
Emperyalist Tuzak: 
Yıkıcı Bağnazbklar 

-Umran 150.Sayıda-

Unıran'm 150.sayısı da elinize ulaştı, elhamdülillah. 

16 yılda 150 Umran. Dile kolay. Bu, Umran mutfağında 'helva' yapanlar için 

150 ayn ürün demek; rengiyle, kokusuyla, tadıyla ... Anaların diliyle söylersek 
150 doğum; sancısıyla, sevinciyle, göz aydınlığıyla ... Nesiller boyu sürecek uzun 
soluklu koşumuzda kat edilecek daha pek çok etap olduğunun farkındayız. Her 

sayıınızı çıkardığımızda, '1e-i:z::a ferağte fe'nsab; bir işi bitirdiğinde hemen ye
nisine sanl" (94/7) düsturu, hep heyecan verici muharrik güç ve inşirah kayna

ğımız oldu; hemen bir yenisinin hazırlığına koyulduk 

1991'de tek formalık AKV-Bülten'le başlayıp 1993'te Umran adını alarak 

uzun koşusuna bugüne kadar aynı çizgide ve aynı heyecanla devam eden bir 
dergirilik maratonu. Umran, bir toplumun temel değerlerinden neşet eden 'iç

tiınai hayat'. "Tarihi ve insanı bir bütün olarak ifade eden bir kelime. Bir toplu
muıı yaptıklarının ve meydana getirdiklerinin bütünü." Umran bir ağaç; kökü kül
tür, meyveleri ise medeniyet olan bir ağaç. Bir toplumun olumlu ve olumsuz 

tüm tarihini gerçekçi bir şekilde kuşatan bir süreklilik ve bütünlük. Olumsuz

lukl arı bir ders ve imtihan olirak gören bir anlayış; olumsuzluklardan iyilik ve 

güzellik üreten bir bakış ... 

Umran bu sayısında, olumsuzluklardan iyilikigüzellik üretmenin yeni bir 

imkanını araştırıyor: Geçmişte Müslümanlar arasında başgösteren mezhebi ve 

etnik farklılıkların bazen kavgaya dönüşmesi ve bundan şeytan ve taraftarları
nın azami ölçüde istifade etmesi, bugün üzerinde ciddiyeıle durulması gereken 

en acil meseleınizdir. ABD-İsrail-ingiltere şeytan üçlüsünün Irak'ta Şli-Sünni 

kavgasını körükleyerek tüm lslam alemini yangın yerine çevirmek istemesi kar
şısında ümmetin ortak akıl ve sağduyusunu harekete geçirerek birlikte hareket 

etmekten başka seçeneği yoktur. Bu bağlaında Atasoy Müftüoğlu, Abdurrahman 

Arslan, Ali Bulaç, Mesut Karaşahan ve Abu Dharr'ın yazılan ile ... , ümmetin bü

tün unsurlarına hasiret ve ferasetle davranarak bu sinsi planı geri püskürtmeyi 

öneriyor. 

Bu sayıınızda ayrıca, 28 Şubat'ın lO.yılını değerlendiren D.Mehınet Do
ğan'la Sibel Eraslan ve Nuran Yalçın'm yazıları; Saddam'ın idamını yorum layan 

Dilaver Demirağ ve Abbas Pirimoğlu'nun yazıları; Somali'deki gelişmeleri yo

rumlayan Mustafa Özcan ve .... yazılan ile Abdullah Yıldız ve Yusuf Arınağan'ın 

Gana-Nijerya izlenimleri; 150.sayısında Umran'ı değerlendiren Mustafa Aydın 
ve Mehmet Kar'ın yazıları yer alıyor. 

150.sayıınızdaki N.Chomsky ile Irak üzerine yapılan röportaj ile, editörü

muz Abdullah Yıldız'ın Ganah hareket adamı Dhoruba Mücahid bin Wahad'la 

yaptığı söyleşiyi kaçırmamanızı öneririz. 

Nice Umran'larda buluşmak duası ile. 

Umran Dergisi Abone Hatt1: 0212 621 33 02 abone@umran.org 
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Gündem

DÜŞMAN ÜRETMEKTEN 

VAZGEÇMELİYİZ
Hrant Dink Cinayeti Üzerine

Cevat Özkaya

U zunca bir aradan sonra 
Türkiye yine siyasi cina
yetleri konuşmaya başla

dı. Danıştay cinayetiyle tekrar 
yüzyüze geldiğimiz olayın İkinci
sini yasıyoruz bu günlerde. Türki
ye bir haftadan beri Agos gazete
si genel yayın yönetmeni Hrant 
Dink'in öldürülmesini konuşuyor.

Dink Türklüğü aşağıladığı id
dia edilen bir yazısından dolayı 
yargılanıp mahkum edilm işti. 
Mahkeme sürecinde her yargıla
ma günü adliye önünü gösteri ala
nına çeviren bir grubun ölçüsüz 
protestolarına muhatap oldu. Bu 
çok da adil olmayan yargılama ve 
provokatif gösteriler onu hiç hak 
etmediği bir biçimde kamuoyunun 
gündemine taşıdı ve adeta uygun 
bir provokasyon malzemesi'hali
ne getirdi.

Provokasyon kokan bir cina
yetle hayatı sonlandırıldı.

Siyasi cinayetlerin kasti kur
banı kendisi değildir, onun kimli
ğiyle temsil ettikleridir; bu çerçe
vede ölümle birlikte yaşanacak 
yeni gelişmeler ve bu gelişmelere 
ilişkin beklentilerdir. Dink cinaye
tiyle Türkiye gerçekten zor bir 
duruma sokulmuştur; kendi azın
lıkları ve farklı etnisiteleriyle bir 
arada yaşayamayan bir ülke ima
jını geliştirmek isteyenlerin eline

koz verilm iştir. Türkiye birlikte 
yaşama iradesini belirttiğ i her or
tamda bir Ermeni vatandaşa bile 
tahammül edilemediği suçlama
sıyla karşı karşıya gelecektir. Bu, 
ülke bütünlüğünü savunanlar acı
sından sıkıntılı bir durumdur.

Suç Sadece Olayın 
Faillerinde mi?

Faili yakalanan bu cinayet bir pro
vokasyon olsa dahi, Dink'i provo
katörlerin hedefi haline getirenle
rin hiç mi suçu yok? Son yıllarda 
Kıbrıs benzeri bazı meselelerimizi 
gündeme getirerek hukuk devleti 
arayışlarını engellemek isteyenle
rin hiç mi suçu yok? Ülkenin kur
tuluş savaşından bile daha karan
lık günlere gittiği safsatasını yay
gınlaştırarak, kastı bu olmasa da 
provokatif eylemlere zemin hazır
layan faal veya emekli görevlile
rin bunda hiç mi payı yok? Dink'in 
bir yazısından zorlama bir yorum
la Türk düşmanlığı çıkararak onu 
mahkum eden siyasallaşmış yar
gının bunda hiç mi rolü yok? Niha
yet düşünceyi suç kabul eden 301. 
maddenin değiştirilmesini engel
leyen siyasiler tamamen masum 
mu?

Artık bu ülke her vesileyle mil
letin değişik kesimlerine tehdit

lerde bulunan bir saldırgan azınlı
ğın tasallutundan kurtulmalıdır. 
Demokratik sistemin kuralları ge
reği yapılacak seçimlerin sonuçla
rını ülke için tehlike gören, cum
hurbaşkanlığı makamına kendi is
tekleri dışında birilerinin gelme 
ihtimalini tehlike olarak gören ve 
bu tehlikeyi(i) önlemek için her 
türlü çılgınlığı yapmaya hazır bu 
azınlığın tasallutu ülkeye çok pa
halıya mal olmaktadır. Ülkenin su
ni tehlikeler üretmeye değil, ger
çek tehlikelerle uğraşmaya ve 
yüzleşmeye ihtiyacı vardır. Her 
farklılığın tehlike olarak algılandı
ğı tektipleştirmeci yöntemin ge
çerli olmadığını anlamak gereki
yor. Homojenleştirici hakimiyet 
algısının dönemi geçmiştir. Zaten 
doğru da olmayan bu algının sona 
erişinden tedirginlik duymak yeri
ne farklılıkları bir arada yaşatan, 
hukukun üstünlüğünü esas alan 
bir yapılandırmayı gerçekleştir
mek için çaba harcamalıyız. Bu, 
tarihte yapabildiğimiz bir şeydi, 
bu gün de yapabiliriz, yapabilme
liyiz.

Bu ülke kendi medeniyetini di
riltip yeniden farklılıklarıyla yaşa
mayı öğrenmelidir. Bu ülke İttihat 
Terakki öncesi yani modern siya
set öncesi değerlerini yeniden 
keşfetmelidir. Tek ırk, tek dil, tek 
din temelinde homojen ulusal 
devletler fikrinin modern toplum- 
ları cinnet devletlerine dönüştür
meden önceki bir arada yaşama 
medeniyetini yeniden kurmak ge
rek.1

Dink'i Öldürenler 
Amacına Ulaştı mı?

Amaç onun hayatına kastetmek 
idiyse, evet ulaştılar. Ama onu öl
dürerek toplumsal bir kamplaş
mayı ve karışıklığı amaçlamışlar
sa kesinlikle ulaşamadılar. Dink'in
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cenazesi bu amaca ulaşı
lamadığının en açık gös
tergesi. Onbinleri bulan 
bir kalabalık en ufak bir 
taşkınlığa mahal verme
den sekiz kilometre yürü
dü; toplumun bütün ke
simlerini bir arada barın
dıran bu kalabalığın için
den kimse kimseye kimli
ğinden dolayı bir tecavüz
de bulunmadı. ı

Uğur Mumcu, Muam
mer Aksoy ve benzeri su
ikastların ardından oluşan 
saldırganlığın burada ol
mamasını umutla karşıla
mak gerekiyor, bu olgunlu
ğun başarılması önemlidir. Önü
müzdeki zaman içinde sadece ce
nazelerde değil, sosyal toplumsal 
hayatın her aşamasında aynı ol
gunluk gösterilerek güçlendiril
meli ve kırılgan olmaktan kurtarıl
malıdır.

Bu cenaze normal şartlarda 
milletin genelinin Ermenilere bir 
husumet içinde olmadığını gös
termesi açısından da önemliydi; 
özellikle tahrik edilmediği zaman, 
pekala her iki unsur da husumet 
duymadan bir arada yaşayabilir 
ve sorunlarını halledebilirler. Bu 
durumu da Ermenilerle ilişkileri 
normalleştirmek açısından geliş
tirilmesi gereken bir durum ola
rak algılamak gerekir.

Sonuç Olarak

1) Provokatif cinayetlerin önlene
bilmesi için güvenlik önlemlerinin 
yanında eylemi yapanların top
lumda oluşturmaya çalıştıkları or
tama vücut vermekten kaçınmak 
gerekir; 'bir solcu vurulmuştur, 
vuranlar mutlaka muhafazakar
lardır', veya ‘bir Hıristiyan vurul
muştur, vuranlar mutlaka Müslü- 
manlardır' kolaycılığının ağına 
düşmemek gerekir. Yani cinayeti 
bir siyaset aracı olarak kullanan 
canilere ve onları azmettirenlere 
yönelmesi gereken öfkenin, ku

_'C'c ■'" \ ■

tuplaşmayı artırıcı bir şekilde top
lumun bazı kesimlerine yönlendi
rilmesi cinayetin amacına hizmet 
etmekten öte bir anlam taşımaz.

2) Provokatif ortamın hazır
lanmasına imkan sağlayan tehlike 
algısı artık normalleşmelidir. Ülke 
elden gidiyor diyerek dinini önce- 
leyen insanları, başörtüyü, Kürtçe 
konuşanı, Rum'u, Ermeni'yi düş
man/tehdit olarak görmekten 
vazgeçilmelidir; ha bire düşman 
icat ederek m illet bütünlüğünün 
sağlanamayacağı aşikardır.

3) Bu cinayetin nihai azmetti
renleri bulunmalı ve hak ettikleri 
cezaya çarptırılmalıdır; eğer Uğur 
Mumcu, Muammer Aksoy, Necip 
Hablemitoğlu ve benzerlerinin ka
tilleri ve azmettirenleri bulunsay
dı bugünkü cinayetler işlenmeye- 
bilirdi.

4) Hadiseler karsısında ifrat 
ve tefrite dayalı tavırlar geliştir
mek bizi doğrulara ulaşmaktan 
alıkoyar. Bu cenazede atılan 'he
pimiz Ermeniyiz' sloganının neyi 
ifade etmek istediğini elbette an
lıyoruz ama bu toplumun her fer
dinin sloganın ifade ettiği ironiyi 
kavramasını bekleyemeyiz, ve 
böylesi bir sloganın milliyetçiliği 
tahrik etmek isteyenlerin eline 
ciddi bir koz verdiğinin de farkın
da olmalıyız.

5) Ermenilerle Türkler arasın

da tarihte ciddi sorunlar ya
şanmıştır; bu sıkıntıları ç ift ta
raflı olarak inkar etmek değil 
üçüncü tarafları devreden çı
kararak konuşmak durumun
dayız. Dink BBC’ye verdiği bir 
demeçte batılıları kastederek 
"geçmişte onların sayesinde 
bin yıldır bir arada yaşayan iki 
halkın ilişkileri tüketild i" di
yor. İşte tam da bu ilişkileri 
tüketenleri devreden çıkara
rak adil ve makul bir anlaşma- 

î nın yolunu bulmak zorunda
yız.

6) Özür dilemek kimseyi 
küçültmez, ama herkesin suç

lu olduğu bir ortamda bu tek 
tarafa has kılınırsa, bu doğru da 
olmaz, çözüme yönelik bir adım 
da olmaz. 1915 tek taraflı bir olay 
değil; Türkler de kendilerini kur
ban gibi hissediyor ve haklılar da. 
Hıristiyan güçler Osmanlı sınırla
rını küçülttükleri 1923'e kadarki 
dönemde yaşanan etnik temizlik
lerle ilgili hiç bir zaman özür dile
mediler. Amerikalı tarihçi Juctın 
Mc Charty, o dönemde tahminen 
beş milyon Müslümanın öldürül
düğünü söylüyor. "1915'te I.Dünya 
Savaşı en kanlı dönemine girmişti; 
Türkiye bir kez daha doğuda Rus
ya, batıda Britanya ve Fransa'nın 
saldırısına uğramıştı; Ermeni li
derliği alenen Türkiye'nin düş
manlarıyla birlik olarak Osmanlı 
karşıtı milisler oluşturdu ve Os
manlI topraklarında bir devlet 
kurmaya çalıştı.” 2

Neticede; suçlayıcı önyargıla
rı bir kenara bırakarak sorunları
mızı tartışabilmeliyiz. Ne diplo
matları öldürerek bir sonuca varı
labilir ne de bu ülkede yaşayan ve 
yaşamak isteyen insanların 'bir 
güvercinin ruh tedirginliği içinde' 
hayatlarına son vererek adil bir 
sonuca varılabilir. m

Notlar:
1 İhsan Dağı, 21 Ocak 2007, Zaman.

2 Hugh Pope, Radikal, The Dalys-
ta r ’dan.

Hrant Dink
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28 ŞUBAT: MAĞLUBİYET 

İDEOLOJİSİNİN SON İRTİCAİ 

Bir Dönüm Noktası

D. Mehmet Doğam*

B u ülkede demokrasi tarihi 
ile "normalleşme" tarihi 
paralel seyretmiştir. Tür

kiye'de demokrasi konusunda 
herkes bir şeyler biliyor ve söylü
yor. Fakat ''normalleşme” pek 
üzerinde durulmayan bir süreç 
olarak devam ediyor.

Peki "normalleşme" nedir?
Türkiye'nin yakın tarihinde 

inanç ve düşünce hürriyeti kağıt 
üzerinde vardı, uygulamada yok
tu, imkânsızdı. Tabiî ki hiç bir sis
tem insanların inanmasını ve dü
şünmesini önleyemez. Fakat 
inandığı gibi yaşamasını, düşün
düğünü yapmasını men edebilir.

Hatta yalnız bunları değil, inancı
nı ve düşüncesini açıklamasını 
yasaklayabilir. 1950'lere kadar 
Türkiye'de câri olan bu idi. O ta 
rihlerden beri normalleşme, in
sanların inançlarını ve düşünce
lerini açıklamak, inandığı gibi ya
şamak, düşündüğünü yapmak 
yönünde hayli uzun bir süreç ola
rak devam ediyor.

Normalleşme süreci, Türki
ye'de İslâm'ın kitleler tarafından 
benimsenmeye devam edildiği
nin ortaya konulması ile ilk işare
tin i verdi. 1950 seçim lerinde 
DP'nin CHP'ye karşı zaferinin bir 
çok açıklamasından en kapsayıcı

olanı budur. DP yönetimi, halkın 
bu tepkisine, sembolik bir anlam 
taşıyan ezanın gerçek sözleriyle 
okunmasını sağlayarak cevap 
verdi.

DP seçimi kazandıktan sonra 
bazı etkili kesimlerde şöyle düşü
nüldü: “ İktidarı -gerçekten- bu 
partiye vermeli m iyiz?" Bu dü
şünceye rağmen iktidar DP'ye 
geçti. Bu gerçek bir dönüm nok
tası idi.

Türkiye'de nasıl demokrasi 
süreci kesintilere uğradıysa, nor
malleşme süreci de kesintiye uğ
radı. 1960 darbesi demokrasiye 
ara verilmesi yanında normalleş
meye de ara verilmesi anlamına 
geliyordu. Darbeden sonra irtica 
yaygaraları ayyuka çıktı. İnanma 
ve düşünme hürriyeti ortadan 
kaldırıldı. İktidarın tekrar CHP 
zihniyetine mal edilmesi için ol
madık düzenlemeler yapıldı. Hat
ta, CHP iktidarı seçimle kazana
mazsa, hukukî-bürokratik kurum- 
ların onun zihniyetini devam e t
tirmesi için mevzuat düzenleme
leri yapıldı. 1960’dan sonra buna 
rağmen CHP ancak koalisyonla 
iktidara gelebildi. Bir süre sonra 
da halk tavrını koydu, Demokrat 
Parti'nin devamı olarak gördüğü 

Adalet Partisi’ni tek başı
na iktidara getirdi.

Normalleşme sürecinin 
tab iî bir neticesi olarak 
1970'lerde inanmakla yap
mak, düşünmekle uygula
mak arasındaki ilişkiler da
ha güçlendi. Fikir partileri 
ortaya çıktı. 1970 sonra
sında dinî imajlara yasla
nan MSP bir güç olarak 
Meclis'e girdi. Bu Cumhuri
yet tarihinin yeniden yo
rumlanmasını gerektire-
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cek bir gelişmeydi. CHP-MSP koalis
yonu "tarihsel yanılgı" yorumu üze
rine kuruldu. Bu koalisyon da yakın 
tarihin bir dönüm noktası idi.

1980 darbesinden sonra askerî 
yönetimin işaretlediği "devlet parti
si" değil de dört eğilimi temsil etmek 
iddiasındaki ANAP'ın seçimleri ka
zanması 1950'lerdeki tereddütü do
ğurdu. İktidar bu partiye verilmeli 
miydi? Turgut Özal'ın seçim sonrası 
köşke çıktığında nasıl asker kökenli 
cumhurbaşkanı Kenan Evren'i öpme 
hamlesi ile psikolojik bir adım attığı 
hâlâ hatırlardadır.

Türkiye 24 aralık 1995 seçimle
rinden sonra dinî eğilimlerini hayata 
geçirme düşüncesini ifade edenlerin 
oluşturduğu bir partinin en yüksek 
oranda rey aldığını gördü. Meclis'in 
iktidar- bölümü bu partinin milletve
killerine ayrıldı. Devleti kurmak iddi
asındaki parti ise diğer kapı tarafın
dan yer almak zorunda kaldı. Niha
yet Cumhurbaşkanı Demirel’in, çe
şitli hükümet a lternatifleri denendik
ten sonra, belli kesimlerin ve bazı ile
tişim  araçlarının "hükümet kurma 
yetkisi bu partiye verilmeli mi” te- 
reddütünü uyandırma çabalarına 
rağmen görevi Refah Partisi lideri 
Necmeddin Erbakan'a (mecburen) 
vermesi noktayı koydu. Bu demokra
si tarihi açısından da, normalleşme 
süreci yönünden de tam bir dönüm 
noktasıydı. Bu görevlendirme ile 
Türkiye'de çatışmacı yaklaşımlar ye
rine uzlaşmacı eğilimlerin güç ka
zandığı intibaı uyandı.

ideoloji mi Devlet mi?

Türkiye, 1980'lerde Turgut Özal'ın 
hamleleriyle 1990'larda, demokratik 
sisteme geçiş günlerindeki gibi bir 
dönüm noktasına gelmişti. Sistem 
daha fazla geciktirilmeyecek bir kar
şılaşmaya doğru gidiyordu. Bu karşı
laşmanın önemli tarafı, Türkiye'nin 
kendini yeniden tanımlamasının halk

iradesi konusu hâline gelmesi idi. 
Türkiye ideolojisini daha önce halka 
onaylatarak seçmemişti, seçemezdi 
de. Ancak onu değiştirmek şimdi bir 
halk iradesi konusu idi. Geniş kitleler 
Türkiye'nin halkıyla tarihiyle, inanç 
ve değerleriyle ve nihayet kendisiyle 
barışmasının altına imza atabilirdi...

Türkiye'nin sarsıntıya yol açma
dan kitle desteği ile dönüşümü, çok 
zengin bir tecrübenin, en önemlisi 
dindarların engin sabırlarının, ülkele
rini sevmelerinin sonucudur.

