlik hakla
rından vazgeçmiş olur; bunun kabul edilme
si son derece tehlikelidir...

Bu anlayışın makul tarafları olduğu ka
dar akıl almaz saçmalıkları da var. Devletin 
egemenliğini milletin egemenliğiyle çelişir 
gören bu insanlar, her durumda devletin 
haklarını savunurlar. Mesela şöyle tuhaf bir 
tutumun her zaman savunucuları olmuştur; 
Kürtler Türk olsun, Türkler de Avrupah... 
Aleviler Sünni olsun, Sünniler de laik... 
Halbuki Osmanh’nın devlet geleneğinde 
inançlarla etnik kültürlere hiç müdahale ol
mamıştır. AB Standartları aslında Osmanlı 
standartlarının çok gerisinde, böyle olduğu 
bilinir.

AB’ye girince hayran olduğumuz insanla

rın lütfuna ve para desteğine kavuşacağımı
zı umanların da sukût-ı hayale uğrayacağı 
muhakkak. Eğer milli gelirimiz artarsa, ya
bancı sermaye yatırımlarından çok, iyi çalış
mayı öğrendiğimiz için olacağını unutma
malıyız. Her şeyi dışardan alıp, bunları ala
cak parayı da borç almaya devam edersek, 
sonunda iflas kaçınılmaz. Borcumuz arttık
ça itibarımızın artmayacağı ortada. Verimli 
çalışıp üretken olamadıkça ve ihtiyaçlarımı
zı kendi ürettiklerimizle satın alır hâle gel
medikçe, durumun hiç değişmeyeceğini bil
meliyiz. Kişi başına milli gelirin artması için 
de üretim şart...

Sözün kısası, “Yardım alan emir alır!” 
atasözünü bilmeyen yöneticilerle Batıcılığı 
sürekli savunan bir kısım aydınlar, gönüllü 
sömürgelikle ve Pozitivist bir zihniyetle sü
rekli boş konuşup duruyorlar. Sonuçta, kö
tü siyasetçiler seçmenleri oyalamak için yer- 
li-dini-milh değerleri aşındırmaya devam 
ediyor.

Çagdaşlaşmamn milli kültür unsurlarını 
yok sayarak gerçekleşeceğini sanmak kadar 
yanıltıcı bir anlayış olamaz. Kimliğimize ve 
kişiliğimize ait değerleri kaybederek AB’ye 
girmek, bir bakıma yok olmaktır. Bizi kendi 
değerlerimizden kopararak aralarına almak 
ve böylece İslâm dünyasına örnek göster
mek isteyen AB ülkelerinin özel bir hesabı 
var.

Bir hadis-i şerefte ifade edildiği gibi, in
sanlar er-geç lâyık olduğu yönetime kavuşur 
ve nasılsa öyle idare edilirler. İyi şeyleri, in
san hak ve hukukunu üstün tutan demokra
tik yönetimlere de ancak bunu isteyen ve o 
yolda gayret gösteren toplumlar ulaşabilir. 
Bu da faziletli insanlara mahsus bir insanlık 
rüyasının gerçekleşmesi demektir ve çok 
önemlidir.

Sonuç olarak, bizler Batılılaşma sevda
sından kurtulamadığımız, kendi değerleri
mizle kendimize özgü bir yaşama biçimi 
oluşturamadığımız sürece, siyasette ve dü
şüncede Jakoben anlayışlardan kurtulama
yız. Bundan kurtulamazsak, eksiklik duygu
sundan da kurtulamaz, kendimize güven
meyi öğrenemez ve dünyada da hak ettiği
miz yeri alamayız.
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Kapak

BATI SÖMÜRGECİLİĞİNİN CASUS KIZLARI
MODERNİZM VE DEMOKRASİ

MUAMMER YALÇIN

H
er düşünce bir ihtiyaçtan doğar; ancak 
her ihtiyaç iyiHk demek, refah demek 
değildir. însan içinde bulunduğu du
rumu daha ileri götürmek ya da on

dan sıyrılıp yeni bir duruma geçişi sağlamak 
amacıyla düşünür. Düşünceler de somutlaştığı 
zaman değer bulur maddi âlemde. Mana âlemi 
için elbette icraata geçmese de bir değeri vardır 
düşüncenin.

Düşüncenin somutlaşması ya kelimelere dö
külüşüyle ya da icraata geçişiyle olur. Buradan 
yola çıkarak denebilir ki, her kelime bir ihtiya
cın yani düşüncenin görüntüsüdür. Düşünceler, 
kişinin içinde bulunduğu maddi-manevi ortam
dan doğar. Dolayısıyla her kelime çıktığı yerin 
maddi ve manevi tadını, kokusunu içinde taşır.

Bir sorunun, aynı inanç ve düşünce sistemi
ne mensup coğrafyaların her birinde farklı fark
lı çözüm yolları vardır. Bu yolların hepsi kendi 
bölgeleri için doğrudur; ne ki, biri diğeri için bir 
çözüm değil, belki yeni bir sorunun temel nede
ni olabilir. İşte bu gerçek gözden ırak tutulduğu 
için çözüm olarak ortaya atıldığı mahal dışına 
çıktığı zaman birçok düşünce / çözüm yolu yeni 
ve bambaşka sorunların başlangıcı olmuştur.

Batılılaşmanın resmiyet kazandığı Tanzimat 
Fermanı’nm ilanından günümüze kadar, yönü
müz hep Batıya olduğu için kendi inancımızdan, 
örf ve âdetimizden kaynaklanan birçok sorunu
muz Batı normları göz önüne alınarak çözülme
ye çalışılmış; devletle millet birbirine düşman 
olmuş, oluşan düşmanlık da yine Batı değerle

riyle çözülmeye çalışılmıştır. Böylece düşman
lıklar derinleştikçe derinleşmiştir.

Aynı şekilde Batılılaşmanın getirdiği sorunla
rı yerli düşüncelerle değil de benzer sorunlarla 
daha önce karşılaşmış diğer İslam halkları ve bu 
halklara yol bulmaya çalışmış aydınların düşün
celeriyle çözüme kavuşturma gafleti de Müslü- 
manlar arasında neredeyse telifi mümkün olma
yan ayrılıkların ortaya çıkışına neden olmuştur. 
Hatta daha açık söylemek gerekirse “neo tekfir” 
hareketlerini hortlatmıştır. Güçlerin parçalan
masına, hatta birbirlerine karşı kullanılmasına 
neden olmuştur. Tabidir ki, Türkiye ve Müslü
manların düşmanları, ekmeklerine sürülen bu 
yağı reddetme gafletine düşmemişler ve her biri 
bir grubu destekleyerek grupları maşalaştırmış- 
lardır. O günden beri de ellerinde yanık izi gö
rülmemektedir.

Kanaatimiz odur ki, her bir ülke halkı kendi 
sorunlarını çözebilecek düşünceleri kendileri 
üretmelidir. Belki, diğer ülkelerdeki insanların 
neyi, nasıl düşündüğünü, hangi olaylar karşısın
da ne gibi tavırlar takındıklarını öğrenmek mak
sadıyla onların yazdıkları eserleri okumalı, dü
şünce ufuklarının genişlemesine yardımcı kay
naklar olarak değerlendirmelidirler.

Bir eser bir başka bir dile çevrildiğinde aynı 
zamanda bir kültür aktarımı da oluşuyor kendi
liğinden. Gelen, geldiği yerde kendine şöyle ve
ya böyle bir yer buluyor, yerleştiği yerdeki yer
lileri kenarda bırakıyor. Kenarda kalan ve itibar 
edilmeyen eski, sahibine küsüyor. Netice itiba
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riyle doğal olarak bir değişi
min yaşanması kaçınılmaz 
oluyor.

İthalat -  ihracat dengesi 
kurulamadığı zaman da cari 
açıklar  baş gösteriyor. Bu 
baş göstermeler zamanla 
başkaldırmalara dönüşebili
yor. Böylece bir kültürün, 
dolayısıyla medeniyetin bir 
başka kültür ve medeniyeti 
istila etmesi gündeme geli
yor.

insanlar, öz kültürlerini 
kaybettikçe yeni kültürün 
gerektirdiği gibi duyup dü
şünmeye başlıyor. Doğaldır 
ki, insan değişimi kolay hazmedemez ve 
ona direnir. Yaşlılar da yeniyi bilir; fakat bi
linçaltına yerleşmiş ve farkında olmadan 
yaptığı davranışları kontrol eden içselleştir- 
diği eskiye göre davranışlar gösterir. Bu da 
kuşak çatışmasını beraberinde getirir.

Kültürel çatışmalarda kaybeden eski, 
kazanan yeni oluyor, genellikle. İşe bura
dan bakıldığında kendi kültürünü yitiren
ler, etkisi altında kaldığı kültürün doğal 
davranışlarını da sergilemekte zorlanıyor. 
Bunun son durağı “aşağılık kompleksi”dir. 
Böyle bir kompleksin içine giren toplumlar 
da eskiye dönme ve kendi olma bilincinden 
de uzaklaşıyor. Netice itibariyle ne ayrıldı
ğı, ne de içine girmeye çalışıp da bir türlü 
içselleştiremediği kültür/medeniyetin bir 
üyesi olabiliyor. Kimliksizleşiyor.

Özellikle bir “düşünce sistemi”ni anlat
mak, ihraç etmek düşüncesiyle kaleme alı
nan eserler, aktardığı düşünce sisteminin iç 
sorunlarını bertaraf ederek ve sistemi süs
lü/güzel göstererek kaleme alındığından, 
sistemli ve bilinçli düşünmeyenleri çabu
cak aldatabilmektedir.

Düşünce Transferi ve Sömürü

Büyük devletler, sınır tanımaz ihtiraslarını 
gerçekleştirebilmek için İki kavramı ve bu 
kavramların içeriğini dayatmaktadır günü
müzde: demokratik yönetim ve modern

Batılılaşmanın resmiyet kazandığı 
Tanzimat Fermam'nın ilanından günü
müze kadar, yönümüz hep Batıya ol
duğu için kendi inancımızdan, örf ve 

âdetimizden kaynaklanan birçok so
runumuz ve birbirine düşman hale 

getirilmiş devlet ve milletin düşman
lıkları yine Batı değerleriyle çözülme
ye çalışılmıştır. Böylece düşmanlıklar 

derinleştikçe derinleşmiştir.

leşme. Neden bu iki kavramı 
dayatıyor? Çünkü günümüz 
insanının belleklerinde “gü
zel” ve “iyi” sözcükleriyle ne
redeyse özdeşleşmiş bu iki 
kavram henüz demode olma
mış ve hala cazibesini yitir
memiş. Dahası bu sözcükle
rin anıldığı yerde başı önüne 
eğilen, mahcubiyetten yüzü 
kızaran da o ulusun öz kültü
rünün ortaya çıkardığı bir ih
tiyacı karşılamakta olan bir 
sözcük.

Batı’nm nazlı, alımlı casus 
kızlarıdır “modern” ve “de
mokrasi”. Bu iki kavram, ca

susluk filmlerinde görmeye alıştığımız sarı
şın, güzel, çekici bayan rolünü oynamakta
dır. Yapabileceği her türlü cilve ve nazla 
önce haremine girmeyi ve sonra da helak 
etmeyi düşündüğü ülke sınırlarından içeri 
sızıyor, sonra da bin yıllarla ifade edilebilen 
kültür ve bu kültürün oluşturduğu -beğe
nelim veya beğenmeyelim- medeniyetin te
mellerine patlayıcılarını yerleştiriyor.

Modem /  Modernizm

Modern sözcüğü Fransızca’da “çağa uygun, 
çağcıl, asrî” anlamına gelen bir sözcüktür. 
“Modernize” de yenileştirilmiş, modern, 
çağcıl duruma getirilmiş anlamında kulla

nılır.^
Modern sözcüğünü, D. Mehmet Doğan 

“içinde bulunulan zamana, çağa, güne uy
gun olan, asri, çağdaş, çağcıl; Batı’ya, Avru
pa’ya uygun, Batılı; köksüz, geleneksiz” bi
çiminde açıklamaktadır. Doğan, aynı söz
cükten müştak “modernizm” sözcüğünü 
açıklarken de “modern, asri şeylere düş
künlük, yenilikçilik, gelenekçiliğe karşılık” 
ifadelerine yer verir.

Aslına bakılırsa, modernlik sözcüğü, 
dinden uzaklaşmışlık anlamı içerir. Zira 
modernizm kavramı, Avrupa’da Kilise kar
şıtlarının, Kilise değerlerine karşı ortaya 
koydukları değerleri karşılamak üzere kul
lanılmıştır. İslam toplumlarmda da İslam
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karşıtlığı anlamında kullanılmakta olduğu 
da bilinen bir gerçektir. Kimi zaman gele
nekçilik karşıtı değerler manzumesi için 
kullanılsa da temelde İslam karşı dığı var
dır. Çünkü karşı çıkılan gelenek, bin küsur 
yıldan beri Islamla hemhal olmuş bir halkın 
dininden aldığı ilhamla oluşturduğu gele
nektir.

Modernlik, doğmalara bağlı kalmamak 
biçiminde lanse edilir; oysa karşı çıkılan ve 
kastedilen doğmaların kaynağı ilahidir. 
Doğmalardan kurtardıkları insanları, kendi 
süfli düşüncelerinin mahkûmu etmektedir
ler. Burada aklı ve mantığı ön plana çıkarır
lar ki, tanrıdan uzaklaşmış akıl, bizzat tan
rı makamına oturduğu için söylenenleri 
haklı görür. Kendisini özgür sanır, sanal 
mahkûmiyet çemberinde.

Aklımıza şöyle bir soru gelebilir, hatta 
gelmelidir de: Modemizm din karşıtlığı ise, 
neden bazı çevreler ısrarla “modern Müs
lüman” olarak adlandırırlar. Yani “mo
dern”, nasıl olur da “Müslüman” sözcüğü
nün ön adı olabilir? Bu sıfatla mevsufunu 
Modernler kullandığında “Müslüman görü
nümlü; ama Batı değerleriyle mücehhez ve 
evrensel değerleri özümsemiş insan; Islami 
kimliği öne çıkmış insanlar tarafından kul
lanıldığında da “Müslüman; 
fakat dindar olmayan kişi”yi 
anlatmak isterler.

Demokrasi

Mehmet Doğan, “demokrasi” 
sözcüğünü “halk hâkimiyeti
ne dayandığı, halkın kendi 
kendini idare etmesini esas 
aldığı kabul edilen seçimli 
idare şekh; halk idaresi. Ser
best seçim ve gizli oluşan 
meclis; özerk bilim kurumlan, hür basın; 
tam inanç, düşünce, ifade etme, teşkilatlan
ma ve teşebbüs hürriyeti; teminatlı muha
lefet, hukukun üstünlüğü, bağımsız adliye 
ve temel insan haklarını güvenceye alan si
yasi rejim” biçiminde izah eder.

Demokrasi, aldatmayı kendine meslek 
olarak seçmiş insanlann, aldatmayı düşün

Demokrasi, aldatmayı kendine mes
lek olarak seçmiş insanların, aldat
mayı düşündükleri kişilerin /  kitlele
rin gözünü boyamak; acıtmadan, al
datıldığını fark etmeden sömürülme- 
sini sağlamak için koydukları büyük 

çaplı oyundan ibarettir.

dükleri kişilerin / kitlelerin gözünü boya
mak; acıtmadan, aldatıldığım fark etmeden 
sömürülmesini sağlamak için koydukları 
büyük çaplı oyundan ibarettir.

Aldatıcılar, yapacaklarının bir kısmıyla 
aldanacaklarm gönlüne hoş gelen her şeyi 
vaat ederek meydan meydan, kapı kapı do
laşarak oyunu idare etme yetkisi ahyor, 
sonra da yapmak istediklerini yapıyor. 
Hepsi o kadar. Bu arada oynanan oyunu o 
kadar sahici oynuyorlar ki, aldananlar oyu
nun dışında kalmak istemez duruma geli
yor. Daha da ileri gidip kendini adatan oyu
nun dışındaki diğer oyunları ile gerçek ve 
samimi yönetim biçimlerinin aleyhinde bir 
tutum sergiliyor. Buna da yaşayarak öğren
mek, öğrendiğini içselleştirmek denir.

Denebilir ki bugün Batı’nın, “evrensel 
kültür’’ adı altında bir gelin gibi süsleyerek 
sunduğu kültür, aslında “öteki”leri sömü
rüye hazırlama kültürüdür. “Öteki” olarak 
algıladıkları, hakir gördükleri insanlar on
ların dayattıklarını kabul etmeseler “vahiy” 
dışında everensel kültür diye bir şey kal
maz.

“Yeni Dünya”yı keşfedenlerin gördük
leri, ora halklarının da kendi halkları gibi 
kadınların etek veya etek benzeri, erkekle

rin de pantolon ya da panto
lon benzeri bir kıyafetle ör
tündükleri ve korundukları
dır. İşte, keşfedenleri de keş
fedilenleri de aynı düşünce 
etrafında toplayan ve benzer 
olaylar karşısında, benzer 
davranışlar sergileten kültür 
“evrensel kültür”dür. O da 
ancak ve ancak “vahiy”dir. 
Hiçbir toplum yoktur ki ken
dilerine bir peygamber gön
derilmiş olmasın. Vahiy dı

şındakiler, büyük ölçüde, güçlü devletlerin 
zayıf devlet halklarına dayattıkları sömürü 
kültürüdür, vesselam.

Notlar:
1. Türkçe Sözlük, TDK, Ankara, 1988.
2. Kur’an-ı Kerim: Isra, 15; Şuara, 208 -  209; Ka- 

sas, 59.
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Düşünce

MEDENİYETLER ÇATIŞMASINDA MÜSLÜMANLARIN YOL HARİTASI- IX

EY İMAN EDENLER ALLAH'IN EMRETTİĞİ 
ŞEKİLDE KARDEŞLER OLUN!

YILDIRIM CANOĞLU

Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz: 
Gelmişiz dünyaya milliyet nedir öğrettnişiz!

Kapkaranlıkken bütün âfâkı insaniyetin,
Nur olup fışkırmışız ta sinesinden zulmetin.

Bir taraftan dinimiz, ahlalnmız, iıfanımız;
Bir taraftan s^fe makrun adlimiz, ihsanımız;

Yükselip akvamı almış fevç fevç ağuşuna;
Hepsi dalmış vahdetin aheng-i cûşâcûşuna.
Emri bil mar’ûf imiş ihvan-ı İslam’ın işi; 

Nehy edermiş, bir fenalık görse, kardeş kardeşi. 
Mehmet Akif, 16 mayıs 1913

İki Değer, îld Yol, İki Rehber,
İki Kimlik Ve İki Hedef

Hz. Adem’le İblis arasında başlayan mücadele 
Kur’ân, İncil, Tevrat’ta ayrmtılı bir şekilde anla
tılmış olmasına rağmen insanlığın, olayı yeterin
ce algılayıp bundan yeterince ders çıkardığı söy
lenemez. İnsanlık bunu, tarihin idrak edemediği
miz bir döneminde vuku bulmuş bir hikaye ola
rak algılamıştır. Oysa olaylar, başka bir uzayda, 
başka bir koordinat sisteminde cereyan etmiş ol
masına rağmen anlatılan bizim hikayemizdi. Ha
yatımızın kısa ve özlü bir serüveni, bu kutsal ki
taplarda verilirken geleceğin bir fotoğrafı bize su
nulmuş olmaktaydı. Başımıza gelebileceklerle il
gili bize bir projeksiyon çizilmekteydi, insanlığın 
kader alanıydı anlatılanlar.

Bu çatışma ile beraber iki değer sistemi (Hak- 
Batıl, Hidâyet-Dalalet) ortaya çıkmıştır. Değer 
sistemlerine bağlı olarak takip edilecek iki yol 
(Sıratı Müstakim-Şeytanın Yolu), iki rehber (Al- 
lah-Peygamber-Müminler; Şeytan-Tağut) ve ni

hâyetinde varılacak iki hedef (Cennet-Cehen
nem) vardır. Değer, yol ve rehberlerle belirlenen 
iki kimlik (İman edenler-inkar edenler) söz ko
nusudur.

İki değer, iki yol, iki rehber, iki kimlik ve iki 
hedef, insanların çok karmaşık ilişki ağının nihai 
tahlildeki özetidir. Allah’ı, onun gönderdiği ki
tapları ve peygamberleri rehber edinenlerin yolu 
Sırat-ı Müstakim, değerleri Tevhid, Hidâyet, 
kimlikleri Müslüman varacakları yer de Cennet
tir. Şeytanı rehber edinenlerin yolu şeytanın yo
lu, değerleri şirk, kimlikleri müşrik-kafir ve vara
cakları yer de Cehennemdir.

Bu iki yolun yolcuları arasındaki mücadele 
farklı şekillere bürünmüş olsa bile hiçbir zaman 
kesilmemiştir ve de kesilmeyecektir, iki kimlik 
mensupları arasındaki ilişkinin çerçevesi, genel 
olarak Kardeş, Cetnaat, Ümmet, Hizh, Velî, Ha
iti, Bitâne (Sırdaş), Ehl ‘B izdai Değildir’, kav
ramları baz almarak belirlenmektedir. Bu kav
ramlar, iki yol-iki kimlik arasındaki hukuku be
lirleyen temel kavramlardır, iman edenler bu
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kavramların gereğini yaptıklarnıda yüksel
miş, insanlığm kurtuluş öncüleri/önderleri 
olmuşlardır. Bu kavramların gerektirdiği 
hassasiyeti kaybettiklerinde birlik ve dirlik
leri bozulmuş ve zelil duruma düşmüşlerdir.

Bu çalışmada; yukarıdaki kavramlardan 
Kardeş kavramının kapsam alanım, iman 
edenlerin kardeşliklerinin gerek ve yeter ko
şullarını, kardeş olmanın getirdiği sorumlu
lukları ana hatları ile ele alıp inceleyeceğiz.

Değer Eksenli Kardeşlik

D.Mehmet Doğan’m Büyük Türkçe Sözlü- 
ğü’nde kardeş kavramı;

1-Aynı ana ve babadan olma veya yalnız 
ana yahut babası müşterek çocuklar,

2-Ortak değerlere ve vasıflara sahip kim
seler,

olarak tanımlamaktadır.^
Tanımdan görülebileceği gibi Kardeşlik, 

biri kan m erkezli diğeri değer m erkezli ol
mak üzere iki farklı şekilde tanımlanabil
mektedir. Biz burada değer eksenli kardeş
lik üzerinde duracağız.

En genel anlamda inanç kardeşliği, ortak 
değerler etrafında toplanan insanların bir
birlerine, ötekilere nazaran, ayrı bir sevgi 
bağı ile bağlanmaları ve ayrı bir ilişki, daya
nışma içerisinde bulunmalarıdır. Değerlerin 
ortak olma derecesi ve düzeyine bağlı olarak 
bu kardeşlik merkezden çevreye doğru bir 
genişleme, bir yayılma göstermektedir.

Değer eksenli kardeşliğin en güzel ör
neklerinden birini, Kur’ân’da Rum Süresi
nin 1-4. âyetlerinin nazil olmasına sebep 
olan olayda görebilmekteyiz. Sure, Iran-Bi- 
zans arasında 613’de başlayıp 616'da Bi
zans'ın mağlubiyeti ile sona eren savaşın ge
leceği ile ilgilidir. Mekkeli müşrilder, Id- 
tap ehli olan Bizansın mağlubiyetine sevi
nerek, Müslümanlara meydan okumuş
lardır:

“Siz ve Hıristiyanlar Ehl-i kitapsmız, biz 
ve tranlılar ümmiyiz (kitap sahibi deği
liz). Bizim kardeşlerimiz sizin kardeşle
rinizi tepelediler, biz de sizi tepeleyece
ğiz” [(734)- Tirmizî, Tefsir, Rum (3190).]

Mekkeli Müşrikler, İran’ın putperest ol
ması nedeniyle îranlıları kendilerine kardeş, 
Bizans’ı da, Ehl-i Kitap olmasından dolayı 
Müslümanlara kardeş olarak görmekte ve 
İran’ın zaferinden dolayı sevinmektedirler. 
Bunun karşısında Müminler de Ehl-i Kitap 
olan Bizans’ın Putperestler karşısında yenil
miş olmalarına üzülmektedir. İşte Rum sû
resinin 1-4.âyetleri, morali bozulan mümin
lere, Bizans’ın pek yakında (9 yıl içerisinde) 
galip geleceği müjdesini vererek onlara ma
nevi destek olmuştur:

“Elif-Lam-Mim, Rumlar mağlup oldu, 
yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenil
melerinin ardından galip olacaklar bir
kaç yıl içinde. Önünde de sonunda da 
emir Allah'ındır. O gün müminler Al
lah'ın nusretiyle ferahlayacak” (30/1-4).

Müslümanlar Bedir’de müşriklere karşı za
fer kazandıldarı gün, Bizanslılar da İran’a kar
şı zafer kazanmışlar; böylece Müslümanlar Be
dir günü çifte zafer elde etmiş olmanın mutlu
ğunu tatmışlardır.

Oysa Mekkeli müşriklerle Müslümanlar 
arasında ortak payda olarak kan bağı vardı, 
birbirlerinin akrabaları idiler. Böyle olmuş 
olmalarına rağmen, değil kardeş, arkadaş ol
maları bile mümkün olmamıştı. Müşrik 
Araplarla Putperest İran arasında hiçbir kan 
bağı, akrabahk ilişkisi söz konusu değildi. 
Bununla beraber Mekkeli müşrikler görme
dikleri, tanımadıkları Iranhian değerler sis
teminin ortak oluşundan dolayı kardeş ola
rak kabul etmişler ve kendi kan bağı ile bağ
lı oldukları insanları, akrabalarını reddet
mişlerdir. Aynı tutum, davranış ve anlayış 
Müslümanlar için geçerh olmuştur. Müslü
manlar da, kendi akrabaları yerine hiç gör
medikleri ve tanımadıkları Bizanslıları bazı 
değerlerin ortaklığından dolayı Mekkeli 
müşriklere karşı kendilerine daha yakın 
bulmuşlardır.

Değer eksenli kardeşliğin daha canlı bir 
örneğini, Müslümanların Mekke’den Medi
ne’ye hicretlerinde görmekteyiz.Tarihte bu
güne kadar görülmüş en büyük inanç ek
senli bir kardeşlik, Müslümanların Mek
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ke’den Medine’ye hicretiyle Medine’de ya
şanmıştır. Hz. Peygamber kendi akrabaları
nın zulmünden kaçarak Mekke’den Medi
ne’ye göç eden (muhacir) Müslümanları, 
kendileri ile akraba olmayan Medine’nin 
yerli Müslümanları (Ensar) ile birbirlerine 
vâris olabilecek bir hukukla (başlangıçta) 
bire bir kardeş kılmıştır. Ensar tüm malını 
mülkünü muhacirlerle paylaşmıştır. Bun
dan dolayı Ensar Kur’ân’da açık bir şekilde 
övülür:

“Kendilerinden önce o yurdu (Medi
ne'yi) hazırlayıp imanı (gönüllerine) 
yerleştirenler ise, kendilerine hicret 
edenleri severler ve onlara verilen şey
lerden dolayı da içlerinde bir ihtiyaç 
(arzusu) duymazlar. Kendilerinde bir 
açıklık (ihtiyaç) olsa bile (kardeşlerini) 
öz nefislerine tercih ederler. Kim nefsi
nin 'cimri ve bencil tutkularmdan' ko
runmuşsa, işte onlar, felah (kurtuluş) 
bulanlardır.”(59/9)

İnsanın mala, mülke olan aşırı bağlılığı 
göz önüne alındığında Ensarın her şeyini 
aralarında kan bağı olmamış insanlarla 
(Muhacirler) paylaşabilmesi, sadece iman 
etmiş olmanın kendilerine verdiği bir bilinç, 
yüklediği bir görev ve bir sorumluluktu.

Gerek âyetlerde ve gerekse hadislerde ve 
gerekse işin pratiğinde farklı değer sistemle
rine mensup insanların kendi içlerinde bir
birlerini kardeş olarak gördükleri anlaşıl
maktadır. İman edenler kendi içerisinde; 
müşrikler (İnkar edenler, münafıklar...) de 
kendi içerisinde kardeştirler.

Şeytanın Kardeşleri:
Müşrikler Birbirlerinin Kardeşidir

Rum süresinin 1-4.âyetlerinin nazil olması
na sebep olan yukarıdaki olaya benzer bir 
olay da Medine de yaşanmıştır. Hz. Peygam
ber Beni Nadir Yahudilerini Medine’den çı
karmak istediğinde Münafıklar, Müslüman- 
lara karşı Yahudilere destek vermişlerdir. 
Haşr sûresinin 11. âyetinde Münafıkların bu 
tavrına Müslümanların dikkatleri çekilmek
tedir:

“Münafıkhk etmekte olanları görmüyor 
musun ki, onlar. Kitap Ehlinden küfre 
sapan kardeşlerine derler ki: “Andolsun, 
eğer siz (yurtlarınızdan) sürülüp-çıkarı- 
lacak olursanız, biz de sizlerle birlikte 
mutlaka çıkarız ve size karşı olan hiç 
kimseye, hiç bir zaman itaat etmeyiz. 
Eğer size karşı savaşıhrsa elbette size 
yardım ederiz.” Oysa Allah, şahitlik et
mektedir ki onlar, gerçekten yalancıdır
lar.” (59/11)

Kur’ân, inkar edenlerin inkar düzeyleri 
ne olursa olsun, inkarcıların tümünü(Kafir, 
Müşrik, Münafık..) bir bütün olarak ş^ ta-  
nın kardeşleri olarak isimlendirmektedir:

“Şeytanın kardeşleri, dostları azgınlıkta 
şeytanlara yardakçılık ederler, sonra da el
lerinden geleni yapmaya devam eder- 
ler.”(7/202)

Dolayısıyla iki ana farklı değere mensup 
olan insanlar, iki farklı ad altında kardeş 
olarak isimlendirilmektedir: Müslümanlar 
ve Şeytanlar.

Müminler/Müslümanlar
Kardeştir

Müminleri kardeş yapan bağ, Allah’ın gön
derdiği değerleri içeren Kur’ân’dır. Kur’ân 
merkezli bir dayanışma, onları kardeş kıl
mış, her türlü ihtilafları onun hakemliğinde 
çözerek adaleti tesis etmişler ve dağılıp par
çalanmaktan kurtulmuşlardır. Kalpleri 
onun sayesinde birbirlerine ısınmış, aradaki 
soğukluk sıcak bir sevgiye dönüşmüş, böy
lelikle ateşe düşmekten helak olmaktan 
kurtulmuşlardır. Diğer taraftan Hz. Pey
gamber de, kardeşlik kavramına her vesile 
ile vurgu yaparak müminler arasında kar
deşlik duygusunu yerleştirmeye büyük özen 
göstermiştir.

Âyet ve hadislerde iman edenlerin ara
sında ki ilişki, din kardeşliği ile belirlen
mekte, tüm tutum ve davranışları buna göre 
şekillendirilmektedir. Tüm Müslümanların 
bu sorumluluk bilinci içerisinde hareket et
mesi istenmektedir. Kur’ân’da müminlerin 
Kardeş olduğunu söyleyen âyete, aralarında
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çatışma/ihtilaf bulunan müminlerle ilgili 
arabuluculuk görevinin diğer müminlere 
yüklenmesinden sonra yer verilmiş olması, 
Kur’ân’ın müminlerin Kardeşliğine verdiği 
önemden dolayıdır:

“Mü'minlerden iki topluluk çarpışacak 
olursa, aralarını bulup-düzeltin. Şâyet 
biri diğerine haksızlılda-tecavüzde bulu
nacak olursa, artık, haksızhlda-tecavüz- 
de bulunanla, Allah'ın emrine dönünce- 
ye kadar savaşın; eğer sonunda (Al
lah'ın emrini kabul edip) dönerse, bu 
durumda adaletle aralarını bulun ve 
(her konuda) adil davranm. Şüphesiz Al
lah, adil olanları sever.”

“Mü'minler ancak kardeştirler. Öyleyse 
kardeşlerinizin arasım bulup-düzeltin ve 
Allah'tan korkup-salunın; umulur İd esir
genirsiniz.” (49/9-10)

Müminler kardeş  olduklan için çatışan 
iki tarafın arasını bulmaya çahşmak, diğer 
müminlerin aslî görevi olmaktadır. Bu gö
rev, sadece arayı bulmak için salt temaslar 
yapıp, uğraştık, didindik ama olmuyor, di
yerek ifa edilen bir görev değildir. Tamamen 
çatışmayı durdurmaya dönük olup haksız 
olana karşı tavır almayı, onu barışa zorlama
yı öngören ve hatta kuvvet kullanmaya ka
dar uzanan bir yaptırım tarzıdır.

İşte Müminlere böyle bir yaptırım içeren 
görev ve sorumluluğu yükleyen âyetten 
sonra ‘Müminler ancak kardeştir’ hükmü
nün yer alması, kardeşliğe verilen önemden 
dolayıdır. Bundan dolayı Hz. Peygamber 
Müminler arasındaki kardeşlik sorumlulu
ğunu, anayasal bir sorumluluk olarak Medi
ne anayasasına koydurmuştur:

“Madde 12-b) Hiçbir mü'min diğer bir 
mü'minin mevlası ile onun aleyhinde ol
mak üzere bir anlaşma yapmayacaktır. 
Madde 13- Takva sahibi mü'minler, 
kendi aralarında mütecavize veya hak
sız bir fiil ika'ını tasarlayan, yahut bir 
cürüm yahut bir hakka tecavüz veyahut 
da mü'minler arasmda bir karışıkhk çı
karma kasdmı taşıyan kimseye karşı 
olacaklar ve bu kimse onlardan birinin 
evladı bile olsa, hepsinin elleri onun

aleyhine kalkacaktır.
Madde 15- Allah'ın zimmeti (himaye ve te
minatı) bir tektir: (Mü'minlerin) en 
ehemmiyetsizlerinden birinin (himaye
si) onların hepsi için hüküm ifade eder. 
Zira, mü'minler diğer insanlardan ayrı 
olarak birbirlerinin mevlası (kardeşi) 
durumundadırlar.”̂

İşte böyle bir kardeşhğin tesisi üzerinde 
bugünün Müslümanları yoğun bir şekilde 
düşünmek ve çaba harcamak zorundadırlar.

Müminlerle Müşriklerin 
Kardeş Olması Mümkün mü?

Kur’ân değişik âyetlerde Müşriklerin tutum
larını, davranışlarını, anlayışlarını, dostluk
larını, müttefikliklerini açıklamaktadır. 
Tevbe sûresinin ilk 20 âyetinde müşriklerle 
yapılan anlaşmalara ne oranda sadık kala
cakları ve yeminlerini tutacakları anlatıl
makta, onları kardeş olarak kabul edebilme
nin şartları ortaya konulmaktadır. 1.âyette 
Müslümanlarla antlaşma imzalayan Müş
riklere Allah'tan ve Resulünden ‘kesin bir 
uyan’ yapılmakta; 3.âyette ise ‘Allah ve Re
sulünün müşriklerden uzak olduğu’ in
sanlara duyurulmaktadır. Sonraki âyetler
de anlaşma yapanlarla yapmayanlara karşı 
takınılacak tavırlar belirlenmekte ve anlaş
ma yapılanlara karşı daha uyanık ve daha 
dikkadi olunması Müslümanlardan isten
mektedir. Çünkü onlar, her fırsatta anlaş
malarını bozan ve her türlü kötülüğü yap
maya kalkan, ahitlerine ve yeminlerine bağ
lı olmayan bir toplulukturlar:

“Nasd olabilir ki!... Eğer size karşı galip 
gelirlerse, size karşı ne 'alurabahk bağla
rını', ne de 'sözleşme hükümlerini' göze- 
tip-tanurlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut kı
larlar, kalpleri ise karşı koyar. Onlarm 
çoğu fıska sapanlardır.
Onlar (hiç) bir mü'mine karşı ne 'akra
balık bağlarını', ne de 'sözleşme hüküm
lerini' gözetip tanırlar. İşte bunlar, had
di aşmakta olanlardır.
Eğer onlar tevbe edip namazı kılarlarsa 
ve zekâtı verirlerse, artık onlar sizin
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dinde kardeşlerinizdir. Bilen bir toplu
luk için âyetleri böyle birer birer açıkla-
rız.”(9/8-ll)

Yukarıdaki âyetlerde müşriklerin kardeş 
edinilebilmesi için üç şart belirtilmekte
dir: Tevbe Etmek, Nam az Kılmak, Zekat 
Vermek. Bu üç şartı yerine getirdikleri za
man geçmişte yaptıkları önemli olmamakta 
ve onlar da müminlerin din kardeşi sayıl
maktadırlar.

Görüldüğü gibi ortak değerlerin  oluşma
sı ile değer eksenli b ir  kardeşlik  ortaya çık
maktadır. Böyle bir kardeşliğin ve dostlu
ğun oluşmadığı toplumlar arasındaki yemin 
ve anlaşmalar bir çıkar ilişkisinden öteye 
geçmemekte, en küçük bir fırsatta ahitlerini 
bozup kötülük etmek istemektedirler. Müş
riklerin daha da önemli bir özellikleri, 
kalplerinde olan düşmanlığa rağmen dil
leri ile Müslümanları hoşnut kılarak 
uyutmaya çalışmalarıdır.

Sovyetlerin çöküşünden sonra Batı, Müs
lüman ülkelerle daha önce yapmış olduğu 
anlaşmaların neredeyse tümüne muhalif bir 
tavır almıştır. Büyük Ortadoğu Projesi bu ye
min ve sözleşme tanımamazlığm en son, en 
canlı kanıtıdır. Afganistan ve Irak işgalinin 
Müslümanların lehine olduğuna Müslü
manları ikna edebilmek için takmdığı de
mokrat, özgürlükçü, şirin tavırlar yukarı
daki âyetlerin canlı birer tezahürü şeklin
dedir. lübns’ta yaşananlar, verilen sözle
rin hiçbirinin yerine getirilmemiş olması, 
bu ülkedeki Müslümanların Batıya karşı 
uyanıp kendisine gelmesi için yeter de ar
tar bile.

Bütün bunlar Kur’ân’dan hicret etme
nin doğal sonuçlarıdır. Eğer Kur'ân’dan 
hicret edilmiş olmasaydı yıllarca bu ülke
nin en kritik iki kurumu (MİT, Özel Harp 
Dairesi) mensuplarının maaşlarının ABD 
tarafından ödenmesi kabul edilebilir 
miydi?^

Bütün bu sıkıntıları aşmanın yolu, yal
nızca Allah’tan korkarak ve Kur’ân’a sarıla
rak Müşriklere karşı şuurlu bir mücadele 
vermektir.

Bu sıkıntıları aşmanm yolu, koltuk 
için birbirinin boğazını sıkma fırsatı aramak 
ve bunun için Batının işbirlikçisi olmak de
ğildir.

Bu sıkıntıları aşmanın yolu, ‘Allah’ın 
emrettiği şekilde kardeşler’ olmaktır.

‘Allah’ın Emrettiği 
Şekilde Kardeşler Olmak’

İslâm’ın istediği değer odaklı bir kardeşlik, 
içinde bulunduğumuz sıkıntıları aşmada bir 
anahtar rol oynayabilir. Ancak Müslümanla
rın kardeş olması demek aralarında ihtilaf
lar, husumetler meydana gelmeyecek anla
mına gelmemektedir. Şeytanların yaşadığı 
bir dünyada risk her zaman varolmuştur ve 
bundan sonra da var olacaktır. Önemli olan 
bu riskin hangi şartlarda ve nasıl minimize 
edileceğidir. İşte bu noktada Hz. Peygambe
rin "Allah’ın emrettiği şekilde kardeşler  
olun’ şeklinde bir kavramsallaştırma yap
ması önemli olmaktadır. Bu niteleme, 
kardeşlik  kavramına büyük bir derinlik 
kazandırmakta, onu keyfi ve yüzeysel bir 
kavram olmaktan çıkarmaktadır:

“Selâmı yaygınlaştırın, yemek yedirin, Al
lah Teâla’nm size emrettiği şekilde kar
deşler olun!” (Kütübü Sitte 3252, 6955 
nolu hadisler)
“Sakın zanna yer vermeyin. Zira zan, 
sözlerin en yalanıdır. Tecessüs etmeyin, 
haber koklamayın, rekabet etmeyin, ha- 
sedleşmeyin, birbirinize buğzetmeyin, 
birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın 
kulları, ALLAH'IN EMRETTİĞİ ŞEKİL
DE KARDEŞ OLUN. Müslüman Müslü
man’ın kardeşidir. Ona (ihânet etmez), 
zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, onu 
tahkir etmez. Kişiye şer olarak, Müslü
man kardeşini tahkir etmesi yeterlidir. 
Her Müslüman’ın malı, kanı ve ırzı diğer 
Müslümana haramdır.
Allah sizin suretlerinize ve kahplarmıza 
bakmaz, fakat kalplerinize ve amellerinize 
bakar. Takvâ şuradadır, takva şurada
dır, takvâ şuradadır -eliyle göğsünü işa
ret etti-: Sakın ha! Birinizin satışı üzerine 
satış yapmayın. Ey Allah'm kullan kar
deş olun. Bir Müslümanm kardeşine üç 
günden fazla küsmesi helâl olmaz.”(4) Bu
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hadisin başka rivayetlerinde aşağıdaki faz
lalıklar vardır:
“Pazarlığa girip yalandan fiyat yükselt
meyin”. “Bölünüp dağılmayın”. “Birbiri
nize küsmeyin”. “Kişi kardeşinin istedi
ği laza talip olmasın, tâ evleninceye ve
ya kesinlilde vazgeçinceye kadar.”

Burada Müslümanlara verilen emir/öğüt
lerde, ‘Allah’ın emrettiği şeldide kardeş? 
olabilmek için Müslümanların nelere dikkat 
etmesi gerektiği açıklanmaktadır. Hz. Pey- 
gamber(s.), gerilim meydana getirecek, ha
rareti yükseltecek ve güveni yıkacak husus
larda Müslümanları eğitmektedir. Bunlara 
dikkat edilmezse toplumsal bünye tahrip 
olacak, birlik, beraberlik, dirlik ve dayanış
ma yok olacaktır. Hz. Peygamberin aşırı 
hassasiyet göstermiş olmasının sebebi, 
toplumsal yapı ile bireysel yapıyı bir be
denin organları, bir bütünün parçaları 
olarak görmesidir:

“Birbirlerini sevmede, birbirlerine mer
hamette, birbirlerine şefitatte mü'minle- 
rin misâli, bk bedenin misâlidir. Ondan 
bir uzuv rahatsız olsa, diğer uzuvlar uy
kusuzluk ve hararette ona iştirak eder
ler.” [(3336)- Buhârî, Edeb 27; Müslim, 
Birr 66, (2586).]
“Müslüman müslümanm kardeşidir.
Ona yardımını kesmez, ona yalan söyle
mez, ona zulmetmez. Her biriniz, karde
şinin âyinesidir, onda bir rahatsızhk gö
rürse bunu ondan izale etsin.” [Buhari - 
(3352)- Tirmizî, Birr 17, 18, (1927, 1928, 
1930); Müslim, İman 95, (55).]

İnsan vücudunda en basit hücreden 
en karmaşık birime kadar bütün alt bi
rimler, birbirleri ile senkron, birbirleri ile 
organizeli bir bütün oluşturur. Her biri 
kendi bireysel görevini yerine getirirken 
bütünün mükemmel bir şekilde var olma
sına katkıda bulunur.

îşte Hz. Peygamber (s.) ümmeti, böyle bir 
yapıya benzetirken bu mükemmel görev an
layışına ve dayanışmaya dikkat çekmekte
dir. Bütünlüğü sağlayacak bir işbirliği, Al
lah’ın emrettiği kardeşlikle vuku bulabilir. 
Bunu sağlayacak olanlar yalnızca Al

lah’tan gerçek anlamıyla korkup sakı
nanlardır.

Müminler arasında gerilim, huzursuz
luk, hoşnutsuzluk meydana getirecek bazı 
temel davranış bozukluklarının, Müminle
rin kardeş olduğunu belirten Hucurat sûre
sinin 9 ve 10. âyetlerinin devamında dile ge
tirilmesi dikkat çekicidir. Gerçekten bu 
âyetlerde müminler, çok sert bir şekilde 
uyarılmaktadır. Müminler arasında güven 
bunalımına sebebiyet verecek bu tür hare
ketler, fasıldık ve zalimlik olarak vasıflandı- 
rılmakta ve yapılanlar ölü kardeşinin etini 
yemekle eşdeğer tutulmaktadır:

“Ey iman edenler, bir kavim (bir başka) 
kavimle alay etmesin, belki kendilerin
den daha hayırlıdırlar; kadınlar da ka
dınlarla (alay etmesin), belki kendilerin
den daha hayırlıdırlar. Kendi nefislerinizi 
(kendi kendinizi) yadırgayıp-küçük dü
şürmeyin ve birbirinizi 'en olmadık-kötü 
lakaplarla' çağırmayın. İmandan sonra 
fasıldık ne kötü bir isimdir.
Ey iman edenler, zandan çok kaçınm; 
çünkü zannm bir kısmı günahtır. Teces
süs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini 
araştırmayın). Kiminiz de kiminizin gıy
betini yapıp arkasından çekiştirmesin. 
Sizden biriniz, ölü kardeşinin etini ye
meyi sever mi? İşte, bundan iğrenip-tik- 
sindiniz. Allah'tan korkup-sakmın.” 
(49/11-12)

Böylesi ağır sıfatların kullanılması, iman 
edenler açısından olayın ağırlığım göster
mekten başka bir manası olmasa gerekir. 
Kardeşler arasında güven bunalımının orta
ya çıkmış olması, safların bozulmasına, bir
lik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yıkıl
masına sebebiyet vermektedir. Bunun için 
Hz. Peygamber müminlere Sıdkı ve B in i 
tavsiye etmektedir:

“Size doğru olmanızı/sıdkı, tavsiye ede
rim. Çünkü sıdk, birr’le (denen Allah'ın 
nzasma götüren en iyi amelle) beraber
dir, ikisi de cennettedir. Yalandan sakı
nın. Çünkü o, fücûrla beraberdir ve iki
si de cehennemdedir. Allah'tan afiyet di
leyin. Çünkü, kimseye yaldnden sonra 
âyetten daha hayırh bir şey verilmemiş
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tir. Birbirinizle hasedleşmeyin. Birbiri- 
nizle aranızdaki iyi münasebetleri kesiş
meyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey 
Allah'ın kulları kardeşler olun!”( Kütü- 
bü Sitte 3849, 7152 nolu hadisler)

Müslümanlar arasında güven bunalımı
na sebebiyet verip safları bozan her davranış 
ve tutum, aynı zamanda Allah’ı gazablan- 
dırır:

“Ey iman edenler, yapmayacağınız şeyi 
neden söylersiniz?
Yapmayacağınız şeyi söylemeniz, Allah 
katında bir gazap (konusu olması) bakı
mından (büyüdükçe) büyüdü (büyük bir 
suç teşkil etti) .
Hiç şüphesiz Allah, kendi yolunda, san

ki birbirlerine kenetlenmiş bir bina gibi 
saf bağlayarak çarpışanları sever.”
(61/2-4)

Burada Allah’ın gazaplanm ası ifadesinin 
kullanılmış olması bile, tüm iman etmiş 
olanların tüylerini diken diken etmeye yetip 
artması gerekir. Çünkü Allah’ın azabından, 
gazabından kurtulmak için iman edilmekte
dir. Öyleyse İman Edenlerin Kardeşliği, sa
dece bir slogan değil aynı zamanda pra
tik hayatta ikame edilecek bir olgu, bir 
görevdir de.

Hz. Peygamber, tüm Müslümanlara yap
tığı en büyük ve son olan vasiyetinde (Veda 
Hutbesi), Müslümanların kardeş olduğunu 
vurgularken kardeşliği bozacak davranışlar
dan kaçınılmasına bir kez daha özenle ve 
önemle vurgu yapmıştır:

“Öyle ise bilin İd, kanlarınız, mallarınız, 
ırzlarmız, birbirinize, bu aymızda, bu 
beldenizde şu gününüz nasıl haramsa 
öylece haramdır, mukaddestir.
Bilin ki herkesin cinâyetinden kendisi 
sorumludur. Hiçbir babanın cinâyetin
den oğlu sorumlu tutulmaz. Haberiniz 
olsun ki, Müslüman Müslüman’ın kar
deşidir. Bu sebeple, bir Müslüman’a, 
bizzat kendisi helal lubnadıkça kardeşi
nin hiçbir şeyi helâl değildir.” (Tirmizî, 
Fiten 2, (2610); Tefsir 2, (3087); Müslim, 
Hacc, 194, (1218).

Vasiyete uymak Müslümanlar için

önemli bir görev olduğuna göre günümüz 
Müslümanlarını, Hz. Peygamber’in(s.) 
vasiyetine uymaya ve gerekli hassasiyeti' 
göstermeye davet ediyoruz.

Allah’ın Emrettiği Şekilde 
Kardeş Olunmasının Önünde İki Engel

iman edenlerin, ümmetin, Allah’ın emretti
ği şekilde kardeş olmasını engelleyen iki 
ayırımcılık hastahğı vardır: sınıfsal ayı
rım, etnik ayırım (Kavmiyetçilik, Irkçı
lık).

İslam’da kardeşlik  anlayışı, değerler etra
fında bir toparlanış olması nedeniyle her 
türlü sınıfsal ve etnik ayrışmaya karşıdır ve 
Allah’ın emrettiği şekildeki bir kardeşlik, sı
nıfsal ve etnik ayrışmayı engeller.

Sınıfsal Ayınm Yasaklanmıştır!

İslam’ın Mekke döneminde İslam’ı benimse
miş olan ilk Müslümanlar arasında zayıf, fa
kir ve köle olanlar mevcuttu. Başta Hz. Pey
gamber (s.) olmak üzere zengin, itibarlı 
Müslümanların hiç biri onları kendilerin
den ayrı görmemiş, onları sınıfsal bir ayırı
ma tabi tutmamışlardır. Bir çok âyet ve ha
diste yetimler, evlatlıklar, babası belli olma
yanlar, bedeviler ve köleler gibi toplumda 
zayıf durumda olanların tümü, diğer Müslü
manlarla din kardeşi kılınarak koruma altı
na alınmışlardır. Ancak Kureyş’in m ele’ ve 
nıiitreficYİ, onlarla birlikte Hz. Peygamberin 
sohbetinde bulunmayı reddederek, “Şunla
rı huzurundan kov, bizimle sohbete cür'et 
etmesinler” deyerek onları yanından kov
masını istemişlerdir. Ancak o şar da kendisi
ni dinleyebileceklerini belirtmişlerdir. Böyle 
bir teklife, Hz. Peygamber (s.) daha cevap 
veremeden, cevap bizzat Allah tarafından 
verilmiştir:

“Sabah akşam Rablerinin rızasını iste
yerek O'na yalvaranları kovma. Onların 
hesabından sana bir sorumluluk yoktur, 
senin hesabından da onlara bir sorum
luluk yoktur ki onları kovarak zulme
denlerden olasın” (En'âm 32); ((599)-
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Müslim, Fedailu's-Sahâbe, 45 (2413); îbnu 
Mâce, Zühd 7, (4128).)

Cevabın Allah tarafından gecikmeden 
verilmiş olması, İslam’da inanç kardeşliği
nin her şeyin üzerinde olmuş olmasından ve 
İslam’da herhangi bir sınıflaşmanın ve ayı
rımcılığın olmamasındandır.

Benzer bir durumla, Kureyş’in ileri ge
lenlerinden birini Müslüman edebilmek için 
çok yoğun bir çaba harcayan Hz. Peygambe
rin, kendisine İslam’ın anlatılmasını isteyen 
bir âmâya karşı yüzünü ekşitmesinde karşı
laşıyoruz. Burada da cevap anında ve sert bir 
şekilde gelmektedir:

“Surat astı ve yüz çevirdi; Kendisine o 
âmâ geldi diye.
Nerden biliyorsun; belki o, temizlenip- 
armacak?
Ya da öğüt alacak; böylelilde bu öğüt 
kendisine yarar sağlayacak.
Fakat kendini müstağni (hiç bir şeye ih
tiyacı olmayan) gören ise,
İşte sen, onda yankı uyandırmaya çalı
şıyorsun.
Oysa, onun temizlenip-arınmasmdan 
sana ne?
Ama koşarak sana gelen ise,
Ki o, 'içi titreyerek korkar' bir durumda
dır;
Sen ona aldırış etmeden oyalanıyor-
sun.”(80/l-10)

Toplum içerisinde fakir veya zayıf du
rumda olanlara karşı daha fazla hassas olun
ması konusunda bizzat Hz. Peygamberin 
uyarılması, Allah’ın Müminlerin kardeşliği
ne verdiği önemin bir göstergesi olarak de
ğerlendirilmelidir.

Keza bu konu ile ilgili Müslümanların 
geneline dönük bir başka uyan Ifk (Hz. Ai- 
şe’ye zina yaptı iftirası) olayında yapılmak
tadır. Hz. Aişe’ye zina iftirasını atanlar mü
nafıklardır. Ancak bunun yaygınlaşmasına 
bir kısım Müslümanlar hizmet etmişlerdir. 
İftiranın yaygınlaştırıcılarından biri, Müslü
man olan Mistah İbnu Üsase’dir. Kendisi, fa
kirdir ve de Hz. Ebubekir’in akrabasıdır. 
Hem fakir hem de akrabası olması nedeniy
le Hz. Ebubekir ona maddi yardımda bulun

maktadır. Hz. Ebubekir'in kızı ve Hz. Pey
gamberin hanımı olan Hz. Aişe’ye yapılan 
zina iftirasında üstlendiği rolden dolayı Hz. 
Ebubekir;

“-Âişe’ye (r.anhâ) bu iftirayı yaptıktan 
sonra, ona artık bir daha yardım yapma- 
yacağım.”  ̂ demektedir.

İşte bunun üzerine Nur sûresinin 22. 
âyeti nazil olmuş ve Ebübekir’in(r.a) şahsın
da zengin Müslümanlar nazik bir şekilde 
uyarılmışlardır:

“İçinizde lütuf ve servet sahibi olanlar, 
yalunlarma, düşkünlere ve Allah yolun
da hicret edenlere, vermemek için yemin 
etmesinler, affetsinler geçsinler. AUah'm 
sizi bağışlamasmdan hoşlanmaz mısı
nız? Allah bağışlayandır, merhametli 
olandu'” (Nur, 22).

Vahiyle gelen bu uyarıdan sonra Ebu Be
kir, kızına bu büyük kötülüğün yapılmasına 
yardımcı olan Mistah İbnu Üsase’yi affede
rek ona yardıma devam etme kararını ver
miştir:

“Evet evet, AUah'a kasem olsun, Al
lah'ın beni affetmesini çok severim. Ebe- 
diyyen yardımı ondan kesmeyeceğim”.̂

Hz. Peygamber sınıflara ayrışmanın üm
met içerisinde sebebiyet vereceği yıkımdan 
olsa gerekir ki, Müslüman olmayan kesim
leri de içeren bir toplumun anayasasına, 
Medine Anayasasına, sınıfsal ayırımı engel
leyecek bir madde (Madde 15) koydurmayı 
uygun görmüştür.

Günümüz Müslümanlarının, bu ikazları 
hiçbir zaman unutmayıp gerekli hassasiyeti 
göstermeleri gerekir.

Etnik Ayırım Yasaklanmıştır!

Ümmetin ‘Allah’ın emrettiği şekilde kar
deş? olmasını engelleyen ikinci hastalık, 
etnik aytnm cıbktır, kavm iyetçiliktir, ırk
çılıktır. Hucurat sûresinde farklı kavimle- 
rin varlığı, ümmet üst kimliğinin altında 
birer alt kimlik olarak zikredilmektedir. 
Kişinin kavmini sevmesi, ona yardım etme
si yasaklanmamaktadır. Ancak bunun
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Müslümanların kardeşliğini zedeleyecek 
bir boyuta taşınması yasaklanmaktadır. Bir 
soruya Hz. Peygamberin(s.) verdiği cevap, 
kavmiyetçilikten  ne anlaşılması gerektiğini 
ortaya koymaktadır;

“Füseyle'nin babası (Vasile lbnu'1-Eskâ) 
radıyallahu anlatıyor;
“Ey Allah'ın Resulü dedim, kişinin kavıni- 
ni sevmesi, (merdud olan) asabiye mi
dir?”
“Hayır buyurdular, asabiye, kişinin zu
lümde kavmine yardımcı olmasıdır.”
(Kütübü Sitte (3949) (7185) nolu hadis
ler)
Hz. Peygamber(s.), kavmiyetçiliği, etnik 
ayırımcılığı “cahiliyye da'vası’% “asabiyyet 
da'vası”, “cahiliyye asahiyyeti” gibi deği
şik tâbirlerle ifade ederek kesin olarak ya
saklamıştır;
“Kim hevâsma uyarak bâtıl yolda cenk 
eder, kavmiyyetçiliğe (asabiyyet) çağrı
da bulunur veya kavmiyetçiliğin şevkiy
le öfke ve tehevvüre kapılırsa, cahiliyye 
ölümü üzere ölür.”

Böyle bir dava güdenler, Müslümanların 
birlik ve dirliğini bozacağından ‘bizden de
ğildir’ denerek İslam kültür ve medeniyeti
nin inşa ettiği ümmetin/cemaatin dışına itil
mektedirler;

“Asabiyyet (kavmiyyetçilik) davasına 
kalkan, onu yaymaya çahşan, bu dava 
yolunda mücadeleye girişen bizden de
ğildir.” [Ebu Davud, Edeb, 121, 5121. H.] 
“Kim itaatten çıkar, cemaatten ayrılır 
(ve bu halde ölürse) cahiliyye ölümü ile 
ölmüş olur. Kim de körü körüne çekil
miş (ummiyye) bir bayrak altmda sava
şır, asabiyet (ırkçılık) için gazablanır 
veya asabiyete çağırır veya asabiyete 
yardım eder, bu esnada da öldürülürse 
bu ölüm de cahiliye ölümüdür. Kim üm
metimin üzerine gelip iyi olana da, kötü 
olana da ayırım yapmadan vurur, 
mü'min olanlarına hürmet tanımaz, 
ahid sahibine verdiği sözü de yerine ge
tirmezse o benden değildir, ben de on
dan değilim. ”6

Gene Hz. Peygamber(s.), kavmiyetçilik 
davasında bulunanların elde edeceği müka
fatın Cehennem olduğunu haber vermekte
dir;

“Kim cahiliyye davasında (kavmiyetçi
likte) bulunursa cehenneme iki dizi üze
rine çökmüş demektir. Dediler ki: “Ey 
Allah'ın Resülü, oruç tutsa, namaz kılsa 
da mı?” “Evet,” cevabını verdi; “oruç 
tutsa da, namaz lulsa da.” [(Hakim, 
Müstedrek, 4, 298).]

Hastalıkların İlacı: Takva

Hucurât sûresinde insanların birbirine olan 
üstünlüğü, değerler sistemine olan bağlılı
ğın bir göstergesi olan takva ya göre yapıl
maktadır;

“Ey insanlar, gerçekten, biz sizi bir erkek 
ve bir dişiden yarattık ve birbirinizle tanış
manız için siz halklar ve kabileler (şeklin
de) kıldık. Hiç şüphesiz, Allah katında 
sizin en üstün (kerim) olanınız, takvâ ca 
en ileride olanınızdır. Hiç şüphe yok Al
lah, bilendir, haber alandır.”(49/13)

Takvâ daha iyiye, daha güzele yöneliş
tir. Mükemmelliği arama özlemidir. Bir ara
yış, bir yüceliştir. Beşeri zaaflardan arınmak 
için Allah’ın indirdiklerine şeksiz şüphesiz 
bir bağlanıştır Takvâ . Müslümanların gıpta 
ettikleri en önemli bir yarış ve bir imtiyaz 
alanıdır. Bundan dolayı Ümmet içerisinde 
ayrıcalıkta da tek ölçüdür. Bu nedenle Hz. 
Peygamber sınıfsal ve etnik ayırımcılık has
talıklarına karşı Takvâ ilacını kullanmaları
nı Müslümanlara emretmiş/ öğüt vermiştir;

(Ey Ebû Zerr); “İyi bak, sen Allah'a olan 
takvân ile üstünlük elde etmedikçe ne 
kırmızı, ne de siyahtan (Acem ve 
Arab’dan) daha hayırlı değilsin”
“..Allah indinden en şerefliniz takvâ ca 
en ileri olanınızdır. Arabm Aıap olma
yan (acem) üzerine bir üstünlüğü yok
tur. Arap olmayanın da Arap üzerine bir 
üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın 
beyaz derili üzerine bir üstünlüğü yok
tur. Beyazın da siyah derili üzerine bir 
üstünlüğü yoktur. Üstünlük sâdece tak
vâ iledir.”

Hz. Peygamberin(s.) en sert ikazlarından 
birini, bir kölenin oğlu olan Usame'nin ko
mutanlığına karşı çıkılıp dedikodu yapıldı
ğında yaptığım görmekteyiz;

“Başı simsiyah bir Habeşli köle size
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Allah’ın iıükümleri ile hülonettiği sürece 
ona tabi olunuz”.

Hz. Peygamber (s.) öldükten sonra , da 
Hz. Ebubekir Usame’yi komuLanlıktan al
mamış, bu konudaki her Lürlü talebi sert bir 
şekilde reddetmiştir.^

Sonuç: ‘tman Edenlere Karşı 
Kalbimizde Bir Kin Bıralona’

İslam’da aslolan tevhidi değerlerdir. Bunlar 
her türlü ekonomik ve kan ilişkisinden ba
ğmışız ve onların üzerinde başlı başına bağ
lılık oluşturan temel değerlerdir:

“Ey iman edenler, babalarmızı, kardeşle
rinizi -eğer küfrü sevip imân üzerine ter
cih ediyorlarsa- veliler edinmeyin, içiniz
den İdm onlarm velUilderi altma girerse 
onlar zâlimlerin tâ kendileridir” (Tevbe, 
23).