Bu noktada sorulabilecek "ide
oloji mi, devlet mi?" sorusuna kitle
ler "ideoloji”  cevabını vermezlerse 
hiç kimsenin (ve ülkenin) kaybı olma
yacaktır!

28 Şubat 1997 sinsi müdahalesi 
esas olarak, bu hususlarda düşünme 
ve karar verme süreçlerini kilitlemek 
için yapılmış gibidir. Düşünerek, or
tak aklı devreye sokarak Türkiye'nin 
geleceğini belirlemek yerine, düşün
meden, ortak aklı devreden çıkara
rak karar vermek bazı kesimlerin 
varlık siyasetine dönüşmüştür. Bu 
yüzden 28 Şubat Türkiye'nin geliş
me trendini tersine çevirmiş, durak
lama ve gerileme bütün kesimlerde 
bu arada İktisadî ve sosyal alanlarda 
da hissedilmiştir. Fakat en âcil hisse
dildiği kesim, ekonomi olduğundan 
öncelikle ekonomik çöküşün sorum
luluğundan kurtulmak için siyasî sis
temin demokratik işleyişe dönmesi 
zarureti ortaya çıkmıştır. Bu dönüş, 
Türkiye'de 28 Şubat iktidarının yerle 
bir olmasına yol açmıştır. Son seçim
de (2002) hiç bir 28 Şubat bulaşığı 
olan parti halktan kâfi rey alamamış
tır. Siyasi iktidar değişikliğinin 28 
Şubatın İktisadî yaralarını sarmasına 
zarureten müsade edilmesine rağ
men, diğer alanlarda, bilhassa rejim 
hassasiyeti çerçevesi içinde görülen 
kesimlerde iy ileş tiric i, sağaltıcı 
adımlar atılmasına karşı çok çetin bir 
baskı oluşturulmuştur. m
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Gündem

28 ŞUBAT:

ON YIL ÖNCE ON YIL SONRA

Sibel Eraslan*

2 8 Şubat 1997'de, büyük 
oğlum beş yaşıhdaydı. Bu
gün aradan 10 yıl geçtik

ten sonra, onu artık kucağımda 
taşıdığım günler çok geride kal
dı... Onlara çok şey hissettirme- 
meye çalıştık. O günlere dair ha
fızalarında kalan bazı geceler, 
apar topar büyükannelerine yap
mak zorunda kaldığımız ani gidiş
lerdir sanırım. Bir de her kapı ça
lındığında onlara öğrettiğim gibi 
hızla antreye kaçmaları -bu bir 
oyundu ve ismi yabancı'ydı-, ka
pıyı asla kimseye açmamaları...

Kapıları ve perdeleri indirdiği
miz o günler... Barikatlar, pan
zerler ve hepsi de birer Robo- 
cop'u andıran uzun boylu polis
ler, bindiğim uçaklardan bütün 
yolcuların huzurunda tekrar geri 
indirilerek geçirdiğim onur kırıcı 
üst aramaları, kimlik kontrolleri, 
ben toparlamaya çalıştıkça sav
rulan ve saçılan çantalarım... 
Kendimi hep uzun ve güçlü bulu
rum oysa. Yanıp sönen tepe lam
balarıyla; peronları, hava liman
larını kesen sivil görevliler ve 
hayret, kollarıma girip tuttukları 
zaman, havada bir kağıttan hey
kel gibi götürülüşüm. Hepimiz

için sinir törpüsüne dönüşen gö
zaltılar, ihbar var deyip bir müd
det tuttuktan sonra, özür dileyip 
salıvermeler... Çay kahve a lır 
mıydınız? Hayır b ir an evvel evi
me gitmek istiyorum...

Ev'in imha edildiği bir süreçtir 
28 Şubat. Her birimiz camdan bi
rer fanusta oturup, deşifre edil
miş hayatlarımız içinde, her an 
kontrole açık bir durumdaydık. 
28 Şubat, toplumsal bir otopsi 
deneyimi gibiydi. Otopside üç 
boşluk açılır: Kafasında ne var, 
kalbinde ve karnında ne taşıyor? 
İnsanları açıp, kafalarını, kalpleri
ni ve karınlarını yeniden yazmak, 
insanları yeniden üretmek, onları 
adeta klonlayarak itaatkar birer 
nesneye dönüştürmenin öyküsü
dür 28 Şubat... Düşünüyorum da 
en çok özür dilemeyi öğretmiş 
bana ve arkadaşlarıma... Özür d i
lerim , böyle olduğum için özür d i
lerim...

Ardından hayatımda kayıtlı 
olduğum tek parti olan Refah 
Partisi'nin, seçimlerden birincilik
le çıkmasının akabinde, paldır kül
dür ve yasadışı bir şekilde kapa
tılması. At nalı büyüklüğünde ga
zete manşetleri: "TOPYEKUM

SAVAŞ"... Kiminle? Sadece Re
fah Partisi ile değil, inançlı ve ye
rel değerleri haiz, herkesle, Ana
dolu ile... Cumhuriyet Savcısı'nın 
kamuoyuna gizli olarak hazırlan
ması ve görülmesi gerekirliği ka
nunla ifade edilmiş hazırlık soruş
turmasını, basın toplantısı ile 
adeta bir şov şeklinde deklare e t
tiğ i günler. "Metastaz yapmış 
ur'lar". Kim? Bizler, yani halk... 
Böylesine siyah ve kirli günlerdi 
on yıl kadar önce yaşadıklarımız...

"Birinci Tehlike" adı verilen 
inançlı kesimlerin topyekun sin
dirilm esi operasyonuydu bu. 
"Balans ayarı" diyordu komutan
lar, oysa düpedüz el koymaydı 
bunun adı. Savcılar ve hakimler 
hazırolda brifing alıyorlardı. Ülke 
hepten hazırol! Mankenlerin ma
yo defilesine çıkarken, lO.yıl mar
şı ve Atatürk resimleriyle pod
yumlarda eserek, çağdaş kadınlık 
dersini verdiği trajikom ik görün
tüler...

"Bu kadına haddini bildirin"
emriyle önce Meclis’ten, ardın
dan vatandaşlıktan atılan arka
daşım Merve Kavakçı. Ve önleri
ne panzer dayalı Liseler, Lise
ler... Küçükköy İmam Hatip Lise
sinde  derse girmek isteyen öğ
rencilere yollanan keskin nişan
cılar, Bursa'da okul kapılarına ku
rulan barikatlar, göz yaşartıcı 
bombalar arasında hayat bilgisi 
dersleri...

Bakan Meral Akşener'i, daha 
fazla ileri giderse yağlı kazığa 
oturtmakla tehdit eden pervasız 
komutan... Bunun üzerine Ba- 
kan'ın İstanbul Çarşamba sem
tinde başlattığı sarık avı operas
yonları. Sokakta dolaşan sivil in
sanlara yönelik takipler.

Batı Çalışma Grubu adı veri
len yasadışı teşekkül ile, yorgan
cıdan marketçiye, kebapçıdan su
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tesisatçısına kadar fişlenen her
kes... Hepimiz. Sanki George Or- 
vvell'in romanındaki "Büyük Bira
derim amansız takibi altınday
dık, hepimiz, herkes. Evinde biblo 
bulunur mu? Kolonya kullanıyor 
mu? Karısını dansa götürüyor 
mu? Daha neler neler, ama hep
sini yaşadık işte...

Sanki siyah, simsiyah bir bul
dozer geçiyordu üzerimizden. 12 
bin memurun işine son verildi. 30 
bin civarında dava açıldı 2002'ye 
kadar örtü yasağı bağlamında. 
3500 civarında llse-üniversite 
öğrencisi, ülkeyi terk etmek zo
runda kaldı, okullarına devam 
edemedikleri için...

Bu arada bankaların içi bo
şaltıldı, organize bir şekilde sis
temli olarak ekonomi çökertildi. 
Borç, zavallı halkın üzerine bindi
rildi. Topyekun savaş ilan edil
miş, metastaz yapmış u r’ ların 
üzerine. Yani bize... Evler göçtü, 
ocaklar söndü, işsiz babalar cad
de ortasında kendini asmaya 
başladı. Uyuşturucu ve beyaz ka
dın tacirleri, yeraltından yerin 
üstüne çıktı.

28 Şubat, açık bir halk düş
manlığıdır.

Yazdığı bir yazıdan dolayı, si
vil olduğu halde Askeri Mahke
mede yargılanıp, Askeri Ceza- 
evi'ne yollanan gazeteci Yaşar 
Kaplan’ın usturaya vurulmuş sıfır 
numara saçları ve ardından onun 
yokluğunda, onun sütununda 
AKİT gazetesinde yazmaya baş
layışım. Sonra gazetemin de ka
patılışı, ardından VAKİT... Düşü
nüyorum da onlar hep kapamış, 
biz yeniden açmışız, partileri, 
dernekleri, vakıfları, okulları, li
seleri, üniversiteleri, gazeteleri 
kapattılar, Başbakanları, Bakan
ları astılar... Hayatları karart
maktır tüm bildikleri...

Şu anda liseye, üniversiteye 
giden kardeşlerimiz elbette bu
günleri yaşamadılar. Bizler onla

ra hiçbir şey hissettirmemeye 
çalıştık. Hiç hissettirmedik hüz
nümüzü çocuklara. Bir de bu ka
dar acıdan sonra bir değişim mo
dası peyda ettik. Her istibdad dö
neminden sonra ortaya çıkan içe 
kapanma ve bireyselleşme sos
yolojisini doğrularcasına; daha 
fazla, daha moda ve daha pahalı 
olanı tüketerek unutmaya çalış
tık. Her yenik sınıfın kendine gü- 
venemeyiş alameti olan, kimliğini 
yok etme ve reddi miras yarış
masına girdik. Galipler gibi yer 
içer, galipler gibi giyinir, biner, 
harcar isek, bir daha 28 Şubat 
şeklinde davranamaz bize kimse 
diyorduk. Oysa 1000 yıl süreceği 
söylenen karanlık sürecin henüz 
ilk 10 yıllık deneyiminde, önce 
kendimizdi vazgeçtiğimiz... Eski 
arkadaşlarımızdan, çorapla gez
diğimiz evlerimizden, beyaz tül
bent takan eşimizden, sağ eli
mizdeki gümüş yüzüğümüzden, 
namazımızdan, orucumuzdan

Refahyol Hükümetl’nin 

İçişleri Bakanı Meral Akşener

korkar, utanır olduk...
Başımıza gelenlerin çocukla

rımızın da başlarına gelmemesi 
için, yeni yüzler, yeni maskeler, 
yeni kelimelerle konuştuk onlar
la... Sekülerleşme tam da bu de
ğil miydi zaten? Yarısı dünyaya, 
diğer yarısı Allah'a ait olduğunu 
söylediğiniz şey, zaten o ilk an
dan itibaren Allah'ı sınırlamış ve 
dışlamış olmuyor mu? Tıpkı mu- 
tantlar gibi, yarısı makine diğer 
yarısı insan... Reklamlar kuşağın
daki sahte cennetler içinde bü
yüttüğümüz çocuklarımız, bu ya
zıdan pek bir şey anlamayacaklar 
elbet! Biz onları o kadar çok sev
dik ki, format atarak tüm arşivini 
sıfırladığımız pürüzsüz bir kom- 
püter sayfasına dönüştürdük.

10 yıl sonra 28 Şubat, takvim
den kopartılan bir yapraktan iba
ret. 28 Şubat: Karakış, Zemheri, 
Öküzdüşüren, Filizkıran Fırtınası, 
Balık Burcu, postal sesi, tank pa
leti, postmodern darbe... m

Her istibdad döneminden sonra ortaya çıkan içe kapanma ve bireyselleşme 
sosyolojisini doğrularcasına; daha fazla, daha moda ve daha pahalı olanı tü
keterek unutmaya çalıştık. Her yenik sınıfın kendine güvenemeyiş alameti 
olan, kimliğini yok etme ve reddi miras yarışmasına girdik. Galipler gibi yer 
içer, galipler gibi giyinir, biner, harcar isek, bir daha 28 Şubat şeklinde dav
ranamaz bize kimse diyorduk. Oysa 1000 yıl süreceği söylenen karanlık süre
cin henüz ilk 10 yıllık deneyiminde, önce kendimizdi vazgeçtiğimiz...
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Gündem

İRTİCA FOBİSİ

Nuraîi Yalçm

S SCB'nin dağılması ve Soğuk 
Savaş döneminin sona er
mesi üzerine, o ana kadar 

komünizm ile mücadele içinde 
olan küresel sermaye ve küresel 
aktörler eski düşmanın etkinliği
nin sona ermesiyle kendilerine ye
ni bir düşman belirlemekte gecik
mediler.

Yeni düşman, Huntington'ın 
Medeniyetler Çatışması diye orta
ya koyduğu ve fikir adamlarının 
çerçevelerini ve uygulanma yön
temlerini akademik bir tez gibi şe
killendirdikleri, İslam ve Batı me
deniyeti arasında öngörülen savaş 
çerçevesinde İslam’a terör yafta
sını yapıştırma şeklinde görün
mektedir. Dünyanın, özellikle Müs
lüman dünyanın doğal zenginlikle
rini gasp etmek isteyen küresel 
aktörler ve işbirlikçileri bunu sah
te barış ve özgürlük sloganlarıyla 
gerçekleştiriyorlar.

Ülkemizde gündeme sürekli 
ısıtılarak getirilen irtica  söylem
leri de dünyadaki etkin güçlerin 
söylemleriyle paralellik arz edi
yor. Ne var ki bizdeki irtica yay
garaları, içerdeki siyasi egemen
liği devam ettirmek için bir araç 
olarak kullanılıyor. Günah keçisi
ne dönüştürülen Müslümanların 
yaşam alanlarını daraltmaya, si
yasi ve ekonomik etkinliklerini 
sınırlamaya yönelik bu çabalar, 
özellikle 28 Şubat sürecinde in
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san hakları ve hukuk gibi değerle
ri tamamen gözardı etti.

irtica kavramı II. Meşrutiyet
ten önce Arapça anlamı ile 'geri 
dönmek’ olan ’Ra-Ce-a' kökünden 
türemiş olup sıkıntı ve musibet 
anlarında 'Cenab-ı Hakk'a ve haki
kate rücu etme/dönme’ yani Al
lah'a sığınmayı ifade ediyordu. 31 
Mart 1325/1909'dan sonra ise ir t i
ca ve mürteci kelimeleri dini anla
mından koparılarak, Türkçe Söz
lüklerde 'Geri dönme, eskiyi iste
me, toplumu bulunduğu durumdan 
geriye götürme, eskimiş inanışla
ra bağlı kalan kimselerin geriye 
dönmek istemeleri' şeklinde tarif 
edilmeye başlandı. Sultan Abdül- 
hamit’ i geri isteyenler mürteci 
olarak adlandırıldı; Abdülhamit’ in 
tahttan indirilmesiyle hakimiyeti 
ele geçiren İttihatçılar inkılap ve 
terakki kavramları arkasına sığı
narak kendi egemenliklerini tehdit 
etme ihtimali olan her hareketi ir

tica, herkesi de mürteci olarak 
suçladılar.

Günümüzde irtica devletin de
mokratik düzenini kökten değiş
tirmek için her şeyi göze alan 'te 
röris t' kavramıyla özdeşleştiril- 
miştir. Ve irtica suçlamaları, ha
kim güçlerce varlıklarını ve çıkar
larını sürdürebilmek için muhalif
leri sindirmek amacıyla toplum 
üzerinde psikolojik bir baskı unsu
ru olarak halen kullanılmaktadır.

İnsanların Allah'ın emir ve ya
saklarına gönülden boyun eğmek 
suretiyle barış ve adalet içinde bir 
sistemde yaşamalarını öngören 
İslâm'a dil uzatanlar acaba ceha
letlerinin farkındalar mı?

Müslümanlar tarih boyunca, 
çağları ve mekanları aşan kutlu 
mesajla bağlantılarını sağlıklı kur
dukları ve onun ilkeleri ışığında 
yürüdükleri sürece hep yaşadıkla
rı çağın ilerisinde olmuşlardır. Bu
günün müslümanları da zihinsel ve 
ahlaki olarak batılılarla kıyaslana
mayacak oranda çağın/zamanın 
ilerisindedirler.

Ülkemizdeki aktörler; ‘camba
za bak!'misali 'irtica geliyor!'diy
erek insanlarımızı ülkenin asıl 
gündeminden uzaklaştırmayı he
deflemektedirler. Böylece, ekono
mik ve siyasi hegemonyalarını de
vam ettirmek istemektedirler.

Sadece belli odakların çıkarla
rını gözeten bu menfi çabalar, ne 
yazık ki, çözülmeyi bekleyen yüz
lerce problemin çözümü hususun
da adım atılmasını geciktirmiş, ül
keler sıralamasında dünyada dok
san İkinci sıralarda bulunmamıza 
yol açmıştır.

Son yıllarda, seçimlerde orta
ya konan milli irade bu toplum mü
hendisliği oyunlarını milletimizin 
yutmadığını açıkça göstermekte
dir.

Halkımızın akıl ve iman ışığın
daki sağduyusu yarınlar için en 
büyük umut kaynağımızdır.



Gündem

MÜSTEHCEN EFENDİ 

DOYUMSUZ GÖZ 

Saddam’ın İdamı Üzerine

Dilaver Demirağ

D ilimizde çok güzel bir de
yim vardır; aç gözlü, bunu 
müteakip gözünü toprak 

doyursun denir. Her ne kadar bu
radaki göz bir benzetme de olsa 
bu deyim bakışın, görmenin şeh
vetine, doyumsuzluğuna farkın- 
dalık içermeyen bir göndermedir. 
Hiç kuşkusuz toprağın bilgeliği, 
vizyoner kültürü, bakışın hego- 
monik varoluşunu, hayatımızın 
görselliğin istilası altına alınma
sını ve bakışın tahakkümer bir bi
çim almasını bilmez, o bir tü r ko
lektif belleğin çağlar ötesinden 
seslenen ferasetidir daha çok. 
Ama sonuç ne olursa olsun gö
zün şehvetini, asla doyamayacak 
bir hegemonya arzusunu ortaya 
koyması açısından halk bilgeliği 
denen şeyin ne kadar önemli o l
duğunu gösterir bize.

Gözün hayatımızın merkezine 
oturuşuna yönelik bir çözümle
me ile başlama nedenim Sad- 
dam'ın ölümünün Internet denen, 
artık ele geçirilmiş, kodlanmış 
mekanda dolaşıma girmesi olgu
sunun, tam da 'aç gözlülük' ifa 
desinin dolayımsız doğrudan an
lamı ile olan bağlantısı, bu sözün 
söz konusu vakaya deyim yerin
de ise cuk oturması olmuştur.

Sanırım Rasim Özdenören'in 
o nefis üslubu ile ya da sözü bir 
simyasal imbikten geçirip sadra 
şifa bir iksire dönüştürmesi işle
mi ile yazdığı makaleyi hariç bı
rakacak olursak, (mahremiyetin 
yok oluşu üzerine Senet’ten bile 
güçlü bir serzeniş ve protesto ol
ması bakımından değerine paha 
biçilemeyecek bir makale olmuş
tur bu) Saddam'ın ölümünün ar
dından yazılan makalelerin çok 
azının bu olgunun pornografik bir 
hadise olmasına değinmeleri ve o

yazıların da biri hariç olgunun 
asıl olarak göz ve gözün tahak
kümer yapısı ile olan ilişkisine 
değinmeyip, daha çok meseleyi 
Saddam sonrası Irak’ın akıbetine 
odaklamaları, bizde entelektüel 
denen kişinin ne denli eksik kaldı
ğını da göstermesi bakımından 
manidardır. Burada aydın vb sı
fatlar ile taçlandırılan okur yazar 
kesiminin özellikle de medya de
nilen mevkutelerde kalem oyna
tanlarının, yönünü topluma değil 
devlete dönmesi tüm çıplaklığı 
ile ortaya çıkmıştır. Devlet aklı
nın kulluğuna soyunan aydın için 
toplumun, toplumsal hayatımızı 
sarıp sarmalayan olguların hiçbir 
değeri yoktur, onlar için iktidar 
oyunu her şeyden daha çok de
ğer taşır.

Her neyse konuyu fazla uzat
madan sözümüzü söyleyelim. 
Hayatın görselleştirilmesi nokta
sında artık öyle bir noktaya ge
lindi ki, görüntünün teşhirciliği 
ve müstehcenliği öyle bir aşma
ya vardı ki artık, ölümde mahre
miyetini kaybederek görselleşti
rildi. Cerrahi savaşlardan cerrahi 
idamlara vardık. Ölümün tekin-

sizliğ i, soğukluğu, yabansılığı 
ama bir o kadar da hayatın dostu 
oluşu ve onun bize bir sırrı ima 
edişindeki bilgeliği görüntünün 
hayatı ele geçirmesi ile sona er
di. Artık ölüm de naklen seyredi
len bir şey halini aldı aslında ve 
artık öğretmen değil evcil bir vi
rüs o. Yani ölüm de "şeyleştiril- 
di", "nesneleştirild i" ve yabancı
laştı. Şeyleşme insanın insan ol
ma vasfını yitirerek kendi yarat
tığı nesnelerden biri haline gel
mesidir. Ölümün görselleştiril
mesi sadece bundan ibaret değil
dir. Baudrillard'ın sözünü ettiği 
" imkansız Takas"ın1 gerçekleş
mesi, bunun sonucunda doğanın 
doğallığını kaybederek tümden 
sentetikleşmesidir de. Dahası ar
tık dünyanın elimizin altında olan 
bir seyirlik nesne olmasıdır. Ama 
dünyayı nesneleştiren insan ken
di hazin sonunu hazırlayarak, 
kendisinin de bir nesne, bir eşya 
haline gelmesini engelleyemez. 
Bu gösterinin ölümcül zaferidir.