Bugün her zamankinden daha fazla bir
lik ve beraberliği muhtacız. Ayrıntılarda bo
ğulup bütünü gözden kaçırmamalıyız. Sa
hip olmamız gereken birlik ve beraberlik 
için geçmişte olup bitenlerin sebep olduğu 
kin ve nefreti bir tarafa bırakıp Allah’ın em 
rettiği şekilde kardeşler  olmalıyız:

“Bir de onlardan sonra gelenler, derler 
İd: “Rabbimiz, bizi ve bizden önce iman 
etmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve 
kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı 
bir İtin bırakma. Rabbimiz, gerçekten 
sen, çok şeflıatlisin, çok esirgeyicisin.” 
(59/10)

Ancak böyle bir kalbı yönelme ile Allah 
kalplerimizi birbirine ısındıracak, kardeşlik 
duygularımızı pekiştirecektir:

“Allah'ın ipine hepiniz sımsıkı yapışm. 
Dağılıp ayrılmayın. Ve Allah'ın sizin 
üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani 
siz düşmanlar idiniz. O, kalplerinizin 
arasını uzlaştmp-isuidırdı ve siz O'nun 
nimetiyle kardeşler olarak sabahladı- 
mz. Yine siz, tam ateş çukurunun kıyı- 
smdayken, oradan sizi kurtardı. Umu
lur ki hidâyete erersiniz diye, AUah, size 
âyetlerini işte böyle açıldar.”(3/103)

Bu, Allah’a ve Ahiret gününe gerektiği

gibi iman edenlere Allah’ın bir lütfü olup 
gerçekten felah bulacak olanlar da onlar ola
caktır:

“Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiç 
bir kavim (topluluk) bulamazsın ki, on
lar Allah'a ve Rasülüne karşı başkaldı- 
ran kimselere bir sevgi (ve dostluk) bağı 
kurmuş olsunlar; bunlar, isterse babala
rı, ister çocukları, ister kardeşleri, ister
se kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, 
öyle kimselerdir ki, (Allah) onların kalple
rine imanı yazmış ve onları kendinden bir 
ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından 
ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orada 
ebedi olarak kalacaklardır. Allah, onlar
dan razı olmuş, onlar da O'ndan razı ol- 
muşlardu'. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır. 
Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın fırkası 
olanlar, felah (umutlarmı gerçeldeştirip 
kurtuluş) bulanların ta kendileri
dir. ”(58/22)

İslam’ı sadece 5 şarta indirgeyip de ma
kamlarını mevkilerini, mal mülklerini ilah- 
laştıran, kavmiyetçilik davasında bulunan 
bu tutum ve davranışları ile Müslümanların 
'Allah’ın emrettiği şekilde kardeşler’ olma
sına mani olan Müslümanların unutmaması 
gereken nokta, öldükten sonra hesap vere- 
ceğimizdir.

İşte bunun için bugünkü beş vakit na- 
mazlı ve niyazh Müslüman Türk ve Kürt 
kavmiyetçilerini, bu âyet ve hadislerden 
gerekli dersi almaya ve Allah’tan kor
kup sakınmaya çağırıyoruz.
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Düşünce

MEDİNE VESİKASINDA 
ÜMMET KAVRAMI

MAHMUD RİFADKADEMOĞLU

mmet kelimesinin, ilk İslâm Devletinin 
I anayasası olan Medine vesikasmdaki kulla- 

nımı aydmlatıcı bir örnektir. Söz konusu 
vesikanın 2. maddesinde, bu anlaşmaya katılanla- 
rm bütünü için “İşte bunlar, diğer insanlardan ayn 
bir ümmet teşkil ederler.” ifadesine yer verilmiştir. 
Bilindiği gibi bu anlaşma; başlangıçta, Mekke’den 
göç edenler (muhacirler) ve Medineli müminler 
(ensâr) ile gene Medine’de yerleşik bazı gayri müs- 
lim topluluklar arasında yapılmıştı. Bu sonuncular 
Medine’de iktidarın merkezileştirilmesini benim
seyen ve bir harp durumunda, saldırgana karşı 
Müslümanlarla birlikte savaşmayı kabul eden 
müşrik unsurlardan (Evs ve Hazrec kabilelerinin 
İslâm’ı henüz kabul etmemiş mensuplarından) 
oluşmakta idi. Bu duruma göre, içinde, gayri müs- 
lim insan kümelerine de yer veren bu siyasi birlik 
“ümmet” olarak nitelendirilmiştir. Anlaşmaya ka- 
tılanların dışarıya karşı ortak hareket etme iradesi 
ve bu yolda diğer insan topluluklarından ayrılmış 
olmaları, ümmet sayılmaları için yeterli bulun
muştur.

Medineli Yahudi kabilelerle yapılan yazılı an
laşma ise, daha sonra gerçekleşmiş ve anayasa 
metnine bilâhare dercedilmiştir. (Prof. Dr. M. Ha- 
midullah, İslâm Peygamberi, prg. 347, 348) Vesi
kanın Yahudilerle ilgili olan bölümü 24. madde 
ile başlar. Bu bölümün 2. sırasında yer alan 25. 
maddede, aynen yukarıda metnini verdiğimiz 2. 
maddede olduğu gibi ümmet kavramına atıf yapıl
mıştır: “Benû ’Av/ Yahudileri müminlerle birlikte 
bir ümmet teşkil ederler. Yahudilerin dinleri kendi
lerine, müminlerin dinleri kendilerinedir. Buna, ge
rek mevlâları ve gerekse bizzat kendileri dahildir
ler.” Bu da Yahudilerle yapılan anlaşmanın, Medi

ne’de müşrik yerlileri de kapsayan ilk anayasal 
düzenlemeye paralel olarak şekillendirildiğini 
göstermektedir.

Gerek 2, gerekse 25. maddede sözü edilen üm
mette dinin (aynı dine bağlı olanların birliğinin) 
esas hareket noktası olarak gözükmediği ortada
dır. Ümmet olarak nitelendirilen birlik ifade edilir
ken, bunun belli bir din ile temellendirilmiş olma
dığı açıktır. Müslümanların yanı sıra başka dinle
re mensup olanların da içinde yer aldığı bir toplu
luk söz konusudur. Burada ilk bir bakışla, tasvirî 
anlamda, çok dinli bir birlikten söz edildiği dikka
ti çekmektedir. Ancak bu, sadece dış görünümü 
yansıtan yüzeysel bir tesbit olur. Zira, birliği tem- 
silen yapılan ortak hareketlerde inisiyatifin ve 
merkezî yönetimin tamamen Rasülullah’ın (sav) 
elinde olduğu unutulmamalıdır. Yani gerçekte, bu 
siyasî birlikte, açıkça ifade edilmiş olmasa da, Islâ- 
mın ahlâkî ve stratejik ihtiyaçları esas tutulmuştu. 
Ümmet için ortaya konulan inisiyatifin mahiyeti 
tamamen İslâmî idi. Henüz Müslüman olmayan 
halk unsurlarının birliğe katılmış olmaları ise, 
merkezî yönetim adına İslâmî esasa dayanan ka
rarlar alınmasına ve yürütülmesine bir engel teşkil 
etmiyordu. Kendisine vücut veren beşerî unsurlar
dan birkaçının farkh (gayri müslim) oluşu ve ken
di dinî yaşayışlarında serbest bırakılmış olmaları, 
ümmet için ana dinî yönlenişin İslâmî doğrultuda 
şekillenmesini engelleyen bir rol oynamıyordu.

Bu birlikte yer alan gayri müslim unsurlar, gü
venliklerini sağlamak için, Hz. Peygamber’in ön
derliğindeki müminlerle işbirliği yapmak duru
munda olduklarını görmüşler ve dışarıya karşı on
larla ortak hareket etmeyi benimsemişlerdi. Ken
dileri açısından, başlangıçta, ümmete katılımın ge
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rekçesi bundan ibaretti. Böylece de kendiliklerin
den, Medine’deki gelişmeleri şekillendiren İslâmî 
inisiyatife tâbi oldular ve ona destek sağlayan bir 
görev yüklendiler. Belki farkmda olmadan Müslü- 
manlaruı dinî-siyasî etkinliğine hizmet eden bir 
rol üsdendiler. Zaten, (Yahudilerin önemli bir kıs
mı için tamamen farklı yönde sonuçlanan) bu sü
reç, kısa bir süre sonra, özellikle Medine’nin müş
rik yerlileri için mutlu bir şekilde, kendilerinin de 
Müslüman olmalarıyla sonuçlandı.

Rasûlullab (sav) ise, bir kısım halk unsurunun 
gayri müslim oluşunu, onları da içine alan birliğin 
kurulmasına bir engel saymadı. Şekillenmekte 
olan İslâmî yönetim için, başlangıçta ona siyasî ve 
askerî destek veren ve merkezî otoritesini kabul 
eden bu unsurları, o an için gayri müslim oluşla
rına bakarak dışlamadı. Onların, İslâm’ı din olarak 
bütünüyle benimsemelerini zamana bıraktı. Böyle
ce merkezî siyasî yapılanmaya katılımlarını; ona 
sağladıkları ahdî ve fiih desteği başlangıç için ye
terli saydı.

Neticede, belki oluşumuna katılan ve dışa kar
şı bütün etkinliğine destek veren gayri müslim un
surlara rağmen, söz konusu “ümmet”, Islâm ile te
mellenmiş ve bir İslâm Devletine vücut vermiştir. 
Bu tarihî vakıa, iktidar ve yönetim inisiyatifi Müs
lümanların elinde olmak kaydıyla, ona destek ve
ren bir kısım beşerî unsurun gayri müslim olması
nın, ümmetin aslî misyonunu bozmadığını ortaya 
koymaktadır. Konfederal yapıdaki birlik için, açık
ça ifade edilmemiş olan dinî (İslâmî) misyon, Me
dine Devleti’nde, ona katılan gayri müslim unsur
lar bakımından bilinçle kavranmış, anlaşılmış ve 
benimsenmiş olmasa da; teşebbüse hâkimdi ve 
başlangıçtan itibaren esas amaç olarak hep var ol
muştu. Dışarıya karşı her şey ve içeride merkezî 
yönetim tasarrufları bizzat Rasülullah tarafından 
kararlaştırılıyor; ümmetin karakteristiği Müslü- 
manlarca belirleniyordu ve önemli olan da buydu.

Diğer taraftan, Rasûlullah’m (sav); -özellikle 
Mekke’nin fethinden önce- putperest kabilelerle 
(müşriklerle) ahdî ilişkilere girilmesi, onlarla an
laşmalar yapılması ve bu anlamda kendilerine bel
li haklar tanınarak güvenceler verilmesi yolunda 
bir uygulaması (sünneti) olduğu biHnmektedir. 
Onların siyasî kimliğini bir vakıa olarak tanımak 
suretiyle kendileriyle sınırlı ve kontrollü ilişkiler 
kurmak şeklindeki bu uygulama; hiçbir şekilde 
şirkin meşru sayıldığı gibi bir anlama gelmemiştir. 
Bununla, onlara İslâm’ın tebliğinden asla vazgeçil- 
mediği gibi, putperestliğe karşı hoşgörü ile yakla
şılması da hiçbir zaman söz konusu olmamıştır.

Rasülullah (sav), Arabistan’ın değişik yörele
rindeki çok sayıda müşrik kabile ile anlaşmalar ve 
ittifak bağlan kurduğu gibi; Medine’deki müşrik 
kabilelerle ilişkilerini de, şehrin siyasî bütünlüğü 
için anayasal düzeyde şekillendirmiştir. Yukarıda 
da belirttiğimiz üzere, (anayasa metninde kitâb ve 
sahîfe gibi kehmelerle ifade edilen ve) yazı ile bel
gelenen bu ilişkiler konfederal bir devlet yapılan
masının söz konusu olduğunu göstermektedir. Ya
ni Müslümanlar, müşrikler ve Yahudiler, iç düzen
leri ve hukukları bakımından tamamen bağımsız 
topluluklar olarak, sadece merkezî yönetim bağla
mında, siyasî ve askerî düzeyde işbirliği esasında 
birleşmişlerdir.

Görülüyor ki, Medine örneğinde ümmet, top
lumun sevk ve yönetimine hakim olan Müslüman
lar için tamamen İslâm ile temellenmişti. Rasülul- 
lah’ın (sav) önderliğinde onlar, yapıp ettiklerinin 
anlamını ve yöneldikleri istikameti bilen insanlar
dı. Yahudi ve müşrik unsurlar için ise, aynı ümme
te katılımın gerekçesi, güvenlik vb başka düşünce
lere dayanmıştı. Onlar için Müslümanlarla kur
dukları birliğin, kendi somut güvenlik zorunlu
lukları ve stratejik çıkarları etrafında algılanan po- 
htik ve askerî bir izahı vardı. Varlıklarım ve mev
cut konumlarını sürdürebilmelerinin böylece ka
bil olacağını düşündükleri anlaşılmaktadır. Böyle
ce onların ümmete olan bağlılıkları, din yerine 
ikame bir değer haline gelen farklı gerekçe ve mo
tivasyonlarla şekillenmiştir.

Bu da, toplumun oluşumunda beşerî unsurun 
bir kısmı (Medine örneğinde Müslümanlar) için 
kendi dinlerinin esas oluşunun yanı sıra; diğer bir 
kısmı (örneğimizde Yahudi ve müşrikler) bakı
mından dini ikame eden başka değerlerin aynı an
da rol oynayabildiğini göstermektedir.
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Düşünce

BİLİNCİMİZİN VE KALBİMİZİN UFKU

A T A SO Y  M Ü F T Ü O Ğ LU

B ugünün dünyası, yalnızca 
ekonomik ihtiyaçlara yanıt 
arayan dünya görüşlerinin, 

siyaset anlayışlarının dünyasıdır.
Hemen her toplumda piyasa iliş
kilerinin egemenliği, politik yapı
ları olduğu kadar, toplumsal yapı
ları da etkiliyor. Bugün, şirketle
rin hakları, insan haklarından da
ha önemli ve öncelikli hale gel
miştir. Postmodern dünya, ahlaki 
gelişmeyi de gündemine alan, 
kontrol edilebilir, tahribatı azaltı
labilir bir gelişme modeline kapa
lıdır. Bütün toplumlarda genel çı
kar anlayışının yerini, özel çıkar
lar almaktadır.

Teknik, ekonomik düşünce
nin, dilin; sınırlı, ruhsuz ve donmuş dünya
sı bütün özgünlükleri yok ediyor. İnsani 
anlamları çürüten mekanikleştirici süreç
ler, parçalı ufuklar, parçalı ilgiler, parçalı 
düşünceler ve parçalı ilişkiler doğuruyor. 
Tek boyutluluk, tek yanlılık, denetimsizhk 
yüzünden sınırsız yanılsamalar, çözülme
ler, çürümeler ortaya çıkıyor. Aşırdıklar 
dünyayı yaşamlamaz hale getiriyor. Tek 
yanlı, tek boyutlu kavramlar insanlık so
runları karşısında yetersiz kalıyor, çaresiz 
kalıyor.

İçerisinde yaşadığımız günübirlikçilik 
çağında, insanlık bütünsel çerçevelerden 
yoksundur. Kültürel, düşünsel bayağılaş
malar nedeniyle toplumlarımız kozmetik 
gündemlerin işgaline uğramıştır. Politik 
sistemler büyük sorunlar karşısında büyük 
bir yeteneksizlik sergilemektedir. Toplu-

Aziz İslam Ailesi çapında 

bir bilinç ve algı birliği sağ
layabilmeliyiz. Aşırı servet, 
şöhret ve iktidar ihtirasları 
karşısında çok dikkatli ve 

çok uyanık olabilmeliyiz. 
Para, şöhret, iktidar hırsla
rı, ruhumuzu çürütebilir, 
onurumuzu kirletebilir.

mumuz tek sesli ideolojik çığırt
kanlığın, çılgınlığın baskısı altın
dadır. Ulusalcılık maskesi altında 
milliyetçilikler ve ırkçılıklar et
kinlik alanlarını genişletmektedir.

Uluslararası sermaye kâr ara
yışını esas almakla birlikte, yerel 
iktidarları etkileyebilecek, bu ik
tidarları kendi çıkarları doğrultu
sunda kullanabilecek ilişkiler ge
liştiriyor. Çıkarcı ilişkiler bütün 
toplümlarda değerler bilincini, 
değerler ahlakını yok ediyor. Kü
resel ölçekte yaşanan bilgi kirlen
mesi, kirli siyasetlere, kirli ilişki
lere zemin hazırlıyor. Günümüz
de olaylara yerel bağımlılıkların 
ufkundan değil, küresel bir bakış 

açısıyla bakmak gerekiyor. Yerel sorunları 
genel sorunlardan bağımsız olarak değer
lendirmek, yanlış sonuçlara yol açabiliyor. 
Temel-genel insanlık hassasiyetlerine saygı 
duyanların dünyasında, kinlere, aşağılan
malara, ideolojik karşıtlıklara, etnik karşıt
lıklara yer yoktur. Temel-genel insanhk so
runlarının bilincinde olanlar etnik hassasi
yetleri, farklılıkları, karşıdıklan sorun hali
ne getirmezler. Erdemli, ulvi amaçlar, aşa
ğılık araçlara ihtiyaç duymazlar. Gerek bi
reysel anlamda, gerek toplumsal anlamda 
her türlü ben-merkezcilik büyük sorum
suzluklara neden oluyor. Her türlü ben- 
merkezcilik bütün erdemlerin kaybolması
na neden oluyor. Islami cemaatlerin ben- 
merkezcilikleri, asla kabul kabul edilemez, 
tasvip edilemez. Kendi gündemlerini/yön
temlerini kutsallaştıran, mutlaklaştıran ce
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maatler hastalıklı bir beıı-merkezciliği ya
şatıyor, temsil ediyor. Günübirlikçi bir 
pragmacılık hiç bir müslümana kesinlikle 
yakış tınlamaz.

Modern-laik insanın ruhsal varlığı ile, 
bedensel varhğı arasında bir uzlaşma, bir 
bütünlük, bir uyum yoktur. Bu yüzdendir 
ki, modern-laik birey strestlerden, depres
yonlardan, sakinleştiricilerden, alkolizm
den, uyuşturucu bağımhhğından, intihar 
girişimlerinden bir türlü kendisini kurtara
mıyor. Ahlaki varoluş yok edildiği için, gü
nümüz insanının uflcu, kişisel çıkarla sınır
lı hale gelmiş bulunuyor.

İnsan olmak, hayatın ve tarihin içerisin
de bir sorumluluğu seçmekle başlar.

Biz Müslümanlar, bugünün tarihine ye
ni bir yöneliş kazandırmak üzere çaba har
camamız gerekirken, tarihin kendisini tek
rarlamasını seyrediyoruz.

İçerisinde yaşadığımız tarihin son bölü
münde, temel sorunlarımızı çözümlemek 
üzere kuşatıcı bir bilince uyanmamız gere
kiyor. Olumlu yönde sosyal değişim için, 
manevi çabalarımızı, ahlaki çabalarımızı 
çoğaltmamız gerekir.

Teknik-endüstriyel-maddi uygarlığın 
neden olduğu, hepimizi etkileyen ve evren
selleşen sorunlara, evrensel nitelikli yanıt
lar verebilmeliyiz.

Bilincimizin ve kalbimizin ufkunu in
sanlık ölçeğinde büyütebilmeliyiz.

Aziz İslam Ailesi çapında bir bilinç ve 
algı birliği sağlayabilmeliyiz. Aşırı servet, 
şöhret ve iktidar ihtirasları karşısında çok 
dikkatli ve çok uyanık olabilmeliyiz. Para, 
şöhret, iktidar hırsları, ruhumuzu çürütebi
lir, onurumuzu kirletebilir.

Akh ve tarihi mutlaklaştıran modernliğe 
özgü moda etiketleri, muğlak etikeüeri sor
gulayabilmeyi öğrenmeliyiz. İdeolojik med
ya yaklaşımlarına dayalı çirkin indirgemele
re, ideolojik manipülasyonlara boyun eğme- 
meliyiz. İdeolojik denetim altında yaşamaya 
itiraz etmeliyiz, hayır demeliyiz.

Hepimiz ilahi bir amaç için yaratıldık. 
Bir amacı olmayanın ahlaki anlamda varlı
ğından söz edilemez. Her bireyin, hiç bir 
ahlaki denetime tabi olmaksızın, kendi çı
karını, kendi hırslarını, ihtiraslarını, benci
lik içerisinde gerçekleştirme uğraşı verdiği 
bir kültür anlayışıyla sağlıklı bir toplum in
şa edilemez. Bir insanın, ruhunu, bilincini, 
vicdainı yitirme pahasına kazandığı mad

di/dünyevi değerler/servetler sadece bir 
hiçtir.

Toplumsal, sosyal, kültürel sorumluluk 
sahibi Müslümaların, ne pahasına olursa 
olsun, benliklerini öne çıkarmaları gerekir, 
her şeyi bilen adanı rolüne bürünmemeleri 
gerekir. İlişkilerimizde yalınlık ve alçakgö-

Müslümanlar için, bütün anlamları içeren anlam tev- 
lıid'dir ve tevhid Ûmmet'i gerçekleştirmek içindir. Om- 
met'i gerçekleştirmek için hepimizin manevi ve ahlaki 
bir devrime ihtiyaçımız vardır. Vahiy hayatımızın bütün 
boyutlarına rehberlik yapmalıdır.

nüllülük esas olmalıdır. Belirsiz kavramlar, 
özel terimler, anlaşılmaz tanımlarla yazmak 
ve konuşmak, eşsiz ve bensersiz görünme 
tutkusu içerisinde olmak, kesinlikle bir 
mazhariyet olamaz. Hepimize yakışan, sı
nırlarımızın bilincinde olmaktır. Cemaat 
ölçütlerine, değerlerine saygılı olmak de
mek, bağlı bulunduğumuz cemaati mutlak
laştırmak anlamına gelmemelidir. Cemaati
miz her birimizin bireyselliğine saygı duy- 
mahdır. Bağlı bulunduğumuz cemaatlerin 
düşüncelerimizi, ilişkilerimizi ve uflcumu- 
zu dondurmasına seyirci kalamayız.

Islami cemaatler, gruplar arasında ko
lektif bir sorumluluk olmalıdır. Bu sorum
luluk anlayışı içerisinde hareket edildiği 
takdirde, stratejik sonuçlar elde edebilecek 
bir irade oluşturulabihr. Hepimiz tarihsel 
bir davranış sahibi olabilmeliyiz. Tarih yal
nızca geçmişte olup bitenler değildir, bu
gün olup bitenler de tarihtir. Günü kurtar
mayı tek uğraş olmaktan çıkarmalı, bugünü 
belirleyecek bir bilinç ve irade oluşturabil- 
melidir. Gündem oluşturabilecek derinlik
lere ve düşüncelere sahip olmaya çalışılma
lıdır. Hangi alana ilişkin olursa olsun, her 
tür yahtılmışhk halik durgunluğa ve katıh- 
ğa neden olur.

Biz müslümanlar için, bütün anlamları 
içeren en büyük anlam tevhid’dir ve tevhid 
Ümmet’i gerçekleştirmek içindir. Ûmmet’i 
gerçekleştirmek için hepimizin manevi ve 
ahlaki bir devrime ihtiyacımız vardır. İlahi 
vahiy her şartta hayatımızın bütün boyutla- 
nna rehberlik yapmahdır.
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

MİLLİ GÖRÜŞ 
HAREKETİ NASIL 

DOĞDU?

Süleyman Arif Emre 

ile Musahabe

ABDULLAH YILDIZ

A raştırma ve Kültür Vakfı’nda, Geçmişten Geleceğe 
Ko(nu)şa7ilar programımızın geçen ayki konuğu, 
Süleyman Arif Emre ağabeydi. Türkiye siyasi ha

yatının yaklaşık son elli yılına tanıklık eden, Hürriyet 
Partisi’nde siyasete başlayıp Yeni Türkiye Partisi’nde de
vam eden Arif Emre; asıl hizmetini Milli Görüş Hareke
tinin temellerini atmakla yaptı. Erbakan liderliğinde ku
rulan Milli Nizam Partisi’nin programını hazırlayan, bu 
partinin kapatılmasından sonra Milli Selamet Partisi’ni 
kurup başkanlığını deruhte eden, daha sonra sırasıyla Re
fah Partisi, Fazilet Partisi ve Saadet Partisi yönetiminde 
görev alan, beş dönem milletvekilliği yapan S.Arif Emre 
ağabey. Siyasette Otuzbeş Yıl kitabıyla, hatıralarmı belge
leyip istifademize sunmuş bulunuyor.

Süleyman Arif Emre ağabeyi sadece bir siyaset duaye
ni olarak tanımlamak, onu tanıtmak için elbette yetersiz 
kalır. Aslında, onun hukukçu misyonu siyasetçi vasfın
dan daha önde gelir. Şair özelliği ise, derünî kişiliğinin 
bir yansıması olarak karşımıza çıkar... Dolayısıyla, S.Arif 
Emre’yi tanımaya avukathk serüveni ile başlamaya ne 
dersiniz?

Mazlumların ve Mağdurların 
Yılmaz Savunucusu Bir Avukat

1923 Adıyaman-Besni doğumlu olan yani Cumhuriyetle 
yaşıt olan Süleyman Arif Emre, 1944’te Hukuk Fakülte
sini bitirir. Önce hakimlik, sonra avukathk stajı yapar. 
Avukatlık yapma kararını çok yakın dava arkadaşı Os
man Yüksel Serdengeçti’ye açar. Serdengeçti, “Arif, sen 
mahcup bir gençsin, nasıl avukathk yapacaksın? Senin iş 
bulman da zor olur” dediğinde ona ilginç bin cevap verir: 
“Sadece settin davalarını alsam, başımı kaşıyacak vakit 
bulamam.”

Avukathk serüveni, onun siyasi hayatını da diğer ak- 
tivitelerini de etkiler. Bu sebeple, öncelikle, öğrencilik 
yıllarından başlayarak, dava arkadaşı Osman Yükselle 
birlikte yürüttükleri fiilî, fikrî ve hukukî mücadeleleri 
dinlemek istiyoruz kendisinden. Şöyle başlıyor:

“Osman Yüksel Serdengeçti -Allah rahmet eylesin- 
Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesinde talebe iken, bazı öğ
retim üyelerinin (Sabahattin Ali, Niyazi Berkes, Pertev 
Naih Boratav, Behice Boran vs.) öğrencilere komünizm 
propagandası yaptıklarını öğrenmiş. Buna karşı bir şey
ler yapmak gerektiğine inanan Serdengeçti hemen bize 
geldi, durumu anlattı. Biz, o zaman Mülkiye’de, Hu
kukla, DTCF’de, Ziraatla okuyan arkadaşlarla bir araya 
gelerek bir Birlik kurmuştuk. Bunlar arasında Necdet 
Calp (Bu ismi duyar duymaz, araya giriyor, ‘12 Eylül dö-
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neminde Halk Partisi’nin baş- 
kanlığmı yapan şahıs mı’ diyo
rum; ‘evet’ diyor, ‘ta kendisidir, 
zira o zamanlar bizim fikrimiz
de biriydi.’), Ali Çankaya, Mus
tafa Şevki Özmen gibi arkadaş
lar vardı. Bu hocaların faaliyet
lerini önlemek için çeşitli faali
yetlerde bukınduk. Tabi, bu fa
aliyetlerde Osman Yüksel hep 
ön planda olduğundan onu Fa- 
külte’den ihraç ettiler. Bunun 
üzerine Osman kardeşimiz Ser- 
dengeçii mecmuasını çıkarmaya 
başladı... Bu arada arkadaşlar bi
raz da intikam alma duygusuy
la, bu hocaları dövmeyi karar
laştırmışlar. Osman, fikre karşı 
fikirle mücadele etmenin daha 
doğru olacağım söylemişse de 
dinletememiş. Nihayet bir gün, 
DTCF’deki bir konferans çıkı
şında hocaları taşlamışlar, ar
dandan bağırıp-çağırmalar 
olunca herkes bir tarafa kaçış
mış. O ara Osman, Sabahattin 
Ali’yi tartaklamaya başlamış, 
tam polisler yanlarına gelince de 
durmuş; tabi polisler Sabahattin 
Ali ona vururken görmüşler ve 
‘Sabahattin Ah Osman’ı dövdü’ 
diye zabıt tutmuşlar. S.Ali, kara
kolda ‘yahu bu nasıl iş; bunlar 
adamı hem dövüyorlar hem de 
dövdü diye zabıt tutturuyorlar’

demiş. Tartışma orada da sür
müş; Osman hızım alamamış, 
elinde sürekli taşıdığı evinin ko
caman anahtarı ile S.Ali’ye vu
rup kaşını yarmış; bir zabıt da 
bu yüzden tutmuşlar. Sonunda, 
bizim de bulunduğumuz duruş
mada, karşı İl kh hakaret ve sal
dırı sebebiyle her ikisine de ce
za verdiler.”

Osman Yüksel merhum, ge
rek Serdengeçti mecmuasındaki 
yazıları, gerekse konuşmaları ve 
eylemleri sebebiyle sık sık mah
kemeye verildiğinden, onun sa
vunmasını yapmak S.Arif Emre 
ağabeye düşer. Sadece o mu? 
Hüseyin Üzmez’den MalatyalI
lar davasına, Necip Fazıl’dan 
Millet Partisinin kapatılması 
davasına kadar birçok davada 
hakkı savunmak için çaba sarfe- 
der. Bu davalardan biri hayh il
ginçtir. Süleyman ağabeyden 
dinleyelim:

Gizli İrtica Partisi Anayasası!

“Malatya davasına büyük bir ir
ticaî kalkışma havası verilmiş ve 
bu vesileyle birçok insan tutuk
lanmıştı. ‘Suikast’ kelimesi, dev
let başkanlarına yapılan saldırı
lar için kullanılan bir tabir oldu
ğu halde, Ahmet Emin Yal

man’a yapılan saldırı ‘Malatya 
suikastı’ olarak lanse edilmişti. 
Bu olayla hiç ilişkileri olmadığı 
halde Osman Y. Serdengeçti, 
Necip Fazıl Kısakürek, Cevat 
Rıfat Atillıan, Mustafa Bağış
layıcı gibi kişiler de ‘irtica lider
leri’ diye tutuklanmışlardı. Bu 
davanın abartılmasında Demok
rat Parti de Halk Partisi ile bir- 
hkte hareket etmişti. Ben Os
man’ın avukatlığını yapmak 
üzere Malatya’ya gitmeye hazır
lanırken, dava Ankara’ya nakle
dildi. Sorgu hakimine giderek 
Osman’ın dosyasını istedim, ki 
savunmamı hazırlayayım. Dos
yayı aldım. O arada ‘bir de bu 
Gizli İrtica Partisi’nin Anayasa 
taslağı varmış, onu görebilir mi
yim’, dedim. Hakim Memduh 
Bey, ‘tabi’ dedi, ‘çok mühim bir 
tarihi belgedir.’ Ben de içimden; 
‘meğer bizde ne babayiğitler 
varmış, Anayasa taslağı bile ha
zırlamışlar’ diyorum. Hakim 
Bey getirince bir de ne göreyim! 
Bir ilkokul çocuğunun çift çiz
gili defter yaprağından şöyle 
gayrı muntazam, üçgen şeklin
de yırtılmış, neredeyse üçte bir 
sayfa. Bir toplu iğneyle dosyaya 
tutuşturmuş. Elazığ Grubu diye 
adlandırılan 8 ila 12 yaşlarında
ki 7-8 çocuğun yazdığı birkaç
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cümleden ibaret bir kağıt parça
sı. Anayasa Taslağı denilen şey 
bu! Ne mi yazıyor? Şu: “Biz 
kahvehaneye gitmeyeceğiz, si
gara içmeyeceğiz, kumar oyna
mayacağız, anamızın-babamı- 
Zin ve İslamcın etnirlerine uya
ca ğ ız ” Şimdi, çocuklar -biraz 
da aileleri kızıp baskı yaptıkları 
için- bunu yazıp altını imzala
mışlar, sonra da unutmuşlar. 
Malatya davası abartılınca, bu 
kağıdı bulup Anayasa diye sun
dular. Tam bir komedi. Ama bu 
kadar basit ve gayri ciddi bir 
metni, İstiklal Mahkemesi’ gibi 
kurulan mahkemede dört savcı 
çıktı, Ankara Ağır Ceza Mahke
mesi salonunu dolduran kalaba
lığa bir Anayasa Taslağı diye 
takdim etti. Fakat hakim heyeti, 
bu iddiaları ciddiye almadı, 4 
kişi (Hüseyin Üzmez, Musa Ça
ğıl, İlhan Civelek, Şerif Dursun) 
dışında diğer tutuklulan serbest 
bıraktı. Ama Ahmet Emin Yal
man ve ekibi Adalet Bakanlığına 
(Bakan Osman Şevki Çiçek- 
dağ’dı) baskı yaparak hakim he
yetini değiştirdiler. Yeni heyet,

4 kişinin dışında serbest bırakı
lan 30 kişiyi tekrar tutuklattı ve 
meşhur 4 maddelik Anayasa 
Taslağını da delil saydı ve bu ki
şilere -Hüseyin Üzmez’e, yaşı 
dolayısıyla, idamdan muhavvel 
20 sene olmak üzere- toplam 
277 sene hüküm giydirildi.” 