Saddam'ın videosunun Inter
net denilen sanal kara delik ta ra
fından ele geçirilmesinin ve ora
da müstehcen2 bir biçimde teş
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hir edilmesinin sonucu buna gös
terilen ilgi, bu görme açlığı da 
kendi içinde bir çelişkidir. Akla 
Stjephan Mestroviç'in “ Uygar 
Barbarlık" kavramını getiriyor. 
Hem barbar yani zalim, hem de 
uygar. Bu ikisi ilk başta b irbirleri
ni nakzeder çünkü uygar olmak 
barbarlıktan kopuş, İbn Hal
dun'un saptaması ile asabiyetin 
yumuşaması, davranışların sa
vaşçılığını yitirm esidir. Bu an
lamda uygarlık şiddeti dışlayan, 
onsuz yaşamayı amaçlayan bir 
süreçtir ama tam da şiddet ve 
ölüm bastırıldığı, insanlar arasın
daki şiddet yok olduğu için şiddet 
uygar toplumlarda ipini kopara
rak gemi azıya almıştır. Dahası 
uygar iki yüzlülük kendini bu du
rumda da ortaya koyar, biyofilik 
olma iddiasındaki uygarlık, kur
ban bayramında kesilen kurban
ların çocuklarca seyredilmesini 
sapkınca bulurken, yaşlı ve rehin 
bir adamın ipteki çırpınışını müt
hiş bir zevkle seyredebilmekte
dir. Bu iki yüzlülüğün çifte stan
dardın şahikasıdır aslında.

Tabi bunun nedenini uygar 
yaşamın tüketimci yapısı ile duy
gular üzerinde -yine Mestroviç'e 
atfen "duygu ötesi"leşme- nar
koz etkisi yaratışıdır. Diğer yan

dan zamanın ilga edildiği bir boş
luk içinde sıkılan bu insanlar için 
bir uyarıcı gerekmektedir. İşte 
bu görsel şehvete yol açan da bu 
uyaranın yokluğudur.

Bir başka neden ise ölümün 
bastırılması, yasaklanan, bastırı
lan her şey gibi ölüm de müthiş 
bir merak uyandırmakta. Ölüm 
hayatımızdan sürgün edilip get- 
tolaştırıldıkça, hem en çok korku
lan, münasebetsiz ve hatta müs
tehcen (ayıp anlamında) bulunan 
ve dışlanan, ama aynı zamanda 
da en çok ilgi çeken yine Baudril- 
lard'ın deyimi ile kitle denen şeyi 
mıknatıslayan, onu büyüleyen bir 
şeydir. Tüm bunlardan yola çıka
rak Saddamın ölümü uygar-bar- 
barlar için bir tü r vecd hali, bir 
büyü etkisi yaratm ıştır. Tüm 
bunlar Batı Uygarlığı denen şeyin 
insanı ne hale soktuğunun, insanı 
insan olma vasfından soyduğu
nun bir göstergesidir.

Mazlumun Zulmü ya da Bir 
Zulüm Aracı Olarak iktidar

Tarih, bugüne dek batılı siyasal 
düşünceler içinde hiçbirini Anar
şizm kadar doğru çıkarmamıştır. 
Muhtemelen Bakunin yaşasaydı 
Dünün mazlumlarının bugün İk ti

dar olma fırsatı ellerine geçince 
nasıl da iktidarı mantığna teslim 
olduklarını görüp kendinin İktida
ra sahip olunması hakkında ne 
denli doğru düşündüğünü.. O Ba
kunin ki, iktidarın kendi rasyona- 
litesi olduğundan hareketle şunu 
demişti: “ En ateşli devrimciyi 
alın, ona mutlak iktidar verin, bir 
yıl içinde Çar'dan daha beter ola
caktır". Saddam'ı ipe çekerken 
bunun aslında ABD'yi sevindirdi
ğini göremeyenler "her mazlu
mun gözünde bir zalim o turur" 
sözünü haklı çıkarmışlardır.

Devlet iktidarı doğası gereği 
hükmetmeyi arzulayan bir meka
nizmadır; dolayısıyla, ona sahip 
olanlar her zaman onun karakte
rine bürünmeye, mazlumken za
lim olmaya mahkumdur. Bu ko
nuda biri seküler diğeri metafizik 
düzlemde iki anlayış birbirine ya
kın şeyler söylerler. Batının ha
şarı, asi çocuğu Anarşizm ile Do
ğunun Hikmet Yurdu İslam Sufili- 
ği. Anarşizm İktidarın hiçbir za
man ele geçirilemeyeceğini çün
kü İktidarın kendi doğasındaki 
kötülüğün onun yegane gerçeği 
olduğunu savunur, "iktidar, çe
şitli aygıtlarını kullanarak istik
rarlı bir biçimde anlattığı ve ka
bul ettirdiği doğrularla kendisini 
ayakta tutar. Oluşturduğu ya da 
kullanmayı uygun bulduğu bazı 
doğru kategorilerini bazen birey
lerin tek tek, bazen cemaatlerin 
kabul etmesini sağlayarak kendi
sini süreklileştirir. Eğitim, aske
riye, cezalandırma sistemi, çalış
ma hayatı, medya ve daha akla 
gelebilecek pek çok aygıtla kabul 
ettirilen veya zaten benimsen
miş olanın yeniden üretildiği bu 
doğrular iktidarın ayakta kalması 
için önemlidir. Doğrular zaman 
içinde değişebilir ama bunun ka
bullenilmesini sağlamak için işle
tilen yöntemler, her halükârda
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Ancak nereden bakarsak bakalım Müstehcen Efendi ABD'nin ölüm 
pornosu ve bu pornonun "tecavüzcü coşkunları" rolüne f it  olup, asıl 
efendiye uygun hizmet vermekten öteye gitmeyen, dahası bu porno- 
yu dolaşıma sokan görsel fahişelerin, alçaklığın kara deliği haline 
gelen internet "zamparalığı" unutulmadı. Mazlumun gözüne oturan 
zalim olarak hiç kimse mevcut iktidar ve onların partnerleri kadar 
küçülmediler ne yazık.

iktidarın daha güçlenmesine ya
radığı takdirde kullanılır, iktida
rın bu doğruların kabul edilmesi 
üzerine kendi sürekliliğini sağla
ması, onun bu doğrular üzerine 
kurulduğu anlamına gelmez. Ve 
zaten öyle de değildir. İktidar 
doğrularla değil, o doğruları ka
bul e ttireb ilm e  düzeneğiyle 
ayakta durur. İktidarın temeli, 
doğrular değil, iktidar uygulama
sının kendisidir. Bu nedenle, ik ti
darın 'doğru’su olmaz; iktidar, 
doğruyu üretme, kabul ettirme 
süreci, uygulaması ve yeteneği
dir. Normun içeriği değil, kendisi 
iktidarı ele verir; bugün normal 
olarak addedilenler yarın değişe
bilir, normalin varlığıdır esas 
olan."3 Sufizm ise Dünya kavra
mında karşılığını bulan ve temeli 
nefs olan bir olguya dikkat çeker. 
Hükmetme arzusu, kudret isteği 
aslında Nefsin Rablık, İlahlık tas
lamasıdır. Bu yüzden insanların 
yasaları ile hükmedilen her top
rakta kan ve gözyaşı, adaletsiz
likler eksilmez. Çünkü insan do
ğası gereği nâkıs, kararsız, değiş
ken bir varlıktır. Herkes için or
tak bir iyiyi tasarlayamaz, çünkü 
nefs-i emareye sahip bir varlık 
olarak İnsan herkesin iyiliğini bi
lemez. Kur’an'ın ifadesi ile "İnsan 
zayıftır". Mutlak iyiyi bilecek bir 
aynel yakin mertebesini "keşf" 
etmemiş olanlar için iyi, ortak iyi 
bile olsa, bu göreli bir iyi olarak 
kalmaktan kurtulamaz, dolaysıy- 
la her zaman iyi’nin kötü’ye dö
nüştüğü bir fazlalık, bir "lanetli 
pay"4 olacaktır. Bu nedenle te 
melinde insan olan her iktidar ka
çınılmaz olarak adaletsizliklere 
yol açar, Hakkın tecelli etmesine 
olanak tanıyamaz. (Bu konuyu 
ileriki sayılarda daha geniş bir 
düzeyde ele alacağımdan kısa 
geçiyorum.)

Irak’ta da bu gerçek bir kez

daha tekrarlanmakta, nefsin elin
de iktidar peşinde koşan tüm et
nik siyasal gruplar "ortak iy i” yi 
birlikte, ortak bir irade ile ara
mak, oluşturmak için çabalamak 
yerine, kendi imtiyazlarının kendi 
ayrıcalıklarının peşinde koşmak
ta, bu nedenle de zulme yol aç- 
maktalar.

Tabi tüm bu erk alanlarının 
tam üstünde Küresel Faşist ABD 
iktidarı tüm zulmü, tüm bozgun
culuğu, tüm kan dökücülüğü ile 
varolmakta, iktidara  tevessül 
ederek adaleti ortadan kaldıran
ların azm ettiric is i konumunda 
yer almaktadır. Oysa, bu grupla
rın tümü bir araya gelip, ortak 
iradeleri ile kendi hayatları hak
kında kararı kendilerinin verebi
lecekleri gerçek bir doğrudan de
mokrasiyi tesis etseler ve fırsat
çılık yapıp ABD'ye yanaşacak 
yerde ona karşı direnseler, halk
ların kardeşliğine dayanan ve

Müslümanca bir varoluşun imkan 
alanını açacak gerçek bir özgür
lüğü hayata geçirmiş olacaklardı. 
ABD denen sefih devlet de bu or
tak irade karşısında istenmediği
ni çok daha net bir biçimde idrak 
edecek ve eninde sonunda çekip 
gidecekti.

Ancak Şiiler ve Kürtler Baas 
rejimi ve Saddam iktidarının çö
küşünü gerçek manada bir Irak’ın 
kuruluşu olarak görmek yerine, 
dışlandıkları iktidara sahip olma 
fırsatı olarak gördükleri ve 
ABD'yi de bu amaçlarına ulaşma
da bir basamak gibi algıladıkla
rından, ister istemez bir payla
şım savaşının ortasına düşerek iç 
savaşın tetikleyicileri oldular. O 
zaman adalet fırsatı yerini zulme 
bıraktı. Bugün ABD'nin ortağı 
olanlar yani mevcut iktidar yapı
lanması yeni bir diktatoryanın 
kurucusu konumuna geldiler; 
böylece kurucu iktidar5 olmak
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y e r i
ne Irak rejimini bir 

istisna haline6 mahkum ettiler.
"K ibir ve her durumda ik ti

darda olmak isteğiydi onun önce
likleri. Saddam Hüseyin'in kendi
sini her şeyin üzerinde yarı tanrı
sal bir göz olarak gördüğünü, en 
azından bir Nabukadnezar olarak 
tahayyül ettiğ in i söylemek abar
tılı olmaz. İnsana ait olan korku
nun, tereddüdün, pişmanlığın, 
acının gölgesi, ölüm anında dahi 
yüzünden geçmeyen Saddam'ın 
ölümle kurduğu ilişki, onun ik ti
darı döneminde yaptıklarını açık
lıyor aslında."7 diyor Bejan Ma- 
tu r Saddam için. Bu satırlar Sad- 
dam'ın ölümünden çok önce, Irak 
için şerefli bir direniş ve adil, kar
deşçe yaşanan, bir ülke yerine ik 
tidar uğruna ABD'nin yanaşması 
olmayı tercih eden kukla unsur- 
larca şekillenen yeni iktidarın sı
fatı oldu.

Bu noktada bana aşırı gittiğimi, 
Saddam'ın Halepçe’nin mimarı

olduğu ve tüm ür
kütücülüğüne rağmen 

adaletin yerini bulduğunu, 
Saddam'ın Şii ve Kürt çoğunluk 
üzerinde dış güçlerce bir azınlık 
olarak hükmetmesi için memur 
edildiğini söyleyenler olacaktır. 
Onlara Alev Alatlı'nın Zaman ga
zetesinde seri halde yayınlanan 
metnine atfen "H atırla" diyece
ğim ve Irak'ta ilk kimyasal silahın 
İngilizler tarafından kullanıldığı
nı, İngiliz işgaline daha o yıllarda 
başkaldıran Kürt ve Arapların 
safdışı edilebilm eleri için Sir 
Winston Churchill'in zehirli gaz 
kullanımını onayladığını: "E tkili 
bir dehşet yaratmak için... ilkel 
aşiretlere karşı zehirli gaz kulla
nımına şiddetle taraftarım ." de
diğini hatırlatmak durumunda
yım. Dahası Felluce'nin fosfor 
dumanları hâlâ tü tüyor ve Fellu- 
ce'de bir halk ölümlerin en kor
kuncuna mahkum edilirken ne 
yazık ki Iraktaki herkesten ortak 
bir ses, ortak bir direniş ruhu 
yükselmedi -tıpkı Halepçe'de 
ölen Kürtler için kimsenin dikta
töre tek bir söz söylememeleri

gibi- anımsatmak durumunda
yım.

Saddam'ı savunacak değilim 
elbette. O halkının demir yum
rukla yöneten kötü ve zalim bir 
diktatördü sonu da pek çok dik- 
tatörünkinde olduğu gibi acı oldu 
elbette. Hiç şüphesiz o gerçek
ten halkı tarafından cezalandırıl- 
saydı, Sömürge Valilerince değil 
halkı tarafından yargılansa ve ta 
rım alanlarında boğaz tokluğuna 
çalıştırılarak halkına yaptığı ezi
yetlerden dolayı bin kere pişman 
olsaydı ve şimdiki gibi ona kahra
man olma hakkı tanınmasaydı, 
hiçbir vicdan adaletin yerine gel
diği konusunda en ufak bir kuş
kuya kapılmayacaktı.

Ama o Duceyli'de Amerikan 
silahları ile ölen Şiilerin asıl cani
sinin Amerika olduğunun ortaya 
çıkmaması için yok edildi. Üstelik 
de her insanın içinin acımasına 
neden olacak bir kinle. Dahası 
onunla birlikte ondan kalan izler 
de tüyler ürpertecek biçimde si
lindi, kendisi ile birlikte idama 
mahkum olan Barzan El-Tikrıti ve 
Avad Ahmed El-Bender'de idam 
edildi, hatta öyle ki idamlarda ol
mayan bir şey olarak Tıkritinin 
kafası koptu. Gerçi medya bu kez 
bu korkunç sahneleri vermeye
rek Saddam'ın ardından kendile
rini asan çocukların sorumlulu
ğunu daha fazla üstlenmek iste
medi. Görsel Fahişe Youtoube'de 
“ Göz"ün aç şehvetine sunulmadı 
vahşi görüntüler.

Ancak nereden bakarsak ba
kalım Müstehcen Efendi ABD'nin 
ölüm pornosu ve bu pornonun 
"tecavüzcü coşkunlan" rolüne fit 
olup, asıl efendiye uygun hizmet 
vermekten öteye gitmeyen, da
hası bu pornoyu dolaşıma sokan 
görsel fahişelerin, alçaklığın kara 
deliği haline gelen in ternet 
"zamparalığı" unutulmadı. Maz
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lumun gözüne oturan zalim ola
rak hiç kimse mevcut iktidar ve 
onların partnerleri kadar küçül
mediler ne yazık. Efendilerine 
ayak paspası olmakta beis gör
meyen bu iktidar köleleri, kanla
rıyla direniş destanı yazan ger
çek yiğitlere karşı savaşıyorlar 
ve efendisinin pis kanı akmasın 
diyerek ona kiralık askerlik yapı
yorlar.

Nitekim Bağdat'ta Hem Sadr'ı 
silahsızlandırmak, hem de 
ABD'ye karşı yıllardır kendi can
larını siper ederek direnen Sünni 
gerillaya karşı çarpışmak üzere 
Kürt bölükler satranç tahtasının 
piyonları olarak sahneye sürülü
yorlar.

Evrenselin Şiddeti ya da Homo 
Sacer Olarak Saddam ve Kötülük

İdam pornografisin ardından bir 
çok insan hakları örgütü idamın 
kötülüklerinden, idamın hukuk dı
şı, adaletsiz ve intikam alıcı yö
nünden söz ettiler. Tabi, hukuk 
tartışmalarının komedisi ve ada
letin hukukun ötesinde yer alan 
konumu, bu anlamda bir biyo-ik- 
tidar biçimi olarak hukukun gizil, 
sembolik şiddeti, bundaki iki yüz
lülük, ayrı bir konu ama konunun 
asıl tartışılması gereken, hukuk 
olgusunun egemen karşısındaki 
konumu. Yani istisna  ve istisna
im  kurala dönüşmesidir.

İstisna kavramı daha önceki 
yazılarımda da değindiğim bir 
kavram. Egemenin hukuk karşı
sındaki konumunu da ele alan bir 
konu. İstisna hali tam da batılı si
yaset biçiminin kendi içindeki ç if
te standardını ortaya koyar. Bu 
yönetim tarzı bir yandan ege
menlik öncesi olarak hukukun dı
şındadır, diğer yandan da huku
kun içindedir. Kavramın mucidi 
olan Cari Schmitt istisna olgusu

nu şöyle tanımlıyor: "egemen 
normalde geçerli olan yasal em
rin dışında kalır, ancak anayasa
nın askıya alınması kararından 
sorumlu olduğundan, aynı za
manda yasal düzene tabi kalır".8

Egemen, kurucu iktidar ola
rak hukuku ortaya çıkarandır, bu 
bakımdan hukukun dışındadır, di
ğer yandan edimleri hukukla ta 
nımlanmış ve sınırlanmıştır, bu 
bakımdan da hukukun dışındadır, 
o yüzden o hukuk ötesidir. İstis
na hali de egemene benzeyen bir 
ara konuma işaret eder, olağa
nüstü bir olgu olarak normal za
manda geçerli olan hakları bir sü
reliğine askıya alır; bu onun hu
kuk dişiliğidir, ancak bunu meclis 
vb hukuki kurumlardan aldığı 
yetki ile yapar; bu da onun huku
kun içinde olmasıdır. İstisna ho
mo sacer\e birlikte iş gören bir 
kavramdır. Homo sacer de tıpkı 
istisna gibi bir ara bölgedir. 
Agamben'in bio-iktidarın simgesi 
olarak Roma hukukundan aldığı 
homo sacer yani kutsal insan, bir 
ara bölge varlığı olarak müphem, 
çelişik bir konuma işaret eder. 
Çünkü homo sacer bir kurbandır 
ve kutsaldır ama öte yandan kut
sal kurbanlara özgü bir yücelmiş- 
liğe, saygıya ve dokunulmazlığa 
da sahip değildir. Dahası homo 
sacer sunu anlamında bir kurban 
da değildir, bu anlamda kurban 
edilemez, ama öldürülebilir ve öl
dürüldüğü için de yasalar onu öl
dürene ceza vermezler. Böylece 
homo sacer hem kutsal yasanın 
inayetinden yoksundur, hem de 
beşeri hukuk olarak kanunların 
koruması altında değildir. Bu ko
num idam olgusunu da idam 
mahkumlarının konumu içinde en 
uygun tanımlamadır. O tam bir 
ara bölgedir, hukuken askıda bir 
konumdadır. Homo sacer içleye- 
rek dışlama denilen istisna hali

nin de nesnesidir aynı zamanda.
"Aslında insan hakları doğal 

çıplak yaşamın ulus-devletin, po
litik hukuksal düzenine kazınma
sının ilk şeklidir."9 insan hakları 
devletin vatandaşlık haklarının 
kapsadığı alandaki yurttaşı belir
ler. Oysa homo sacer bu haklar
dan soyulmuş bir kişidir, o istis
nanın bir egemenlik göstergesi
dir. Bu anlamda Irak istisnanın 
norm haline getirildiği bir yer 
olarak batılı insan haklarının ge
çerliliğini yitirm iş olduğu bir yer
dir. Saddam da idamı ile bir homo 
sacer olm uştur. Böyle olduğu 
için ve istisnayı saptayan asıl 
egemen de büyük efendi olarak 
ABD olduğundan, Saddam insani 
olan her şeyden soyularak şey- 
tanlaştırıldı ve ABD egemenliği
ne kurban edildi, öyle ki normal 
hukuk geçerli olsa Bush'un 650 
bin İraklının ölümünden sorumlu 
kişi olarak Saddam'la aynı suçtan 
defalarca idam edilmesi gerekir
di. Ama zorun İstisna hali içinde 
Saddam ara bölge insanı olarak, 
daha önce faydalandığı korum
dan yararlanamayarak hamisi 
batı tarafından imha edilerek 
oyun dışına sürüldü. Gerçi iktidar 
sahibi olduğu dönemlerde muha
liflere karşı da o benzer bir ko
numdaydı.

Bu olgu bizi kötülük olgusuna 
götürür çünkü homo sacerin ko
numunu belirleyen öğelerden biri 
de onun suçluluğu, kötülüğüdür. 
Saddam’ın durumundaki kötülük 
olgusu onun günah keçiliği ile ya
kından bağlantılı görülebilir. O 
küresel sistem in egemenliğini 
sürdürmesi için seçilen bir günah 
keçisiydi. Saddam İsrail açısın
dan tehlikeli, ABD açısından da 
bölgesel egemenliği bakımından 
tehditkar bulunduğu için ortadan 
kaldırıldı. "Pazarlık edilebilir bir 
ötekiliğe dahil olmayı reddeden
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kökten "ö tek i" varlığı sistem açı
sından tahammül edilemez bir ni
telik kazanır ve öteki yok edilme
si gereken bir kötülük olarak su
nulur."10 Bu anlamda Saddam da 
artık oyuna dahil olmayı redde
dip, pazarlık dışı kalınca saf bir 
kötülük olarak cisim leştirildi. Da
hası Kristeva'nın benliği tehdit 
eden, dayanılmaz olan ötekilik 
simgesi olarak "iğrenç"11 bir nite
lik de kazandı.

Hasılı kelam Saddam bize sö
mürgeci niyetler taşıyan küresel 
sistemin nasıl kıyıcılaştığını, da
hası nasıl ahlakdışılaştığını gös
teren bir ayna işlevi gördü. Ama 
daha önemlisi İslam karşısında 
duyulan ırkçı nefretin, şarkın ya
ni kökten ö te k inin simgesi ola
rak küresel sistemin asıl n iyeti
nin kim ve ne olduğunu da gös
terdi. Batının narsist benliğinin 
yansıdığı bir ayna olan Saddam 
sıkıştığında bir zamanlar bastır
dığı İslam silahına sarıldı ama bu 
onun sonunu hazırlayan unsur
lardan biri oldu çünkü batılı efen
diler için İktidar oyununda "İslam 
kartını" sahaya sürmek bir bom
banın pimini çekmekti. Bu anlaş
malara uymamaktı. Çünkü Sad
dam ve diğer Baasçıların, vazife
si İslam unsurunu baskı altında 
tutmak, laik bir düzen kurup, 
efendilerine hizmette kusur et
memekti bu madunların artık ma
dun olma haline son vermek an
lamına geleceğinden artık yok 
edilmesi gerekliydi.

K im ileri soruyor: Saddam 
sonrası Irak ne olacak diye. Sad
dam sonrası Irak işgal sonrası 
Irak'tan farklı olmayacak. Bush 
Maliki'yi bir kalemde harcayarak 
ne denli güvenilmez olduğunu 
gösterdi. Böylece yakında Irak'ın 
ABD için cehennemin kapılarını 
ardına kadar açacağını da gös
termiş oldu. Çünkü çok yönlü

denklemde bugüne dek efendile
rine hizm ette kusur etmeyen 
Kürtler Bağdat'a sürülüp gerilla
nın karşısına dikildiği gün, 
ABD'nin Kaos İmparatorluğu ola
rak sahaya sürecek son piyonu 
olduklarını daha iyi anlayacaklar. 
Böylece şu an birbirlerine kırdırı- 
lanlar bu işin asıl sorumlusuna 
yönelecekler.

Çünkü açık ki ne Sünniler, ne 
Sadr'cı Şiiler, ne de şu an ziyade
siyle ABD'nin koltuğuna sığınarak 
Irak'ın hatta bölgenin İsrail'i rolü 
oynayan Kürtler, ABD'nin askeri 
olmaktan uzun erimli olarak hoş
nut olacaklar. Bu işin kendilerinin 
kırılmasına yol açarken ABD'nin 
petrolle beslendiğini, ABD büyür
ken kendilerinin küçüldüğünü 
fark edecekler. Ve sonunda 
Irak'ın tek birliğinin topyekun d i
renişten  geçtiğini anlayacaklar. 
İşte o zaman ABD ve İsrail için 
kanlı bir gün batımının vakti gel
miş olacak. Bush dünya sistemin 
dibine kibrit suyu ekerek bu sis
tem için tıkaç haline geldi. İsrail 
bu sistem için bir sorun haline dö
nüşecek ve sistemin ayaklarına 
dolandığından sonunda sistem 
onu da belli bir yere getirecek, el
bette zincirleri efendisinin elinde 
olan bir çoban köpeği olarak tu 
tulmaya devam edilecek ve bölge 
halkının başına yeri geldiğinde 
bela olarak salınmak üzere.

Ama asıl olarak bu gidişle 
coğrafyayı infaz eden küreselleş
me İslam eli ile Ortadoğu'da can 
verecek. O yüzden Ferhat Ken- 
te l’in deyimi ile "direnişin yeni 
d ilin i"  oluşturanlara çiçek ver
menin, bu meçhul savaşçıların 
anısına saygı göstermenin zama
nıdır. Onlar dünya halklarının se
lameti için kendilerini kurban edi
yorlar, onların kanları özgürlü
ğün meşalesini tutuşturuyor, a

Notlar
1 'İmkansız Takas'; bu kavram la Ba-

udrilla rd  insanın dünyayı tüm üyle  
yapaylaştırm asını, doğanın doğal 
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ve bakışa sunulması b ir teşh ir ey
lemi olduğu kadar, teşh ir ey lem i
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kapsar.

3 A li Çağrı Mutlu (2005 )
4  B ata llle ’ye a it olan bu kavram Pot-

lach olarak adlandırılan karşılıklı 
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kullanılır.
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ketle  Tahakküm Erki o larak İk t i
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s ık ıyöne tim  b iç im i anlam ında 
İta lyan S iyaset Felsefecisi G ior
gio Agamben tara fından ku llan ıl
m ıştır. Agamben bununla demok
ra tik  değil d ik ta to rya l b ir re jim i 
ve bu re jim in  hukuku askıya a l
masını kasteder.

7 Bejan Matur, Zaman
8 A ktaran Agamben (2 0 0 6 )
9 Agamben (2005:115)
10 Çabuklu (2006:129)
11 Ju lia  Kristeva tara fından kullanılan

bu ps ikana litik  benzetm e de ab- 
je c t yani iğrenç, k irlilik le  alakalı 
değ ild ir aslında varolan düzene, 
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Gündem

A BD tarafından işgal edilen 
Irak'ın devrik lideri Sad- 
dam Hüseyin asılarak 

idam edildi. Bir zamanların kud
retli diktatörünün, maruz bırakıl
dığı yargılanma komedisinden tu 
tun da asılma şeklinin insanlık dı- 
şılığına, infazın bayrama gelen za
manlamasındaki aşağılama amacı
na, hatta infaz esnasında cellâtla
rının sözlü tacizleriyle Irak’ta kış
kırtılmak istenen mezhep savaşı
na kadar pek çok şey söylendi ve 
yazıldı. Bundan sonra da bu ve 
benzeri haklı yorumlar söylenme
ye ve yazılmaya devam edecektir. 
Ama ben burada olaya değişik bir 
açıdan yaklaşarak yaşananlardan 
bir ders çıkarmayı deneyeceğim. 
Önce Allah'ın Resulünden nakledi
len bir hadisi hatırlayalım:

"Her kim ki bir zalime zulmün
de yardım ederse Allah o zalimi 
yardım edenin başına musallat 
eder."

İmam Humeyni’nin önderliğin
de İran'da gerçekleştirilen İslam 
Devriminden Amerika hiç hazzet- 
memişti. Zira bu durum bölgedeki 
çıkarlarına ters düşmekle kalmı
yor, bir süper güce rağmen bazı 
şeylerin yapılabilirliğini göstere
rek dünyaya 'kötü örnek’ oluyor
du. Yarın bir benzerine veya farklı 
mahiyette de olsa nihayetinde 
kendisine kafa tutmaya kalkışan 
ülkelere rastlanabilirdi. İran bu 
nedenlerle muhakkak cezalandırıl
malı ve devrim akamete uğratıl- 
malıydı. Amerika zulmünü icra 
edecek yollar ararken yardımına 
Saddam koştu. İran'a harp İlan 
ederek yıllarca sürecek ve yüz 
binlerce Müslüman’ın ölümü ile 
neticelenecek olan bir maceraya 
girişti. Batılı değerler ve batının 
menfaati uğruna verilen bu savaş
ta Irak yalnız bırakılmadı. Onun 
zulmüne yardım eden bölge ülke-

BAŞKA BİR AÇIDAN 

SADDAM’IN İDAMI

Abbas Primoğlu

lerinin içerisinde en hararetli des
tekçisi Kuveyt'ti. Yüzölçümü kü
çük ama petrol geliri nedeniyle 
hayli zengin olan bu ülke Irak’a 
destek konusunda hiçbir finansal 
fedakârlıktan kaçınmadı.

Sonunda savaş bitti. İran dev
rimi belki yok edilememişti ama 
İslam coğrafyası bir kez daha ha
rap olmuş, kaynakları heba edil
miş ve insanları bir hiç uğruna öl
müştü. Bu zulüm sarmalında Irak 
Amerikanın yardımcısı olurken 
Kuveyt de Irak’ın zulmüne yardım 
etmişti.

Bir sabah baktık ki Irak Ku
veyt'i işgal etmiş; başka bir deyiş
le kendisine yardımcı olan ülkenin 
başına musallat olmuştu. Trajedi 
bununla da bitmedi. Daha sonra

yine baktık ki Amerika ile Sad- 
dam'ın arası açılmıştı. İran'a karşı 
savaşırken kahraman olan Sad
dam birden bire gözden düşmüş 
ve Amerika tarafından "terörist” 
olarak nitelenir olmuştu. Nihaye
tinde Saddam zalime olan yardı
mının neticesini iki körfez harekâ
tı sonunda tahtını kaybederek 
asılmak suretiyle almıştı. Hülasayı 
kelam, Kuveyt'in başına Irak'ın 
musallat olduğu gibi Irak’ın başına 
da Amerika musallat olmuştu.

Bugün de değişen bir şey yok
tur. Müstekbirler yeni zulümlerin
de kendilerine ortaklar aramakta
dırlar. Hamas’a karşı El Fetih’i si
lahlandırarak İsrail’in zulmüne 
yardımcı olanların veya muhtemel 
İran harekâtında Amerika'ya des
tek çıkmak için küçük hesap pe
şinde koşanların ileride başlarına 
gelecekleri iyi düşünmeleri gerek
mektedir. Türkiye bu hususta Ce
zayir'e zulmeden Fransa'nın ya
nında olmaklığın karşılığını Fran
sa’nın Ermeni soykırımı yasası ile 
aldığı deneyimini de unutmamalı
dır.

Tarihin yasaları var mıdır soru
su üzerine varsın tarih felsefecile
ri tartışadursun. Yaşadığımız 
olaylar bizlere tarihten ders alın
masını ve dikkatli olunmasını tem
bih etmektedir. Aksi halde tarih 
tekerrür edecektir. q
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IRAK: DÜN, BUGÜN ve YARIN 

Noam Chomsky ile Söyleşi

Konuşan: Michael Albert
Türkçesi: Zeynep S. Paşalı

1- Amerika Irak'ı neden işgal 
etti? (Ve Scovvcroft gibi siyasi 
elitlerin önemli kesimi neden bu
na itiraz ettiler?) Amerika'nın 
Irak'ta kalmak için ne gibi gerek
çeleri vardı?

Resmî sebep, Bush'un, Po- 
well'ın ve diğerlerinin dedikleri 
sebeptir: Saddam, Kitle İmha Si
lahlarını geliştirmeye son vere
cek mi? Resmî Başkanlık Direkti
fi, asıl amacın, "Irak'a ait kitle 
imha silahlarını, sevkıyat imkân
larını ve ortak programları orta
dan kaldırmak, Irak'ın, kontrol 
edilmekten kaçmasına mâni ol
mak ve bölgede daha tehlikeli bir 
tehdit haline gelmesini engelle
mek için bağımsız bir Irak" oldu
ğunu ifade ediyor. Parlamento
nun işgale verdiği desteğin te 
melinde yatan buydu. Direktif, 
"Irak'ın uluslararası terörizm le 
bağlantılarını kesme" ve saire 
maksadıyla devam ediyordu. Ba
ğımsızlık hakkında, benzer du
rumlarda söylenen standart bir
kaç lâf da ilave edilmişti. Bu söy
lemler, sağduyulu kişiler tarafın
dan manasız bulunarak reddedil
mişti. Ancak bu gibi söylemler,

ihtiyaç duyulduğunda su yüzüne 
çıkarılmak için, sistem tarafından 
el altında tutuluyordu.

Bu yegâne soru yanlış şekilde 
cevaplandığında ve uluslararası 
terörizm iddialarını tekrarlamak 
utanç verici hale geldiğinde, ( her 
ne kadar Cheney ve birkaçı için 
olmasa da) hedef, demokrasi 
desteği olarak değiştirildi. Medya 
ve gazetelerle birlikte, aydınların 
neredeyse hepsi, dünyaya hürri
yet ve demokrasi getirmek ama
cıyla, Bush'un Mesih misyonunu 
üstlendiğini ve bunun tarihteki 
en soylu savaş olduğunu söyle
mek için hemen sıraya girdiler. 
Çok az sayıda Iraklı bu durumu 
kabul e tti: Bağdat'ta yapılan bir 
ankette, bu soylu görüş'e katılma 
oranının %1 olduğu VVashing- 
ton'da açıklandı. Buna karşılık, 
Batıda, iddiayı çürüten yığınla 
delil olması bir şey ifade etm iyor
du; görevin sebebi, sevgili Lide
rimizin açıkladığı gibiydi. Yayım
lanmış olan o utanç verici kaydı 
gözden geçirdim ve bu lâfların 
anlamsız olan tekrarlarını topla
mayı bıraktım.

İşgalin asıl sebebi, şüphesiz

ki, Irak'ın dünyanın ikinci en bü
yük ve çok ucuza işletilebilen 
petrol rezervlerine sahip olma
sıydı. Aynı zamanda, Irak, altmış 
yıl önce Amerika Dışişleri Bakan- 
lığı'nın, "stra te jik gücün büyük 
kaynağı" olarak tanımladığı, dün
yanın ana hidrokarbon kaynakla
rının da tam kalbinde yer alıyor
du. Mesele Irak'a girmek değil, 
orayı kontrol altında tutm aktı (ve 
de enerji şirketleri için kâr idi). 
Bu kaynaklara hükmetmek, Ame
rika'ya, endüstriyel rakiplerine 
karşı "kritik  kaldıraç" görevi ve
recekti. Zbigniew Brzezinski'nin 
ifadesiyle, bu da, George Ken- 
nan'ın, lider bir planlamacıyken, 
böyle bir kontrolün Amerika'ya, 
diğerleri üzerinde "veto gücü" 
vereceğini kabul eden görüşünü 
yansıtmaktadır. Dick Cheney, 
enerji kaynakları üzerindeki 
kontrolün, gözdağı ve şanta j 
araçları sağladığını gözlemlemiş
tir- diğerlerinin elindeyken, öyle
dir de. Biz, bu düşünceleri benim
semeyecek kadar saf ve soylu
yuz. Gerçekten dürüst insanlar 
da bizim gibi düşünür ya da daha 
doğrusu, meseleyi, konuşmaya 
gerek olmayacak kadar açık bul
duklarından, susmakla yetinirler.

Önde gelen dış politika gaze
telerindeki makalelere, Amerikan 
Bilim ve Sanat Akademisi'nin ya
yınına ve diğer yayınlara rağmen, 
Irak'ı işgal planları, ABD’deki 
seçkin sınıf tarafından benzeri 
görülmemiş bir şekilde kınanı
yordu. Duyarlı analistler, teşeb
büsün, Amerika'nın menfaatleri 
için büyük risk taşıdığını görebili
yorlardı. İşgalin yol açacağı fela
ket, herkesin en kötü beklentile
rinin bile ötesinde olup, bu konu
daki küresel muhalefet çok kuv
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vetliydi ve ABD için bu durumun 
muhtemel bedeli de gayet açıktı. 
En güçlü savaş yandaşlarını, geç
mişte gayet açıkça söyledikleri 
şeyleri inkâr etmeye çalışırken 
seyretmek eğlenceli oluyor. The 
American Conservative'in Ocak 
2007 sayısında, ılımlı muhafaza
kâr ente lektüe lle rin  (Ledeen, 
Krauthammer ve diğerleri) "ya- 
lancılık” larına dair yerinde bir 
eleştiri var. Lâkin, sadece onlar 
yalancı değiller.

Amerika’nın Irak’ta kalma ge
rekçelerine gelince, bu konuda 
sadece yıllardır yazdıklarımı tek
rarlayabilirim. Kısmen demokra
tik, bağımsız bir Irak, Amerikan 
planlamacılar için bir felaket ola
bilirdi. Şii bir çoğunlukla, İran ile 
iyi gitmekte olan ilişkiler, bu doğ
rultuda devam edecekti. Suudi 
Arabistan'da, sınırın hemen öte
sindeki Şii nüfusa yapılan zulme, 
Amerika destek veriyor. Irak'ta 
bağımsızlığa doğru atılan her 
adım, insan hakları ve özerklik 
alanındaki eylemleri körüklüyor 
ve bu Suudi petrolünün yoğun 
olarak bulunduğu yerde baş gös
teriyor. Bağımsız bir Irak, dünya
daki hidrokarbon kaynaklarının 
büyük çoğunluğuna hâkim ve 
Amerika'dan bağımsız olan Şii it 
tifakında bir gevşemeye sebep 
olabilir. Bu da, İkinci Dünya Sava- 
şı'ndan sonra hâkim güç haline 
gelen Amerika'nın dış politikasın
daki esas gayesini baltalar. Daha 
da kötüsü, Amerika, Avrupa’yı 
sindirebilir; fakat mücevher taçlı 
Suudi Arabistan'da bile, kaygısız 
bir edayla kendi yolunda ilerle
yen Çin’i yıldıramaz. İşte bu yüz
den Çin, en büyük tehdit olarak 
görülüyor. Körfez bölgesinde ba
ğımsız bir enerji blokunun, Çin 
kökenli Asian Energy Security 
Grid ile Shanghai Cooperation 
Council’i, büyük kaynaklara sahip

olan Rusya ve beraberinde Hin
distan gibi evvelce üye olan Orta 
Asya devletleriyle birleştirmesi 
muhtemel görünüyor. İran onlar
la daha önce ilişki içinde oldu
ğundan, Arap devletlerinde, Şii 
hâkimiyetindeki bir blok yayılabi
lirdi. Bütün bunlar, Amerikan 
planlamacılar ve Batılı m üttefik
leri için bir kâbus olacaktı.

Ayrıca, ABD ve İngiltere'nin, 
her fırsatta Irak üzerinde hâkimi
yet kurma çabalarının çok güçlü 
sebepleri var. Amerika, açık fark
la dünyanın en büyük ve nere
deyse Bağdat'ın içinde ayrı bir 
şehir olan saray gibi görkemli bir 
büyükelçiliği ve kamyonla para 
döktüğü askerî üsleri, Irak’ı, İrak
lılara bırakma niyetiyle inşa e t
miyor. Her şey, Amerikan şirket
lerinin, Irak’ın büyük zenginlikle
rinden istifade etmesi için plan
lanmaktadır.

Bu konular, hiç şüphesiz plan
lamacıların en üstteki gündem 
maddelerinden olmasına ve ko
laylıkla görülebilmesine rağmen, 
bahsimizin dışında kalıyor. Bu, 
sadece beklenen. Bu düşünceler, 
temel öğretiye  karşı geliyor: 
Devletin soylu amaçları vardır ve 
baltayı taşa vurduğu zaman ge
çerli gerekçeleri olmayabilir. Giz
li güçlerin içteki birikiminden de

etkilenmez. Bu büyük gerçekle
rin  sorgulanması, ya görmezlik
ten gelinmiştir, ya da acı bir şe
kilde itham edilmiştir; ama bunun 
da geçerli sebepleri vardır. Ger
çeklerin tartışılmasına izin ver
mek, gücün ve imtiyazın temelini 
çürü teb ilird i. Yeri gelmişken, 
eleştirmenlerin bu konuda daha 
bilinçli olduğunu öne sürmediği
mi de belirteyim. Toplumumuz- 
da, entelektüel kesime içten içe 
belirli düşünce sistemleri aşılan
mış. Bu, tam da, Orweli\r\, Hay
van Ç iftliği adlı eserinin (yayın
lanmamış) önsözünde, bağımsız 
toplumlarda kendini denetleme 
sisteminin nasıl çalıştığına dair 
değindiği noktaya işaret etmek
tedir. Yazar, bazı şeylerin "söy
lenmeye, hatta düşünmeye bile 
değmeyeceğini" anlayabilmeyi 
telkin etmenin, "iyi bir eğitim " 
sayesinde olabileceğini belirtir.

2- Elitlerin bakış açısına göre, 
Irak'taki asıl zafer ne olacaktır, 
iddiasız ancak yine de kabul edi
lebilir bir başarı nasıl olacaktır ve 
kayba ne sebep olacaktır? Daha
sı, bir bütünlük sağlamak için, 
Lrak'ta demokrasi, Amerika'da 
demokrasi, lrak'ta yaşayan in
sanların refahı, ya da Amerika'da 
yaşayanların -hatta askerlerimi
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zin- refahı, Amerikan politikası
nın gerekçeleriyle ne ölçüde bağ
daşacaktır?