Burada, Süleyman ağabeye, 
savunmasını yaptığı Millet Par- 
tisi’nin komik kapatılma gerek
çesi ile daha yakın bir tarihteki 
Refah Partisi ve Fazilet Parti- 
si’nin kapatılma davalarında 
‘delil’ olarak kullanılan gazete 
haberlerini hatırlatarak, olaylar 
arasındaki benzerliğe dikkat çe
kiyor ve bu konuda yorumlarını 
istirham ediyorum.

Millet Partisi’nin 
Kapatılma Gerekçesi: 

Besmele Tabelası

Millet Partisi’nin kapatılmasına 
gerekçe gösterilen fotoğrafı bir
likte hatırlamaya çalışıyoruz: 
Efendim, Partinin Ankara Saime 
Kadm Ocak Merkezinin duva
rında bir besmele tabelası var
mış, ki Ulus, Zafer, Hürses gaze
teleri bu fotoğrafı yayınlamışlar 
(tabi, mahalle teşkilatı parasız
lıktan yer tutamamış, bir berber 
dükkanını Ocak Merkezi olarak 
göstermişler, her dükkanda da 
böyle besmele, kelime-i tevhîd 
gibi yazılar bulunur); bunun 
üzerine bir irtica yaygarası kopa
rılmış ve MP aleyhine “dini siya
sete alet ettiği” gerekçesiyle ka
patma davası açılmış. Partinin 
kapatılması için en önemli ge
rekçeyi bu tabela oluşturmuş; 
ama başka komedik gerekçeler 
de var. Bunlardan ilginç bir hatı
rayı S.Arif Emre’den dinliyoruz: 

?Şimdi bir sahne hatırıma 
geldi: Millet Partisi’nin Genel 
İdare Kurulu üyesi Doktor Meh
met Ali Derman, davaya bakan 
Sulh Ceza Hakimine -ki o za

man Anayasa Mahkemesi olma
dığından, davaya Sulh Ceza ba
kıyor- dedi ki: ‘Hakim Efendi 
oğlum, ben yaşlı bir doktorum, 
hukuktan filan da anlamam. 
Savcı beyefendi bir bildiriye im
za atanlardan bir kısmını irtica
cı diye mahkemeye vermiş, ama 
aynı bildiriyi imzalayan birkaç 
kişiyi de Atatürkçü diye nitelen
dirmiş ve öbürlerinin aleyhine 
şahit göstermiş. Acaba bu kağıt
ta bir hikmet var da biz mi bil
miyoruz; zira bir köşesine imza 
atan suçlu, öbür köşesine imza 
atan Atatürkçü oluyor, bu nasıl 
iş anlayamadım! Lütfen bize an
latır mısınız, mahkemedeki 
hangi kağıtlar tehlikeli, hangile
ri tehlikesiz; bilelim de ona gö
re hareket edelim!..’

Hürriyet Partisi ve 
Yeni Türkiye Partisinden 

Milli Görüş Hareketine

Arif Emre ağabeyin kendisini 
ifade ettiği asıl saha elbette siya
set; onun siyasi tarihimizdeki 
en önemli misyonu da, Erbakan 
Hoca ile birlikte, dindar halk ta
banını sistem partilerinin oy de
posu olmaktan kurtarıp müsta
kil bir siyasi hareket olarak Mil
li Görüş Hareketinin çatısı altın
da toplamış olmalarıdır. O hal
de, Arif Emre’nin Hürriyet Par
tisi ve Yeni Türkiye Partisi ile 
başlayan siyasi serüvenini bizzat 
kendisinden dinlemeliyiz.

Hürriyet Partisi macerasın
dan başlayarak şöyle özetliyor, 
siyasi hayatını Süleyman ağa
bey: “Demokrat Parti, 1958 se
çimlerini 1957’ye almıştı; böyle- 
ce yeni kurulan Hürriyet Parti
si’nin önünü kesmiş olacaktı. 
Ben de Hürriyet Partisinin Adı
yaman teşkilatını kurmuştum. 
Tabi, parti yeteri kadar teşkilat
lanmamış olduğundan, o seçim
lerde Meclis’e giremedim...”
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Emre ağabey, bu partiye girme 
sebebini, “Demokrat Partiye gö
re daha mııhafazakârch; İsmail 
Hakkı Aköz, Enver Güreli, Ek
rem Ocaklı gibi dindar insanlar 
Hürriyet Partisi’nde idi; biz de 
150 civarında avukatla birlikte 
bir deklarasyon yayınlayarak bu 
partiye girdik.” diye açıklıyor. 
“Ama” diyor; “zamanla gördük 
ki. Hürriyet Partisi arzuladığı
mız manada Islâmi özellikler ta
şımıyor.”

Böylece S.Arif Emre yeni bir 
arayışa girer, bu arada parti de 
kendini fesheder.

Ardından 27 Ma)as İhtilali 
gelir. İhtilal sonrası süreçte yeni 
partiler kumlur. Kapatılan De
mokrat Parti tabanına hitap 
eden Adalet Partisi’ni Ragıp 
Gümüşpala, Yeni Türkiye Par
tisi’ni Ekrem Alican kurar. Ali- 
can’ı, fikir olarak kendisine da
ha yıkan bulan Süleyınan ağa
bey YTP’ye girmekte gecikmez 
ve partinin Adıyaman 11 Başkam 
olur. 1965 seçimlerinde de Mil
li Bakiye sisteminden yararlana
rak Adıyaman milletvekili olur. 
Tevafuk, dava arkadaşı Osman 
Yüksel Serdeiıgeçti de aynı se
çimde Adalet Partisi’nden An
talya milletvekili seçilmiştir. 
Kader, iki dava arkadaşını bu 
kez Meclis’te buluşturur. (Sü
leyman Arif Emre, YTP millet
vekili olarak; Ayasofya’nm iba
dete açılması, liselere din dersi 
konulması, kalkınmada güney
doğuya öncelik ve Manevi Kal
kınma Planı gibi konularda 
önergeler verecektir.)

Serdengeçti-Emre tkilisi... 
Müstaldl Grup ve 

“Emre Partisi”

Merhum Osman Yüksel Serden- 
geçti’nin adı geçince Arif Emre 
ağabey, onunla ilgili birkaç hatı
rasını nakletmeden geçemiyor:

Merhum Serdengeçti bu seçimde 
halka “hana oy verirseniz mebûs 
olacağım, vermezseniz mahpus 
olacağım” diyor; zira rahmetlinin 
birçok davası devam ediyor. 
Neyse ki, o hapishaneye değil 
Meclis’e giriyor. Rahmeth Ser
dengeçti Meclis’e geldiğinde, bir 
de bakıyor ki, girişte döner kapı 
var. Yüksek sesle bağırıyor; “Ya
hu milletvekilleri daha Meclis’in 
kapısındcm girerken dönekliğe alı
şıyor!” Tabi, Serdengeçti’de ne 
kravat var ne çorap; girişte polis
ler durduruyorlar; “Amca bey, 
izin kağıdınız lütfen.” Serden
geçti, “evladım ben milletvekili
yim” deyince, polis, “amca, bu 
yaşında bizi işletiyorsun, ayıp 
değil mi” diyorlar. Sonra millet- 
vekiU kartını görünce, özür dile
yip elini öpüyorlar.

Hasılı, Süleyınan Arif Emre 
ağabeyle yolları Meclis’te bir kez 
daha buluşan Osman Yüksel 
merhumun, farklı partilerde ol
salar da aynı dava uğruna ver
dikleri mücadele başka bir bo
yuta taşınır. Bundan sonrasını

şöyle anlatıyor, S.Arif Emre: 
“Meclis’e ikimiz girince gördük 
ki, Meclis bizim arzuladığımız 
bir Meclis değil. Dahası, bizim 
milli ve manevi değerlerimize 
tam manasıyla hizmet edecek 
bir parti de yok; sadece ‘bu par
ti, şu partiye nispetle daha eh- 
veıı-i şerdir" zihniyed var. Ve bi
zim gibi düşünen bazı arkadaş
lar, Adalet Partisi’ne, Yeni Tür
kiye Partisi’ne, Millet Partisi’ne, 
Cumhuriyetçi Köylü-Millet Par
tisi’ne dağılmış. Ev\̂ ela, bizim 
zihniyetimizde olan 40-50 mil
letvekili tespit ettik. Sonra Os
man’ın Demirlibahçe’deki evin
de toplandık ve hangi partide 
olursak olalım, davamızla ilgili 
bir mesele Meclis’e geldiğinde 
işbirliği yapmaya karar verdik. 
O sırada bir de baktık, Oktay 
Ekşi geldi; -toplantıyı nerden 
haber aldığını anlayamadık- de
di ki; 'yeni bir müstakil grup ku
ruyor muşsunuz!’ Osman şöyle 
geçiştirdi; ‘Görüyorsun, Akse
ki’den gelen incirle bademi ye
mekle meşgulüz.’ Ama maalesef
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bu grubu bir daha yan yana ge
tiremedik. Ondan sonra, Os
man’la oturup konuştuk, dedik 
ki; biz bir müstakil grup olamı
yoruz, en iyisi bir parti kuralım. 
MP 31 kişi, YTP 19, CKMP 11 
kişi; bir de AP’den bize katılma
ya ikna edeceğimiz 40-50 kişiyi 
eklersek yaklaşık 100 kişi topla
rız. Hızla çalışmaya başladık; 
adam adama görüşmeler yaptık. 
Nihayet bu üç partiyi birleştir
meye, AP’den katılacakları da 
almaya karar verdik. Çalışmala
rımız bir hayli ilerledi. Önde da
ha çok biz göründüğümüzden, 
bazı arkadaşlar bu partiye “Em
re Partisi” demeye başladılar...”

Arif Emre ağabey, kısmî Se
nato seçimlerinin de yaklaşması 
üzerine, derhal bu üç partinin 
birleşmesi için kolları sıvar ve 
önce YTP lideri Ekrem Alican’ı, 
sonra CKMP lideri Alparslan 
Türkeş’i ikna eder; razı edilme
si zor olan MP lideri Osman 
Bölükbaşı’ya da yeni kurulacak 
birleşik partinin başkam olmayı 
kabul ettirir. İş hukuki formali
telere kalmıştır ki, Bölükbaşı so
run çıkarır; “Üç ay sonra kısmî 
senato seçimleri var, gelin bu işi 
buz dolabına kaldıralım” der. 
Emre ve ekibi, “Efendim, bu 
birlik o kadar önemli ki, bir-iki 
senatörün ne önemi var” derler
se de Bölükbaşı diretir. Buna 
rağmen MP’nin yarısı birleşme 
yönünda tavır alır. Bölükbaşı, 
haysiyet divanında, “Emre’nin 
partisine girecek bu adamları 
partiden atmazsanız intihar ede
rim” diye tehdit eder. MP karı
şır ve bu ihtilaf 8 milletvekilinin 
istifasıyla sonuçlanır.

Bütün bu gelişmeler, Arif 
Emre-Serdengeçti İkilisinin 
şevkini kırmaz ve yeni arayışla
ra yönelmelerine yol açar. Yeni 
bir siyasi hareketin böyle ‘yama
lı bohça’ türünden bir oluşumla 
veya ‘farklı marka otomobil par-

Celal Bayar, "B iz Lozan'da giz
li celsede Batılıiara kesin söz 

verdik; zamanla bu millete 

Kur'ân-ı Kerîm'i unutturacağız, 
diye. Bu sözün bekçisi, makam 

olarak benim ve benden sonra 

gelenler de bu görevi sürdüre
ceklerdir. İşte laikliğin esası 
budur; sizlere düşen de bu an
layışa sahip çıkmaktır."

çalarım bir araya toplayarak’ ku
rulamayacağını anlarlar. Aynı fi
kirdeki arkadaşlarıyla, her şeye 
sıfırdan başlamanın daha doğru 
olacağına karar verirler.

Neden “Milli Görüş”?

Milli Görüş Hareketine zemin 
hazırlayan gehşmeleri konuşur
ken, mutlaka zikredilmesi gere
ken bir hadiseyi şöyle özetliyor 
Arif Emre: “İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı çerçevesinde Mec- 
lis’e, Manevi Kalkmma Projesi 
önergesini verdiğim zaman, 
Devlet Bakanı İsmet Sezgin buna 
karşı çıkmış, AP’lilerin oylarıyla 
bu önerge reddedilmişti. YTP 
Gümüşhane milletvekili olan Ali 
İhsan Çelikkan diye bir arkada
şımız vardı. Eskiden solcu imiş. 
Önergemi samimiyetle destekle
diğini belirterek; kendisinin ya
kın zamana kadar Celal Bayar’m 
zihniyetinde olduğunu, dinin 
güçlenmesine karşı çıktığını, 
ama Ekrem Alican Bey’in kendi
sini, dinsiz bir milletin yaşaya
mayacağı, dolayısıyla mutlaka 
bir ahlak reformu yapılması ge
rektiği konusunda ikna ettiğini 
söyledi ve bu konuda tarihi bir 
hatırasını bana anlattı: Hüseyin 
Üzmez, Malatya’da Ahmet Emin

Yalman’a kurşun sıktığı zaman, 
Çelikkan’m da aralarında bulun
duğu solcu gençler olarak Cum
hurbaşkanı Celal Bayar’dan ran
devu alıp Milli Eğitim Bakam 
Tevfik tleri’yi ona şikayete git
mişler; ‘sizin gerici bakanınız, 
gerici bir dernek olan Milliyetçi
ler Derneğine para yardımı yap
tı, bu derneğin üyesi olan Hüse
yin Üzmez de Atatürkçü A.Emin 
Yalman’a kurşun sıktı’ demişler. 
Bayar, Tevfik lleri’yi çağırarak 
onların yanında azarlamış. O 
gittikten sonra da gençlere sor
muş; “Söyleyin bakalım gençler, 
Türkiye’de laikliğin esas sebebi 
nedir?” Onlar çeşitli cevaplar 
vermişler; din-devlet işleri ayrı 
olmalı, kanunlar dine dayanma
mak vs. Demiş ki; “Hayır, bun
ların hiçbiri değil. Biz Lozan’da 
gizli celsede Satıhlara kesin söz 
verdik; zam anla bu m illete 
Kur’ân-ı K erim i unutturacağı, 
diye. Bu sözün bekçisi, makam  
olarak benim ve benden sonra 
gelenler de bu görevi sürdüre
ceklerdir. tşte laikliğin esası bu
dur; sizlere düşen de bu anlayı
şa sahip çıkmaJztır.” (Bunun ay- 
nısmı bana, Hukuk Fakültesin
deki hocamız anlatmıştı. Fakül
tede seçmeU Lozan Dersi vardı 
ve hocamız Prof. Nusret Medya 
bize; Lozan gizli celsesinde veri
len sözleri açıklamıştı: Lozan 
görüşmelerinde danışman olan 
Hayim Nahum Efendi, İsmet Pa- 
şa’nm aklını çeldikten sonra İn
giliz temsilci Lord Kürzon’a gi
derek diyor ki: ‘Ben Türklere öy
le şartlar kabul ettireceğim ki, is
teseler de yeni bir İstiklal Savaşı 
yapmaya manevi güçleri kalma
yacak.’ Kürzon, ‘bu çok güzel de, 
nasıl olacak?’ deyince, Nahum, 
‘Türkleri Kur’ân ’dan tamamen 
uzaklaştıracağız’ diyor. Kürzon 
‘peki bunu kabul ederler mi?’ 
deyince, “Efendim, ben İsmet 
Paşa’yı ikna ederim’ diyor ve bu
nu başarıyor. Hatta, gizli celsede
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Kürzon, ‘Siz bizimle sulh yap
mak istiyorsunuz ama’ diyor; ‘bu 
Kitap -elindeki Kur’ân’ı göstere
rek- cihadı emrediyor; binaena
leyh siz bu kitabın ahkâmından 
ayrılmadıkça sizinle sulh yapa
mayız.’ İsmet Paşa da bu konuda 
gerekli değişiklikleri yapacakla
rına söz veriyor. Ve anlaşma im
zalanıyor...) Uzatmayalım, Çe- 
likkan devamla dedi ki: ‘Ben işte 
bu sebeple sizin önergenize oy 
verdim’...”

Sohbetin bu noktasında, Arif 
Emre, sonraki yıllara ait bir ha
tırasını daha aktarıyor: “1973’te 
CHP-MSP koalisyonunu kurup 
iktidar olduğumuzda, Cumhur
başkanı Fahri Korutürk iki de 
bir, ^Türkiye Pan-İslâmist olm a
yacaktır’ diye beyanat veriyor
du. Erbakan, ‘yahu Arif, bu Ko
rutürk, ortada bir şey yokken, 
yerli yersiz niçin böyle beyanat 
veriyor?’ deyince, dedim ki; 
‘Efendim, Batılıların yüreğini so
ğutuyor; demek istiyor ki; siz 
merak etmeyin, MSP iktidar olsa 
da biz Türkiye’nin Pan-lslamist 
olmasına müsaade etmeyiz’.” 

“İşte” diyor S.Arif Emre; “bi
zim derdimize derman olacak, 
meselelerimize sahip çıkacak 
yeni bir siyasi oluşuma ihtiyaç 
duymamızın temelinde, bu ger
çekler yatmaktadır.”

Necmeddin Erbakan’la
Tanışma ve Milli Nizam 

Partisi’nin Kuruluşuna Doğru

Bu parantezden sonra, kaldığı 
yerden devam ediyor Süleyman 
ağabey: “Sıfırdan yeni bir hare
ket kurmaya karar verdik ve bi
zim tabanın yüzde yüz benimse
yeceği, bizi en iyi bir şekilde 
temsil edecek bir lider arayışına 
girdik. Serdengeçti ile istişare 
ederken, dedik ki; ‘Ali Fuat 
Başgil Hoca ne güne duruyor, 
gidip teklif edelim’. Başgil mer
hum, Anayasa Profesörü ve AP

Samsun senatörü. Rahmetli Ka
sım Küfrevî’yi de yanımıza alıp 
Hoca’ya gittik, durumu anlattık. 
Hanımı dedi ki; ‘çocuklar hoca
nıza kıymayın, tansiyonu hiç 
düşmüyor, rahatsız, bu yükü 
kaldıramaz.’ Osman atıldı; 1yiz 
hocayı üzmeyiz, işin bütün ha
mallığını biz yaparız, hocamız da 
şahsiyetiyle başımızda duıı^r, o 
bize yeter’. Neyse, Başgil rah
metliyi ikna ettik. Hazırlıkları 
tamamladık. Tam düğmeye ba
sacaktık ki. Hoca aniden vefat 
etti. Tabi çok üzüldük, Allah 
rahmet eylesin. Sonra tekrar ye
ni bir isim aramaya başladık. 
Serdengeçti dedi ki, ‘Osman 
Turan’a gidelim’; Osman Hoca 
Tarih Profesörü, AP Genel Baş
kan Yardımcısı ve Demirel’in 
sağ kolu. Gittik, Serdengeçti de
di ki; ‘Hocam, daha ne kadar ma
sonlara hizmet edeceksiniz? Bir
likte yeni bir mücadeleye girme
miz lazım.’ Hoca da zaten Parti 
grubunda bazı gerçekleri dile 
getirmek üzere zehir-z ember ek 
bir konuşma hazırlamış. ‘Evet, 
ben de aynen öyle düşünüyo
rum’ dedi ve ertesi gün o meş
hur konuşmasını yaptı. Bunun 
üzerine Demirel onu partiden 
attı. Bizim istediğimiz de buydu.

Gizli celsede Lord Currzon, 'Siz 

bizimle sullı yapmak istiyorsu
nuz ama' diyor; ‘bu Kitap -elin
deki Kur'ân'ı göstererek- ciha
dı emrediyor; binaenaleyh siz 

bu kitabm ahkâmından ayrılma
dıkça sizinle sulh yapamayız.' 
İsmet Paşa da bu konuda ge
rekli değişiklikleri yapacakları
na söz veriyor. Ve anlaşma im
zalanıyor...)

‘Tamam, genel başkammızı bul
duk’ dedik. Hoca da tamam de
di. Fakat tam bir yıl gittik-gel- 
dik, gittik-geldik, mübarek bir 
türlü harekete geçmedi. Sonun
da Osman Yüksel patladı: ‘Yeter 
be Hocam, sen bu gidişle parti 
değil, turşu bile kuramazsın’ 
dedi ve devam etti; ‘Hocam mü
saade edin, biz bir genel başkan 
bulalım’. Hoca; ‘Tabi, iyi olur, 
sizin bulacağınız başkana ben 
de tabi olurum’ dedi.”

Emre-Serdengeçti İkilisi ye
niden lider arayışına girerler. 
Tam o sıralar. Arif Emre ağabey, 
Turan Güngen Beyin yazıhane
sinde, Odalar Birliği Genel Sek
reteri olan Necmeddin Erbakan 
ile tanışır. Daha önce de Ho- 
ca’nm bir konferansını dinlemiş 
ve onu hayh taktir etmiştir Arif 
Emre. Bundan sonrasını Emre 
ağabey şöyle anlatıyor: “Erba
kan’la birlikte yemek yedik, soh
bet ettik, namaz kıldık, tik kez 
tanıyorum Hoca’yı ve tabi, alıcı 
gözle inceliyorum; tanıdığım 
bütün liderlerle mukayese edi
yorum: konuşması gayet güzel, 
birikimi çok iyi, yabancı dili var,
12 sene yurt dışında kalmış, Ba- 
tı’yı biliyor, genç yaşta profesör 
olmuş... Serdengeçti’ye gittim, 
dedim ki; ‘Osman, hiç sesini çı
karma, ben genel başkanı bul
dum’. ‘Kim’ deyince, ‘Erbakan 
Hoca’ dedim. Sevincinden bir 
metre yukarı zıpladı; o da Hoca
yı çok iyi tanıyordu. Kısa bir sü
re sonra. Odalar Birliği’ne gidip 
Hoca’yı ziyaret ettim. Hiç giriz
gaha hacet duymadan, doğrudan 
dedim ki; ‘Hocam, Cenâb-ı Hak
kın verdiği bu kabiliyetinizi bir
kaç tüccarın meseleleriyle heder 
etmeye ne hakkınız var?’ Dedi 
ki; ‘ne demek istiyorsun?’ Mese
leyi ortaya koydum: ‘Bizim da
vamızın karargâhı yok, lideri 
yok, aksiyonu yok; çeşitli parti
lerde sığıntı halind^ iz ve itilip 
kakılıyoruz- Artık, davamızı
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müstakil bir aksiyon haline ge
tirmemiz lazım ve hu işin lider
liğini de sizin yapacağınız^  
inanıyorum.’ Bunun üzerine; 
‘benim de bu yönde bazı çalış
malarım var; henüz bir neticeye 
ulaşmış değilim, ama müspet bir 
noktaya gelirsem sizi haberdar 
ederim’ dedi. Meğer bir ırmak 
buradan akarken bir başka ır
mak da oradan akıyormuş; tam 
da iki ırmağın buluşma noktası
na gelmişiz.”

Bir süre sonra, AP Adana 
milletvekili Haşan Aksay’ın da
veti üzerine yine Turan Güngen 
Beyin evinde Erbakan Hoca’yla 
buluşur S. Arif Emre. Toplantıda 
ayrıca Ahmet Tevfik Paksu, 
Nevzat Yalçmtaş, Arif Hikmet 
Güner de vardır. Erbakan Hoca, 
bu toplantıda; gerekli girişimle
ri yaptığını, istişare etmesi gere
ken yerlerle istişare ettiğini ve 
bu davanın Odalar Birliği ile sı
nırlı kalmaması gerektiğine ka
rar verdiklerini bildirir. Böylece 
yeni bir siyasi hareketin oluştu
rulması kararlaştırılır. Arif Em- 
re’ye parti programını. Haşan 
Aksay’a da parti tüzüğünü ha
zırlama görevleri verilir; Hoca 
da finans ve insan temini göre
vini üzerine alır...

O sıra, Erbakan Hoca, Oda
lar Birliği Genel Başkanlığına 
aday olur ve hem iktidarm(AP) 
hem de muhalefetin(CHP) kar
şı çıkmasına rağmen %75 oy 
alarak seçimi kazanır. Demirel, 
Anayasa’yı çiğneyerek Bakanlar 
Kurulu kararı ile Odalar Birliği 
kongresinin seçim maddesini 
iptal eder. Hoca, hukukçu 
S.Arif Emre’nin tavsiyesi doğ
rultusunda kongresini yapar, 
kazanır ve makamına oturur. 
Ama Erbakan’ı kuvvet zoruyla 
Oda’dan atmak isterler ve bu iş 
için, iki metrelik iri kıyım bir 
adam tutarlar. Adam, ‘Bana Ha- 
taylı Hüseyin derler’ narasıyla 
Hoca’nın üzerine yürüyünce,

Odalar Birhğinde Halk Parti- 
si’nin delegesi olan Turan Hak- 
yol -ki kendisi dindar bir adam 
ve iyi bir boksörmüş- bu duru
ma dayanamayarak, ‘sana Ha- 
tayh Hüseyin derlerse, bana da 
MalatyalI Turan Hakyol derler’ 
deyip ceketini çıkarır ve gardım 
alır; bunun üzerine adam kaç
mak zorunda kalır. (Turan Bey, 
daha sonra kurulan Milli Nizam 
Partisinin Malatya 11 Başkanı 
olur.) Buna rağmen, İçişleri Ba
kanı Faruk Sükan, kongreyi ip
tal ettiğini söyleyerek, Hoca’nm 
Odalar Birliği’ni terketmesini 
ister. İş tam bir inatlaşmaya dö
nüşür. Arif Emre’nin örgütledi
ği 40-50 milletvekih ve senatör 
Erbakan’a destek olmaya karar 
verirler. Nihayet bu milletvekil
lerinin Odalar Birliğine gidip 
Erbakan’a destek olacağını öğ
renen Sükan, -milletvekilleri 
gelmese de- polis ve jandarma 
zoruyla Erbakan’ı Odalar Birh- 
ği’nden çıkarmaktan vazgeçer. 
Bu olaylar, birçok duyarlı insa
nın Erbakan etrafında kenetlen
mesini sağlar. Böylece Milli Ni
zam Partisi’nin kurulmasının 
psikolojik zemini de hazırlan
mıştır.

Bu arada, partinin kuruluş 
hazırhklan sürerken, 1969 se
çimleri gelip çatmış ve yeni par
tiyi kurmayı kararlaştıranlar se
çimlere bağımsız olarak katıl
maya karar vermişlerdir. Tarihe 
Bağımsızlar Hareketi olarak 
geçen bu ekibin adaylarından 
sadece Necmeddin Erbakan, 
Konya’dan bağımsız milletvekili 
seçilebilir.

Milli Nizam Partisi 
Kuruluyor: 26 Ocak 1970

Nihayet, 26 Ocak 1970'te Milli 
Nizam Partisi (MNP) adıyla ye
ni bir siyasi partinin kurulduğu 
kamuoyuna ilan edilir. Konya 
bağımsız milletvekili Necmet

tin Erbakan ve 17 arkadaşı ta
rafından kurulan partide A.Tev- 
fik Paksu, Süleyman Arif Emre, 
Haşan Aksay ve Fehmi Cumalı- 
oğlu gibi isimler vardır.

Partinin Kuruluş Beyanna- 
mesi'ni Erbakan Hoca hazırlar: 
“Aziz Milletimiz! Bugün, daima 
H akk’a  bağlılıkta, H akk’ı tut
makta, iyiyi destekleyici, kötü
yü men edici hüviyetiyle insan
lık tarihinin en ulvi mahreki 
üzerinde yürüyen Büyük Mille
timizin çeşitli tesirlerle katdi 
yolundan saptırılması gayretle
rinin hüküm sürdüğü oldukça 
uzun bir devreden sonra yeni
den ulvi ve şanlı tarihi yörünge
si üzerine oturtulması için fü 
zelerin ateşlendiği gündür. Mil
li Nizam Partisi; Milletimizi 
karışık ve karanlık devrelerden 
sonra aydınlığa götürecek, onu 
parlak tarihi yörüngesi üzerine 
yeniden oturtmak için ateşlenen  
güçlü füzedir. Bugün bu füze
nin ateşlendiği gündür. Bugün 
bu mutlu gündür. Bütün milleti
mize uğurlu ve hayırlı olsun; ey 
daim a H akk’ı tutmak, iyiyi sağ
lamak ve kötüyü men etmek yo
lunda bulunmak üzere seçilmiş 
mümtaz ve Milletimiz!’̂

MNP, Adalet Partisi'nden 
(AP) ayrılan İsparta milletvekili 
Hüsamettin Akmumcu ve To
kat milletvekili Hüseyin Ab- 
bas'm da katılımıyla TBMM'de 
3 milletvekili ile temsil edilir...

(Süleyman Arif Emre ağa
beyle yaptığımız sohbetin tama
mını bu sayfalara sığdırmak el
bette zor. Onun Milli Selamet 
Partisi lideri olduğu ve sonra 
CHP-MSP koalisyonunda görev 
aldığı yıllara, özellikle de 1974 
Kıbrıs Harekatı’na dair hatıra
ları gerçekten çok önemh. Arif 
Emre ile sohbetimizin kalan bö
lümüne gelecek sayımızda yer 
vereceğiz, inşaallah.)
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Kültür & Sanat

V
yrılma olurunu alama- 

ğ K  mıştı açık saçlı başa- 

sistan. Canına tak et- 

"  *  miş, dayanacak hâli de

kalmamıştı. Hoca, başasistanlara 

'ev nöbeti' tutturmuyor, gün a şı

rı hastanede yatırıyordu.

Üniversitelerde ara sıra akla 

gelen ve bir süre uyulduktan so n 

ra rafa kaldırılıp her şeyin tekrar 

eski hâline döndüğü şu reform 

hareketlerinden birisi uygulan

maktaydı yine. Hocaların hasta

neye geç geldikleri, zamanlarının 

çoğunu muayenehanelerinde ve 

ya özel ameliyatlarda geçirdikle

ri söylentileri o kadar yaygın laş

mıştı ki, fakülte kurulu, hastane

ye geliş-gidişleri sıkı denetleme 

altına almaya karar verdi. (O za 

manlar, dahiyane bir buluş olan 

şu resmi hastanelerde ameliyat 

edilen hastalardan 'el emeği' adı 

altında para alma olayı, daha 

yaygınlaşmamıştı.)