Asıl zafer, başka yerlerde de 
olduğu gibi, itaatkâr, bağımlı bir 
ülke kurmak olacaktır. İddiasız 
başarı da, Irak'ın, az önce tanım
ladığım, doğal gidişatını sürdüre
bileceği derecede bağımsız ol
masına engel olmaktır. Demokra
siye gelince, en ateşli "demokra
si teşviki" yandaşları bile, Ameri
ka'nın demokrasi teşvik çabaları
nın, nereye çekersen oraya giden 
sonsuz uzunlukta, dayanıklı b ir ip 
olduğunu, ne zaman istersen 
elinden bırakabileceğini, istedi
ğin zaman da çekip günümüze 
kadar uzatabileceğini kabul e t
mişlerdir. Bütün başkanlar, Tho- 
mas Carothers’in deyimiyle, "şi- 
zofrenik", garip bir muamma ol
dukları için, demokrasi, ancak 
stratejik ve ekonomik amaçlara 
uygun olduğu takdirde destekle
nir. Belirli düşüncelerin iyice aşı
landığı her beynin, demokrasiye 
karşı tam bir küçümseme ve düş
manlık gösterirken, aynı zaman
da da demokrasiye olan bağlılığı
mıza övgüler yağdırması, Ameri
kan (aslında Batı) entelektüel 
kültürünün çarpıcı bir özelliğidir. 
Şimdilerde Filistin'de olduğu gibi, 
serbest seçimde "hatalı şekilde" 
oy kullanma suçunu işleyenlere 
verilen şiddetli cezayı, bağımsız 
bir toplumda, istihzayı te lkin 
edeceği bahanesiyle destekle
mek, bunun iyi bir örneğidir. 
Amerika'daki demokrasiye gelin
ce, elit kesim, genel olarak, de
mokrasiyi, karşı konulması gere
ken tehlikeli bir tehdit olarak gö
rüyorlar. Amerikan askerlerinin 
refahı, ilk sırada yer almasa da, 
bir kaygı konusu. Buradaki halkın 
refah seviyesini anlamak için, iç 
politikaya bakmak yeterli. Mu
hakkak ki, böyle meseleler, to ta 

lite r d iktatörlüklerde bile hiçe 
sayılmadığından, halk mücadele
sinin büyük ölçüde serbestlik ka
zandığı toplumlarda da, hiç şüp
hesiz, yok sayılmayacaktır.

3- Yine elit kesimin bakış açı
sına göre, işgal neden bir felaket 
gibi oldu? Başlangıçta daha çok 
mu asker olacaktı? Orduyu terhis 
etmek ve “ Baasçılığı terk etmek" 
yanlış mıydı? Eğer bu ve diğer 
politikalar hataysa, neden bu ha
ta lar yapıldı? Çekilme çağrıları, 
neden sadece gerçek savaş kar
şıtı m uhaliflerinden değil de, 
gündemleri kendilerine hizmet 
eden üst tabakadan da geliyor? 
Bu ikinci grubunki sadece inandı
rıcı ve güzel sözler söyleme sa
natından ibaret mi? Gerçek an
lamda farklılık gösteriyorlar mı?

Felaketin sebeplerine dair, 
tarih î karşılığı az olan, pek çok 
elit yorumu var. Şunu göz önün
de bulundurmak gerekir ki, Nazi- 
ler, işgal altındaki Avrupa'yı -yö- 
netimi ve güvenliği büyük ölçüde 
üstlenmiş olan sivillerle- yönetir
ken, Amerika'nın, Irak'ta karşı
laştığı durumdan daha az zorluk 
çekmişlerdir. Ve Almanya o dö
nemde, savaş halindeydi. Bu du
rumun aynısı, Doğu Avrupa'daki 
Ruslar için de geçerlidir ve Ame
rikan tarihinde de bunun daha 
pek çok örneği bulunmaktadır. 
Felaketin, şu anda da kabul gö
ren asıl sebebi, işgalden birkaç 
ay sonraki en önemli yardım top
lantılarından birinde, dünyanın 
en berbat yerlerinden bazıların
da bulunarak büyük tecrübe ka
zanmış, yüksek rütbeli bir şahıs 
tarafından bana söylenenlerdi 
(ve yazdıklarımdı). Bu şahıs, ye
niden inşa çabalarının başarısız
lıkla sonuçlandığı Bağdat'tan ye
ni dönmüştü ve bana, böyle bir 
"küstahlık, beceriksizlik ve ceha

le t" gösterisini daha önce hiç 
görmediğini söyledi. Belirli hata
ların, geniş bir edebiyatı var. Ek
leyeceğim özel bir şey yok ve 
doğrusu bu konular, beni Rus
ya’nın, Afganistan'daki taktik ha
talarından ya da Hitler'in iki cep
hede birden savaşma gibi bir 
yanlışlığa düşmesinden, vb. daha 
fazla ilgilendirmiyor.

Elit gruplardan gelen çekilme 
teklifle ri konusunda, tedbirli dav
ranmak gerektiği kanaatindeyim. 
Bazı kimseler, yoğun telkin altın
da kaldıklarından, kendilerine 
hiçbir şekilde, işgalin sebeplerini, 
ya da işgalin sürdürülmesi yö
nündeki ısrarları düşünme fırsatı 
bile vermezler. Diğerlerinin zi
hinleri ise, Irak ve o bölgede, 
Amerikan askerî güçlerini yeni
den mevzilendirerek, lojistik hâ
kim iyetinden emin olarak ve 
Irak’taki yatırımcı güçleri ve iş 
dünyası savaşın aleyhine dön
dükten sonra Hindiçini'nde* hava 
kuvvetleriy le  yapılan tahriba t 
şeklini destekleyerek daha tesirli 
kontrol yöntem leri bulmak ve 
benzeri düşüncelerle dolu.

4- Savaş karşıtı hareketin, po
litika ve politikacılar üzerinde na
sıl bir etkisi oldu? Eğer savaş kar
şıtı eylemler olmasaydı, elitlerin 
tercihleri daha farklı olur muydu? 
Elit desteği Vietnam'dakine naza
ran daha çabuk ve daha derinden 
sarsıldığı halde, Vietnam döne
miyle kıyaslandığında, bu sava
şın, kaybedecek daha çok şeyi 
varmış gibi görünüyor. Bu sefer 
muhalefet, menzili daha geniş o l
duğu halde, daha az saldırgan ve 
daha az şiddetli. Bu konular faak- 
kındaki düşünceniz nedir?

Politika üzerindeki etki hak
kında kesin bir hüküm vermek 
zor. Hindiçininde, iç kayıt söz ko
nusuydu; fakat Irak için böyle bir

20 ÜMRAN ŞUBAT ‘07



durum yok. Bu yüzden de, bu, da
ha sübjektif bir yargı.

Diğer mevzua gelince... İki sa
vaşı kıyaslarken, dikkatli olma
mız gerektiğini düşünüyorum. İki 
savaşın özellikleri çok farklı ve 
şartlar fazlasıyla değişti. Hindiçi- 
ni savaşları, İkinci Dünya Sava- 
şı'ndan kısa bir süre sonra, Fran
sa'nın, eski sömürgesi olan Hin- 
diçini'yi yeniden ele geçirme ça
balarını, Truman hükümetinin 
desteklemeye karar vermesiyle 
başladı. Daha sonra, Amerika, 
diplomatik sömürgeleşmeyi en
gelledi ve Güney Vietnam'da, 
vahşi ve yozlaşmış, bağımlı bir 
ülke kurdu. Fakat bu ülke direniş 
gösterdi ve Amerika, on binlerce 
insanı katlettikten sonra bile ora
ya hâkim olamadı. 1960 yılında, 
JFK yönetimi, derhal saldırı ka
rarı aldı. Birkaç yıl içinde, Güney 
Vietnam harap olmuştu. 1965 yı
lında, LBJ yönetimi, Hanoi'nin,** 
Güney VietnamlIlara, direnişten 
vazgeçmeleri için baskı yapacağı 
umuduyla, savaşı kuzeye doğru 
genişletti ve Güney Vietnam'ı iş
gal etmesi için yüz binlerce asker 
gönderdi. Bu uzun dönem nere
deyse protestosuz geçti. Çok az 
sayıda protesto gerçekleşti çün
kü Kennedy'nin, Güney V ie t
nam'a yaptığı ani saldırıdan bile 
haberdar olan çok az kişi vardı. 
Savaş hiç rağbet görmemişti, bu 
yüzden de Kennedy'nin planla
macıları, Amerika'nın rolünü 
azaltmak için yollar bulmaya ça
lışıyorlardı; ama - Kennedy sonu
na kadar vazgeçmediği için- bu 
arayış ancak zaferden sonra baş
ladı. 1965 yılında, Ekim ayının 
sonlarına doğru, liberal Bos
ton'da yapılan ilk büyük savaş 
karşıtı halk gösterisi, liberal 
medyanın güçlü desteğiyle, gös
teri karşıtları tarafından dağıtıla
rak son buldu. Vietnam'a karşı

açılan savaş, büyüklük ve şiddet 
bakımından, Irak işgaline göre 
çok daha ileri bir seyirdeydi. Bu
gün, şiddet, Irak'ı yakıp yok edi
yor; fakat bu tükeniş, Hindiçi- 
ni'de, yerli Güney VietnamlIların 
direnişini destekleyen halka kar
şı, Amerikan'ın açtığı kanlı sa
vaştan çok farklıdır. Amerikalı 
uzmanlar bu durumdan haber
dardı ve hatta bazen bunu alenen 
söylüyorlardı. 1967-68 yılların
da, büyük bir gecikmeyle, savaşa 
karşı, doğrudan direnişi de içe
ren, önemli bir savaş karşıtı ha

mişti. Asıl hedef olan Güney Viet
nam'ın yok edilmesi, çok daha az 
protesto edildi ve nispeten be
delsiz olarak addedildi. Hükümet 
bunu fark etti. Bir örnek vermek 
gerekirse, iç kayıtlar, korkulan 
bedeller yüzünden, Kuzey Viet
nam bombardımanının titiz lik le  
planlandığını açığa çıkardı. Buna 
karşılık, 1965 yılında, savaş iyice 
kızıştığında, felaket halini alan, 
şiddetli Güney Vietnam bombar
dımanına çok az ihtimam göste
rilmişti. Bu durum, 1967 yılında, 
Vietnam'ın en saygın uzmanı ve

reket oluşturuldu. Fakat bu hare
ketin ne kadar uzun süre ertelen
diğini ve Amerika'nın, V ie t
nam'daki icraatlarının, Iraktakin
den çok daha korkunç olduğunu 
hatırlamakta fayda var. Savaş 
karşıtı hareket, en etkin zama
nında bile, Kuzey bombardımanı
na odaklanmıştı ve savaşın - ya
bancı büyükelçiliklerin, Haiphong 
limanındaki Rus gemilerinin, Ku
zey Vietnam'dan geçen Çin de
miryolunun, hava savunma siste
minin ve saire bulunduğu- kuze
ye yayılmasıyla, Amerikan güç 
ve menfaatlerinin ciddi şekilde 
tehlikeye girmesi yüzünden, elit 
muhalifler bununla sınırlandırıl-

savaş analisti olan (barışçı po liti
ka karşıtı) Bernard Fall'ı, toplu
mun, Amerikan saldırıları altında, 
kültürel ve tarihi varlığını sürdü
rüp sürdüremeyeceğini noktasın
da tereddüde düşürdü. Viet- 
nam'dakinden tamamen farklı 
olarak, Irak'ta, resmi olarak baş
lamadan önce bile, işgale karşı 
büyük ve etkili protestolar yük
seliyordu. Amerika'nın Güney Vi
etnam işgalinin benzer safhaları
na nazaran buradaki karşıtlık çok 
daha sert bir şekilde devam etti.

Tehlikede bulunan şeye dö
nersek, H indiçini'deki savaşlar 
için tezgâhlanmış olan bahaneler 
muazzamdı: Sino-Sovyet gizli it t i
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fakının,*** dünyayı ele geçirmesi
ne engel olmak. Truman hüküme
tinin "akil adamları" ndan, Eisen- 
hower yıllarına kadar gelen ve Ca- 
melot döneminin "en parlak ve en 
zeki” leri olan Amerikan planlama
cıların yakın zamandaki çılgınlığı 
son derece sıra dışıydı; özellikle 
de uydurdukları, şartların gerek
tirdiği şekilde değişen Çin izlenim
leri. Pek çok şey bilindiği halde, 
Milli Güvenlik Dünyasının, o yıllar
daki ilk büyük çalışması ancak ya
kınlarda ortaya çıkmıştır: James 
Peck'e ait, Washington'un Çin'i. 
Eleştirilere rastlamadım. Bu eser, 
bilinmeyen pek çok gerçeği gözler 
önüne seriyordu.

Bittabi, planlama çerçevesin
de, makul maddeler de var. Asıl 
menfaatlerinin tehlikede olduğu
nu fark ettiler; her ne kadar bir 
"Slavic Manchukuo" (Dean Rusk) 
ya da “ tek ve insafsız gizli i t t i 
fak” ın bir parçası olan, dünyaya 
(JFK) hâkim, "devrimci Çin", vb. 
olmasa da. İç kayıtlar, domino te 
orisinin  (s tra te jik  bakımdan 
önemli bir coğrafi mevkide olan 
bir millet komünist olursa başka 
devletlerin de onun izinde gide
ceği kuramı), akılcı hali hakkında- 
ki olağan kaygıyı ortaya koyu- 
yor- halka sunulan hararetli ha
linden tamamen farklı; fakat o 
kadar makul ki, iç planlama kayıt
larında, sürekli olarak, ona baş
vuruluyor. Bu durumdaki haklı 
korku, bağımsız bir Vietnam'ın, 
serbest gelişim politikası izleye
rek, bölgedekilere de, bu yönde 
İlham vermesiydi. Bu, Kissin- 
ger’ın, Allende'ye dair retoriğin
deki "bulaşıcı virüs” gibi olabilir
di, belki de kaynak zengini Endo
nezya gibi. Bu, Japonya'yı, ba
ğımsız bir Güneydoğu ve Doğu 
Asya'yı, kendi sanayi ve teknolo
ji merkezi haline getirerek, Ame
rika'nın hâkimiyeti dışında (Ken-

nan ve diğer planlamacılar, Ame
rika'nın hâkimiyeti altında olduğu 
sürece bunun iyi bir fik ir olduğu
nu düşünüyorlardı), Japonların 
Yeni Düzenini yeniden inşa e t
meye itebilirdi. Bu da, Ameri- 
kan'ın, İkinci Dünya Savaşı’nın, 
Pasifik safhasını fiilen kaybettiği 
anlamına gelirdi. Doğal tepki, v i
rüsü yok etmek ve sert d iktatör
lükler kurarak, dayanamayacak 
olanları aşılamaktı. Bu hedefe 
büyük bir başarıyla ulaşıldı. İşte 
bu yüzden, Milli Güvenlik Danış
manı McGeorge Bundy, Ameri
ka’nın, Endonezya'daki Suharto 
hükümet darbesinden sonra, 
1965 yılında, savaş çabalarını 
kestiğini ifade etti. Bu hükümet 
darbesiyle, yüz binlerce insan 
boğazlatıldıktan, tek kitle-mer- 
kezli siyasi örgütü yok edildikten 
ve ülke, Batılıların yağmalaması
na açıldıktan sonra, bir mutluluk 
ve coşku uyandırdı.

Gerçek menfaatler önemliydi 
ve Amerika’nın zaferi, hayalî de
ğildi. Görünüşte güvenilen, önce
den tasarlanmış bahaneler, hem 
çok büyük, hem de mühimdi. 
Irak’taki menfaatler de çok büyük; 
fakat Hindiçini'dekilerden fazla ol
duğunu da kesin bir şekilde söyle
mek mümkün değil. Ve nitelik ola
rak birbirinden çok farklılar. 
Irak'taki kaynaklar, büyük bir ilgi 
odağı olurken, Eisenhower ve di
ğerlerinin abartılı anlatımlarına 
rağmen, Vietnam'ın kaynakları, 
fazla önemsenmiyordu. Amerika, 
Vietnam'daki büyük askeri amaç
larına, yakıp yıkarak, kolaylıkla 
ulaşabilirdi. Fakat bu tutum, Irak 
için geçerli değildi. Irak, harap 
edilmemeli; kontrol altına alınma
lıydı. Ayrıca, "virüs" etkisi, Viet
nam'da kaygılara yol açarken, 
lrak'ta söz konusu bile olmadı.

Her iki durumdaki savaş kar
şıtı eylemlere daha yakından

bakmak gerekirse, Irak'taki ey
lemlerin, Hindiçini savaşlarının, 
mukayese kabul edebilir bütün 
dönemlerindekinden daha fazla 
olduğu kanaatindeyim. Buna ila
veten, bu ülke, 60'lardaki eylem
ciliğin ve onun geride bıraktıkla
rının bir sonucu olarak, önemli öl
çüde değişti. Vietnam'da en so
nunda oluşturulan savaş karşıtı 
hareket, eylemcilerin bugün duy
dukları pek çok kaygıdan uzak, 
"seyreltilmemiş" idi. Kendi tec
rübeme bağlı kalarak, bunu ko
laylıkla detaylandırabilirim. Sa
dece müzakereleri ele alalım. 
1960'lı yılların sonlarına doğru, 
neredeyse bütün dilekler, Viet
nam savaşı hakkındaydı. Bugün, 
sadece çok küçük bir kısım, Irak 
savaşı ile ilgili. Bunun sebebi, sa
vaşın kaygı uyandırmaması değil, 
yaşayanlara ait başka pek çok 
önemli kaygının olması.

Bunun yanı sıra, 40 sene ön
ce hemen hemen hiç ele alınma
yan her türlü konuda, davet yağ
muru daha yoğun. Seyirciler da
ha kalabalık ve daha meşgul. Ay
rıca, eylemcilikten uzaklaştıran 
pek çok başka etken var: 9/11 
Gerçeklik Hareketi ile tükenen 
çok büyük miktarda enerji gibi. 
Vietnam'dakine nazaran, bugün, 
savaş karşıtı eylemciliğin daha 
az olduğuna dair izlenimler olabi
lir; fakat bunun yanıltıcı olduğu 
kanaatindeyim- her ne kadar, 
Irak savaşına karşı yapılan pro
testolar, suçların değerinden çok 
daha az olsa da.

5- Şu anda, Amerikan savaş 
yapıcılarına uygun olan politika
lar nelerdir? Yapmak istedikleri 
göz önünde bulundurulursa, ya
pabilecekleri hangi seçenekler 
inandırıcı olurdu? Kartları çek
mek mi? Bu çekilme, daha kötü 
bir iç savaşa yol açar mı? Bu çe
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Sünnî devletler de, kaynaktan yoksun Sünnî bölgeleri korumak için 
saldırabilirler. Şii bölgesi, İran ile olan bağlarını kuvvetlendirebilir. 
Bu da, bölgede savaşı tetikleyebilir.

kilme, kökten dinci İslamcıları mı, 
yoksa Baasçıları mı zafere götü
rür? Her ikisinin de sonucu ne 
olur? Eğer şimdi çekilme söz ko
nusu olmazsa, muhalefetin daya
tacağı politika mı kabul görür 
yoksa bir kısım elit tarafından 
desteklenen bir politika mı? Ya 
da her ikisi de mi? Nasıl bir yol 
izleneceği kanaatindesiniz?

Amerikan planlamacılara uy
gun bir politika, saldırganların 
sorumluluklarını genel olarak ka
bul etmektir: suçları için ağır taz
minatlar ödemek - yardım değil, 
tazminat- ve kurbanların istekle
riyle ilgilenmek. Fakat böyle f i
k irlerin, derin bir emperyalist 
zihniyete sahip ve belirli bir dü
şünce sisteminin aşılandığı ente
lektüel bir sınıfa sahip toplumlar- 
da, düşünülmesi ve açıklanması 
söz konusu değildir.

Hükümet ve eleştirmenler,

kurbanların isteklerinden, Ameri
ka tarafından düzenli olarak ya
pılan anketler ve Batılı anket fa
aliyetleri sayesinde haberdarlar
dı. Sonuçlar, oldukça tutarlıydı. 
Şimdiye kadar, Bağdatlıların 
2/3'ünün, Amerikan kuvvetleri
nin, derhal çekilmesini ve bütün 
İraklıların %70'inin, bir yıl ya da 
daha kısa bir süre içinde, kesin 
bir çekilme programı belirlenme
sini istediği tespit edildi: Bu da, 
askeri güçlerin konuşlandırıldığı 
Arap Irak'ta, bu yüzdelerin çok 
daha yüksek olduğu anlamına ge
lir. % 80 oranında bir kesim, 
(Kürtle rin  bulunduğu bölgeler 
dâhil), Amerikalıların varlığının, 
şiddeti arttırd ığına inanıyor. 
Amerika’nın, askeri üslerini, ora
da sürekli mevzilendireceğine 
inananlar da hemen hemen aynı 
oranda. Bu oranlar devamlı ola
rak artıyor.

Irak'ın görüşü, neredeyse ta 
mamen hiçe sayıldı. Şu anda yü
rürlükte olan tasarı, Bağdat'ta 
bulunan, -halkın büyük çoğunlu
ğunun çıkmalarını istediği- Ame
rikan kuvvetlerinin a rtırılm ası
dır. Baker-Hamilton raporu, 
Irak'ın, Amerikan askerlerinin çe
kilmesi konusundaki görüşlerine 
değinmemiştir bile. Bu konuda 
bilgi sahibi olmadıklarından değil; 
kaygı verici sorunlar hakkındaki 
anketlerin hemen hemen aynısı
nı, "taktik  değiştirmek için politi
ka önerileri" kapsamında Was
hington 'a aktardılar; özellikle de, 
Amerikan askerlerine saldırma 
konusundaki desteği (İraklıların 
% 60'ı bunun meşru olduğunu 
düşünüyordu). Benzer bir biçim
de, Amerikan’ın sadece Irak hak- 
kındaki değil, ufukta beliren İran 
krizi konusundaki görüşleri de 
pek önemsenmedi. Amerikalıla-
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rin % 75'i (Cum huriyetçilerin 
% 56'sı dâhil), tehditlerdense, 
İran ile daha iyi ilişkiler içinde ol
mayı tercih ediyorlar. Bu gerçek, 
politikaya dair düşünce ve yo
rumlara, neredeyse hiç yansıma
dı; tıpkı Küba ile diplomatik ilişki
ler kurmaktan yana olan büyük 
çoğunluktan, izlenecek politika
nın etkilenmemesi gibi. Demok
rasi sevgisiyle dolup taşan süslü 
ifadelere ve demokrasiyi destek
leyen Mesihvârl tavırlara  rağ
men, elit düşünce, demokrasiden 
son derece uzaktı. Bunda şaşırı- 
lacak ya da yadırganacak bir şey 
yok ve tabii ki bu sadece Ameri
ka'ya has bir durum değil.