Hoca hastaneye bazen ancak 

öğleye doğru geliyordu ama öte 

yandan, birilerinin işi fark edip 

oraya buraya yetiştimelerinden

GÜVERCİN 
GERDANLIĞINDA

Hasaneli Yıldırım

24-26 Ocak 2006

de korkuyordu. O da kalktı, has

tanenin diğer ucunda, yalnız ken

dine ait bir bahçe kapısı açtırdı. 

Kendi parasıyla bir kulübe yaptır

dı ve içine maaşını kendi cebin

den verdiği bir kapıcı yerleştirdi.

Kapıcı iki küçük çocuğu ile

birlikte kulübede yatıp kalkıyor, 

sadece hoca içeri girip çıkarken 

kapıyı açıp kapatıyordu.

Kapıcı sendeleyerek klinikten 

içeri girdiğinde alaca karanlıktı; 

gün ağarmak üzereydi:

- Zehirlendik. Ben zor gelebil-
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dim 

b u 

r a y a  

k a d a r .

Ç o - 

c uk -

lar baygın 

yatıyor.

G e c e  
persone

li koşarak 

bekçi kulübe

sine ulaştığında 

çocukların ikisi 

de çoktan ö lm üş

tü. Kulübenin 

içinde çok ağır bir 

koku vardı. Odanın 

ortasındaki mangal 

da sönmek üzereydi.

Biri dört, diğeri 

altı yaşlarındaki iki 

çocuğu getirip bod

rumdaki morga koy

dular.

Seyrek saçlı başasistan tele

fonun başına geçti. Teybin sesini 

sonuna kadar açtı. İçine bir kaset 

yerleştirdi ve hocanın evinin te 

lefon numarasını çevirdi:

- Günaydın hocam.

- Saat kaç be birader?

- Beşe geliyor hocam.

Alabildiğine bağırıyordu. Ü s 

telik, konuşmanın teybe alınabil

mesi için masanın üzerine adeta

yatmıştı:

- Hocam, sesiniz duyulmuyor. 

Lütfen biraz daha yüksek sesle 

konuşur m usunuz?

- Kulağım sağır değil. Bağırıp 

durma! Ne oldu yine?

- Bu sefer olay çok ciddi ho

cam. Sizin kapıcının çocukları kö

mürden zehirlendi.

- Hangi kapıcım yahu?

- Şu size bahçe kapısını açıp 

kapayan adam var ya hocam.

Hoca durumu daha yeni kav

rıyordu:

- Çocuklar da nereden çık

m ış?

- Efendim, çoktan beri baba

larıyla kalıyorlardı. Anneleri köy 

deymiş.

- Durumları nasıl?

- Adam fena değil. Ancak ço 

cukların ikisi de ölmüş.

Hoca iyice ayılmıştı artık:

- Deme yahu! Ne yaptın ız?

Başasistan birden ciddileşti:

- Size haber vermeden hiçbir 

şey yapmadık hocam. Hem ada

mın resmi hiçbir kaydı yok; ço 

cukların da öyle... Savcılık incele

mesinde ne olarak gösterebiliriz 

k i?

- Ne savcılığı?

Başasistan serin kanlı bir s e s 

le:

- Hocam, bu adli bir olay. İki 

ölü var. Ne teşh is yazalım dersi

n iz? Kömür zehirlenmesi yazar

sak iş adliyeye intikal eder. Çok 

da büyük sorun çıkar başımıza.

Telefonun öbür ucundan bir 

süre ses gelmedi:

- Uydur bir teşhis.

O zamana kadar masanın y a 

nındaki sandalyede sessizce otu

ran birinci yıl asistanı birden ir

kildi. Başasistanın yüzünde hafif 

bir sırıtma:

- Hocam, ikisini aynı anda öl

düren ne hastalık bulunabilir ki?

Hoca bir süre düşündükten

sora:

- Tüberküloz de.

Hemen ardından:

- Yok yok, olmaz. En iyisi di- 

yare yazın.

- Hocam, savcı bunu yutmaz.

Hoca, birden köpürdü:

- Başlatma şimdi savcıdan! O 

ne anlar diyareden, ishalden mis- 

halden.

Başasistanın yüzündeki sırıt

ma iyice genişledi:

- Efendim adli tıp?

- Onu ben hâllederim.

- Ya çocukların babası ne ola

cak?

- Eline birkaç kuruş sıkıştırı

rız, olur biter.

- Peki hocam, iyi uykular.

Telefonu kapattıktan sonra

birinci yıl asistanına döndü:

- Bu iş tamam.

Kasedi teypten çıkardı; cebi

ne koydu. Odadan çıktı.

Birinci yıl asistanı, kömürden 

zehirlenmiş çocuklara ne teşhis 

yazıldığını öğrenemedi.

Ancak hiçbir şey de olmadı. 

Kapıcı sessiz sedasız ayrılıp kö

yüne döndü.

Ertesi gün seyrek saçlı başa

sistan, cebinde kasetle hocanın 

odasına girdi ve birkaç dakika 

sonra elinde olur ile çıktı. Üç gün 

sonra da klinikten naklen ayrılıp 

gitti.

Yeşilçam Soslu Arabesk

Evet dostum, şimdi burada derin 

bir nefes al ve cevap ver: Nasıl

d ı? Böylesi bir hekimin eline şim 

diye değin düşmediğin için şöyle 

canı gönülden bir dua et istersen 

kaşla göz arasında. Öyle ya, artık 

çoktan deontoloji sınırlarının dı

şına çıkmış hocanın ahlâkına mı 

kızalım, öğrencilere ettiği zulüm 

lere mi içerleyelim; vakti zamanı 

geldiği hâlde, sırf kendi çıkarı için
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başasistan ın ın  gitm esine izin 

vermemesine mi yanalım, yoksa 

en içler acısı duruma, hocasının 

zulmünden kurtulmak için ondan 

aşağı kalır tarafı gösterilmesi zor 

başasistanın hafiyeliğine mi ağıt 

yakalım ?

Ne o, burun kıvırın gibisin; ti

pik bir Yeşilçam arabeski tadı mı 

verdi sana anlattığım ? Affı zor 

bir gaflet içresin çünkü okudu

ğun senin hikâyen.

Anlaşıldı; çivi çiviyi söker ka

bilinden bir başka cezayla lütuf- 

landırayım seni. Dinle: 

Birinci yıl a sista 

nı verem hastane

sinin m erd i

v e n l e r i n i  

tırmanırken sa 

at akşamın yed isi

ne yaklaşıyordu.

Koğuşa  g ird iğ in 

de pencereden bakar 

hâlde bulmuştu küçük kızı. 

Dosyasına göre sekiz yaşın 

daydı. Gel gör ki pencerenin 

önünde, akşamın solgun ışıkları 

altında çok daha küçük gösteri

yordu. Koğuş kapısının çıkardığı 

gürültüyle kafasını çevirip dokto

ru gördüğünde hafif bir gülüm se

me belirdi küçük kızın soluk y ü 

zünde:

- Hoş geldin doktor amca.

Çok ince bir vücudu ve verem

hastalarında hemen hemen tipik 

sayılan şeffaf denilebilecek bir 

yüzü vardı.

- Sana şöyle bir baksam, olur 

m u?

Son derece sakin ve tatlı bir 

ses:

- Olur doktor amca.

Doktor, kızı kısaca muayene

etti. Aslında tüm bilgiler dosya

sında vardı. Sol akciğer üst lo

bunda, diğer yöntemlerle tedavi 

edilemeyen ve kanayan bir ka- 

verni vardı. Bu lobun ameliyatla

çıkartılması gerekiyordu.

Hoca, ameliyat etmek için bir 

haftadır olgu arıyordu. Asistanı 

odasına çağırmış ve:

- Kolay bir olgu bulun da ilk 

ameliyatımız ölmesin. İyi bir ba ş

langıç yapalım.

Demişti. Asistanın uzmanlık 

eğitimine başlamasından bu y a 

na bir yıl geçmişti. Apandisit, fı

tık ve birkaç mide delinmesine 

dikiş atmaktan başka bir şey 

yapmış değildi henüz. Göğüs cer

rahisi hakkında, tıp fakültesinde 

okuduklarının dışında doğru dü 

rüst bir bilgisi de yoktu.

O zamanlar, hekimlik hakkın

da da fazla bir şey bildiği söy le 

nemezdi. Genel Cerrahi Klini- 

ği'nde geçirdiği bir yıllık süre 

İçinde o kadar çok söylenti duy

muştu ki, neyin doğru, neyin yan 

lış olduğunu bile ayırdede- 

memeye başlamıştı.

Muayeneyi bitirip 

m erdivenleri ine r

ken hocanın 

o d a s ı n d a k i  

camlı kü- 

tü pha -

n e d e 

duran m a

vi ciltli, kalın 

Fransızca cerra

hi kitabından oku 

duğu cümleyi an ım sa

dı: "Lobektom ilerden en 

zoru sol üstlobektom idir. 

Pulmoner arter'le ilişkisi nede

niyle diseksiyon (sıyrılıp, çevre 

dokulardan ayrılması) zorluk ç ı

karabilir."

Boşu boşuna ölen hastalar 

hakkında bir sürü şey konuşulur

du asistan odasında. Biri sarışın, 

dökülmüş seyrek saçlı; diğeri ise 

tam tersine, sık, gür, fırça saçlı 

iki başasistan, ameliyat e snasın 

da hiçbir şey söylemez, sonradan 

asistan odasında hocanın yaptığı

tüm hataları sıralarlardı. Onlara 

kıdemli asistanlar da katılır ve 

yeni başlayan asistanlar da hoca 

hakkında ne düşüneceklerini, ne 

yapacaklarını şaşırırlardı.

Ertesi sabah odasına girdiğin

de:

- Ne oldu göğüs o lgusu? B ak 

tın m ı?

- Baktım. Sol akciğer üst lo

bunda bir lezyon var. Sekiz y a 

şında, küçük, cici bir kız.

O anda da kafasından "Yahu, 

bu 'cici' sözcüğü de nereden ç ık

t ı? Ne yeri var burada?" diye ge 

çirdi.

- Acele hazırlayın. Yarın am e

liyata alalım!

- Yarına yetişir mi, bilmem? 

Üstelik kan bulabilir m iyiz?

Duraklar:

- Bir sorun daha var hocam. 

Kitapta sol üst lobektominin en 

zoru olduğu yazıyor. Başka bir 

olgu bulsak, acaba daha mı iyi 

olur?

Hoca kaşlarını çatıp ters ters 

baktı:

- Sen kendi işine bak. Akıl ö ğ 

retmeyi de bırak!

Aslında verem hastaları üni

versiteye değil, devlet hastanesi 

kesimine aitti ve onları ameliyat 

etmek üzere hasta vermeye ra 

zı etmeleri çok zor olmuştu. 

Neden bu kadar d i

rendiklerini de bir 

türlü an layam a

mıştı.

Küçük kız, 

b e d e n i n e  

o r a n l a
çok koca 

manmış gibi ...

görünen röntgen 

filmleri ve dosyası 

elinde, asistan odasın

dan içeri girdiğinde öğle 

oluyordu.

Asistanı gördüğünde:
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- Ben geldim doktor amca.

Dedi, o incecik gülüm sem e

siyle.

Asistan ondan filmlerini ve 

dosyasını aldı ve kırılacakmış g i

bi görünen elinden hafifçe tuta

rak koğuşa götürdü. Soydu, yeni

den muayene etti. Belgelerini dü

zenledi. Beş şişe kan istedi.

Aslında küçük kızın, hiç ko 

nuşmadan, üstelik sessiz sakin 

durması şaşırtm ıştı asistanı. Her 

söyleneni yapıyor, hiç tepki g ö s 

termiyordu.

En sonunda:

- Bak kızım, ciğerindeki bu 

bozukluğun geçmesi, öksürüğü

nün durması için seni ameliyat 

etmemiz gerekiyor.

- Canım acır mı, doktor am 

ca?

- Yok yahu. Sana bir iğne y a 

parız, uyursun. Ondan sonra da 

hiç acı duymazsın. Sonraki bütün 

zorluğu bize.

- Olur doktor amca.

Asistan tam kapıdan çıkmak

üzereyken arkasından seslendi:

- Doktor amca!

Geri dönüp kapıda durdu. K ü 

çük, incecik bedeniyle, yatağının 

yanında, camdan yapılmış orta 

boy bir biblo gibiydi:

- Ölür müyüm doktor am ca?

Bir kurşun sıkılmıştı kafasına.

Biblo birden kuz-buz... Asistan 

odasında söylenenler geçti kafa

sının içinden yıldırım hızıyla. P a 

niğe kapıldı. Geri dönüp kaçmak 

istedi. Yapamadı. Kıza doğru iler

ledi; başını okşadı:

- Bunu da nerden çıkardın 

şimdi! Merak etme, hiçbir şey o l

maz.

- Ya!.. Madem öyle, o zaman 

seni öpebilir miyim doktor am ca?

- Öp!

Yere çömeldi. Ha dağıldı, ha 

dağılacak biblo kız, ipincecik kol

larıyla sarıldı boynuna. İki yana

ğından öptü asistanı ve geri çe 

kildi.

Bir süre çömeldiği yerde ka 

lakaldı asistan ve kızın incecik 

gövdesini seyretti. Sonra ayağa 

kalktı ve hızla koğuştan çıktı. 

Çıkmak zorunda kaldı.

Asistan ertesi gün koğuştaki 

işini bitirip ameliyathaneye girdi

ğinde aşırı ufak yapılı anestezi 

uzmanı çoktan küçük kızı uyut

muş ve pozisyon vermişti bile. 

Başasistanlar çamaşırlarla bede

nini örtmekteydiler. Am eliyatha

ne panayır yeri gibiydi. Biri se y 

rek, diğeri sık saçlı iki başasistan; 

biri ince, uzun, diğeri Aydınlı, iki

de bir filozofça lâflar eden kı

demli asistan; kıdemsiz asistan

lar, hemşireler, personel, kenar

da bekleyen stajyer öğrenciler...

Hocanın am eliyatları hep 

böyle olurdu. Üstelik bu ilk kez 

yapılan akciğer ameliyatı idi.

Yıkanıp ameliyata girdiğinde 

ameliyat çoktan başlamıştı. Gö

ğüs açılmış, hoca hızla akciğer 

lobunu sıyırıyordu. O kadar hızlı 

çalışıyordu ki hayran olmamak 

olanaksızdı. Ellerini izlemek zo r

du. O zamanlar bütün büyük cer

rahlar hep böyle hızlı çalışırlardı. 

Hocasın ın İstanbul'daki büyük 

hocasının da böyle hızlı çalıştığı, 

parmaklarının bile görülmediği 

söylenirdi. Bu bir ekoldü; kendi 

dışındakileri 'k ıtip iyoz cerrah ' 

olarak niteleyen bir ekol.

Ne olup bittiğini görmek bir 

yana, ameliyat m asasına yana ş

mak bile olanaksızdı. Ameliyat 

ekibi tam yedi kişiydi. Hoca, iki 

başasistan, iki kıdemli asistan, iki 

kıdemsiz asistan...

B irden ameliyat m asasın ın  

ortasından, kalın bir kan sütunu 

yükseldi. Sık saçlı başasistan, 

asistana dönüp kısık sesle:

■ Gitti arter.

Hoca sinirli bir sesle:

- Satinsky!

Diye bağırdı ve aldığı uzun

pensle arteri tuttu yırtık yerin

den. Satinsky, her kalp atışında 

arterin içine girip çıkıyordu. H o

ca asistana uzattı Satinsky'yi:

-Tut!

Ortalık kandan geçilmiyor, 

herkes birşeyler yapıyor, oradan 

oraya koşuşuyordu; bir yandan 

da ufak tefek anestezi uzmanı 

durmadan kan pompalıyordu.

Aslında asistanın Satinsky'yi 

tutması, fiziksel olarak imkânsız

dı. Diğerlerinin arasından ancak 

kolu sığabiliyordu ve bu koşullar

da kolunun hareketlerini denetle- 

yemezdi.

- Tutamam hocam!

Deyiverdi birden. Hoca hid

detten mosmor:

- Ne demek tutamam!

- Hocam, bu durumda kolumu 

denetlemem olanaksız. Arter y ır

tılır.

- Defol çık ameliyattan!

Diye bağırdı hoca:

- Geç! Sen tut!

Diğer asistana yerini bırakan 

birinci yıl asistanı, ameliyathane

den çıkıp hemen önündeki sıraya 

çöker gibi oturdu. Kısa bir süre 

sonra ameliyathanedeki ko şu ş

malar, içeri girip çıkmalar, gürül

tü, hocanın bağırmaları arttıkça 

arttı.

Beş dakika sonra hoca ameli

yattan çıktı. Hızlı adımlarla oda

sına doğru gitti. Ardından gürül

tü, patırtı kesildi. Ameliyat ekibi 

yavaş yavaş çıkmaya başladı.

Sık saçlı başasistan, önünden 

geçerken ayağa kalktı birinci yıl 

asistanı:

- Ne oldu abi?

Başasistanın yüzünde en kü

çük bir hareket yok. Bakkaldan 

ekmek isterm iş gibi:

- Pulm oner arter yırtıldı. 

Ameliyat bitti. Senin kız da gitti. 

Çocuklar göğsü  kapatıyorlar.
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G
eçen yılın moda kitap

ları, Tü rk iye 'de  yeni 

bir ideolojik kurgubi- 

lim-hurafe çağının ve 

çığırının habercisi sayılabilir. K i

şileri efsaneleştirnnek, etrafında 

gelişen olayları kutsam ak ve do- 

kunulmazlaştırmak, "kült"leştir- 

mek elbette yeni bir şey değil. 

20. yüzyılda istisnasız bütün to

taliter (faşist-kom ünist) idareler 

bunu son haddine kadar yapm ış

lardır. Bunun için muhtelif sevi

yede teşkilatlar, hatta bakanlık 

kuranlar olmuştur. Bazıları açık

ça adını koymuş, "propaganda 

bakanlığı" demiş, bazıları bu ka

dar açık yürekli olamamıştır. Ne

tice olarak, 20. yüzyılın seri üre

tim yalanları ve efsaneleri, 21. 

yüzyıla devredememiştir. (Ku

zey Kore hariç elbette! Bugün 

de bu ülkede ölü bir lidere tapı- 

nılmaktadırl)l
Türkiye'de, 20.yüzyılın  ba

şında İttihatçıların efsane ve ya

lan üretim merkezleri tarafın

dan yürütülen propaganda faali

yetleri ile açılan yol, daha sonra 

da devam ettirilmiş; tek parti ef- 

saneciliğinin en iptidaî örnekleri 

ders kitaplarına boca edilmiştir. 

Burada efsanecilik  düzeyin in 

düşüklüğü belirleyici olmuştur. 

Üreticilerinin ilk mektep ölçe

ğinde tasarladığı çarpıtmaların 

seviyesi, yarım  a sır sonra, 

1980 'le rde , yük sek  öğretim e 

m ecburî inkılâp tarihi dersleri 

konularak yükseltilm ek isten

miştir.

İnkılâp Tarihini Romana 
Göçürmek

Yüksek öğretimde inkılap tarihi 

dersine sorulan şu soru her za

man cevapsız kalmıştır: "İnkılâp  
ta r ih i olara(< tanım lanan döne
m in gerçek ta r ih i ne zaman ya
z ılacak? " (Bu soruyu, mesela 

HollandalI tarihçi E.Jan Zürcher

İDEOLOJİK ÇILGINUK 
HAKİKATE KARŞI!

Ali Osman Eğilmez

sorduğundan beri, çeyrek yüzyıl 

geçti, o tarihten bu yana hiç bir 

ilerleme kaydedilemedi.)^ inkı

lap tarihi kürsülerinin hiçbir za 

man verem eyeceği cevap, yakın 

dönemde sonradan olma rom an

cılara ihale edilmişe benziyor.

Tarihin gerçekliği karşısında, 

romana veya rom aneske sığ ın 

mak geçen yıl bir hayli rağbet 

görmüş, en çok satanlar listesi

ne girmiştir. Bu kitaplardan en 

bilineni Çılgın Türk le r'dk . E sa 

sında "tiya trocu " ve "radyocu " 

olan yazarının "ro m an " olarak 

niteleyerek, tarihî bilgi yanlışla

rını, çarpıtma, yalan ve saptır

maları eleştiriden kaçırmak iste

mesi anlayışla karşılanabilir. Fa

kat bu romana kaçırılmış inkılâp 

tarihini diğer inkılap tarihi kitap

larından ayıran onların az da ol

sa kendilerini gerçekle kayıtlı 

hissetmeleridir. "Ç ılg ın " insanla

rın öyle hakikatle filan kayıtlan

ması düşünülem ez elbette! İnkı

lap tarihini romana göçürerek at 

atabildiğin kadar, savur savu ra 

bildiğin kadar! Olayların uzağın

da kalmış zihinlere kafana göre 

çağdaş hurafeler üret ve gerçek 

diye bellet!

İsmini andığımız kitabın, bir 

kampanya mahsulü olabileceği

ne okum aya başlamadan önce

ihtimal vermemiştim. Oysa, ki

tap bize Ankara 'daki bir özel 

üniversite ta rafından hediye 

olarak gönderilmişti.

Masam da kalın bir kitap du

ruyor (748  sayfa), fiyatı belli de

ğil ama; hatırı say ılır olmalı. 

"Ö ze l" Üniversite, muhtemelen 

binlerce kişiye bu kitabı satın 

alıp hediye etmiş... Demek ki, 

yüksek ilim yuvaları, icabında 

edebiyatımıza, tarihim ize hiz

met de ediyorlar! Kitabın m uh

tevasına bakınca, asıl hizmet et

tiklerinin, ideolojikleşm eden, 

doktrin aşılam adan başka bir 

şey olmadığı ayan beyan görülü

yor. Üniversitenin kalitesi, hedi

ye ettiği kitapla ölçülürse, mez

kur ün iversiten in  puanların ın 

çok aşağılarda olduğunu söyle

yebiliriz!

Cehalet Örneklerinden 
Bir Demet

Kitabın bütününü okuyup, bütün 

cehalet numunelerini aktarmayı 

ne bizim, ne okuyucuların kıy

metli zamanlarını israf etmemek 

için gerekli görm üyoruz. İlk sa y 

falarına bakmak yeterlidir.

Daha "B a ş la n g ıç "ta  yani 

eserin, gerçek anlamda ilk sa y 

fasında, Dolm abahçe'nin "şölen
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sa lo n u 'M a n  bahsediliyor. Dol- 

mabahçe Saray ı'nda  böyle bir 

salon yok elbette. Bununla "Mu- 
ayede salonu''nur\ kastedildiğini 

tahmin edebiliriz. Bu ille de türk* 

çeleştirilecek idi ise, "Bayram 
laşm a s a lo n u "  denilebilirdi. 

Ama, romancı m uhayyilesine sı

nır yok! Eski “tiyatoracı", yeni 

romancı, tarihe mal olm uş bir 

adlandırma olan Heyet-i Temsi- 

liye 'yi de "yöne tim  k u ru lu "  ola

rak türkçeleştirm iş! Buradan da 

türkçe mantığı ve zevkinin dere

cesini takdir edebilirsiniz.

İlk dipnot da "bilim sel roma- 

nın"(!) foyasını meydana çıkarı

yor. Padişah-halife, 14 kasım  

1914'te Cihad-ı ekber ilan et

miş... Padişah Sultan Reşad 'ın 

kendi gücü ve otoritesi olmadı

ğını bilmeyen kimsenin değil ro

man yazmak, okum aya bile ikti

darı olmadığı kesindir. Bu "ci- 

had"ı, İttihat ve Terakki öndege- 

lenlerinin A lm an müttefiklerinin 

arzusu üzerine ilan ettiğini bil

memek ise mümkün değildir. Bu

nun ne kadar yankı bulduğu ve

ya bulmadığı bir kalemde halle

dilebilecek bir şey  değildir elbet

te. Düşm an tarafta çok sayıda 

söm ürgelerden getirilm iş müs- 

lümanlar olduğu da bilinmez de

ğildir. Bu m üslüman askerlerin 

bir çoğunun kiminle ne uğruna 

savaştığını bilmediğini, bir kıs

mının da sözünü ettiğimiz kita

bın yöntem iyle "halifeyi Alman 

gâvurundan kurtarm ak" için sa 

vaştıklarına inandırıldığını bil

memek için de böyle uydurma 

romancı olmak lâzımdır.

Aşağıda nakledeceğim iz me

tin, bir tarih kitabından değil, bir 

sanatçının hatıralar da ihtiva 

eden kitabından alınmıştır:

"B u lu n d u ğu m u z  yer F ilis

tin 'de Kalkaya köyüdür. Burası 

bir makineli tüfek merkezi. Düş

manın saldırıya geçm e ihtimali 

dolayısıyla silah başında siper

T u r g ^ T  O z ^ k m - s n

Su Çılgın 
tüRKLER

hayatı yaşıyorduk. Karşjm ızda 

Hindli askerler de siperde. Bir 

ara emir geldi. Bu emirde Hindli 

müslüman askerlere ateş edil

meyecekti. Sonra yine fırka ku

mandanı bölüklerde ne kadar 

güzel sesli hafızlar, a skerle r 

varsa  onları bir araya topladı ve 

en ileri m evzilere yerleştirdi. 

Bunlar yüksek sesle Kur'an  oku

yacaklard ı. Vakit de Kurban 

Bayram ı arifesi. Bizim siperler

de bir tekbirdir başlıyor, bu kesi

liyor, tiz sesle Kur'an  okunuyor. 

Silah sesleri yerine Kur'an  se s 

leri her yeri dolduruyor. Bu ara

da 'A llah Allah ' diyerek Hindli 

müslüman askerlerden ön siper

lerde olanlar bizim  siperlere  

geçtiler, Türk askerlerinin bo

yunlarına sarıldılar. "  (Mâlik Ak- 

sel: İs tanbul'un O rta Yeri, Kültür 

Bakanlığı yay. İstanbul 1977).

Hain Düşman; Kahrol!

Sonradan olma romancı, Vah- 

detdin'e saldırmak için sadece 

dört sayfa sabredebiliyor. Vah- 
detd in  T ü rk iye 'y i İng iliz  s ö m ü r  
gesi yapmak iç in  her yola baş
vurm uş! Hangi yollar m ese la? it

tihatçılardan sonra kurulacak ilk 

hükümeti İzzet Paşa 'ya  kurdur

mak bunlardan biri olabilir m i?

İzzet Paşa 'n ın  sadrazamlığının 

Mustafa Kemal Paşa 'n ın  teklifi 

olduğunu, elbette romanlar yaz

maz; fakat bütün ciddi tarih ki

taplarında vardır. Hatta kabine

ye girecek İsim ler konusunda 

Padişah tarafından Mustafa Ke

mal Paşa 'n ın  tekliflerine, büyük 

ölçüde uyulmuştur. Paşa 'n ın Ha

lep 'ten B a şya ve r Naci Bey 'e  

çektiği telgrafta "M uhterem  pa
dişahımıza olan sadakat ve m e r  
b u tiye tim i ve vatanımın tem in-i 
se lam eti (kurtuluşunun sağlan- 

ması> itib a rıy la  a rz  ederim  k i"  
dedikten sonra İzzet Paşa 'dan 

başka, "Feth i, Tahsin, Rauf, Az
mi, İsm ail Canbulat, Şeyhülislam  
H ayri ve bende leri (Mustafa Ke

mal Paşa) ile  kabine kurulması 
z a ru r id ir ,"  Sonuçta, H ayri Efen
d i Adliye nazırı. Feth i Bey Dahi

liye nazırı, R auf Bey Bahriye na

zırı yapılmıştır. Fethi ve Rauf 

Bey Millî Mücadele 'nin önde ge

len isimlerindendir. Bu kabine, 

İngilizlerle M ondros mütarekesi

ni imzalamıştır. Mütarekeyi, Mil

lî M ücade le 'n in  başlangıcında 

Mustafa Kemal Paşa 'dan  sonra 

ikinci isim olan Rauf Bey Bahri

ye Nazırı olarak imzalamıştır! 

"H a in” Vahdetdin ise Mütare- 

ke'yi imzalayan heyeti huzuruna 

kabul etm em iştir! Bu kitapta 

yazm ayan  bir hakikat daha: 

Vahdetdin Se v r anlaşmasını da 

tasdik etmemiştir!

Son OsmanlI Padişahı ile ilgi

li, hüküm verirken, çok keskin 

olan hurafe üreticisi yazar, M us

tafa Kemal Paşa ile ilgili olarak 

Lord K inros'un meşhur kitabında 

geçen şu bahse ne diyecektir?

(Mustafa Kemal, Pera Pa- 

las'ta İngiliz gazeteci Ward Pri

ce ile görüşür. Paşa  İngiliz yetki

lileriyle ilişkisi iyi olan bu gaze

teciye) "E ğer in g iliz le r Anado
lu 'da  sorum lu luğu üzerlerine al
mak n iye tinde  iseler, tecrübe li 
valilere ih tiya ç la rı olacaktır. Bu
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sıfatla yardım arzedebileceğim  
bir makamla temasa geçmek is
terim ” der. (LK in ro s: Atatürk- 
Bir Milletin Yeniden Doğuşu, sf. 

231) Bu cümlelere bakıp M usta

fa Kemal P a şa 'n ın  ingillzlerin 

Türkiye 'yi söm ürgeleştirm eleri

ne taraftar olduğunu çıkarabilir 

m iyiz? Elbette çıkarmamalıyız. 

Fakat, gerçek bir politika oluş

turmak için bütün zeminler yok

lanmaktadır. Paşa 'n ın  yaptığı da 

bundan başka bir şey olmamalı

dır. Buna rağmen yazar, Kin- 

ros'un 1960 'la rda  Türkiye Cum- 

huriyeti'nin bütün önde gelenle

rinin, İsmet İnönü de dahil, des

teği ile hazırlanan m eşhur kita

bını hayli kalabalık olan bibliyog

rafyasına almamıştır!

Vahdetd in  m ese lesi çok 

önemlidir aslında. Sonraki say 

falarda, M ustafa Kemal Paşa 'nın 

askerlik m esleğinden çıkarılma

sı, taşıdığı nişanlar ve fahri ya

verlik rütbesinin kaldırılması yö

nündeki padişah buyruğu ve Di- 

van-ı Harp tarafından  idama 

m ahkûm  edilm esi kararlarına 

yer verilirken, bunların sonra

dan iptal edildiği, belirtilmiyor! 

OsmanlI sistemi, bu kararların 

yanlışlığını, usu le  uym adığını 

tescil etm iş ve ortadan kaldır

mıştır. Bu süreç, 2 8  aralıkta 

(1919) Harbiye nezaretinin yazı

sıyla başlamış, 2 9  aralıkta Ba

kanlar kurulundan geçm iş ve 3 

şubatta (1920) Padişah tarafın

dan yay ın lanan  ferm anla ta 

mamlanmıştır.

Böyle bir kitabın yanlışlarını, 

saptırmalarını ve yalanlarını bü

tünüyle yazmak, aynı uzunlukta 

hatta daha büyük bir yanlışlar, 

saptırm alar kitabı hazırlam ak 

demektir. Buna vaktim izi harca

mak niyetinde değiliz elbette. 