Amerika’nın, Irak’tan çekilme
sinin sonuçlarına gelince, bu ko
nuda şahsi hükümlere sahip olma 
hakkımız var; bu hükümlerin hep
si, tıpkı Amerikan anlayışı gibi ca
hil ve kuşku ve şüphelerle dolu
dur. Asıl mesele, İraklıların ne dü
şündüğüdür. Daha doğrusu, asıl 
mesele bu olmalıdır. Kurbanlara, 
açıkça ne istediklerinin sorulması 
gerçeği bile, hâkim entelektüel 
kültürün niteliği ve ahlaki seviye
si hakkında bize çok şey öğretti.

6- İleri sürülen muhtelif politi
ka tekliflerinin muhtemel sonuç
ları sizce ne olacak: (a) Baker-Ha- 
milton komitesi tavsiyeleri; (b) 
Peter Galbraith- Biden- Gelb ta
rafından öne sürülen Irak'ı üç ay
rı ülkeye bölme teklifi?

Baker-Hamilton tavsiyeleri, 
kısmen bir dilek listesi gibi: İran 
ve Suriye çıkmamıza yardım et
selerdi hoş olmaz mıydı? Her tav
siyeleri, neredeyse anlamsız de
nebilecek kadar engellerle dolu. 
Bu nedenle, muharip kıtalara, 
Amerikan askerlerini korumaları 
için ihtiyaç duyulmazsa, bu kıta
lar azaltılmalıdır- meselâ, Irak’a 
ait birliklere yerleştirilenler. Bu 
kıtalar, pek çok kimse tarafından,

saldırının meşru hedefleri olarak 
kabul ediliyor. Raporda gizli olan
lar, enerji kaynaklarının, ortak 
kontrolüne (daha çok Amerika ve 
İngiltere'yi kastederek), izin ver
mek için beklenen tavsiyelerdi. 
Bunlar, muhtemelen, kamuoyu
nun dikkatine sunmaya uygun ol
madığından, müzakere edilmeden 
bırakıldı. Birkaç tavsiye cümlesi 
vardı; fakat yapılanmaya son ver
me çağrısı yoktu. Başkan, bölge
deki askerî varlıklarını kalıcı ola
rak sürdürme gibi bir niyetleri ol
madığını beyan etti. Hemen he
men her hususta aynı tutum. Ra
por, paylaşım önergelerinin üze
rinde durmuyordu; hatta gevşek 
bir federal yapı içinde, yüksek dü
zeyde bağımsızlığa kavuşmak 
için yapılan daha sınırlı önergele
rin bile. Bu durum, her ne kadar 
bizi ilgilendirmese de, ya da karar 
verme makamında olmasak da, 
onların şüpheleri de muhtemelen, 
ifade edildi. Komşu ülkeler, kara 
ile kuşatılmış bağımsız bir Kürdis- 
tan'ın aleyhinde olacaklardır. 
Hatta saldıran Türkiye bile olabi
lir ve bu da, çok eskilere dayanan 
ve kritik olan Amerika-Türkiye-İs- 
rail ittifakını tehdit edebilir. Kürt- 
ler, bağımsızlığı kuvvetli bir şekil
de destekliyorlar; fakat bunun, en 
azından şimdilik, imkânsız oldu
ğunu kabul ediyormuş gibi görü
nüyorlar. Sünnî devletler de, kay
naktan yoksun Sünnî bölgeleri 
korumak için saldırabilirler. Şii 
bölgesi, İran ile olan bağlarını 
kuvvetlendirebilir. Bu da, bölgede 
savaşı tetikleyebilir. Kanaatimce, 
federal düzenlemeler, başta 
Irak'ta olmak üzere, olumlu an
lamlar ifade ediyor. Lâkin bütün 
bunlar, yakın gelecek için gerçek
çi bir manzara gibi görünmüyor.

7- Buna karşılık, sizce, nasıl 
bir politika izlenilmeli? Farz edin, 
hızlı karar verebilmek maksadıy

la gerçek anlamda demokrasiye, 
hukuk ve adalete samimi bir ilgi 
olacak; ya da savaş karşıtı aleyh
tarlığının maksadının, şartları 
zorla kabul ettirebilmek olduğu
nu farz edin. Amerikan politika 
yapımcıları ne yapmak zorunda 
kalırlardı?

Bence bu sorunun cevabı ga
yet basit. Politika, bütün saldır
ganlarınki gibi olacaktır: (1) Taz
minat ödemek, (2) Kurbanların 
isteklerini yerine getirmek, (3) 
Nuremberg ilkeleri, Birleşmiş 
Milletler Charter ve diğer ulusla
rarası belgeler ile ve hatta Sıkı
yönetim Mahkemesi Hareketi ta 
rafından içi boşaltılmadan önceki 
haliyle Amerika Savaş Suçları 
Kanunu (Amerikan tarihindeki en 
utanç verici kanunlardan biri) ile 
bile uyum içinde olacak şekilde 
suçlu tarafları sorumlu tutmak. 
Toplumsal olaylarda mekanik il
keler yoktur; ancak bunlar, man
tıklı kurallardır. Daha pratik bir 
teklif, yerli toplumu ve kültürü, 
esaslı bir şekilde değiştirmeye 
çalışmaktır. Böylelikle, yapılması 
gerekenler, en azından bir ta rtış
ma konusu haline gelebilir. Her 
ne kadar e lit karşıtlığının, genel 
halkınkinden çok daha insafsız 
olduğunu düşünsem de bu, sade
ce konuyla sınırlı olmayıp, genel 
anlamda, bu büyük bir iş (görev). □ 

(27 Aralık 2006)

Notlar
* II. Dünya Savaşından sonra üç ba

ğımsız devlet (Vietnam, Laos ve 
Kamboçya) haline geldi. (Ç.N.)

**  Hanoi, uzun yıllar Fransız sömürge 
yönetiminin merkeziydi. II. Dünya 
Savaşında Japonlar tarafından iş
gal edildi. 1976'da Vietnam Sosya
list Cumhuriyetinin başkenti oldu. 
(Ç.N.)

** *  Sino-Sovyet İttifakı, Çin Halk Cum
huriyeti ve Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği arasında 1950 yı
lında kuruldu, 1979 yılına kadar de
vam e tti (Ç.N.)
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Kapak

ŞÜ-SÜNNİ KAVGASI 
ZİLLETE AÇILAN KAPI

MESUT KARAŞAHAN

Komplo Olamayacak Kadar Aşikar

M üslümanlar olarak dünya siyasetinde 
söz sahibi olma imkanını kaybettiğimiz 
günlerden bu yana belki de en kritik 

dönemi tecrübe ediyoruz, ideolojik bakımdan 
iflas etmiş bir Batı, askeri güçleriyle tekrar İslam 
coğrafyasına tasallut halinde. IMF ve Dünya 
Bankası gibi uluslararası finans kuruluşları eliy
le yürütülen emperyalizm, çoğu İslam beldesin
de klasik işgal ve sömürgecilik girişimlerine ye
rini bırakıyor.

Hıristiyan Batı, bir kez daha Müslüman Do- 
ğu’yla sıcak savaşa girmiş durumda. Afganis
tan’da Nato şemsiyesi altında yürütülen işgal 
şimdilik açıkça deklare edilmemiş bir başarısız
lıkla karşı karşıya iken, Irak’ta Amerikan güçle
rinin uğradığı hezimet, en yetkili ağızlardan iti
raf ediliyor, ABD cephesinde mağlubiyetin insa
ni, mali ve belki en önemlisi, psikolojik faturası 
gün geçtikçe büyüyor.

Halbuki Amerikan güçleri bu sefer “Vietnam 
sendromu”nu üzerlerinden atmak için gelmişler
di Irak’a. Fakat evdeki hesap çarşıya uymadı. Şe
hit olmak için savaşan, bu dünyada kaybedecek 
birşeyi olmayan insanlar, dünyevî zenginlikler 
için savaşan, bu dünyadan başka kaybedecek bir
şeyi olmayanlar karşısında galip gelmeye başladı.

Bugün bu süreci tersine çevirebilecek, Batı’yı, 
ABD ve İsrail’i galipler konumuna yükseltebile
cek tek bir etken vardır: Müslümanların basiret
sizliği. Şii-Sünni ihtilafının kanlı bir savaşa dö
nüşmesi, Batılı şer odaklan tarafından planlanıp

başlatıldıysa, bugün bunun feci sonuçlarını dü
şünmeden icra edenler Müslümanlardır. Her ikisi 
de mağlubiyet psikozuna girmiş olan Amerikan 
ve İsrail elitlerini mutlu ve payidar kalacak olan
lar; sadece Irak’ta değil, bütün bir İslam dünya
sında kolay telafi olunamayacak yaralar açacak 
bir fitneyi körükleyenlerdir mezhep davası adma.

Halbuki diğer iç ihtilaflarda olduğu gibi, bu
nun mezheple bir alakası yoktur. Fakat en kolay 
manipüle edilebilir bir “fay hattı”nm, küllenmiş 
ihtilafların ve taassubun istismarıyla ilgisi var
dır. Müslümanlar arasına sızmış ajanlar ve onla
rın manipülasyonuna açık durumdaki marjinal 
tekfirci gruplar tarafından tutuşturulmuş bir 
ateşle karşı karşıyayız.

Irak Müslümanlarının Şii veya Sünni hedefle
rine yönelik ilk bombalama vakaları esnasında 
sergiledikleri basiret sonradan kaybolmamalıy- 
dı. Bu ilk hadiseler yaşanırken karşılıklı suçla
malar yerine Amerikan ve Ingiliz ajan-provoka- 
törlerine işaret edilmişti pek büyük bir isabetle.

Kardeş Kavgasından Haçlılar Memnun

Ama ne yazık ki, bir süre -tabir caizse- taşıma 
suyla değirmeni döndüren işgalci emperyalist 
Haçlılar, şimdi kendi dinamiklerine sahip bir 
kardeş kavgasının gittikçe yayılmakta oluşunu 
gözlemlemenin keyfini çıkarıyorlar.

Amerikan ve İsrail basınında bu yönde gayet 
açık mülahazalar yer aldı. Bir İsrail gazetesi olan 
Jarusalem Post’ta Daniel Pipes İsrail kamuoyuna 
şu rahatlatıcı mesajı verdi:
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“Sünni teröristler, Ş i ileri h ed e f aldığında ve
ya bunun tersi olduğunda, gayri Müslimlerin 
zarar görmesi ihtimali azalacaktır. Irak ’taki iç 
savaş, insani b ir trajedi olabilir, fa k a t  stratejik  
bir trajedi olm ayacaktır.” (1 Mart 2006)

Amerikan emperyalizminin sesi sayılabilecek 
yayın organlarından The Washington Times’ta 
yazan Diana West, 20 Ekim 2006 günü yayınla
nan yazısına “İç Savaş İçin Bir Oy” diye başlık 
atmış ve şöyle devam etmişti:

“Benim oyum, iç savaştan yana. Besbelli ki, 
Şii ve Sünni cihadiler birbirlerini boğazlam ak
la meşgul iken, A m erikalılara saldırm ak için 
fa z la  zam anlan kalm az.”

Hadise bu kadar basit, yalın ve ne yazık ki 
gerçek. Sünnilik veya Şiilik adına yahut bölgesel 
büyük güç olmak adına kardeş kavgasına göz 
yuman dinî veya siyasî liderler, Batı basınında
ki bu cüretkâr değerlendirmeleri tekrar tekrar 
okumalı ve şapkasını önüne koyup iyice düşün
meli.

Batılı elitler, “birbirini katleden Müslüman- 
lar” görüntüsünü, kendi kirli eylemlerini örtbas 
etmek için de kullanacaktır. Kendi kitleleri ve 
uluslararası kamuoyu nezdinde geçmişteki ken

di iç savaşlarını, Katolik-Protestan çatışma ve 
katliamlarını ve bugünün Ebu Gureyb ve Guan- 
tanamo’sunu unutturmak için Müslümanların 
kardeş kavgasını fırsat bilecekler ve dünyaya, 
“İşte bakın, bu Müslümanlar zaten hep böyledir; 
kendi aralarındaki basit ihtilafları bile birbirleri
ni boğazlamadan çözemeyen, gözünü kan bürü
müş kimselerdir” diyecekler.

Buna çanak tutacak Müslüman yazar, âlim, 
dinî lider veya devlet adamı olamaz. Böyle ya
panlar, ABD ve İsrail’e hizmet ettiklerini görmek 
mecburiyetindedirler.

Kilit Ülke İran

Saddam Hüseyin’in idamı, Amerika tarafından 
Müslümanları bölmeye yönelik bir psikolojik 
harekata dönüştürüldü. Kurban bayramının bi
rinci günü gerçekleşen infaz, İrak diktatörünü 
kitleler nezdinde mazlum konumuna yükseltir
ken, gerek Iran’lı yetkililerin infazı alkışlar görü
nen tavrı, gerekse Arap basınında Mukteda Es- 
Sadr’m dahi gizlice infaza iştirak ettiği yolunda
ki “haberler” Sünni dünyada Şia’ya karşı bir at
mosferin oluşmasına hizmet etti.

The Washington Times'ta yazan Diana West, 20 Ekim 2006 günü yayınlanan yazısına "İç Savaş İçin Bir Oy" 
diye başlık atmış ve şöyle devam etmişti: "Benim oyum, iç savaştan yana. Besbelli ki, Şii ve Sünni cihadi
ler birbirlerini boğazlamakla meşgul iken, Amerikalılara saldırmak için fazla zamanları kalmaz."
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Amerikan işgaline direnme taraftarı ve “mez
hep kavgası”nda yatan korkunç tuzağın farkında 
olduğunu belirten Mukteda Es-Sadr, infaza ka
tıldığı yönündeki iddia ve “haberler”i kesin bir 
dille tekzip etti. Fakat ne yazık ki, Iran’lı resmi 
ağızlardan, Saddam Hüseyin’in idamına dair, bu
nu “mezhep kavgası”nı önleme yönünde bir fır
sata dönüştürebilecek açıklamalar gelmedi.

Gönül isterdi ki, Iran’lı yetkililer, bu infazın 
İslam dünyasındaki Batı işbirlikçisi her liderin 
başına gelebilecek bir akıbet olduğunu, hatta 
Şah Rıza Pehlevi’nin bile devrik lider olarak 
ABD’ye kabul edilmemesi örneğiyle Iran’lıların 
bunu tecrübe ettiklerini vs. söyleyebilsinler.

Saddam Hüseyin elbette geride büyük acılar 
bıraktı; korkunç şenaatler işledi. İran’da İslam 
devriminin kendi projelerini hayata geçirmesine 
mâni olan savaşı başlattı. Şiiler, Kürtler ve Türk- 
menlere yönelik çok acımasız kanlı sindirme po
litikalarım tatbik etti.

Ama şimdi Irak’lı Müslümanlar ve bölgenin 
bütün halkları, kuklayla değil, kuklacının ken
disiyle karşı karşıya. Bu yüzden içimiz kan ağla- 
sa da, acılarımız büyük olsa da mezhep odaklı 
kışkırtmaları mahkum etmek zorundayız. Sade
ce eski Irak diktatörünün değil, bugüne kadar 
Sünni ve Şiilerin birbirlerine saldırılarının yol 
açtığı yaraları, acı ve ızdırabı sineye çekerek öf
ke ve husumetimizi “Büyük Şeytan”a yöneltmek 
durumundayız.

İran devleti, bu süreçte başka bölge devletle
rinden daha fazla müdahil olma imkanına sahip. 
Eğer “Şark kurnazlığı” yapmayı tercih edip du
rumdan yararlanmak adına kardeş kavgasına se
yirci kalacak olurlarsa, Iran’lı yetkililer, eli kula
ğında olan bir Amerikan saldırısı esnasında bu 
tavrın zararım en çok kendileri göreceklerdir. 
El’an İslam dünyasında İran’a olan sempatinin 
kaybolmaya, bilakis aleyhte bir atmosferin oluş
maya başladığını görmek ve gereken basireti 
göstermek zorundadırlar.

Kardeş Kavgası Haramdır

Yine de bütün siyasi mülahazaların ötesinde ve 
üstünde, Müslümanı bağlayan Kur’anî buyruk 
ve yasaklar gelir.

Müslümana Müslümanm kanı kesinlikle ha
ram kılınmıştır (Gayri Müslimlerin kanı da her 
halükârda helaldir diye bir anlam çıkarılmamalı
dır bundan asla). Kur’an, kendi Mü’min kardeş-

"Bütün bunlardan sonra sizler; şu an birbirinizi öldü
rüyor, kendi halkınızdan bir kısmını yurdunuzdan sü
rüyor, kendi halkınıza karşı suç ve günahta birbiriniz- 
le yarışıyorsunuz..."
lerine bu fenalığı reva görecek olanları, dünya ve 
âhirette bunun çok feci sonuçlarıyla uyarır.

Şemsettin Özdemir Bey’in hatırlattığı ayetleri 
okurken, dün Afganistan ve bugün Irak’ta yaşa
nan kardeş kavgaları, köyünü, kasabasını terket- 
mek zorunda kalan Sünni veya Şii aileler, toplu
luklar ve tüm bu olan bitenden istifadeyle işgal 
ve tecavüz eylemlerine devam eden Batılı güçler 
geldi gözümün önüne ister istemez.

İşte Bakara Suresi’nin tarihsel olarak Israilo- 
ğulları’nın yaşadıklarını ele alan, fakat elbette 
Müslümanlara da hitap eden 84-85. ayetleri (İh
san Eliaçık çevirisiyle):

“Hani sizden ‘Birbirinizin kanını dökmeyin, 
birbirinizi yurtlarınızdan sürmeyin’ diye söz al
mıştık, siz de kabul etmiştiniz. Buna şimdi de şa
hitlik ediyorsunuz.

Bütün bunlardan sonra sizler; şu an birbirini
zi öldürüyor, kendi halkınızdan bir kısmını yur
dunuzdan sürüyor, kendi halkınıza karşı suç ve 
günahta birbirinizle yarışıyorsunuz. Esir olarak 
elinize düştüklerinde ise ancak para karşılığı bı
rakıyorsunuz. Halbuki onların yurtlarından edil
mesi size yasaklanmıştı. Yoksa Kitabın bir kısmı
na inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? içi
nizden böyle yapanların görüp göreceği dünya 
hayatında rezillikten başka birşey değildir. Kıya
met günü ise en şiddetli azap onları bekliyor. Al
lah yaptıklarınızdan habersiz değildir.”
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YIKICI BAĞNAZLIKLAR, FANATİZMLER

ATASOY MÜFTÜOĞLU

• slam; bütünleştirici değerler, bağlılıklar, ey
lemler, kavram ve kurumlar içerir. Kanları, 
malları ve ırzları birbirlerine haram olan 

Müslümanlar; mezhep kimlikleriyle değil; etnik 
kimlikleriyle değil; Müslüman kimlikleriyle var 
olurlar. İslam dünya çapında bir kültür, dünya 
çapında bir uygarlık ve dünya çapında bir tarih 
gerçekleştirdiği için; kabile, ırk ve mezhep üstü 
değerlere, yargılara ve yapılara sahiptir.

İslam ümmetine ait olmak demek eksiksiz 
bir kimlik bütünlüğüne sahip olmak demektir. 
Bu bütünlük çapsız kabileciliklere, çapsız ırkçı
lıklara ve mezhepçiliklere kurban edilemez.

İslam, tarih boyunca hep hayatın içerisinde 
olmuştur. İslam, yalnızca dinî/manevî bir içeri
ğin adı değildir. İslam, hayatın tüm boyutlarına 
ilişkin anlam ve amaçlar taşır. Islami bütünlük, 
nassların hem lafzına hem ruhuna/anlamına 
bağlı olmamızı gerektirir. Tarih boyunca 
Kur’an-ı Kerimde ve Sünnette batini anlamlar 
aramak, batini anlamlar üzerinde yorumlar ge
liştirmek hep bölünmelere neden olmuştur.

Bütün insanlığa hitap etme sorumluluğu taşı
yan Islami sistemin, kendi bünyesinde farklı yo
rumlar sebebiyle çatışması anlaşılır ve kabul edi
lebilir değildir. Iç parçalanmalar, karşıtlıklar, re
kabetler, dış müdahaleleri, ablukaları, işgalleri 
kolaylaştırıyor.

Mezhep çatışmaları bir emperyalist projedir. 
Emperyalist fitne, Irak’ta işgal sonrası yapılan
mayı, sömürgeci çıkarlar doğrultusunda mezhep

ve ırk temelinde gerçekleştirdi ve böylece kor
kunç bir çatışmanın temellerini attı. Sömürgeci 
güçler ve sömürgeci güçlerle işbirliği yapan yer
el unsurlar Irak’ın maddi/manevi/kültürel bütün 
servetini/birikimini yağmaladı ve Irak sömürge
leştirildi. Bağdat Moğollar tarafından da büyük 
bir yıkıma, kıyıma uğramış, ancak Islami duyar
lılığını, ruhunu ve bilincini korumayı sürdüre
bilmişti. Bugün, iç çatışmalar, gerilimler, karşıt
lıklar sebebiyle Ümmet bilinci yerlerde sürünü
yor. Tarih boyunca kültürel, sosyal, siyasal, en
telektüel, bilimsel, estetik, edebi sorumluluklar 
yüklenen İslam uygarlığının ihtişamlı kentleri 
bugün ya kültürel işgal altında, ya siyasal işgal 
altında ya da askeri işgaller altında. Geçmişte 
Şam’ın, Bağdat’ın, Kurtuba’nm, Kahire’nin, Se- 
merkand’ın, İstanbul’un farklı/özgün üslupla- 
rı/tarzları/renkleri/derinlikleri, İslam uygarlığı
nın bütününü oluşturuyordu.

İslam dünyası toplumlarında 1798 yeni bir 
dönemin başlangıcıdır. Bu tarih Batı gerçeğiyle 
karşı karşıya geldiğimiz bir tarihtir. İslam top- 
lumları, kültürü, uygarlığı; kendi topraklarında, 
bu tarihten bu yana, İslam’a karşı bir meydan 
okumayla karşı karşıyadır. İslam uygarlığı du
raklama dönemine girdikten sonra daha çok 
milliyetçilikler nedeniyle anlamsız kamplaşma
lar yaşamıştır.

İslam sürekli bir hareketliliğin adıdır. Kamp
laşmalar, dalgalanmalar, iniş çıkışlar, rekabetler 
Ümmet bünyesinin zayıflamasına neden olmuş

28 ÜMRAN ŞUBAT'07



sa da, tarihin her türlü sal
dırısı karşısında dirençli 
bir kültüre sahip olduğu
muz anlaşılmıştır.

Mezhepler farklı dö
nemlerde, farklı koşullar
da, farklı nedenlerden yola 
çıkılarak gerçekleştirilen 
yorumlardır. Mezhepler 
arasında bir çatışmaya ne
den olabilecek köklü/temel 
ayrılıklar yoktur.

Hiçbir mezhep hiçbir 
nedenle ve kesinlikle ebe
dileştirilemez, mutlaklaştı- 
rılamaz ve siyasallaştırıla- 
maz. Farklı yorumlara kar
şı geliştirilen anlayışsızlık 
ve fanatizm, nevrotik bir 
tavrın ürünüdür. Müslümanlar farklı yorumlar
la ilgili, basmakalıp imajlara itibar etmemelidir, 
emperyalist ve oryantalist kurgulara tenezzül et
memelidir. Farklı Islami yorumlar, İslam Üm
meti bütünlüğünü gerçekleştirmek üzere, ortak 
bir hareket ve yardımlaşma sorumluluğu/bilinci 
taşımak zorundadır.

Farklı yorum kavga nedeni olamaz.
Bütün toplumlar, farklılıklar, renkler, yo

rumlar büyük bütünün anlamlı parçalarıdır. 
İdeolojik bilgilerle, ırkçı bilgilerle, mezhepçi bil
gilerle büyük bütüne yaklaşılamaz. Bütünlüklü 
bir lslami çerçeve çizerken, şu yada bu milletin, 
şu yada bu mezhebin özelliklerini öne çıkarmak 
yerine, farklı kültürlerin ve mezheplerin bu çer
çeveye katkılarını bir bütünlük içerisinde değer- 
lendirebilmeliyiz.

Mezhepçiliği, ırkçılığı, hizipçiliği bir fobi ha
line getirmek, korkunç bir iletişimsizliğe, tıkan
maya, çözümsüzlüğe ve gerilime neden oluyor. 
Müslümanlar olarak, hepimiz, bugün kü tarihi
mizin çok ciddi bir şekilde özeleştirisini yapabil
meliyiz. Kendi sorunlarımızın, kendi çözümsüz
lüklerimizin sorumluluğunu başkalarına yükle
mekten vazgeçmeliyiz. İçerisinde yaşadığımız 
utanç verici gerçeklerden kaçmamalı ve bu ger
çeklerle yüzleşmeyi başarabilmeliyiz. Mezhep
ler birbirleriyle kavga halindeyseler eğer, ki, 
bugün durum maalesef böyledir, bu Ümmet bi
lincinin, kardeşlik ve dayanışma bilincinin tü

kenişi nedeniyledir.
Irkçı rekabetler, mezhep

çi ve hizipçi rekabetler/geri
limler derin köylülüklerden, 
derin kültürsüzlüklerden 
kaynaklanıyor. Derin köylü
lükler, derin kültürsüzlükler 
her zaman derin birbunalım 
demektir. Medeni insanlar, 
birbirlerinin etnik kökenle
rini, mezheplerini merak et
mezler, tecessüs etmezler. 
Ümmet ve kardeşlik ahlakı
na dayalı bir hayat tarzını 
gerçekleştirenler, birbirleri
nin farklı kökenlerinin far
kına varmadan yaşarlar.

Hiç bir mezhep faşizmi 
mazur görülemez. Her mez

hep faşizmi algısal bir krizin, algısal bir bunalı
mın sonucudur. Mezhep faşizmi kesin bir 
çıkışsızlıktır, geleceksizliktir.

Mezhepçi, ırkçı, hizipçi kimlikler sahte kim
liklerdir, fanatik kimliklerdir. Her fanatizm bir 
bilinç körlüğüne işaret eder, insanlık tarihinde, 
tarihin insani ilerleyişinde, tarihin inşasına 
olumlu katkılarda bulunmuş bir fanatizm türü 
yoktur. İslam toplumlarmda derin köylülükler, 
derin kültürsüzlükler, derin fanatizmler, emper
yalist iğrençliklere, emperyalist alçaklıklara alet 
olmamız sonucu doğuyor. Bunalımı aşmak için, 
Ümmet bilincinin sorumluluk ahlakı ile bütün
leşmek gerekir.

Her mezhepçilik, her ırkçılık, her hizipçilik 
bütün umutları yok eder.

Her mezhepçilik, her ırkçılık ve her hizipçi
lik hem bir felakettir hem de bir trajedidir. Mez
hepler birbirleriyle yardımlaşarak, birbirlerinin 
zayıf/eksik yanlarını tamamlayabilmelidir. İslam 
uygarlığı, bir ırka ve mezhebe ait bir uygarlık 
değil, Ümmete ait bir uygarlıktır. Hiçbir ırk, hiç
bir mezhep İslam’ı yalnızca kendilerinin temsil 
ettiğini iddia edemez. İslam tarihini ve kültürü
nü kendi ırksal ve mezhepsel etkinliklerinden 
ibaret saymak tahripkar bir milliyetçiliktir. İs
lam tarihi ve kültürü, pek çok ırkın ve mezhebin 
ortak ve sorumlu katkılarıyla oluşmuştur.

İslam, mezheplere göre tanımlanamaz, mez
hepleri tanımlar. m

Müslümanlar olarak, hepimiz, bugünkü 
tarihimizin çok ciddi bir şekilde özeleşti
risini yapabilmeliyiz. Kendi sorunlarımı
zın, kendi çözümsüzlüklerimizin sorumlu
luğunu başkalarına yüklemekten vazgeç
meliyiz. İçerisinde yaşadığımız utanç ve
rici gerçeklerden kaçmamalı ve bu ger
çeklerle yüzleşmeyi başarabilmeliyiz. 
Mezhepler birbirleriyle kavga halindeyse
ler eğer, ki, bugün durum maalesef böyle
dir, bu Ümmet bilincinin, kardeşlik ve da
yanışma bilincinin tükenişi nedeniyledir.
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BATI’NIN İSLÂM'A KARŞI GİZLİ SİLAHI 
MEZHEPÇİLİKt

ABU DHARR
Türkgesi: Sare ŞANLI

T üm dünyada küfre karşı yükselen İslâmî 
hareket ve İslam ile küfür arasındaki mü
cadele, Siyonizm-ABD güdümündeki Batı 

tarafından modern dünyaya çok farklı takdim 
ediliyor. Küffann Müslümanları çok hainane 
bir yolla nasıl arkadan vurduğuna, onlar arasın
da mezhepçiliği ve hizipçiliği nasıl bir fitne ola
rak kullandığına da hep birlikte şahit oluyoruz.

Çağdaş tarihte bir ilk olarak, İran İslam dev
letinin liderleri emperyalist-siyonist döngüde 
çok tartışmalı bir konuyu gündeme taşıdılar: 
Sözde holocost. “Konuşma özgürlüğü” adı al
tındaki Batılı liberal propagandalara rağmen, as
lında bu nokta siyonist mitolojinin bir parçası
dır; asla masaya yatırılmamış, geniş görüşlü be- 
yinlerce önyargısız olarak tartışılmamıştır. Filis
tin topraklarının işgalini yasallaştırmayı amaçla
yan siyonist holocost merkeziyetçiliği, onlara di
renenlere karşı retorik geliştirmek zorundadır. 
Bununla birlikte, İslam devleti İran, her ne ka
dar Filistin’i desteklese de, bu durum hiç şüphe
siz kendi aleyhlerine olacak, siyonistler suçla
malarını İran’a çevirecek ve İslam devletine kar
şı yaptıkları planları haklı çıkarmaya çalışacak
lardır. Bu arada vatansever Lübnanlılar ve anti- 
siyonistlerle koalisyona giden Hizbullah’m tem
sil ettiği Islami liderlik de, yavaş yavaş Fuad Sin- 
yora’mn Amerikan destekli hükümetinin sonu
nu hazırlıyor. İşgal altındaki Filistin’de, düşman 
kuşatması altındaki Flamas hareketinin kararlı 
tutumu, Mahmud Abbas’m kendisini siyonist ve 
emperyalist provokasyonların öncüsü olarak or

taya koymaya zorladı. İsmail Haniye Müslüman 
ülkelere yaptığı turdan açlıkla mücadele eden 
Filistinliler için on milyonlarca dolarla döndü
ğünde, sınırda el-Fetih muhafızı tarafından taciz 
edilip parayı Filistin’e sokması engellendi ve ar
kasından suikast girişimleri gerçekleşti.

Bu arada Washington ve Tel Aviv’de siyasi 
baskılar giderek artıyor. Tahran Ortadoğu’da 
diplomatik ve siyasi alanda hızla yükselişe geçi
yor. Sis yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ameri
ka’nın Ortadoğu’daki durumu bazı gözlemciler 
tarafından şöyle özetleniyor: Irak tam bir fela
ket, Lübnan başarısızlık, Afganistan kaçış, Su
udi Arabistan ise alacakaranlık bölge. Bu, 
Amerikan Imparatorluğu’nun düşüşe geçişi an
lamına geliyor. Bush yönetimi tıpkı köşeye sı
kışmış bir yaratık gibi tehlikeli ve hiç olmadı
ğı kadar saldırgan.

Anglo-Amerikan-tsrail şeytan üçgeni şimdi 
stratejilerini çok daha farklı bir yöne çeviriyor: 
Yüzleştikleri bu düşmanı zayıflatmak için 
“ümmet” içindeki mezhep ayrılıklarını ortaya 
çıkarmak... Siyasi cephede son sürprizleri, za
ten zorda olan, için için yanan Irak’ta Sünni-Şii 
entrikasını ortaya atıp, bu zehri tüm Ortado
ğu’ya yaymak. Artık dem okratik Irak  söylemleri 
tükendi. Şimdi Amerika’nın Müslüman dünya
sındaki en yakın müttefiki Suudi Arabistan 
Irak’taki ‘Sünni kardeşlerini kurtarma’ çabası 
içinde. İlginçtir, S iradi Arabistan aynı tepkiyi 
Filistin’de göstermemişti. Halbuki, yıllarca Si- 
yonizme karşı direnen Filistinli Sünniler de bi
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rer kardeştiler. Suudi Arabistan’ın İraktaki Sün- 
nilere yardım etmek, yıllarca barış içinde yaşa
dıkları müslüman kardeşleri Şiilere karşı verdik
leri savaşta onlara destek vermek, cesaretlendir
mek istemesinin arkasında yatan sebep, Suudi 
Arabistan’ın Sünni Müslümanlara duyduğu 
muhabbet değil. Talimatlar daha çok Washing- 
ton’dan geldiği gibi, önümüzdeki yıllarda da, 
Washington yoluyla hiç dolandırılmadan, direk 
Tel Aviv üzerinden Riyad’a verilmeye çalışıla
cak.

Peki, Irak’ta iki yıldan az bir zaman içinde 
yapılacak seçimlerden önce, Washington yöneti
mini kurtaracak yada en azından siyasi iklimi is
tedikleri hale getirecek yeni siyasi gelişme ne ol
malı? Cevap basit olduğu kadar kanlı: Irak’ı 
parçalamak için mezhep çatışmaları yarat
mak. Amerika için bu son derece avantajlı bir 
silah. Bir yandan ülkenin kaçınılmaz sonu yak
laşırken, bir diğer yandan öncülüğünde Batı’mn 
yer aldığı, başarının sonucunda ödüllendirilmiş- 
çesine sunulan yönetim yerini alırken, mezhep
çilik kullanılarak şiddet bir başkasının üzerine 
rahatlıkla atılabilir. Suudi hükümeti dünyada
ki İslam kardeşliğine ve hayırseverliğe katkı
da bulunduğunda hayli kısıtlamalara maruz 
kalırken, şimdi Irak’taki Sünnilere rahatlıkla 
kol kanat gerebiliyor! Bir diğer yandan bu ölü
müne savaşta İran da Şii kardeşlerini destekle
mek zorunda kalacak. Burada ABD ve İsrail, Ri
yad’a kolaylıkla verdikleri talimatları İran’a vere
meyecekler, ama umdukları şey -ki kuvvetle 
muhtemeldir ki yanılmayacaklar- Tahran’m mil
li çıkarları yada Şii dayanışması için yalnız başı
na hareket edeceği.

Yeni siyonist-emperyalist entrikada Şiiler ve 
Sünniler tarafından karşı tarafı tanımlamak ve 
aşağılamak için kullanılan iki moda terim öne 
çıkıyor: Vehhabi ve Safevi. Şayet mezhepçi eği
lim bu şekilde devam ederse, halihazırda daha 
güçlü iki kelime bulunuyor: Nasibiler ve Rafi- 
ziler. Mezhepçiliğin en fanatik doruğuna ulaştı-, 
ğı İslam’ın eski dönemlerindeki bu kelimeler 
Sünni ve Şiiler için “zenci” kelimeler konumun
da. Geçtiğimiz günlerde Suudi ArabistanlI 40 
din adamı, Şiilere karşı açıkça düşmanlık ilan 
eden bir fetva imzaladı. Zamanlama bundan da
ha acımasız olamazdı. Hac döneminden sadece 
birkaç hafta önce... Dua edelim de, fanatikler 
mezhepçilik ateşini tutuşturmasınlar. Ancak 
bunlar, bizim olaya daha geniş bir açıdan -Mısır,

Ürdün ve Arabistan’daki politikacıların ve res
milerin Şii hattının Merkez Asya’dan Akdeniz’e 
doğru genişlediğini görüyor olmalarını kastedi
yoruz- bakmamızı engellememeli. Korkuları 
İran, Irak, Suriye ve Lübnan’ın bir siyasi blok 
oluşturacakları yönünde. Bu endişe, çarpıtılıp 
kötüye kullanılarak, Sünnileri korumak adına 
Irak’taki Şiilere savaş açmak suretiyle mezhepçi 
eylemi harekete geçirebilir. Arka plandaki asıl 
korku ise, İsrail’in kuzeyinde 140 milyondan 
oluşan İslam blokunun Siyonistlerde yarattığı 
korkudur.

Şayet bu mezhepçilik bombası Irak’ta pat
larsa, tüm dünya müslümanlanna da bulaşa
bilir. Gelin bu kitlesel, siyasi ve dini tuzağa düş
meyelim. Gelin, Sünniler ve Şiiler olarak kendi 
fanatik yanlarımızı itiraf etmekle işe başlayalım; 
diğer tarafın fanatikleriyle uğraşarak, kutuplaş
maya katkıda bulunmak tansa, kendi içimizdeki 
fanatikleri dizginlemeye çalışalım. Eğer İran, 
kontrolü altında tuttuğu ümmetin Şii unsuruyla 
bunu başaramazsa, daha geniş İslam topluluğu 
olan Sünni unsur bunu katiyen yapamaz ve biz 
kendimizi kaçınılmaz sona giden yola itmiş olu
ruz. Yakın zamanlarda bizim kardeşçe dayanış
mamız düşmanımızı dağıtmamızı, bölmemizi, 
parçalamamızı sağlamıştı. Bugün, siyonist-em
peryalist ajandayı geliştirmek için tezgahla
nan mezhepçiliğe, hizipçiliğe ve yardakçılığa 
kulak vermek, yapılacak en kötü şeydir. o 

(Crescent International, Ocak 2007)
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Kapak

ALİ BULAÇ

Ş iilik (veya Şia) İslam’ın en eski, hatta ilk 
mezhebidir. “Hz. Ali(ra.)’den yana olmak, 
onun taraftarı olmak” şeklinde ortaya çı

kan Şiilik mezhebinin diğer belli başlı İslam 
mezhepleri gibi hem itikadi ve fıkhi yönü vardır, 
hem de kendine özgü siyasi bir anlayışa dayan
maktadır. Kur’ân ve Sünnet Sünnilikte olduğu 
gibi Şiilikte de iki temel ve bağlayıcı referans 
hükmündedirler. Sünnilikte Kur’ân, Sünnet, te
ma ve Kıyas dört kaynaktır, buna mukabil, Şi- 
iler’de dördüncü kaynak “akıl” olarak kabul 
edilmektedir.

Şiilikte gelişmiş bir usûl ilmi vardır ve hem 
Kur’ân’m tefsirinde, hem hadislerden hüküm çı
karmada bu usûl kullanılmaktadır. Kur’ân’m anla
şılmasında batmi tefsir Sünnilikten daha belirgin 
bir şekilde rol oynar. Hadis literatürü Sünni hadis 
literatürle yüzde 95 benzerlik gösterse de, Şii müç- 
tehid ve alimler, ilk ravilerin Ehl-i Beyt’ten olma 
şartını ararlar. Bizde Kütüb-i Sitte adı verilen 6 ha
dis kitabına karşılık Şiilerde Mütün-ü Erbaa adı 
verilen 4 hadis kitabı bulunur. El Kafi ve Istibsar, 
bizdeki Buhari ve Müslim kadar önemlidir. Ancak 
Şiiler Peygamber Efendimiz(s.)’den ayrı olarak 
imamlardan rivayet edilen söz ve takrirleri de ha
dis kadar bağlayıcı saymaktadırlar.

Şiiler, Müslümanlar’m başlarına bir imam 
(siyasi lider) nasbetmelerini dinin usûlünden sa
yar; Sünni inançta ise bu dinin fürûu arasında 
yer alan dini bir vecibedir. (Buradaki fürûu, ‘te
ferruatla karıştırmamak gerekir.)

Şiiliğin hakim olduğu havzalarda fıkıh ve ir
fan felsefesi gelişmiş bulunmaktadır. Şiilerin bir

müçtehide mensup olmaları ve ulemanın etra
fında gündelik ve toplumsal hayatlarını sürdür
meleri temel prensipler arasında yer almaktadır. 
Bu meyanda içtihad ve müçtehid çok önemlidir. 
Her Müslüman Şiinin bir müçtehide tabi olması 
gerekir. Ancak içtihad müçtehidle birlikte sona 
erer. Başka bir ifadeyle geçmişte yaşayan müçte
hid ve alimlere büyük saygı gösterilse bile, tak- 
lid edilecek veya görüşlerine göre amel edilecek 
müçtehidin yaşıyor olması şarttır. Genel anlam
da bir içtihad onu yapan müçtehidle birlikte 
ölür, bir tür yürürlükten kalkar. Bu türden içti- 
hadlarm yeni müçtehidler tarafından teyid edil
mesi icap eder. Bu da Şii fıkıh ve düşünceye bel
li bir dinamizm kazandırır.

Öyle olmakla beraber, imamlardan gelen ri
vayetlerin Peygamber hadisi gibi bağlayıcı kabul 
edilmeleri ve hüküm çıkarılırken baş vurulan 
usûlün imamların rivayetlerine de uygulanması 
bazı sorunlara yol açmaktadır. 1979 İslam devri- 
minden sonra Islami hükümlerin kamusal ha
yatta uygulanmaya başlamasıyla bu sorunlar be
lirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bu tür sorunların 
aşılması amacıyla Sünni usûle yakınlık duyma 
yönünde bugün Şii ulema arasında belli bir eği
limden bahsetmek mümkündür. Özellikle İmam 
Ebu Hanife ve İmam Malik’in fıkıhta kabul ettik
leri usûl Şii ulema arasında belli bir rağbet gör
mektedir. Esasında Hanefi mezhebinin imamı 
Ebu Hanife ile Şii fıkhının temelini teşkil eden 
Ca’feri mezhebinin kurucusu İmam Ca’fer ara
sında belli bir yakınlık vardır; İmam Ebu Hanife 
İmam Ca’fer’den yaklaşık iki sene ders almıştır.
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Şiilik, formüle edildiği ilk günlerden başla
mak üzere bir muhalefet hareketi olarak ortaya 
çıkmış ve yakın zamanlara kadar bu özelliğini 
korumaya devam etmiştir. Her ne kadar Emevi- 
lere karşı ihtilal yaparak iktidara gelen Abbasi- 
ler, meşruiyetlerini Ehl-i Beyt’e karşı yapılan 
haksızlıklara dayandırmışlarsa da, onlar da bir 
süre sonra Şiiliği baskı altına almışlardır. Şiiliğin 
sahip olduğu ilk iktidar 1979 yılında İran’da ger
çekleştirilen İslam devrimidir.