Mustafa Kemal Paşa 'nın, İstan

bul'da bu lunduğu süre  içinde 

Vahidetdin 'le  en çok görüşen 

OsmanlI paşası olduğunu kay

detmek istiyoruz. 1919 yılı 13 ka

sımında İstanbul'a gelen M usta

fa Kemal Paşa, 14 kasımda Cu

ma selâm lığından sonra Padişah 

tarafından kabul edilmiştir. 19 

Kasım da M.Kemal Paşa Padi

şahla görüşm e talebinde bulun

muştur. 2 2  kasımda Cuma se

lâmlığından sonra tekrar gö rü ş

me vukubulmuştur. 2 9  kasımda 

yine Padişah M.Kemâl'i kabul et

miştir. Bu durumda, İstanbul'da 

bulunduğu süre içinde Paşa 'n ın  

Padişah 'la  neredeyse her hafta 

görüştükleri anlaşılmaktadır.

Bunda tuhaf bir durum yok

tur. Vahdetdin 'le Berlin seyaha

ti dolayısıyla veliaht iken kuru

lan ilişkilerin derecesini, M usta 

fa Kemal Paşa, Karlsbad 'da kap

lıca tedavisi görürken Sultan 

Reşad 'ın  ölümünü duyduğunda 

açıklam aktadır. Sultanın ölüm 

haberi kendisine duyuru lunca 

çok üzülmüştür. Bu üzüntünün 

sebebini şöyle açıklar: "N e  ölen 

padişaha acıdığımdan ve ne de 

yeni padişahın öm rünün uzun 

veya kısa olacağından m ütees

sir değildim. Teessüf ettiğim ci

het İstanbul'da bufunmayışım- 

dandı...Ben veliahd hazretlerini 

A lm anya seyahati m ünasebetiy

le pek iyi tanımıştım. Aram ızda 

bir dereceye kadar hususiyet ve 

samimiyet hâsıl olmuştu...Ken- 

disi ile başlam ış olan m ünasebe

ti azami derecede ilerletmek fır

satı elimde iken, m üstağni dav

randım. Bir defadan maada ziya

retine gitmedim. Hatta bu defa 

İstanbul'dan ayrılırken veda da

hi etmedim. İşte teessürüm  bun

dan ileri geliyordu...Doktor geldi, 

yatak odasına girdi. Ona Padi- 

şâh'ın vefatını ve yeni padişahın 

bana m uhabbetin i sö y led im " 

(M.Kemal, A tatürk ’ün Karlsbad 
Hatıraları, Ankara 1983. Tabiî bu 

önemli kitap da bibliyografyalı 

rom anın kaynakları a rasında 

yoktur!)

Paşa sıcağı sıcağına, Başm a- 

beynci Lütfi Sim avi aracılığı ile 

Padişah 'a tebrik mektubu gön

derir, tedavisini yarıda keser ve 

Türkiye 'ye döner. Vahidetdin'le 

görüşür, Padişah onu 7. Ordu 

kumandanlığına tayin eder. Bir 

ay sonra da fahri yaveri yapar. 

Bu, bugünkü tabirle "onu rsa l" 

bir görevdir. M .Kem al Paşa, 

Sam sun 'a  çıktıktan sonra, bütün 

unvanlarının önünde bu unvanı 

kullanır: Fahrî Yaver-i Hazreti 

şehriyari...Yüce padişahın Fahri
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Yaveri!

M ustafa  Kem al P a şa 'n ın  

Vahdetdin 'le ilişkileri, askerlik

ten istifa edip sine-i millete dön

dükten sonra de kesilmez. İstifa

sının ardından "Kulları Mustafa 

Kem al" imzası ile bağlılıklarını 

bildirir. "Y ü k se k  saltanat ve hi

lafet makamıyla, asil milletleri

nin hayatımın son noktasına ka

dar daima koruyucusu ve sadık 

bir ferdi gibi kalacağım ı tam bir 

bağlılıkla arz eder, bu hususta 

tem inat ve r ir im " {Belgelerle  
Türk Tarihi dergisi, nisan 1985). 

Daha sonraları da, Pad işah 'a  ay

nı minval üzere yazıları, telgraf

ları vardır. Mesela, Ankara 'dan 

gönderdiği 19 ocak 1920 tarihli 

mektup bunlardan biridir. Mek

tup şöyle bitmektedir:

"Âc iz le ri de bizzat atebe-i 

felek-mertebe-i hilafet penahile- 

rine yüz sü rm ek  şerefinden 

mahrum iyetim in daha fazla im- 

tidad etm eyeceğinden ümidvar 

ve her zam an teyid ettiğimiz 

hiss-i sadakat ve merbutiyetin 

lâyezal olduğunu huzur-ı hüma

yunlarına bir defa daha tekrara 

m uvaffakiyet fikriyle bahtiyar 

olarak tazimat ve tevkirat-ı mü- 

eyyedemi takdim..." (Murat Bar

dakçı: Şahbaba, İstanbul 1998, 

sf. 5 4 0  Bu kitap da bibliyograf

yada yer almamaktadır.)

OsmanlI Devleti'nden Türkiye 

Cum huriyeti'ne geçiş asla son 

padişah Vahdetd in 'e  haksızlık 

edilerek doğru anlaşılamaz ve 

anlatılamaz. Ucuz kampanya ki

tabının ilk sayfalarında verilen 

hüküm, M. Kemal Paşa 'n ın  Vahi- 

detdin'in vefatından sonra söyle

dikleriyle karşılaştırılırsa, nasıl 

bir sonuca va rılab ilir? Paşa, 

Vahidetdin'in ölümünden Adana 

seyahati sırasında haberdar edi

lir (17 mayıs1926). Reisicumhur 

Mustafa Kemal, Son padişah Va- 

hidetdin için şunları söyler: "Çok 
namuslu bir adam öldü. İsteseydi

Topkapı'nın bütün cevahirini gö
türür ve öyle bir ordu kurup geri 
dönerdi ki..." (Şahbaba, 413).

Kam panya Kitabı Hangi 

Boşluğu Dolduruyor?

Yine de bu kitabın kazandığı sa 

tış başarısının izahı gerekm ez 

m i? Elbette gerekir. Bazı derin 

veya yüzey devlet kurum lan ki

tabın topluca alınıp dağıtılması 

için hayli gayret ve bütçe sarfet- 

mişlerdir. Bu, satışı tetiklemiş- 

tir. Bunu bir tarafa bırakalım, 

okuyucu nezdinde kitabı okunur 

kılan bir marifeti yok m udur? 

Vardır elbette. İnkılap tarihi ko

nularını hep ders form atm da 

okuyan ve bıkkınlık getirenler 

hayata atıldıktan sonra önlerin

de roman hafiliğinde bir kitap 

görünce, daha önceki öğretilen

leri doğrulayan bu metne dört 

elle sarılmışlar, inkılap tarihi bık

kını çoluk çocuğa da tavsiye  

eder olmuşlardır. Bu kitabı en iyi 

anlatan ibare de şudur: Jön  

türklerden bön türklere estirilen 

son yalan rüzgârı!

Gerçek romancı ne d iyo r?

Tarihi didiklemeyi iş edinen, bü

tün eserlerini tarihi perspektife 

oturtan büyük romancımız Ke

mal Tahir bu sonradan olma ro

mancı gibi düşünm üyor elbette. 

Onun değerlendirmeleri rom an

ları dışında ölümünden sonra ya

yınlanan Notlar/Çöküntü  adlı ki

tabında açık seçik yer almakta

dır. Bu görüşleri Türkiye Cumhu
riyeti Tarihi’ne Giriş adlı kitabı

mızda sıralam ış ve inkılap tarihi 

uzmanlarından cevaplarını bek

lediğim izi belirtm iştik. Kitap 

1998 'de  yayınlandı, bugüne ka

dar tek satırla cevap veren ol

madı. Esasen Kemal Tahir'in ki

tabı da ortada duruyor. İşte Ke

mal Tahir'in iddiaları: İngilizler 

Vahdetdin 'e karşı Mustafa Ke

mal'i tuttu. Mustafa Kemal İngi

liz çıkarlarına hizmet etti.

ingilizlerin Halifelikten Yana 

Olduğu Yalandır

Halifelik dış anlaşmalara uyula

rak kaldırıldı.

Atatürk ilkeleri halka karşı, 

bu ilkelerin arkasına saklanarak 

nam ussuz dolaplar çevrildi.

İngilizler Mustafa Kemal ha

reketini tuttu, geliştirdi ve zafe

re ulaştırdı. Mustafa Kemal İngi

liz Entelicans servisine hizmet 

teklif etti, Anadolu 'ya  geçtikten 

sonra İngilizlerle halifeliği kal

dırmak şartıyla anlaştı.

Em peryalistler ve bilhassa 

ingilizler için hilafetin kaldırıl

ması zorunluluktu, bunun hıristi- 

yan güçlerle yapılması, İslam 

dünyasında tepki uyand ıraca

ğından, uygun bulunmadı; 'işi 

içerden kıvıracak adam arandı" 

buna da "M u sta fa  Kemal ve ar

kadaşları talip oldu."

Misak-ı Milli'yi İngilizler ha

zırladı, ingilizlerin biricik şartı 

laik bir devlet kurulması idi...

Kemal Tahir'e, bugüne kadar 

tarihçiler cevap veremedi. Baka

lım sonradan olma romancı ce

vap verebilecek m i?

Notlar:
1. "Kuzey Kore'yi 44 yıl idare eden 

Kim il Sung, 1994'te ölümünden 
sonra bile sözleri, gölgesi, heykelle
ri ve anıtmezarındaki mumyalanmış 
haliyle bugün hâlâ bu ülkeye hük
mediyor." Atlas, sayı 112, Temmez 
2002

2. E.Jan Zürcher'in 1983'te yayınla
nan kitabının türkçesi 1987'de MlltT 
Mücedele'de İttihatçılık adıyla ya
yınlandı. Zürcher, kitapta Kemalist 
Ortodoks Tarih yazıcılığını eleştiri
yor ve Nutuk'un, 1919-1927 yılları
nın tarihi değil, "1926 temizlik hare
ketini haklı çıkarma girişimi" olarak 
değerlendirilmesi gerektiğini belirt
mektedir. (sf. 301)
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"B ilim  Felsefesi Ü zerine" is im li 
kitabınızm içeriğinden ve tem el 
amacmdan bahseder m isiniz?

Selçuk Kütük: İslami camiada 

bilimin ne olduğu ve ne olmadığı 

meselesi hakkında yeterli ve tat

min edici çalışmalar yapıldığını 

söylemek zor. Bu alanda hem 

tercüme hem de telif eser açısın

dan büyük bir boşluk ve eksiklik 

olduğu görülüyor. Aslında sol 

eğilimli/materyalist anlayışla ya

zılmış birkaç kitabın da herhangi 

bir özgünlük taşımadığını ve ter

cüme olmaktan öteye geçemedi

ğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Tek

nolojideki parlak ve inanılmaz ge

lişmeler bilimsel bilginin mahiye

ti ve "hakikatle" olan ilişkisi açı

sından hem Müslümanların hem 

de materyalistlerin zihninde son 

derece farklı algılama şekillerine 

yol açıyor. Fakat her halükarda 

bilim, kendisinden vazgeçilemez 

bir nitelik taşıyor. Çocuk yetiştir

mekten atom fiziğine kadar her 

şeyi bilimsel esaslara uygun ola

rak yapmanız isteniyor. Bu anla

mıyla bilimsel bilgi, diğer tüm bil

gi türlerinin ötesine geçmiş du

rumda. Başkaları için olmasa bi

le, bizler açısından son derece 

rahatsız edici bir durum bu. Mo

dern anlam ıyla bilim, tabiatta 

olup biten her şeyi fiziksel etkile

şimlere, yani maddenin kendisine 

indirgiyor. Teorik ve pratik açı

dan bilimde büyük adımlar atıl

mış olmasına rağmen felsefi an

lamda tabiat-perestliğin ötesine 

geçilememesi mühim bazı nokta

ların atlandığını gösteriyor. Bu 

sebeple kitapta nokta, sonsuz

luk, zaman, bölünemezlik gibi te

mel kavramlara yer verdik. Ayrı

ca bir bilgiyi bilimsel yapan şey 

onun hangi özelliğidir? Neden

sellik ve determinizm tabiatta 

mevcut mudur yoksa zihnimizin 

bir ürünü m üdür? Mantık kuralla-

SELÇUK KÜTÜK İLE 
BİLİM FELSEFESİ ÜZERİNE

Komşan: M. Hadi Yılmaz

A V > » I st K I t A J’

rının temelinde ne vard ır? İspat

lama işleminden ne anlaşılmalı

dır, bilgisayarlar gerçekten düşü

nebilir m i? Bilinç ve zihin madde

sel etkileşimlere indirgenebilir 

m i? Sadece maddesel analiz yolu 

ile varlığın özü kavranabilir m i? 

Gibi sorulara cevap aradık.

P ratik  başarılar, yani teknolo

jik  harika lar b ilim sel b ilg in in sı- 

nırlarm ı ortadan kaldırıyor. B ilim  

her alanda tek ve m utlak be lirle 

yic i konuma geçiyor, öyle m i?

S. Kütük: "Hayatta en hakiki 

mürşit ned ir?" sorusuna yüksek

Taşını öyle sür ki, yedi yüz sene sonra 
şah-mat diyebilesin. 

Mevlana

bir oranla "b ilim " cevabının veril

mesi her açıdan düşündürücü

dür. Bu haliyle bilim aynen din gi

bi hayatın, doğrunun ve gerçeğin 

yol göstericisi olarak karşımıza 

çıkıyor. Zihinsel olarak seküler 

hayatı benimsemiş olanların bili

me bu şekilde bir din gibi bağlan

ması kaçınılmaz bir şeydir. A n 

cak, bu hastalıklı bakış açısının 

maalesef bizlere de sirayet etti

ğini görüyoruz. Tabii ki bu zihin

sel hastalığın arkasında yatan 

bazı sebepler var. Son iki asrı ha

riç tutarsak Müslümanların kendi 

medeniyetleri ve hayat tarzları 

hususunda tereddüde düştüğü 

ve alternatif arayışlara girdiği bir 

dönem göremeyiz. Moğol istilası, 

haçlı seferleri ve Yunan felsefe

sinin bozucu etkileri Islâm 'ın te

mel değerlerine dayanılarak atla

tıldı. Ancak batının bilimsel bilgi

yi teknolojiye (bilhassa silah, ula

şım ve haberleşme alanlarında) 

dönüştürerek İslam coğrafyası 

üzerinde hakim iyet kurm asına 

karşılık bir cevap üretilemedi. İş 

ler kötüye gittikçe daha savun

macı bir hal alında ve komplekse 

girildi. Aslında aynı sıkıntıyı de

mokrasi, modernlik, devlet, ulus, 

kadın hakları gibi konularda da 

halâ yaşamaktayız.
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Klasik b ilg ile rle  b ir cevap ge

liş tirm ek mümkün değil m i?

S.Kütük: Eskiden materyalist 

felsefeye karşı aynı dili kullan

mak suretiyle kelamcılar müca

dele verirlerdi. Matematik ve fi

zik bilmeyen bir kelamcı kozm o

lojik ya da hudus delillerini günü

müzde bir materyaliste karşı na

sıl savunabilir? Bilimsel gelişme

ler bizlere bu alanda çok geniş 

bir hareket alanı sağlam asına 

rağmen bu imkânlardan faydala

namıyoruz. Bu amaçla kitapta 

hareket, zaman, sonsuzluk, mad

de, mekân gibi kavramlara yer 

verm eye çalıştık. Maddeci dü

şünce bilimsel bilgiyi tekelinde 

tutmayı başardığı için onu kolay

lıkla suiistimal edebiliyor. M o

dern bilim anlayışı her açıdan 

problemli olmasına rağmen, bu 

bilgiyi üreten zihniyetin sahip ol

duğu teknik, askeri ve iktisadi 

güce dayanarak alternatifsizliği- 

ni devam ettiriyor. Yöntem hata

sı yapılmadığı takdirde materya

list yaklaşımın çürüklüğü rahat

lıkla gösterilebilir.

Bunu başarmak için felsefe  

bilm ek ya da böyle b ir d il ku llan

mak şa rt mı? Düşünce ta rih im iz 

de böyle b ir örnek var mı?

S.Kütük: Felsefe denilince ya

kın tarihimizde bizlere okullarda 

dayatılan dinsizlik cereyanı ve 

pozitivizmi savunan filozoflar ak

la geliyor. Daha işin başında A. 

Comte'un üç hal kanunu öğretili

yor: güya insanlık teolojik-meta- 

fizik ve pozitivist dönemlerden 

geçmektedir. Böylece din hemen 

bir hamlede devreden çıkarılıyor 

ve tarihe gömülüyor. Felsefi ya

pının son asırda maddeci bir içe

rik taşıması Müslümanları bu lite

ratürden uzak tuttu. Fakat kaça

rak korunmanın imkânı yok! Ba

tıl, yanlış ve zararlı düşüncelerin 

geçersizliğini göstermek insanlı

ğın akıl sağlığını korumak açısın

dan hepimizin üzerine düşen va

zife değil m i? Tabii ki bizde esas

olan felsefeden ziyade hikmettir. 

Felsefe tarihinin sonu gelmeyen 

tartışmalara dolu olduğunu görü

yoruz. Biz ise "verili olanı" anla

maya çalışıyoruz. Bu anlamda 

felsefe bir araç olmalı, amaç de

ğil. Burada Gazali örneği üzerin

de düşünmek gerekiyor. Gazali 

hiçbir şekilde kendini felsefeci 

olarak takdim etmedi fakat, Yu 

nan felsefesini ve onun tesiri al

tında kalan filozofları yine onla

rın terminolojisini kullanarak çö

kertti. Başarısının ardında yatan 

şey, onların fikirlerinin batıl oldu

ğunu felsefi argümanları filozof

ların aleyhine çevirebilmesi ve 

daha sonra da temel kaynaklara 

dayanarak meselenin doğrusunu 

ortaya koymasıydı. Eğer bir yüz

leşme olacaksa ve onların anla

yacağı türden bir cevap verile

cekse öncelikle karşı tarafın ne 

dediğinin doğru bir şekilde anla

şılması gerekiyor.

Batının b ilim  anlayışında biz- 
le ri rahatsız eden şey nedir?

S.Kütük: Doğrusu şu ki, te

melde ve özde yatan derin inanç 

ayrılığı hayatın hemen her ala

nında olduğu gibi bilim ve felsefe 

sahasında da kendisini bariz bir 

şekilde gösteriyor. Aynı evrene, 

yani aynı tabiata bakıyor olma

mıza rağmen çıkardığımız sonuç

lar birbirinden çok farklı olmak

tadır. Tevhidin yerini maddeci 

anlayışın alması, tabiatı okuma 

ve açıklama biçiminin kesret için

de kaybolup gitmesine yol açı

yor. Maddeci anlayışla insanlığa 

sunulan bilimsel lisanın ve tabia

tı yorum lama biçiminin kasıtlı 

olarak Cenab-ı Hakkı dışlayıcı bir 

mahiyet taşıdığını görüyoruz. Bu 

anlayışa göre, tabiat olaylarının 

açıklanmasında kullanılan bilim

sel terminoloji öyle seçilmelidir 

ki, dini herhangi bir imaya yer ve
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rilmemeli ve ilahi kaynaklara yö

nelik bir referansta bulunulma- 

malıdır. Bilimsel lisanın semavi 

kavramlardan arındırılması güya 

objektiflik namına yapılmaktadır. 

Fakat, bilimi değer yargılarından 

soyutlam a işlemi daima dinin 

aleyhine ve maddeciliği lehine 

doğru işletilmektedir ve bunun 

kasıtlı olduğu çok açıktır. Kısaca

sı, genelde bilgiyi özelde ise bi

limsel bilgiyi sorunlu kılan şey, 

din dışı/materyalist yorumlama 

biçimidir. Seküler bir kalıpla su 

nulan bilimsel açıklama tarzı in

sanlığın itikadına, aklına ve haki

kati anlama çabasına yönelmiş 

ciddi bir tehdittir.

Bilim sel açıklama tarzının ila 

h i kaynakları dışlıyor olması ile 
tam olarak ney i kasted iyorsu
nuz?

S.Kütük: Kitapta bu konu ile 

ilgili özel bir bölüm ve yeteri ka

dar örnek mevcut. Burada ancak 

kısa ve nispeten basit bir misal 

üzerinde durabiliriz. Bilimsel ge

çerliği olan bir biyoloji kitabından 

kısa bir cümle aktaralım; "Suyun 

ve az bulunduğu ve nem oranının 

düşük olduğu bölgelerde kaktüs 

gibi bazı bitkiler suyu en verimli 

bir şekilde kullanabilmek için çok 

iyi yöntemler ge liştirm işlerdir..." 

Bu tür bilimsel açıklamalarda el 

çabukluğu ile bazı şeyler örtbas 

edilmeye çalışılıyor ve gerçek bir 

izah yapılıyormuş izlenimi doğu- 

ruluyor. Hiçbir bilgiye, şuura sa

hip olmayan, göremeyen, duya- 

mayan ve hesap yapamayan kak

tüs nasıl oluyor da bir takım kar

maşık yöntemler geliştirebiliyor. 

Bilimin esas izah etmesi gereken 

şey budur. Fakat bilim adamları 

"n iç in " sorusundan kaçarak sa 

dece "na sıl" sorusuna cevap ver

meyi tercih ediyorlar. Bilimin 

fonksiyonunu kasten "sadece

tasvir etmekle" sınırlandırıyor

lar. O halde, bilimin bizlere neyi 

açıkladığını ve neleri açıklayama

dığına, nerede başlayıp nerede 

bittiğine dikkat etmeliyiz. Sosyal 

disiplinlerde ve fen bilimlerinde 

bir önerm enin ispatlandığın ın 

söylenmesi ya da "bilimsel ola

rak gösterilmiştir k i ..." türünden 

ifadelerin ne anlama geldiğine 

dikkat etmek gerekir. İspat her

kese açık olan ve geriye başka 

ihtimaller bırakmayacak derece

de bağlayıcı bir şey m idir? Yoksa

o konunun uzmanlarının üzerinde 

anlaşmaya vardıkları ortak bir 

yargı m ıdır? Deneysel verilere 

uygunluk gösteren bir bilimsel 

modelin gerçekliğin tam bir iza

hını verdiğini düşünmek son de

rece hatalıdır. Bilim tarihine göz 

atılırsa bilimsel nitelikli olan, 

sağduyuya ve deneye tamamen 

uygunluk gösteren birçok teori

nin geçersizliğine dair örnekler 

görülebilir. Aristo, Batlam yus, 

Kepler, Galileo, Newton, Einstein 

ve kuantum fiziğine kadar geçen 

süreç göz önüne alındığında de

ğişimlerin ne derece köklü ve

çarpıcı olduğu fark edilecektir. O 

halde şu anda sahip olunan bilgi

lerin nihai gerçekliğe işaret etti

ğinin garantisi var mıdır? Sosyal, 

siyasi ve iktisadi meselelerde uy

gulanan bilimsel yöntemlere ne 

derece güvenebiliriz?

Tabii ki buradan bilimsel bilgi

ye hiçbir zaman güvenilemeye

ceği neticesi çıkarılamaz. Esas 

problem, bu bilgiyi üretenlerin 

batılılar olması ve felsefi anlam

da yorumlama hakkını ellerinde 

bulundurmalarından kaynaklanı

yor. Bir başka deyişle, bilgi bizle

re saf olarak değil yorumlanmış 

ve belirli bir kalıba sokulmuş hali 

ile ulaşıyor. Bilim, yapısı itibarıy

la sabit ve değişmez bir gerçeklik 

ortaya koyamaz. Her zaman yan

lışlanma ve devre dışı kalma ihti

mali vardır. Dolayısıyla şüpheden 

uzak ve tartışmasız bir bilimsel 

düzenden bahsedilemez. Var ol

manın m ahiyetini ve sebebini 

izah edemeyen materyalist bilim 

anlayışı gerçekte hiçbir şeyi 

açıklıyor değildir. Böyle bir bilim

sel dünya görüşü insanlığa yol 

gösteremez.

Hiçbir bilgiye, şuura sahip olmayan, göremeyen, duyamayan ve hesap 

yapamayan kaktüs nasıl oluyor da birtakım karmaşık yöntemler geliş’ 
tirebiliyor. Bilimin esas izah etmesi gereken şey budur. Fakat bilim 

adamları "n iç in " sorusundan kaçarak sadece "n a s ıl"  sorusuna cevap 

vermeyi tercih ediyorlar.

ŞUBAT '06 ÜMRAN 91

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com


Gezi / İzlenim

Kahire Kitap Fuarmdaiı Notlar

SEYRETTİĞİN DEĞİL 
GİTTİĞİN YER ŞENİNDİR

ilhan Gün doğdu

.  slam dünyasının en büyük

I  kitap fuarına gitmek yılan

I hikâyesine dönnnüşken bü
yük bir çaba neticesinde ha- 

yalierimiz gerçek oiuyor. Şaka 

değil, gezmekle bitmeyecek Ka
h ire  K itap Fuan'na gidiyoruz.

Bir çok yayıncının katıldığı tu
rumuz için pasaport işlemleri, vi

ze, uçak bileti derken uçuş günü

müz gelip çatıyor; merak ve he

yecan içindeyiz.

Dış hatlar terminali... Yu rtd r 

şına çıkmak için 7 0  TL ödeme zo

runluluğu... Güvenlik, aramalar... 

Nihayet THY uçağıyla İstanbul 

semalarındayız... İstanbul'u gece 

ve yukarıdan seyretm ek muhte

şem bir duygu... Kahire'deki bir 
satıcının ifadesi ile: "Tarihin baş

ladığı şehir; İstanbul"...
1 saat 4 5  dakikalık bir uçuş

tan sonra Kahire semalarında- 
yız... Işıl ışıl bir şehir... Tarih Ka- 

hire'de mi başladı yoksa?..
Havaalanında güler yüzlü 

rehberimiz Uğur bey karşılıyor 
bizi. Her sözüne besmele ile baş

layan sabır küpü bir dost... Ve 5 

gece ikamet edeceğimiz Funduk 

El-Nabila otelindeyiz. Yol arka

daşım sevgili Metin Ağabeyimle 

aynı odayı paylaşıyoruz.

Ve sabah... Kahire 'deki ilk sa

bahımız... Kahvaltı ardından Fuar 

heyecanı basıyor hepimizi... Fuar 

alanına doğru yola çıkıyoruz. 

Gündüz gözüyle ilk defa Kâhi- 

re 'yi görüyoruz. Mesafe olarak 

bu kadar uzak, ama mekân ola
rak 'bizim ' olan sıcak bir diyar... 

Heyecanım ız, vuslat sevincine 

dönüşüyor... Ve fuar alanında- 

yız... İlk gün ve açılış merasimi 
var; ama içeri alınmıyoruz... Se 

bep: Hüsnü Mübarek açılış yapa

cakmış... 'Öğleden sonra gelin ' 

deniyor...
Bu engel, bir başka fırsat do

ğuruyor: Kafile olarak öğle na

mazı için Am r İbn A s camiine yö 

neliyoruz. Am r İbn As'ın(r.a) Mı

sır 'ın fethinden sonra yaptırdığı 
bu cami muhteşem bir eser... 

Hz.Ömer zamanında M ısır'ın fet- 
hedildiği yıllara gidiyor ruhumuz: 

Am r İbn As'ın(r.a) komuta ettiği 
Müslüman ordunun "Allahu Ek- 

ber" sedalarını duyar gibi oluyo

ruz... O arada ezan okunuyor... 

Harika bir ses!..
Namazdan sonra tekrar fuar 

alanına hareket ediyoruz. Yol 
üzerinde, Enver Sedat'ın öldürül
düğü yeri de ziyaret ediyoruz. 

Fuar alanına geldiğimizde; açılı

şın yapıldığını ama henüz stant- 
ların kurulmadığını görüyoruz...

Bir müddet sonra kendimizi 
Halil Çarşısında Şaban 'ın yerinde 

yemek yerken buluyoruz. Halil 
Çarşısı meydanı, El-Ezher Camii 
Şerifi ve El-Hüseyniye Camii Ka- 
hire'nin en görkemli mekanları... 
İslâm mimarisinin iki önemli ese

ri. Her iki camide de namaz kılı

yoruz. Burada insanların namaz 
kılma konusunda hiç acele etme

meleri çok hoş... Çarşının değişik 

yerlerinde geziyoruz ve merhum 
üstad büyük şa ir "Mehm ed 
Akif"in çay içtiği kahvede yayın
cı arkadaşlarla birlikte çaylarımı
zı yudumluyoruz. Yayıncılık üze

rine güzel dostlarla güzel bir 
sohbet... Güzel ânlar ve anılar...

Akşam  otele dönmek için 7 

kişilik grubumuzla büyük taksi
lerden biriyle pazarlık ediyoruz; 
25  Cüneyh'e anlaşıyor ve taksiye 

biniyoruz. Taksicilerle muhabbet 
önemlidir, hele taksi şoförü bir 
üniversiteli ise... Taksicimiz Mı
sır 'da okuyan Filistinli bir genç 
olunca muhabbet iyice derinlik 
ve sam im iyet kazanıyor... Ve 

oteldeyiz...
İkinci günün sabahı tekrar fu

ar alanına doğru ilerliyoruz. Her 
yerde polislerin ve askerlerin 
varlığı dikkat çekiyor; öyle böyle 

değil sanki ihtilal olmuş gibi... Ni
hayet fuar alanındayız. Günlerdir 
özlemini çektiğimiz kitaplara ka
vuşuyoruz. İlk gördüğümüz yer
den içeri giriyoruz. Kitaplar karşı

mızda; artık ellerimiz ve gözleri
miz devrede... Sabah saat 

10:30'dan Akşam  saat17:00 'a ka
dar kitap delileri gibi deryada yü
züyoruz. Öğle ve ikindi namazı dı

şında yemek bile yemeden dolaş

mışız. Akşam fuar dönüşü tatlı bir 
yorgunluk abanıyor üzerimize...

Bugün Perşembe; gezimizin 
üçüncü günü... Grubumuz için İs
kenderiye gezisi düzenlenmiş; 

ama biz kitaplardan ayrılamadı- 

ğımız için İskenderiye gezisini fe
da ediyoruz...
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Fuar çok geniş bir alan üzeri

ne kurulmuş; içinde camisi ve çe
şitli binalarm bulunduğu bir me
kân... Avrupa 'dan A sya 'ya  ora
dan Güney Afrika 'ya pek çok ül

keden insanların bir arada görü
lebileceği bir panayır adeta... De
ğişik çap ve ebatlarda mekânlar
dan müteşekkil devasa bir alan. 
Arapça eserler fuarın %95 'in i, 
diğer dildeki eserler de % 5 'in i 
oluşturuyor. Türk okuyucusunun 
pek tanımadığı ve duymadığı bir 
çok edebiyatçı ve yazarın eserle

ri var burada...
Sosyal ve siyasal içerikli ki

taplardan ziyade klasik denilen 
hadis, tefsir vb. tarzda eserlerin 

yoğunlukta olduğu bir fuar. Kla
sik kitaplarının bin bir çeşidini 
bulabileceğiniz fuarda diğer 
alanlardaki kitapları ancak cım
bızla çekerek çıkartabilirsin iz 
gün yüzüne. Okuyucuların pek 
çoğu da klasik eserlerin satıldığı 
yerlerde izdiham  oluşturuyor. 
Çocuklar için üretilmiş cd'lerin 

satıldığı yerler de en çok uğranı
lan yerlerden. Çoluk çocuk cüm- 
bür cemaat herkes fuarda. "K i
tapların geldiği gün bittiği fuar" 
olarak biliniyor Kahire Kitap Fua
rı. Eski kitapların satıldığı bir ala
nı sonradan keşfediyoruz. Elbet

te ki oranın da ancak bir bölümü
nü geziyoruz.

Cuma günü resmi tatil. O gün

ler Mısır Afrika Kupası'na ev sa 
hipliği yapıyormuş. Biz Piramitle
rin bulunduğu mekândayız. Ko 
caman blok taşlar üst üste yer
leştirilerek yapılan zulüm abide
lerinin yanındayız. İnsanların inil
tileri kulaklarım ızı tırmalıyor, 
adeta. İnsanın içi burkuluyor. 

Kim bilir kaç masum bu taşların 
altında ezilerek can verdi. “Zulm  
ile âbâd olanın sonu berbâd o lu r"  
sözünü hatırlıyorum, gayri ihti
yarî. Büyük piramit ve diğer iki 
piramit... Develer, hediyelik e ş
yalar, çekilen fotoğraflar... Fira
vunlar dönem inden kalma bir 
"m erkeb"i ibretle seyrediyoruz: 
Nil nehrinde firavunların gezinti 
için kullandıkları takriben 2 5 -30  

metre uzunluğundaki bu ahşap 
tekne, oldukça mükemmel bir ya
pıt. Piramitlerden sonra, papirüs 

bitkisinden elde edilen ve adına 
"pap irü s" denilen kağıdın yapılı
şını izliyoruz...

Kahire Müzesi, Kahire 'nin gö 
rülmesi gereken en önemli yerle
rinden. Firavunlar dönemine ait 
ne varsa her şeyi orada görebilir
siniz. Mumyalar, heykeller, para
lar, papirüsler, II.Ram ses ve 'ilk 
tek tanrıya inanan Firavun' (aklı
mıza Hz.Yusuf geliyor), hepsi 
orada. Kahire 'ye gidenler mutla

ka görmeli bu müzeyi...
Akşam  yemeğini Nil kenarın

da yiyor ve yine otele dönüyoruz.

Son gün: Cumartesi... Bugün 
yine değişik cami ve mekânlara 
yapılacak gezimizin bir kısmını 
feda ediyor ve kitap fuarının yo 
lunu tutuyoruz. Akşam  grupla 
Halil meydanında buluşmayı ka
rarlaştırıyoruz. Akşam a kadar 
fuarı geziyoruz. Metin ağabeyin 
fasih Arapça 'sı sayesinde tüm ki
tapçılarla ve diğer insanlarla an
laşıyoruz. Dahası, fasih Arapça'yı 
unutmuş Mısırlılara Arapça 'n ın 
inceliklerini öğretiyor Metin ağa
bey!... O olmasa ne yapardık...

Akşam, rüyaları süsleyen Nil 
gezintisine çıkıyoruz. Bizim Ha
liç'teki balıkçı teknelerini andıran 
yanıp sönen renkli lambalarıyla 
curcunalı teknemize biniyoruz. 
Hepimiz hareket ettiğimizi zan
nederken bir anda motorumuzun 
çalışmadığını fark ediyoruz; ikin
ci tekneye geçiyoruz fakat o da 
çalışmıyor; üçüncü tekne geliyor 
ve muhteşem Nil gezimizi ta
mamlıyoruz.

Gece, dönüş hazırlıkları ile 
geçiyor... Ve sabaha karşı saat 
03:45 'te  İstanbul'a mütevecci
hen yine göklerdeyiz... 'B iz im ' 
olan uzaklardaki bir mekânımız
dan, içinde yaşadığım ız kendi 
mekânımıza doğru uçuyoruz. Za
man ve mekanın sınırlarını keşfe
diyoruz...

Asıl yolculuk, zaman ve me
kandan m ünezzeh Rabbim ize 
doğru...
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Kitap
HazırUı/an: Ferhat Topazik

dünü bugünü ve yarınıyla

başörtüsü

Dünü Bugünü ve Yarınıyla 
Başörtüsü
Sem pozyum

İnsanların müdahalesiz bir şekil

de istedikleri, inandıkları tarz da 

yaşamaları gerekliliği bütün ka

nun kitaplarında vazgeçilmez ve 

elinden alınmaz bir hak olarak 

gösterilir. Fakat bazen insanların 

yaptığı kanunlar da yalan söyler, 

kanunları oluşturan kişiler, onla

ra bakanlar sorun yaratmak ister 

ve onlar oluşturdukları dünyala

rında "olm azsa olm az" diye kör 

olası bir inada tutuklu kalırlar. İş

te bu dava da kör inat edenlerin 

karşısında hakperest olanlar var

dır. Hakperest olanların amacı 

dosdoğru yaşam ak ve Rabbin bo

yası ile boyanmaktır. Başörtüsü 

bir simgedir, bir boyadır, bir mey

dan okumadır. Mümin kadının 

simgesidir. Hz. Hatice nin sim ge

sidir, Hz. Aişe 'nin saflığının, ber

raklığının rengidir, başörtüsü Hz. 

Meryem 'in inancının, Asiye 'n in fi

ravuna karşı koyuşunun göster

gesidir.

İşte bu vazgeçilmezimiz uğru

na yapılanlar, yapılacakları anla

tan bir kitap olarak 'dünü, bugünü 

ve yarınıyla başörtüsü ' karşımıza 

çıkmaktadır.

Pınar yayınlarından çıkan bu 

kitap başörtüsü sempozyumunda 

sunulan tebliğlerden oluşmakta

dır. Kitap, başörtüsü konusunu 

enine boyuna okumak isteyenler 

için bir rehber niteliği taşım ak

tadır.

Pınar Yayınları, 3 2 0  s.

Modern Küresel-Sistem
Immanuel Wallerstein

Yaşadığım ız zaman içerisinde 

oluşturulmuş olan ve genişlemesi, 

etrafı ağ gibi örmesi arzusu ile bü

yük güçlerin her zaman planlarının 

temel sütunlarını oluşturan mo

dern küresel sistem bu kitapta 

enine boyuna tartışma alanı bul

maktadır. Kitap Wallerstein imza

sıyla çıkmış bulunsa da bir çok 

akadem isyenin makalelerinden 

oluşmaktadır.

Kitabın ilk bölümde değinilen 

makalelerde; kapitalist küresel 

ekonomi, küreselleşme, siyasi en

tegrasyon ve bunun etkileri, oluş

turulan küresel sistemin dünya 

üzerinde kurmak istediği hege- 

monya'nın boyutları ve buna kar 

şı duruşlar gibi ilgi çekici konula 

yer alırken, ikinci bölümde ise da 

ha çok modern dünyada oluşturu 

lan bilgi yapıları, entelektüel bo

Modern
Küresel-Sistem

yutta bilginin gelişimi aklın eleşti

risi ve gerçekliği üzerine konum- 

lanmıştır.

Pınar yayınlarından çıkan mo

dern küresel sistem  akademik 

olarak gerçek manada kaliteli 

makalelerin bulunduğu bir kitap 

olarak okuyucusunu beklemekte

dir.

Pınar Yayınları, 360  s.

Barbarlıklar Çatışması
Gilbert Achcar

Yaşayan ya da yaşam ış olan dev

letlerin kendi politikalarını ger

çekleştirm ek adına yaptıkları 

barbarlıklar birbirinden farklı ola

rak göze çarpmaktadır. Aslında 

yöntem olarak ayrı metodlar kul

lanılsa da bunları yapan medeni

yetler arasında amaç aynıdır; 

Kendi gücünü gösterme ve kabul 

ettirme. Yaşadığım ız zaman dili

minde ABD 'n in  yaptıklarına da bu 

gözle baktığımız taktirde yazara 

göre doğruyu görme şansımız ar

tacaktır.
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BARBARUKUR

Şöyle ki; 11 Eylül ZOOl'de ikiz 

kulelere yapılan saldırıyı ABD 'de 

kendi ürettiği propaganda yönte

mi ile -özellikle medya aracılığıy

la- sürekli simgeleştirerek kul

lanmakta ve bunun için yaptığı 

barbarlığa gerekçe oluşturm a 

gayreti içindedir.

Yazar kitabında AB D  tarihi ve 

politikaları hakkında "Gerçekten 

de iki yüzlülük, barbarlık'ın me- 

deniyet'e erdemin kusuru olarak 

bir hediyesidir" diyerek söyle

mek istediklerini kısa bir şekilde 

ifade etmektedir.

Gilbert Achcar, A B D  strateji

sini yorumlarken durduğu nokta 

olan 11 Eylül saldırıları hakkında, 

bu saldırıların anlamını ancak 

Am erika 'da kazandığını -ya da

kazandırıldığını- fakat bu saldırı

nın bir üçüncü dünya ülkesinde 

olması durumunda ilgi uyandır

mayacağını söylemektedir. Bu

nun gerekçesi olarak da ABD 'n in  

uyguladığı ölüm politikalarının 

dünya üzerinde bir çok insanın 

yok olmasına sebebiyet verdiği 

halde, kimsenin fazla um ursama

dığını belirtmektedir.

Eser, "n a rs is t  m erham et" 

devleti olan ABD 'n in  gidişatını, 

takip ettiği yolu göstermesi açı

sından önemli bir yere sahiptir.

Everest Yayınları, 160 s.

Yeni Emperyalizm
David Harvey

"Son su z  zenginlik birikimi, son

suz güç birikimine dayalı olmak

tadır."

Yazarın Yeni Emperyalizm ki

tabında, yazm ış olduğu bu cümle 

bile kitabın tanıtılması, yeni em- 

peryalimz politikasını anlatması 

için yeterli görülebilir. Sonsuz 

zenginliği isteyen ona talip olan 

sonsuz bir güç ile dünyayı baskı 

altında tutmak isteyecektir. Bu

nun içinde yeni bir strateji izle

mesi ve her an onun açısından 

faydalı olanı amaçlaması kaçınıl

mazdır. Kitap'da bu öngörüden 

yola çıkarak ABD 'n in  izlediği yo 

lu irdelerken, geçmişten bugüne 

kadar kapitalizm in em perya- 

lizm'e evrilmesinin geniş bir öze

ti ve örneklerinin yanında bunun

YENİ 
EMPERYALİZM

nereye varacağına dair görüşler

de yer almaktadır. Bunun yanın

da kitabın sorduğu temel sorular 

şunlardır; ABD  dünyaya yön ver

me adına kendince bir plan içinde 

bulunurken bu planı neye göre 

o luşturm aktad ır? O luşturduğu 

strateji içinde ekonomik bunalı

ma girmesinin ne gibi etkisi bu

lunm aktadır? İç politika da, 

AB D 'n in  izlediği em peryalist 

amaçların ne kadar etkisi vardır?

David Harvey "Yen i Emper

yalizm" adlı kitabında bekleme

nin çöküş olduğunu söylerken 

bunu gerekçelendirme ve izlenen 

stratejisinin görünenin dışında 

arka kısmını okumamızı sağla

maktadır.

Everest Yayınları, 196 s.

ezan K ( i i n < \ n S ı i t i ı l ı - r
İ n c e  l . ı ı ı > c i t

I IP

Ezan ya da Ebedi Kurtuluşa Çağrı 
Ihsan Süreyya Sırma 
Beyan Yay., 103 s.

Rahvan Saatler 
Vahap Akbaş
Mavi Bulul Kitapları., 127 s.

İnce Lügat 
Vahap Akbaş
Mavi Bulul Kitapları., 80 s.

MAVİ SESLİ ŞİİRLER
i '  •’■ tllı .ı ı  llk l'-lı-

Mavi Sesli Şiirler 
Vahap Akbaş
Mavi Bulul Kitapları., 127 s.
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Yansımalar
Ertuğrul Baı/remoğlu

KİŞİLİK

Sınıf, öğrencilerin gürültü patırtı sallanırken sert görü

nümlü hoca kapıda beliriyor,

içeriye kızgın bir bakış atıp kürsüye geçiyor.

Tebeşirle tahtaya kocaman bir (1) rakamı çiziyor.

"B a k ın " diyor. "Bu, kişiliktir."

Hayatta sahip olabileceğiniz en değerli şey."

Sonra (1)'ln yanma bir (O) koyuyor: "Bu,başarıdır." 

"Başarılı bir kişilik (l)'i (10) yapar."

Bir (O) daha; "Bu, tecrübedir. (10) iken (100) olursunuz." 

Sıfırlar böyle uzayıp gidiyor: Yetenek... disiplin... sevgi... 

Eklenen her yeni (O)'ın kişiliği 10 kat zenginleştirdiğini an

latıyor hoca...

Sonra eline silgiyi alıp en baştaki (1)' i siliyor.

Geriye bir sürü sıfır kalıyor. Hoca yorumu patlatıyor: 

“Kişiliğiniz yoksa, öbürleri hiçtir."

Kemal Tahir'den
■ Saadetle felaket yan yana 

yaşarlar.
■ Sıkı basmayan bacak, sahibini 

suya kaptırır.
■ Neler kazanabileceğine 

dalarsan, hiçbir şey kazana
mazsın.

■ Pençesini keçiye geçirmiş ars- 
landan korkma!

H Alçak adam kuma benzer, 
harcından duvar olmaz.

■ Uyku ölümün yeğeni olur.
■ Ağacı silkelemeden önce, 

meyvelerin nereye düşeceğine 
bale

■ Bir orduyu bozmaya ters bir ihti
ras yeter.

■ Kuru ağaç, yaş ağaca dayanır.
■ Ölüm gelmedikçe her şey 

mümkündür.
■ Yolda oyalanan soyguncuya 

rastlar.
■ Rüzgar biriktirilmez.
■ Boşboğaz ancak bilmediği 

sırları saklar.

Hz. Airdetı

“Dünı/adan uzak
laşmakta, ahirete 
doğru ı/aklaşmak- 
tasm. Her birinin 

insanları vardır. Siz 
ahiret insanlarından 
olun, dünı/a insan
larından olmaı/ın. 

Bugün çalışma 
günüdür, hesap 

yoktur. Yarın ise, 
hesap günüdür, 
çalışma ı/oktur.”

BEKLEMEYİN

■ Nazik olmak için b ir gülümseme bekle
m eyin ...
Bir arkadaşın değerini anlamak için, 
yalnız kalmayı beklem eyin...
Çalışmaya başlamak için en iyi işi bek
lem eyin ...
Biraz paylaşmak için çok olmasını bek
lem eyin ...
Öğütleri hatırlamak için düşmeyi bekle
m eyin ...
Dua etmek için acıları beklem eyin... 
Yardım edebilmek için zamanınız 
olmasını beklem eyin...
Özür dilemek için diğerinin acı 
çekmesini beklem eyin...
Ve barışmak için ayrılığı beklem eyin... 
Okumak için boş vakit beklem eyin...
Ve daha iyi b ir IVlüslüman olmak için 
yarını beklem eyin...
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"Anglo-Amerikan Terör Savaşı'na Dair 
Bir İnceleme"*

Michel Chossudovsky**

Önsöz

Batı dünyasında post'ların yaşanmaya başlandığı 20 . 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren, ulaşılan teknolojik ge
lişmeler geri kalmış ve gelişmekte olan ülkelerin de iş
tahını kabartsa da, bu yolda hangi adımların atılması ge
rektiği konusunda kaygılar da yaşanmıyor değildi. Bu 
arada, yaklaşık beş yüz yıl önce atalarının dünya coğ
rafyasının bir ucundan öteki ucuna değin, yani Amerika 
Kıtası'ndan Güneydoğu Asya'ya kadar el atmadık yer bı- 
rakmamacasına karşılaştıkları her halkı zulme gark 
edip, bu halkların canlı bir varlık nispetinde görüp, ona 
değer verdikleri doğayı ve doğanın sunduğu zenginlikle
ri kendi ülkelerine ve halklarına taşıdığı gibi günümüzde 
de Batı'nın önde gelen güçleri benzer bir zalimliği sergi
lemekten geri durmuyorlar.

21. yüzyıla girerken, insanlığın kimi duygusal neden
lerle kimi geleceğe umutlu bakışın bir ifadesi olarak sa
hip olduğu olumlu duygu ve düşünceleri, daha henüz 
yüzyılın başında ABD’de George W. Bush'un başkan ol
ması ile yıkım sürecine girme emaresini vermeye başla
mıştı. Geçen beş yıllık süre, bu konuda giderek daha da 
çok ümitsizliğin hakim olmasına yaramaktan başka bir 
işe yaramadığını ortaya koymaktadır.

Doğayı sömürülecek bir meta, kendilerinden olma
yan halkları köle ve hayatlarının ortadan kaldırılmasın
da mahsur olmayan insan dışı varlıklar olarak gören bir 
anlayışın hakim olduğu Yeni Dünya Düzeni argümanı 
tüm hızıyla devam etm ektedir. Aslında bu konuda yazı
lıp çizilenler o kadar çok ki, kimileri bunu kanıksamış 
olabilir. İşte işin en tuhaf ve affedilem ez tarafı da bu. 
Yani alışmak ve unutmak...

İslam dünyası olan bitene ne cevap veriyor anlamak 
mümkün değil. Bölük pörçüklük içerisinde kendini "tem 
sil kabiliyetinde gören" kişi ve kurumlar yaptıkları açık
lamalar ile söz konusu düzene çanak tutarak benzer 
söylemleri gevelemekten geri durmuyorlar.

Aşağıdaki yazı "bir kez daha" bilmeyenlere duyur
mak, unutanlara hatırlatmak, anlamayanlara anlatmak 
için dikkate alınmalıdır. Bu düzeni işletenlerin ve çarkla
rına dişli olanların yoksul ve yoksun, ezilmiş ve mağdur 
Müslüman dünyasının ve güney halklarının kaderi üze
rinde oynadıkları oyunları görmek gerekiyor. Fas'tan 
Endonezya'ya uzanan coğrafya'da kimin sesi kimin gü
cü hakim bir görelim.

Savaş ve militarizasyonla ilgili tartışm alar ulusal 
egemenlik konuları ile birlikte ele alınır olmuştur.

Sözlerime başlamadan önce, bir iktisatçı olarak, ta 
rihinin en kritik dönemeci olan 1997 Asya Krizi sırasın

da, Washington Anlaşması ve uluslararası ekonomi ku
rumlan ile karşı karşıya kalma adına büyük bir cesaret 
örneği göstermiş olan Malezya'nın başkenti Kuala Lum- 
pur'da düzenlenen böylesi bir toplantıya katılmaktan  
dolayı büyük onur duyduğumu belirtmek isterim.

Dr. Mahattir Muhammed'in başkanlığında, son dere
ce ayrıntılı planlanarak alınmış mali tedbirlerle ülke eko
nomisinin karşı karşıya kalacağı yıkımı atlatm ış ve böy- 
lece, Tayland, Endonezya ve Güney Kore'de ortaya çı
kan ekonomik çöküş, iflas ve halkın yoksulaşması senar
yosunun önüne geçebilmiştir.

1997 yılında alınan tedbirler ekonomi gündemindeki 
neoliberal yaklaşımlarla çelişiyordu. Geriye dönüp bak
tığımızda, bu dönemde alınan ekonomi kararları Malez
ya tarihinde yaşanması gerekiyordu. Bu gelişme, en iyi 
şekilde, "ekonomik ve mali savaş" olarak adlandırılabi
lecek hususun anlaşılmasına zemin hazırlamaktadır.

Günümüzde savaşlarla makro ekonomik manipülas- 
yonların el ele gittiğini artık anlamış durumdayız. Aske
ri harekatlar ekonomi savaşlarını destekleyici bir rol oy
namaktadır Bunun tersi de aynı şekilde doğrudur. Yani 
"Ekonomik reform" adı altında sunulan yaklaşımlar as
keri ve jeopolitik gündemdi belirlemede başat rol oyna
maktadır

Giriş

Günümüz dünyası, modern tarihin gördüğü en büyük 
krizlerinin eşiğinde bulunmaktadır. ABD ve kadim müt
tefiki İngiltere, İkinci Dünya Savaşı'dan bu yana gerçek
leştirilen en büyük askeri harekat ile insanlığın gelece
ğini tehdit eden bir askeri maceraya atılmış durumda
dırlar.

Bu tarihsel gelişmenin tem ellerini anlamak oldukça 
önemlidir. Söz konusu bu savaş neo-muhafazakarlara  
ait bir projenin ürünü değildir. Soğuk Savaş döneminin 
başlangıcından itibaren, "Trum an Doktrin l''nden  
Bush'un "terörizm le savaş" anlayışına değin, ABD aske
ri doktrininde her zaman için var olan sürekli bir tehdit 
algısı söz konusudur.

Dış Politika danışmanı George F. Kennan'ın 1948 yı
lında sunduğu bildiri, daha sonra "Truman Doktrini" ola
rak adlandırılmıştı.

1948 yılında gündeme getirilen bu belgenin ruhu, 
"Kontrol altına almaktan" "Önleyici savaş"a kadar ABD 
dış politikasında devamlılık arz etm ektedir. Bu bağlam
da, Bush yönetimi liderliğinde neo-muhafazakâr akımın 
gündemi II. Dünya Savaşı'nın sonuçları bağlamında gün
deme gelen dış politika çerçevesinde değerlendirilmeli
dir. Önleyici savaş olgusunun hareket noktasını, dünya
nın en önemli stratejik noktalarında. Birleşik Devletler

Bu makale 14-17 Aralık 2005 tarihinde Malezya’nın başkenli Kuala Lunıpur'da düzenlenen Ferdana Küresel Barış Forum'mûa bildiri olarak sunulmuştur.
Michel Chossudovsky, on bir dilde yayınlanmak suretiyle dünyada ses getiren 'The Globalization of Poverty" (Yoksulluğun Küreselleşmesi) kitabının yazarıdır. Chossu
dovsky, aynı zamanda, Ottawa IJniversitesi'nde Ekonomi Profesörü ve Center for Reseacrh on Globalization (Küreselleşme Araştırma Merkezi) isimli kurumun yöneticisidir. 
Cfıossudovsky’nin en son yayınlanan eseri America's “War on Terrorrism" (Amerika'nın Terörle Savaşı), Glol)al Research, 2005.
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desteğinde gerçekleştirilen savaşlar ve askeri müdaha
leler oluşturmaktadır.

Kore, Vietnam ve Afganistan'dan, Latin Amerika ve 
Güneydoğu Asya'daki CIA destekli askeri darbelere de
ğin çatışmaların ve karışıklıkların görüldüğü her coğraf
yada güdülen amaç, "Truman Doktrini"nde ortaya kon
duğu üzere, ABD askeri hegemonyasını ve küresel eko
nomik hakimiyetini devam ettirm eyi amaçlamaktadır.

Her ne kadar bir takım önemli politika değişiklikleri 
gündeme gelmiş olsa da, Harry Truman'dan George W. 
Bush'a değin, ABD'yi yöneten Demokratlar ve Cumhuri
yetçi başkanlar söz konusu bu küresel askeri gündemi 
sürekli devam ettirm işlerdir.

İşin şaşılacak tarafı, daha o dönemlerde Kennan'ın 
kaleme aldığı metinler, Washington ve Londra arasında 
yakın işbirliği şeklinde tezahür eden, bir Anglo-Amerika 
ittifakı oluşumuna işaret etm ekteydi. Bu müstakbel itti
fak petrol sanayiinde, savunmada ve uluslararası ban
kacılık sektöründeki son derece önemli ekonomik çıkar
larla bağlantılıdır. Anglo-Amerika ittifakı pek çok açı
dan, II. Dünya Savaşı'nın akabinde resmi olarak ömrünü 
tam amlayan, üzerinde Güneş batmayan İngiliz İmpara- 
torluğu'nun bir uzantısıdır.

Truman Doktrini, Anglo-Amerika askeri eksenine Ka- 
nada’yı da ilâve etmektedir. Öyle ki, Kennan, ABD ile re
kabete girebilecek herhangi bir Kıta Avrupa'sı gücünün 
ortaya çıkmasını engellemenin önemine dahi değinmişti.

Kennan, Çin'in ve Hindistan'ın da içerisinde yer aldı
ğı Asya olgusu bağlamında, bir askeri çözümün günde
me gelmesinin önemini ima ediyordu.

"Güç odaklan ile mücadeleye girişeceğimiz günler o 
kadar uzak değil. Bu bağlamda, bir takım idealistçe slo
ganlar ne kadar az önümüze çıkarsa o kadar başarılı 
olacağız."

Birleşmiş Milletler'in Dumura Uğratılması

Dünya Savaşı'nın başlangıcından itibaren tem el hedef, 
Sovyetler Birliği'ni ortadan kaldırmak olarak belirlen
mişti. Washington da, gerçek bir uluslararası kurum ola
rak Birleşmiş Milletler'in zayıflatılm ası amacını. Bush 
yönetiminin uygulamaları ile gerçekleştirmiş oldu;

"BM'nin ABD kamuoyunda başlangıçtaki itibarı öyle
sine önemliydi ki, düşmanlıkların sona erdiği bir dönem
de BM'yi izleyeceğimiz politikanın tem el bir param etre
si kılmaktan başka şansımızın olmadığı noktasında yay
gın bir görüş birliği vardı. BM, zaman zaman belli bir 
amaca hizmet etm iştir. Ancak genellikle BM, çözdüğü 
problemlerden daha çok sorun yaratmış, öyle ki diplo
matik çabaların sonuçsuz kalmasına dahi yol açmıştır, 
BM'lerde temsil edilen ulusların çoğunluğunu kendi he
deflerim iz doğrultusunda kullanma çabalarımız sırasın
da, sanki bir gün bize dönecek tehlikeli bir silahla oynu
yor gibiyiz. Bu üzerinde dikkatlice durulması ve çalış
malar yapılmasını gerektiren bir konudur." (Kennan, 
1948)

Soğuk Savaş Döneminin Ardından

Yugoslavya'daki, Afganistan'daki ve Irak'taki savaşlar, 
aynı "askeri yol haritasının" bir parçasıdır. Askeri bel
gelerin ifşa ettiği üzere, ABD savaş gündemi sadece 
İran'ı, Suriye'yi ve Kuzey Kore'yi içermekle kalmıyor, 
aynı zamanda Soğuk Savaş döneminin kadim düşmanla
rı Rusya ve Çin'i de içine alıyor.

Küresel savaş planlarımız, yapılan çeşitli müdahale
lerle şekillendirilmektedir. Bu müdahaleler arasında, 
sözde özgürlük savaşçıları olan, yerel param iliter grup
ları destekleme şeklinde ortaya çıkan gizli askeri ve is
tihbarat operasyonları da bulunmaktadır. Söz konusu 
bu operasyonlar, büyük ölçüde, huzursuzlukların yaratı
lacağı toplumlarda nihayetinde Yugoslavya'da olduğu 
gibi, bütün bir ülkenin parçalanmasına katkı yapacak şe
kilde toplumsal, etnik ve siyasal bölünmeler yaratılm a
sını sağlayacak bir yaklaşımla şekillendirilmektedir.

Bu arada, ABD destekli "dem okratikleştirm e" politi
kaları, mevcut ulusal yönetim lerde istikrarsızlıklara yol 
açmak ve "serbest piyasa" reformları empoze etmek 
suretiyle ülkelerin iç işlerine müdahaleden ibarettir. Bu 
bağlamda. Kanada ve Fransa'nın da destek vermesiyle, 
ABD destekli askeri cuntanın ardından Haiti'nin istila 
edilmesi Washington'un küresel askeri politikalarının bir 
parçasını oluşturmaktadır.

Savaş ve Küreselleşme

Savaş ve küreselleşme birbiriyle yakından ilişkili süreç
lerdir. Askeri ve istihbarat temelli operasyonlar yeni 
ekonomik cephelerin açılmasında ve ülkelerin ekonomi
lerini şekillendirilmesinde destek kuvvetler olarak yer 
almaktadırlar. Wall S treet'teki güç odakları olan Anglo- 
Amerikan petrol tekelleri ve ABD-İngiltere savunma 
oluşumunun ardındaki güçler bu sürecin ardındaki isim
lerdir.

Nihayetinde, Amerika'nın "Terörizm le Savaş" politi
kasının amacı, hem "askeri araçları" devreye sokmak 
hem de makro ekonomik reform ları dayatmak suretiyle 
dünya üzerindeki açık alanları (veya "serbest ticaret 
bölgelerindeki) egemen ulusları dönüştürmektir. IMF, 
Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü işbirliği ile ger
çekleştirilen makro ekonomik dayatm alar genellikle, 
milyonlarca insanın yoksulluğa mahkum edilmesi sure
tiyle, ulusal ekonomilerin çökertilmesine hizm et etm ek
tedir. Aslında, savaşların gölgesinde, kredi sağlayan ül
kelerin ve kuruluşların empoze ettiği "yeniden yapılan
dırma programları" kaçınılmaz bir dış borç döngüsü ha
line gelmektedir.

Bu çapraşık mantık örgüsü içerisinde, dış borç ile fi
nanse edilen "savaş tazm inatları" istilacı ABD'ye öden
mektedir. Böylece, milyarlarca Dolar, her ikisi de ABD 
Savunma Bakanlığı ile son derece yakın ilişkiler içerisin
de olan Bechtel ve Halliburton gibi inşaat tekellerinin  
kasalarına aktarılm aktadır.

Bir Sonraki Savaş Sahnesi: İran ve Suriye

Ulusal güvenlik belgelerince tey it edildiği üzere, bu sa
vaşın ana hedefi Ortadoğu petrollerini ele geçirmektir. 
Bu bağlamda, genişletilmiş Ortadoğu-Orta Asya bölgesi 
dünyanın sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervlerinin  
% 70'ine, yani ABD'nin sahip olduklarından tam  otuz kat 
daha fazlasına sahiptir.

Wall Street ve askeri-endüstriyel holdinglerle ittifak  
halinde olan Anglo-Amerika petrol devleri kaçınılmaz 
olarak Amerika'nın savaş politikasının ardında destekçi 
olarak yer almaktadırlar.

Bir süredir hedef haline getirilen İran ve Suriye bu 
savaşın bir sonraki arenasıdır. İran, sahip olduğu petrol 
ve doğal gaz rezervleri bakımından, Suudi Arabistan 
% 2 5 ) ve Irak'ın (%11) ardından üçüncü (% 10) sıradadır.
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ABD, dünya barışına bir tehdit olduğu gerekçesi ile 
İran'a askeri nnüdahalede bulunulması konusunda bir 
BM Güvenlik Konseyi'nin desteğini arannaktadır.

İran'a karşı girişilecek olası bir askeri harekatta İs
rail önennli bir rol oynayacaktır. Böylesi bir askeri hare
kat hazırlık aşamasındadır. Bu harekat gerçekleştiği 
taktirde, bütün bir Ortadoğu ve hatta daha başka bölge
ler savaş arenasına dönüşecektir. Bu durumda, İsrail 
Anglo-Amerika askeri ekseninin resmen bir ortağı hali
ne gelecektir.

2 0 0 5  yılı başlarında, Akdeniz'in doğusunda, asker 
konuşlandırma ve yeni silah sistemlerinin test edilmesi
ni içerecek şekilde, birkaç üst düzey askeri harekat ger
çekleştirildi. Bu bağlamda, ABD, İsrail ve Türkiye ara
sında askeri planlama toplantıları düzenlendi ve Was
hington, Tel Aviv ve Ankara arasında askeri ve sivil yet
kililerin mekik diplomasisi yapıldığı görüldü.

ABD-İsrail öncülüğünde İran'a karşı yürütülecek bir 
askeri operasyon için gerekli güvenlik alanlarını konu
sunda uluslararası düzeyde yoğun diplomatik görüş alış 
verişleri gerçekleştirildi. İran'ın nükleer programıyla 
ilintili olarak BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin askeri mü
dahalesini haklı gerekçelere dayandırmasını sağlayacak 
bir önerge gündeme getirdi.

NATO ve İsrail arasında askeri işbirliği alanında 
2 0 0 4  yılı Kasım ayında imzalanan anlaşmanın önemi 
burada ortaya çıkmaktadır. Bu anlaşmanın imzalanma
sından birkaç ay sonra, İsrail, birkaç Arap ülkesinin de 
dahil olduğu NATO ile birlikte ilk kez bir askeri tatbikat 
gerçekleştirdi. İran'a karşı yürütülecek askeri harekat 
için yoğun bir hazırlık yapılmış durumda. İsrail, ABD'den 
aralarında 5 0 0  adet BLU 109 ‘bunker-bustef bombala
rının da bulunduğu 5 0 0 0  adet mühimmat satın aldı.

Konvansiyonel Savaşta Nükleer Silahlar: 
"Sivillerin Korunması"

İran'a yapılacak saldırıda taktik nükleer silahların (mini 
nükleer silahlar) kullanılması da düşünülmüştür. Patla
ma kapasiteleri, Hiroşima'ya atılan bombanın üçte biri 
ila altıda biri arasındaki taktik nükleer silahlar, konvan
siyonel savaş alanlarında kullanılmak amacıyla düşünül
müştür.

Mini nükleer silahlar, patlamaların yer altında ger
çekleşmesinden ötürü, "sivillerin korunmasını sağla
yan" savunma silahları olarak tanımlanmıştır. 2 0 0 3  yılı 
Aralık ayında Senato'nun almış olduğu bir kararda bu si
lahların kullanılmasına yetki verilm iştir.

İran'a karşı gerçekleştirilecek olası hava saldırıları, 
savaşı Ortadoğu'nun sınırlarını aşıp Orta Asya'ya kadar 
yayabilecektir. Tahran yönetimi, kendilerine yönelik bir 
saldırı durumunda İsrail'i hedef alan füze saldırılarında 
bulunacakları yönünde açıklamalar yapmıştır (CNN, 8 
Şubat 2 0 0 5 ). Söz konusu bu saldırılar, aynı zamanda, 
büyük bir savaşın habercisi konumunda olacak şekilde, 
İran Körfezi'ndeki ABD hedeflerini de kapsayacaktır.

Yakın zamanlardaki gelişmelere bakıldığında, İsrail 
Başbakanı Ariel Sharon'un İsrail silahlı kuvvetlerine, 
İran'ın nükleer zenginleştirme faaliyetlerine karşı dü
zenlenecek olası bir saldırı nedeniyle, 2 0 0 6  yılı Mart 
ayın sonlarına kadar hazır olunması emrini verm iştir 
(The Sunday Times, 11 Aralık 2 0 0 5 ).

Bu arada, İran hava savunma sistemlerini geliştir
mektedir. Rusya, İran'a 2 9  adet Tor M-1 füze savar sis
tem i satmayı plânladığını açıklamıştır.

İran'a yönelik saldırı plânları, aynı zamanda, İsrail si
lahlı kuvvetlerinin konuşlandırılmasına yeni bir olanak 
tanıyan Suriye'nin Lübnan'dan çekilmesi ile eş zamanlı 
olduğuna dikkat edilmesi gerekiyor. Ankara ve Tel Aviv 
arasında yapılan anlaşma uyarınca, Türkiye'nin ABD-İn- 
giltere-israil üçlüsünce gerçekleştirilecek bir askeri 
operasyona katılması da bu denklemdeki bir başka fak
törü oluşturmaktadır.

Küresel Askeri Operasyonlar

Ortadoğu'daki savaş son derece dikkatli bir şekilde ta 
nımlanmış askeri operasyonların bir parçasını oluştur
maktadır. George W. Bush'un Beyaz Saray'da yönetimi 
ele geçirmesinden sadece birkaç ay önce, 2 0 0 0  yılı Ey
lül ayında formüle edilen Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi 
(PNAC), "Amerika'nın Savunma Sistemlerini Yeniden 
İnşası" başlığı ile küresel hegemonyasının ipuçlarını ve
ren bir metin yayınladı.

PNAC, Savunma ve İstihbarat ile bağlantılı olan ne- 
o-muhafazakâr bir düşünce kuruluşudur. ABD dış politi
kasının şekillenmesinde Cumhuriyetçi Parti ile birlikte, 
sahnenin arkasındaki son derece önemli bir kurum olan 
Dış İlişkiler Konseyi yer almaktadır.

PNAC hedeflerini şu şekilde belirlemiştir:
* Amerika topraklarını savunmak;
* farklı bölgelerde eş zamanlı olarak savaşların yapı

larak kesinlikle kazanılması;
* kritik bölgelerde güvenliği sağlamak amacıyla kolluk 

güçlerinin konuşlandırılması;
*  "Askeri mentalitede devrim" yapacak şekilde ABD 

silahlı güçlerini dönüştürmek.
Şu an Dünya Bankası Başkanı olan eski Savunma 

Bakanı yardımcısı Paul Wolfowitz ve Savunma Bakanı 
Donald Rumsfeld ve Başkan Yardımcısı Dick Cheney 
2 0 0 0  yılı seçimleri öncesinde PNAC raporunu hazırla
yan komisyonda yer almışlardır.

PNAC, raporda bir istilanın yol haritasını sunmakta
dır. Bu plân, "Amerika'nın 'serbest piyasa' ekonomisi 
konsepti karşısında herhangi bir potansiyel "rakip" ve
ya alternatif olabilecek güce karşı koymak suretiyle, 
dünya üzerindeki ekonomik hegemonyasını devam e t
tirm e gayesiyle, ABD'nin 'ileri hedefler' olarak gösteri
len Orta Asya ve Ortadoğu'ya doğrudan müdahalesini" 
içermektedir (Bkz. Chris Floyd, Bush's Crusade for Em
pire, Global Outlook, No. 6, 2 0 0 3 ).

Söz konusu savaş alanlarının dışında, sözde "kolluk 
güçlerinin işlevleri", içlerinde yoğun bombardıman, g iz
li istihbarat operasyonları ve ABD Özel Birlikleri'nin 
gönderilmesi gibi çok çeşitli askeri müdahale araçları 
kullanılmak suretiyle küresel askeri politikalara vurgu 
yapmaktadır.

Yeni Silah Sistemleri

PNAC'ın, yeni silah sistemlerinin geliştirilmesi anlamına 
gelen, "askeri harekatlarda devrim" konsepti, her böl
genin eş zamanlı olarak silahlandırılması ve yeni bir 
nükleer silah jenerasyonunun geliştirilmesini içeren 
'S tratejik Savunma İnisiyatlfi"nden ibarettir:

"Bir nükleer saldırıya karşılık vermek için nükleer si
lah geliştirme programları ABD'de uzunca bir süreaen 
beri yürürlüktedir... Söz konusu bu yeni politika ise 
ABD'ye, elinde nükleer silah bulundurmayan ülkelere  
saldırma olanağı tanımaktadır. Ayrıca, bu politika saye
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sinde ABD terminolojisine göre lierhangi bir çatışmanın 
hızla sonlandırılması ve ABD silahlı güçlerinin başarısını 
sağlanması gibi çeşitli nedenler de saldırılar için zemin 
teşkil etm ektedir." (ifadeler Jorge Hirsh'e aittir. Bkz. 
Global Research).

Ulusal Savunma Stratejisi

2 0 0 0  yılından bu yana, PNAC'ın temel öncülleri, pek 
çok ulusal güvenlik belgesinde ortaya konmuştur. 2 0 0 5  
yılı Mart ayında, Pentagon, Ulusal Savunma Stratejisi 
belgesini kamuoyuna sunmuştur. Bu belge, Yeni Am eri
kan Yüzyılı Projesi (PNAC)'ta ayrıntılarına yer verilen, 
Amerikan yönetiminin 'önleyici' savaş doktrininin izleri
ni taşıdığı gibi, Washington'un küresel askeri gündemi
nin boyutlarının ne kadar genişlediğini de ortaya koy
maktadır.

Bu belge, askeri operasyonların "barışın korunması" 
ve "Amerika'nın savunulması" konularında "tanım lan
mış düşmana" karşı başlatılmasını içeren 'önleyici' ve 
savunmaya yönelik atraksiyon gibi zayıf kavramların
dan ziyade, daha aktif bir savaş stratejisi gündeme ge
tirm ektedir.

Söz konusu bu belge açık bir şekilde, Amerika'nın  
küresel askeri egemenliğini bölgesel savaş alanları dı
şında tanım lam aktadır. Bu egemenlik, aynı zamanda, 
Am erika'ya düşman olmayan, fakat Amerikan çıkarla
rı bağlamında stratejik  öneme haiz ülkelere doğrudan 
yöneltilebilecek askeri operasyonları da içerm ektedir. 
Önleyici savaş doktrini askeri eylem leri "düşman" ola
rak adlandırılan ülkelere "savunma" amaçlı olarak as
keri saldırıları içerirken, Pentagon'un bu yeni doktrini, 
görünürde Am erikan toprakların ın  güvenliği için bir 
tehd it unsuru olmayan ülkelere karşı askeri m üdahale
yi mümkün kılmaktadır.

Bu belge, ABD'ye yönelik dört ana tehdidi konu al
maktadır:

-"Geleneksel tehditlere", "bildik" savaş yöntem leri
ni kullanan ve yakından tanınan askeri güçlerden kay
naklanmaktadır;

-"Düzensiz tehditler", "daha güçlü unsurlara karşı 
koymak amacıyla sözde "konvansiyonel olmayan" yön
tem lerin kullanan güçlerden gelmektedir;

-"Katastrofik tehditler" bir düşman tarafından kitle
sel yıkımlara yol açacak silahların kullanılmasını içer
mektedir;

-"Yıkıcı tehditler", ABD'nin çıkarlarına karşı koymak 
amacıyla yeni teknolojileri kullanan potansiyel rakipleri 
içerm ektedir.

(Bkz. MichelChossudovsky, From "Rogue States" to  
"Unstable Nations", America's New National Security 
Doctrine.)

Dev Savunma Bütçesi

Bu askeri plan, küresel askeri hegemonya projesini or
taya koymaktadır. Bu bağlamda, söz konusu bu plânda, 
savunma giderlerinde büyük bir artış öngörülmektedir. 
Burada belirlenen tem el hedefler, savunma harcamala
rı bağlamında, Amerika'nın AvrupalI m üttefiklerinin de 
içinde yer aldığı dünyadaki herhangi başka ulusları göl
gede bırakacak düzeydedir.

"ABD ordusunda, 2 0 0 5  yılında, kendisinden sonraki 
25  ülkenin toplamından daha çok askere sahip olacak

tır... Bildiğiniz gibi, harcamalar söz konusu olduğunda, 
yani Avrupa'nın savunma giderlerinde azalma görülür
ken, Amerika'nınki artm aktadır. Gelecek beş yıl içerisin
de ABD'nin askeri harcamaları dünyanın geri kalan ülke
lerinin harcamalarının toplamından daha fazla olacak
tır." (Council on Foreign Relations, Annual Corporate 
Conference, 10 M art 2 0 0 5 ).

401.7 milyar Dolar olduğu tahmin edilen savunma 
bütçesi. Irak ve Afganistan'da devam eden savaşlar için 
ayrılan "acil savunma bütçesi"ni içerm em ektedir. Sa
vunma bütçesi, ayrıca "terörizm le savaşta" söz konusu 
olan DoD payını da içermediği gibi, John Negropon- 
te'nin başında bulunduğu Amerika istihbarat biriminin 
4 0  milyar Dolarlık ek bütçesini de içermemektedir. 
Amerikan casus uydularını da içerecek şekilde, istihba
rat bütçesinin aşağı yukarı % 8 0 'i doğrudan ABD askeri 
inisiyatiflerine destek verm ektedir.

Giderek Artan Savaş Suçları

Bu savaş projesinin ardındaki ekonomik ve stratejik he
deflerden bahsedildiğine pek rastlamıyoruz. Söz konusu 
bu askeri proje, kamuoyuna, el-Kaide'nin şüpheye yer 
bırakmayacak şekilde bir saldırgan olarak anlaşıldığı 
"terörizm le küresel savaş" olgusunun bir parçası olarak 
sunulmaktadır. Sivillerin işkenceye tabi tutulmasını da 
içeren savaş suçları, "daha az önemli kayıplar" olarak 
sunulmaktadır.

Bu bağlamda, Irak'ta süregelen askeri işgal sırasın
da, John Hopkins Kamu Sağlığı araştırmasına göre, 
1 00 .000 'i aşkın Iraklı yaşamını yitirm iştir.

Aralarında çocuklarında bulunduğu sivillerin kaçırı
larak Küba'daki Guantanamo toplama kampına götürül
mesine gerek kalmaksızın, çok sayıda toplama kampının 
oluşturularak işkencenin rutin bir uygulamaya dönüştü
ğüne dair yeterli belge bulunmaktadır.

Haber aktaranı öldürün: A B D  askeri birlikleri, Irak'ta 
görev yapan ve Anglo-Amerikan askeri ittifakının yalan 
haberlerine yer vermeyen bağımsız gazetecilerin öldü
rülmesini de hedefleri arasına almıştır.

Uluslararası kamuoyu Iran ve Kuzey Kore'nin nükle
er programlarına odaklanmışken, eldeki veriler ABD'nin 
kullanımı anlaşmalarca yasaklanmış silahları rutin bir 
şekilde kullandığını kanıtlamaktadır. Aynı zamanda, bu 
belgeler yukarıda bahsi geçen küresel savaşın bir son
raki safhasında nükleer silahların kullanılacağını ortaya 
koymaktadır.

Napalm ve beyaz fosfor bombaları zaten Irak'ta, yo
ğun nüfusun barındığı şehirlerde yaşayan sivillere karşı 
kullanılmaktadır. Batı medyası, özellikle de BBC, bu si
lahların kullanımını gözlerden ırak tutma adına kamuflaj 
yapmaya çalışmaktadır.

İşkence

İşkence, ABD hükümetinin resmi politikaları arasında 
bulunmaktadır. Irak'ta ve Guantanamo'da verilen işken
ce emirleri Bush yönetiminin en üst kademelerinden 
gelmiştir. Hapishanelerdeki gardiyanlar, ABD ordusun
daki sorgucular ve CIA ajanları bu verilen emirleri gere
ğince yerine getirmişlerdir.

"Uykusuz bırakma, basınç altında tutm a, köpeklerin 
saldırtılması ve başa çuval geçirilmesi" gibi işkence
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yöntemlerinin kullanılmasına izin veren bizzat ABD 
Başkanını kendisidir.

Avrupa Birliği ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok 
ülkede kurulan ClA'ya ait gizli sorgu odaları ve m erkez
leri Pentagon'un işkence kullanımı yolundaki yönergele
riyle örtüşmektedir.

İşkence, Bush yönetim i tarafından meşru bir yol 
olarak kabul edilmişken, ABD'de süregelen tartışm a
larda tek başına işkence değil, ancak terörist oldukla
rından şüphelenilen sanıklardan işkence yoluyla alman 
bilgilerin, mahkem elerce sanık konumundaki kişiyi 
"terö ris t" ilan etm ede kullanılıp kullanılmayacağıyla 
ilgilidir.

Adaletin Suça Alet Edilmesi

Kamuoyuna yönelik bu zulümlere rağmen, genel eğilim 
ABD'nin işkence uygulamalarının boyun eğilmesi ve ka
bul edilmesi şeklinde olmaktadır. Söz konusu bu işken
celerin yapılması için resmi emir veren üst düzey yetki
lilerin savaş suçlarının meşrulaştınlması sorgulanma- 
maktadır. Savaş suçları em irleriyle ilgili "meşru görüş
ler" işkencelerin "meşrulaştırılmasmda" ve adaletin ye
niden tanımlanmasında kullanılmaktadır.

Savaş suçları, adalet sisteminin ve yasa uygulama
ları sürecinin sınırlarını yeniden tanımlanmalarına ola
nak sağlayacak şekilde otorite konumunda bulunan kişi
lerin içinde yer aldıkları makamla örtüşmektedir.

Bu durum, söz konusu otoritelere, aslında suçlu 
olanlar kendileri olmasına rağmen, "suçluların kim oldu
ğuna" karar verme yetkisi verm ektedir. Bir başka deyiş
le, ele aldığımız konu Devletin ve aralarında Adalet ku- 
rumunun da yer aldığı kimi resmi kurumlann suça alet 
edilmesidir.

Gerçekler tersine döndürülmüştür. Devlet propa
gandası danışmanlar, ABD Kongresi ve Ordu arasında 
sağlanan bir konsensüs üzerine bina edilmiştir. Bu kon
sensüs, tam anlamıyla yasal manipülasyon süreciyle, 
Adalet kurumu tarafından da onaylanmaktadır.

Medyanın neden olduğu yanlış haberler, işkencenin 
uygulanması, toplama kamplarının varlığı, "düşmanla
rın" olağandışı adli yargılanmaları. Adalet Konseyi’nin 
(OLC) onayı sonunda bir şekilde "belirli şartlar altında", 
"kabul edilebilir" ve "yasal" tanımı çerçevesinde Am e
rikan halkının zihnine dercedilmektedir.

Amerikan vatanını tehdit eden hayal mahsulü bir 
düşmanın varlığı söz konusu bu propaganda kampanya
sının tem el taşını oluşturm aktadır. Bu propaganda ABD 
vatandaşlarının "terörizm le savaşa" yandaş olmalarını 
sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda, insan haklan, de
mokrasi, özgürlükler vb. olguların savunulmasının meş
ru bir aracı olarak "teröristlere" yönelik işkencenin 
meşruiyetine destek veren bir yapının oluşmasına katkı 
sağlamaktadır.

Irkçılık ve Terör Karşıtı Yasalar

Bu arada, bütün bir Batı dünyasında, Müslümanlara yö
nelik bir ırkçılık dalgasının gemi azıya aldığı görülmekte
dir. Keyfi tutuklam alar ve Müslümanların bazı haklardan 
mahrum edilmeleri sıradan uygulamalar halini almıştır.

Pek çok Batı ülkesinde, Ülke Güvenliği için tehdit sı
nıflandırması içerisinde değerlendirilen, sözde 'yerli ra
dikal gruplar'm liderlerinin de içerisinde yer aldığı terö 

rist oldukları iddia edilen kişilerin tutuklanmalarına ola
nak tanıyan "terör karşıtı" yasalar yürürlüğe konmuştur.

Uluslararası kamuoyu, insan haklan ihlali bağla
mında "endişelerini dile getirm ekle", bununla tezat içe
rek şekilde, "terörizm le savaşın" meşruiyeti konusu da 
kabul etm iştir. Daha da ötesi, 9/11 saldırılarının gölge
sinde, önemli bir savaş karşıtı oluşum bir yandan 
ABD'nin öncülüğünde sürdürülen savaşı lanetlerken, 
aynı zamanda, "terörizm le savaşın" meşruiyetine des
tek vermeye devam etm ektedir.

Aslında, BM "terörizm le savaş" politikasını onayla
maktadır. BM, Barış Gücü kisvesi altında, kendi ilkeleri
ni ve Nuremberg savaş suçlan mahkemeleri kararlarını 
çiğnerken ABD'nin öncülüğündeki savaş koalisyonuyla 
işbirliği yapmaktadır.

Savaş Propagandası

Medyanın yanlış bilgilendirmesinin altında yatan temel 
hedef, kamuoyunun Amerika'nın "terörizm le savaş" po
litikasına destek vermesini sağlarken, ABD öncülüğün
deki savaşa kamuoyu desteği sağlamaktır. İnsanların 
terörist yaftasıyla keyfi olarak tutuklanmalarının da içe
risinde yer aldığı ırkçılık yanlısı uygulamalar savaş pro
pagandasının bir parçasını teşkil etm ektedir.

Savaş propagandasının ana hedeflerinden biri, "düş
man yaratm aktır". Savaş karşıtı oluşum giderek büyür
ken ve Bush yönetimi bu gelişmelerden kaygı duymaya 
başlamışken, sözde "dış düşmanın" varlığı ile ilgili şüp
helerden kurtulmak gerekiyor.

Söz konusu propaganda sadece gerçekleri ters yüz 
etm ekle kalmıyor, aynı zamanda, bu "dış düşmanın", ya
ni Usame bin Laden'in el-Kaide örgütünün nasıl üretild i
ği ve "Bir Numaralı Düşman" konumuna getirildiği konu
sundaki "kanıtları ortadan kaldırmaya" neden oluyor. 
Ulusal Güvenlik doktrini, Amerika'yı tehdit eden bir "dış 
düşman"ın varlığı üzerine oluşturulmuştur.

Savaş açmanın "adil bir sebebi" olarak gösterilen bu 
durum Bush yönetiminin Afganistan ve Irak'ı istilasının 
ve işgalinin meşruiyeti olarak ortaya konmaktadır, 

"Terörizmle savaş" ve "önleyici" kavramı, "kendini sa
vunma" hakkına dayandırılmaktadır, "Savaş açmak kabul 
edilebilir olduğunu" ifade etmek için jus ad bellum denir, 

Jus ad bellum, aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin ko
muta yapısı içerisinde bir konsensüs oluşturulmasına 
hizmet etm ektedir. Bu kavram, aynı zamanda, bir "ne
den uğruna" savaşan askeri birlikleri inandırmaya da 
yarar. Daha genel bir ifadeyle, modern versiyonu içeri
sinde Adil Savaş teorisi, bir savaş politikası için kamu
oyundan destek almak gerektiğinde, savaş propaganda
sının ve medyanın yaydığı yanlış bilgilendirmenin bir 
parçasını oluşturmaktadır.

2001 yılı Ekim ayında, Afganistan bombalanmaya 
başladığında ve daha sonra istila ve işgal gerçekleştiril
diğinde, sadece birkaç İlerici (Progressives) Yönetim'in  
"adil hedef" askeri doktrinine destek vermişti. "Kendini 
savunma" argümanı, ABD yönetiminin sadece "İslam 
terör ağını" desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda 
1995-96  yıllarında Taliban yönetiminin oluşumuna biz
zat katkı yaptığı gerçeğini göz ardı ederek, 11 Eylül sal
dırıları karşısında meşru bir olgu olarak benimsenmişti. 
Daha da ötesi, Afganistan'ın işgali 11 Eylül 2001 saldırı
larından çok önce plânlanmıştı.

11 Eylül saldırılarının ardından, Afganistan'ın illegal 
bir şekilde istila ve işgaline karşı oluşan savaş karşıtı
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hareket yalnız bırakıldı. Sendikalar, sivil toplum örgütle
ri medyanın yalanlarına ve hükümet propagandasına 
kandı. Hepsi, el-Kaide'nin ve Taliban'ın cezalandırılması 
konusunda ortak bir görüşte birleşti.

Medyanın yaydığı yanlış ve yanıltıcı haberler başarı
lı oldu. Kamuoyu, Afganistan işgalinin doğasını ve temel 
hedeflerini anlamada yanlış yönlendirildiler. El-Kaide ve 
ABD İstihbarat kurumlarının geçmişteki ilişkileri sanki 
olmamış kabul edilerek ve saldırılar konusunda en ufak 
bir delil dahi bulunmamışken, Usame bin Laden ve Tali
ban 11 Eylül saldırılarının tem el aktörü olarak lanse edil
di. Bu bağlamda, 11 Eylül saldırılarının anlaşılabilmesi sa
vaş karşıtı blokta yer almada önemli bir argüman olarak 
ortada durmaktadır.

"Terörizm le savaş" olgusu Amerika propagandası
nın ve medyanın yaydığı yanlış ve yanıltıcı haberlerin 
tem el yapı taşıdır. Mantık dışı bir şekilde, el-Kaide, 
ABD'ye karşı bir nükleer savaş gerçekleştirebilecek bir 
süper güç olarak tanımlandı.

"Terörizmle Savaş"

Terörizm le savaşın tam  bir fabrikasyon olduğuna dair 
yeterince bol kanıt vardır. El-Kaide, ABD'nin sponsorlu
ğunda kurulmuş bir "istihbarat birimidir". Suudi Arabis
tan kökenli Usame bin Laden, ABD dış politikasının bir 
ürünüdür, Sovyetler Birliği-Afganistan savaşı sırasında 
"ClA'nın himayesinde Rus istilacılara karşı" rol almıştır. 
Ancak, CIA, aynı zamanda, bu savaşın ardından, -Pakis
tan istihbarat servisini kullanmak suretiyle- Mücahitle
rin askeri eğitimi konusunda önemli bir rol icra etm iştir.

Afgan Cihadı'nı, bütün Müslüman ülkelerin Sovyet
ler Birliği'ne karşı küresel bir savaşına döndürme arzu
sundaki ClA'nın ve Pakistan 'ın  istihbarat Servisi 
(ISI)'nin aktif işbirliği sayesinde, kırk İslam ülkesinden 
gelen yaklaşık 3 5 .0 0 0  Müslüman savaşçı 1982 ve 1992 
yılları arasında devam eden Afganistan savaşına katıldı.' 
Daha on binlerce kişi Pakistan'daki medreselerde öğre
nim görmeye geldi. Nihayetinde, farklı ülkelerden gelen 
1 0 0 .0 0 0  Müslüman Afgan cihadı ile doğrudan temas 
kurmuş oldu. (Ahmed Rashid, The Tabilan:Exporting Ex
tremism, Foreign Affairs, Kasım-Aralık, 1999).

Hem Clinton hem de Bush yönetimleri, içerisinde 
ABD'nin askeri-istihbarat kurumlarının bir parçası ola
rak, Usame bin Laden'in de bulunduğu, sözde "Militan 
İslami Harekete" destek verm iştir. Usame bin Laden ve 
Clinton yönetimi arasındaki Bosna'da ve Kosovo'daki 
ilişkiler kongre kayıtlarında mevcuttur.

Şaşırtıcı bir şekilde, ABD yönetiminin gizlice Bos
na'da yürüttüğü askeri-istihbarat operasyonları Cum
huriyetçi Parti tarafından belgelenmiştir. Cumhuriyetçi 
Parti Grubunca 1997 yılında, Clinton yönetiminin, İslam 
dünyasının binlerce Mücahidin bölgeye getirilmesini 
sağlamak suretiyle "Bosna'yı bir militan İslamcı merkez 
haline dönüştürülmesine yardımcı olduğu" iddialarının 
da yer aldığı uzunca bir Kongre raporu yayınlanmıştır,

Clinton yönetiminin, İslâmî örgütler arasında silah 
tedariki bağlamında, bu yöndeki işbirlikleri arasında, 
ABD resmi makamlarının İran'dan getirilen füze sistem
lerinin denetlenmesi, Sudan kökenli sözde bir insani 
yardım teşkilatı olan Üçüncü Dünya Yardım Örgütü'nce 
(TWRA) Bosna'ya silah aktarımı gibi önemli irtibatlar 
bulunm aktadır, TW RA'in, İslam örgütleri arasında, 
(1993 yılında Dünya Ticaret Örgütü'nün bombalanma
sından sorumlu tutulan) Şeyh Ömer Abdel Rahman ve

çok sayıda militan grubu finanse ettiğine inanılan, var
lıklı bir Suudi ArabistanlI göçmen olan Usame bin La
den'in de aralarında bulunduğu bir takım kişilerle irti
batlı olduğu tahmin edilmektedir.

(Kongre Basın İlânı, Cumhuriyetçi Parti Komitesi 
(RPC), ABD Kongresi, Clinton, İran'ın Bosna'ya Silah 
Göndermesinin Bosna'yı Militan İslami Hareketin Mer- 
kezi'ne Dönüşmesine Onay Verdi, W ashington, 16 
0cak1997. Orijinal metin ABD Senato Cumhuriyetçi 
Parti Komitesi (Senatör Larry Craig).

Kontra-Terörizm

CIA, içerisinde Ebu Musab el-Zerkavi'nin liderliğini yap
tığı "Mezopotamya'daki el-Kaide"nin de bulunduğu ken
di terör örgütlerini yaratm ıştır. Aynı zamanda, CIA, ken
di yaratmış olduğu terör örgütleri bağlamında kendi te 
rör tehditlerini de yaratm aktadır. Bu durumda, söz ko
nusu bu terör örgütlerini "ortadan kaldırma" konusun
daki kontra terör programları için milyarlarca Dolar har
camıştır,

Kontra-terörizm  ve savaş propagandası birbiriyle iç 
içe olan bir meselidir. Bu propaganda araçları haber ağ
larında yanlış ve yanıltıcı haberleri beslemektedir. Terör 
tehditlerinin "gerçekmiş" gibi algılanmasmı sağlamak
tadır, Bundan amaç terör gruplarını "Am erika'nın düş
manları" olarak lanse etm ektir.

Bunun ardında yatan asıl gaye ise Amerika'nın terö
rizmle savaş politikasında kamuoyu desteğini artırmaktır,

"Terörizmle savaş" olgusu kamuoyu desteğine ihti
yaç duymaktadır. Terörizmle savaş, "var olan bir yanlışı 
ortadan kaldırmanın" ahlâki temelleri olarak yerine geti
rilmesi gereken "Adil bir Savaş" olarak sunulmaktadır.

Dış politika hedeflerine ulaşabilmek amacıyla, terö 
rizm konusundaki tüm argümanlar, kendilerinin sürekli 
bir terör tehdidi altında olduğuna inandırılmaları sure
tiyle kamuoyunun zihninde canlılığı muhafaza edilmeli
dir.

Propaganda kampanyası, terör örgütleri liderlerinin 
portrelerini sunmaktadır. Bir başka deyişle, "ilân" kam
panyalarından gaye "teröre bir yüz biçmekten" ibaret
tir.

İstihbarat Üretimi

Propaganda kampanyası, yoğun bir istihbarat üretimi 
ile desteklenmiştir.

Çelişkili Downing Street Anlaşması bağlamında or
taya atılan ithamlar ve sahte Nijer uranyum dosyası buz 
dağının sadece görünen yüzüdür.

Irak istilası ve işgali öncesinde ortaya konulan bel
geler dikkate alındığında, Colin Powell'm BM Güvenlik 
Konseyi'ndeki konuşması sadece bir hayal mahsulü ol
makla kalmamakta, aynı zamanda, bir öğrencinin inter
net sayfalarından istifade etm ek suretiyle, kopyala-ya- 
pıştır usulüyle ödev yapması gibi, Powell'm bu konuş
ması da açık bir intihalcilik örneğidir.

Colin Powell'm 5 Şubat 2 0 0 3  tarihinde BM'de yap
mış olduğu konuşmada değindiği ve İngiltere İstihbarat 
kaynaklarının raporlarına dayalı belge incelendiğinde, 
İngiliz yazarların birinci elden istihbarata ulaşmadıkları
nı ve bunun yerine söz konusu belgenin, kendi çalışma
ları ile üzerinde tahrifa tta  bulundukları akademik çalış
malara dayandığını ortaya koymaktadır.

Söz konusu bu dosyayı kaleme alanlar, Tony Blair'ın
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