Şiiler Ne İstiyor?

Irak’m Amerikan ve Ingiliz kuvvetleri tarafından 
işgal edilmesinden sonra Şiiler ve Şia mezhebi 
bir kere daha gündeme geldi. Irak nüfusunun 
yaklaşık yüzde 60’ını teşkil eden Şiiler, bu işga
lin bir an önce sona ermesini ve tamamen Irak 
halkının rızasına uygun yeni bir siyasi rejimin 
kurulmasını talep ediyorlar. Şiiler’in başka bir 
talepleri de, her ne suretle olursa olsun, yeni ku
rulacak siyasi yapıda İslamiyet’in belirleyici rol 
oynamasıdır.

işgal altındaki Irak’ta nasıl bir siyasi rejimin 
ortaya çıkacağı konusu hala meçhul. Her gün 
yeni teoriler, yeni öneriler ileri sürülüyor. Anla
şılan şu ki, yeni dönemde Irak’ta en önemli ve 
belirleyici siyasi aktör Şiiler olacak.

1979 İslam Devrimi’nden bu yana Şiilik ve 
Şiilerle ilgili bir tür mitler üretilmiştir. Aslında 
kimsenin -özellikle Türkiye’deki siyasilerin ve 
aydınların ezici çoğunluğunun- doğru dürüst 
bilgisi yoktur. Batıda hangi kalıplar üretiliyorsa 
aynısı Türkiye’de tekrar edilir.

Şiilik İslam’ın en eski, hatta ilk itikadi ve si
yasi mezhebidir. Tarih boyunca İslam devletle
rindeki rejimleri gayri meşru kabul 
etmiş ve hep muhalefette kalmıştır.
Fakat 19. yüzyılın son çeyreğinden 
başlamak üzere bir iç değişim geçir
miş ve İslam devrimiyle Şii ulemanın 
kamusal hayata çıkmasından sonra 
bazı Sünni gruplarla ters istikamette 
bir gelişme içine girmiştir. Deyim ye
rindeyse bazı Sünni akımlar Şiileş- 
miş, Şiilik Sünnileşme eğilimine gir
miştir. Bazı Selefi Sünni siyasi akım
lar, monolitik ve merkezi -hatta oto
riter- rejimler ön görürken, Şii siyasi 
düşüncesinde Cumhuriyet ve De
mokrasi ön plana çıkmaktadır.

Iraklı Şiiler de birkaç bakımdan Iranlı Şiiler- 
den farklılık arz etmektedirler. Bir çok Şii ulema 
ve entelektüel, İran’ın siyasi tecrübesinden ge
rekli sonuçları çıkarmışlardır. İran dışındaki Şi
iler doğal olarak aynı hataları tekrarlamak iste
miyorlar.

Şiilik “ortak bir paradigma” olsa bile Iran, 
Irak ve Lübnan olmak üzere üç ana dini, politik 
ve sosyo-kültürel merkezde toplanmış bulun
maktadır. Bu merkezlerde teşekkül etmiş bulu
nan farklı versiyonlar göz önüne alınmadan “bü
tün siyahlar tek tip zencidir” kabilinden peşin 
bir hükümle “bütün Şiiler birbirine benzer” de
mek bilgisizlikten başka bir şey değildir.

Irak’ta Aktörler

Amerika’nın Irak için uygun gördüğü ‘demokra- 
si’nin içini Irak’m gerçek toplumsal aktörleri 
doldurma yönünde büyük bir istek gösteriyor
lar. Söz konusu aktörler arasında Şiiler belirgin 
bir şekilde öne çıkıyor. Belki de yakm tarihte ilk 
defa Şii siyasi düşüncesi demokrasiye büyük bir 
vurgu yapıyor. Bu vurguyu sadece Irak Şiileri 
değil, İran ve Lübnan Şiileri de yapıyor.

Iran 1997’de başlayan “Üçüncü Cumhuri- 
yet”le demokrasiye doğru önemli bir yönelim 
içine girdi. Eğer İran’da belli parametreleri olan 
bir demokrasi olacaksa, şüphesiz bunun Iran, Şi
ilik ve bölge için belli bir anlamı ve uzun vade
ye yayılan etkileri olacak.

Irak’ta mevcut dini ve etnik grupların nüfus 
potansiyelleri, yakm tarihte yaşadıkları tecrübe
ler ve geleceğe ilişkin talepleri ve tahayyülleri, 
yeni rejimin şekillenmesinde belirleyici rol oy
nayacaktır. Ya kendi aralarında “ortak iyi ve or
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tak çıkar” temelinde uzlaşıp bir mutabakat nok
tası bulacaklar, ya da belki de bölgeyi felakete 
götürecek derin bir kaosun içine düşeceklerdir.

Irak Şiileri açısından çoğulcu demokrasi 
“rasyonel ve pragmatik talep” hükmündedir. 
Nüfusun yüzde 60’mı teşkil eden Şiiler, her ha
lükarda işleyen bir demokraside avantajlı ola
caklarını düşünüyorlar. Aralarındaki politik gö
rüş ayrılıklarına ve buna dayalı farklı örgütlen
me biçimlerine rağmen, bu böyledir. Sünni 
Arapların da, geride kalan 35 yıllık Baas rejimin
deki ayrıcalıklarını ve avantajlarını artık hiçbir 
zaman elde edemeyeceklerini anlamaları önem
li. Bu kaçınılmaz olarak onları Şii çoğunluğa 
yaklaştırması gerekir. Daha savaşın sürdüğü ilk 
günlerde Ebu Hanife Camiinde, Sünnilerin Şi- 
ilerle birlikte Cuma namazı kılmaları ve kendi 
aralarında ortak bir dil ve hedef tayin etme kara
rı almaları, bundan sonraki yakınlaşma ve işbir
liğinin ilk işaretlerinden biriydi. Fakat iç ve dış 
grupların provakasyonu buna fırsat vermemek
tedir. Öyle de olsa, mezhep çatışması umutsuz 
bir siyaset yoludur; eninde sonunda kendi arala
rında bir çerçevede anlaşacaklar.

Nüfus açısından Kuzeyde toplanmış bulunan 
Kürt grupları “etnik temelde bir kimlik” beya
nında bulunup gelecekteki Irak yönetiminde 
ağırlıklı bir yere sahip olmak istiyorlar. Kürtle- 
rin temel hakkı olan birtakım politik, ekonomik 
ve kültürel talepleri tartışılmasa da, Sünni ve Şii 
Araplar gibi Müslüman Kürtlerin, kendilerini et
nik kimlikle farklılaştırması yeni kombinezonun 
önemli sorunlarından biridir. Ancak etnik kim
liğe aşırı vurgu yapan Talabani ve Barzani dışın
da, kendilerini İslam çerçevesinde Irak’m bir 
parçası kabul eden Müslüman Kürt gruplar da 
var. Türkmenler için de benzer bir durum söz 
konusudur.

Birleşmek Neden Zaruri?

Irak’ta Sünnilerle Şiilerin birleşip ortak hareket 
etmesini gerektiren real politik sebepler var. İyi 
yapılmış bir tehdit değerlendirmesi ile geleceğe 
ilişkin doğru bir vizyon, bu iki Islami topluluğu 
birlikte hareket etmeye sevkediyor. Bunların ne 
olduğuna yakından bakalım:

1917’de de Ingilizler Irak’ı işgal ettiklerinde 
direnişle karşılamışlardı ve aradan üç sene geç
meden Şiilerle Sünniler birleşip ortak bir direniş 
hareketi başlatmışlardı. Yani iki toplum arasın

daki birleşme veya ortak hareket etme ilk defa 
vuku bulan bir hadise değildir.

ilk olarak, Baas rejimi boyunca Irak’m iktidar 
dolaşımında seçkin ve ayrıcalıklı bir konumda 
olan Sünnilerin, bundan sonraki Irak’ta eski ko
numlarını muhafaza edemeyeceklerini iyi bilme
leri gerekir. Bütün temel taşların yerinden oyna
dığı bu yeni dönemde, Sünniler, ancak Şiilerle 
ve Kürtlerle daha adil bir paylaşıma razı olduk
ları oranda var olabilecekler. Şiiler de, her ne ka
dar nüfusun yüzde 60’mı teşkil etseler bile, Sün
nilerin desteği olmadan etkin konuma geçemez
ler.

İkinci önemli tehdit, Irak üzerinden bölgeye 
yeni bir şekil vermek isteyen ABD’nin planları 
içinde Irak’ın üç parçaya bölünmek istenmesi ve 
Sünni bölgenin Ürdün’e bağlanıp başa Haşimo- 
ğulları’ndan birinin getirilme ihtimalinin bulun
masıdır. ABD’nin amacı, zamanla tarihi Filistin 
topraklarında bulunan ve onyıllardır dışarıda 
mülteci olarak yaşayan Filistinlileri bu bölgeye 
sürüp, İsrail’i rahatlatmaktır. Bu ise Sünnilerin 
olduğu kadar Şiilerin de kabul edebileceği bir 
proje değildir.

Bir önemli nokta daha, Kuzey Irak’ta yaşayan 
Kürtlerin giderek ABD ve İsrail denetimine girip 
şimdilik yarı bağımsız, ama gelecekte tam ba
ğımsız bir devlet kurma yolunda attıkları adım
lardır. Yeni Irak anayasası bazı maddesiyle Kürt
lerin hem şimdi hem gelecekteki konumlarıyla 
ilgili hükümlerle donatılmıştır. Kerkük gibi pet
rol merkezi yerlerin yeni Kürt devletinin sınırla
rına dahil edilme ihtimalinin belirmesi Şiilerin 
ve Sünnilerin ortak tepkisine yol açıyor. Şiiler ve 
Sünniler, kurulacak bir Kürt devletinin “nüfusu 
Müslüman bir İsrail” olacağı şüphesini taşıyor
lar. Böyle bir şey mümkün değildir, ama Kürtle- 
rin bu konuda yatıştırıcı mesajlar vermesi bekle
nir.

Son bir nokta, Sünni bölge direnir ve Ameri
ka ile giriştiği çatışmalarda ciddi sivil kayıplar 
verir, camiler, hapishaneler bombalanırken bu 
trajik durumun Şii halk ve gençler üzerinde ya
rattığı olumsuz etkidir. Giderek Şii kamuoyu, 
pratik ve pragmatik bekleyişi bir tür “oportü
nizm” görmeye başladı ve pek sözü edilmese de 
dini mercilere olan bağlılığa rağmen işgalcilere 
karşı direnişe geçme yönünde alttan bir takım 
baskıların başlamasına yol açtı. Ayetullah Sista- 
ni gibi büyük bir mercii varken, Mukteda es 
Sadr’m hızlı yükselişi buna bağlı görünmektedir.13
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Kapak

İSLÂM VE ORTADOĞU 
SORUN HANGİSİNDE?

ABDURRAHMAN ARSLAN

Her toplumsal gerçeklik kendine has bir “haki
kat” anlayışı üzerinde temellenir. Hakikat toplu- 
sal gerçekliğin hâsıl ettiği sorunların çözümü
nün, bu gerçekliğin yeniden üretilerek devam 
ettirilmesinin, toplumsal “ortak iyi’’ nin kayna
ğının ve yaşanan hayat tarzının meşrulaştırılımı- 
nı ve kabulünü sağlar. Toplumsal gerçekliği ku
ran hakikat, başka bir hakikat anlayışıyla yer de
ğiştirdiği zamanlarda; inanç’ta, bilgide, toplum
sal ilişkilere kadar uzanan bütün insani faaliyet
lerde muazzam değişiklikler kaçınılmaz olur. 
Tarihte nadir olarak vuku bulan, buna karşılık 
inanları zihnen, toplumları mahiyet olarak dö
nüştürerek geçmiş ve gelecekle kurmuş oldukla
rı bağları alt üst eden bu türden hadiseler kendi
leriyle beraber yeni bir “dünya görüşü” getirir. 
Fakat aynı zamanda da insanları ya doyumsuz 
bir güven yada tanımlamakta ve kavramakta 
zorluk çektikleri yeni türden belirsizliklerle kar
şı karşıya bırakırlar. Bu kadar kapsamlı dönü
şümlere kaynaklık eden hakikatin değişimi me
selesini “epistemolojik kopuş” olarak ifade ediyo
ruz.

Bu bağlamda batının kendi tarihi içindeki ha
kikat anlayışında veya bununla alakalı felsefi 
düşünce geleneğinde cereyan eden üç büyük 
epistemolojik kopuştan ya da yaşanan devrim
den söz edebiliriz. Bunlardan biri Avrupa kıtası
na ulaşmasıyla beraber Hıristiyanlığın Pagancı

hakikat anlayışında meydana getirdiği kopuştur. 
Bu kopuş kiliseye ait yeni bir hakikat anlayışının 
toplusal gerçekliğini yeni bir biçimde kurmasına 
kapı açmış, yeni bir Hıristiyan cemaatin inşasını 
mümkün hale getirmiştir. İkincisi kilisenin ta
nımladığı ve yüzyıllarca batıya hakim olan haki
kat arayışında yaklaşık 15. yüzyıldan itibaren 
Helenistik mirasın yardımıyla meydana gelen 
kopuştur. Bu kopuşta hakikat anlayışının yerine 
pozitivizmin tanımladığı yeni bir hakikat anlayı
şı ikame edilmiş; içinde yaşanan toplumsal ger
çeklik vuku bulan altüst oluşlarla beraber bu te
melde yeniden inşa edilmiş ve yeni bir sosyal var 
oluş modeli olarak “toplum” ortaya çıkmıştır. 
Üçüncü kopuş ise yaklaşık 1960’lardan itibaren 
başladı. Pozitivizmin kendi bünyesinde taşıdığı 
kabullerin giderek geçerliliklerini yitirmesiyle 
meydana geldi.

Nasıl bir neticeye varacağı daha belli olma
yan şimdilerde içinde yaşamakta olduğumuz bu 
kopuş süreci, pozitivizmin hakikat anlayışının 
yerine postmodernitenin izafiliğe dayalı olama
yan ya da her türlü hakikati inkâr eden “haki
kat” anlayışını ikame etme çabası içinde bulun
mamalıdır. Söz konusu kopuşu gerçekleştiren 
felsefe mevcut toplumsal gerçekliği bütünüyle 
çözerken, inşacı olma iddialarını reddettiğinden 
en azından şimdilik bir öneride de bulunama
maktadır. Bu ise kaynağı batı olan bir güvensiz
lik kültürünün doğup yaygınlaşmasına sebep ol-
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Kırılmayla beraber yüzyıllardan beri hakikatin 
mutlak olduğu fikri üzerine kurulu batılı sosyal 
gerçekliğin ve bireysel kimliğin kırılgan, dolayı
sıyla tanımlanamaz bir hale gelmesi batıyı buna
lıma sokmuştur. Günümüzün batısını İslam karşı
sında fazlasıyla hırçınlaştıran bu özgüven kaybı
nın yaşatmakta olduğu durumdur. Bu yüzden İs
lam son birkaç on yıldan beri artık bir din olarak 
değil, çözülmesi gereken bir sorun olarak dünya 
gündeminde yer almaktadır. İçinde yaşadığımız 
zamanlarda cevabını aramamız gereken soru 
muhtemelen şudur: küresel bir dünyada ve batı
nın üstünlüğünün tartışma dışı olduğu bir çağda 
İslam'ı bir sorun haline getiren nedir?

makta. Kırılmayla beraber yüzyıllardan beri ha
kikatin mutlak olduğu fikri üzerine kurulu batı
lı sosyal gerçekliğin ve bireysel kimliğin kırıl
gan, dolayısıyla tanımlanamaz bir hale gelmesi 
batıyı bunalıma sokmuştur. Günümüzün batısı
nı İslam karşısında fazlasıyla hırçınlaştıran bu 
özgüven kaybının yaşatmakta olduğu durum
dur.

Bu yüzden İslam son birkaç on yıldan beri ar
tık bir din olarak değil, çözülmesi gereken bir 
sorun olarak dünya gündeminde yer almaktadır. 
İçinde yaşadığımız zamanlarda cevabını arama
mız gereken soru muhtemelen şudur: küresel 
bir dünyada ve batının üstünlüğünün tartışma 
dışı olduğu bir çağda İslam’ı bir sorun haline ge
tiren nedir? Bu sorunun cevabını muhtemelen 
küreselleşmeye dünya ölçeğinde kabul ve işler
lik kazandıran postmodern felsefenin özelliğin
de aramamız gerekiyor.

Bu felsefeye ait kabullerin en önemlisi her şe
yin izafi olduğunu savunarak bütün dünya gö
rüşlerinin ve inançların savuna geldikleri kendi
lerine ait hakikatin doğruluğunu/mutlaklığını 
geçersiz kılmaya çalışmasıdır. Bu ise en başta ba
tıya ait bilgi anlayışının teorik yapısında muaz
zam bir kırılma ve buna bağlı olarak bir dönü

şüm meydana getirmiş haldedir. Bunun doğur
duğu değişiklikler başta bilim olmak üzere felse
feyi, teolojiyi, siyaseti ve gündelik hayatı tesiri 
altına alarak yaygınlaşmaktadır. Günümüzde 
iletişim teknolojileriyle dünya genelinde sirkü
lasyon halindeki küresel kültür ya da medya 
malzemesinin söz konusu felsefenin değerlerini 
ve toplumsal alışkanlıklarını yaygınlaştırmakta 
olması, batı dışında bütün toplumları da aynı za
manda bir krizle karşı karşıya şimdiden getirmiş 
durumdadır.

II.
Eğer arkasında her şeyi izafileştiren postmo

dernist felsefe olmasaydı, küresel nitelik kazan
mış halini ifade etmek üzere dünyayı bir “bü
tün” olarak tanımlamamız mümkün olamaya
caktı. Gerçekte söz konusu felsefe bize dünya
nın olmuş olduğu bu hali kabul edilebilir kılmak 
üzere muhayyilemize şimdilik taşıdığı tehlike ve 
zaaflarını hesap edemediğimiz derin bir “esnek
lik” katıyor. Her şeyi kabul edilebilir hale geti
ren bu felsefenin yardımıyla biz bugün dünya
nın küreselleştiğinden bahsetmekteyiz.

Nedir küreselleşme; dünyanın yeniden isim
lendirilmesi, yoksa bir şeyin dünya ölçeğinde 
yaygınlık kazanması mıdır? Söz gelimi bir dü
şüncenin, inancın, belirli bir bilgi biçiminin, ya
şama tarzının veya uygarlığın dünyada kazandı
ğı yaygınlık mıdır? Eğer yukarıdaki tanım doğru 
kabul edilirse, yani küreselleşmeyi bir “şeyin” 
dünya ölçeğinde yaygınlık kazanması şeklinde 
tanımlarsak, bizim batı düşünce ve uygarlığı ile 
küreselleşme arasında özel bir ilişki kurmaya ça
lışmamız fazlasıyla anlamsız olacaktır. Bu haliy
le küreselleşmeyi ve ona işlerlik katarak gerçek
leştiren “kültürün” masum yani “nötr” ve asimi- 
lasyoncu bir özellik taşımadığını kabul etmek 
gerekir. Bu tanım çerçevesinde, mesela İslam’ın 
dünya ölçeğinde yaygınlık kazanmasını küresel
leşme olarak nitelendirebiliriz.

Ancak, eğer bunun aksi söz konusuysa; yani 
küreselleşme batılı dünya görüşünün ve kültü
rün yarattığı bir olguysa ve asimilasyoncu bir 
özellik taşıyorsa, küreselleşme bir cihetten de 
aslında bu demekse, bu haliyle küreselleşmeyi, 
dinamizmini ve süreçlerini kendisinin yarattığı 
bir “proje” olarak görmemiz gerekiyor. İsimlen
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dirme nötr gibi görünse de, hakikatte kürselleş- 
me gizlenmeye çalışılmasına rağmen kendine 
has felsefi ve ideolojik ilkeler içermekte, bu ne
denle batılı kültürün kazandığı hem yeni post- 
modern niteliğini hem de asimilasyoncu karak
ter ve kapasitesini açığa vurması cihetinden de 
önem taşımaktadır. Yani küreselleşme dediğimiz 
“durum” bütün dünya görüşleri ve inançların 
kendilerine has sınırlarının eriyerek merkez ha
line getirilmesi olarak, kendiliğinden cereyan 
eden tabii süreçlerin bir mahsulü değil, kendine 
ait bir ideolojinin sahibi ve taşıyıcısıdır. Ne var 
ki günümüzde bütün ideolojilerin sonunun gel
diğini ilan eden bir “ideolojinin” egemen kültü
rü içinde zihinlerimiz sosyalleştiğinden dolayı 
muhatap olduğumuz süreçlerin söz konusu ni
teliğini anlamak zorlaşıyor. Bu süreçler içinde 
kürselleşme, insanlara yaşattığı “hal” ve taşıdığı 
hususiyetiyle bütün toplumları ve uygarlıkları 
nesnelleştirerek kendini gerçekleştirmektedir. 
Bu nedenle, eğer küreselleşmeyi sadece malla
rın, sermayenin, teknolojinin, bilginin serbest 
dalaşımı meselesi olarak görmüyorsak; kürsel
leşme belirli bir dünya görüşünü taşıyan süreç
ler olma özelliği taşıdığından hiçbir toplum onu 
kendi lehine, kendisi için bir fırsata dönüştüre- 
meyecektir.

Bu nedenle kürselleşmeyi özgürleştirici bir 
süreç olarak vasıflandırmak mümkün değildir; 
tersine küreselleşme kendine ait nitelikleri için
de yeni bir hegemonya biçimi temsil eden özel
liklere sahiptir. Zira izafileştirici kültürü içinde 
üretimi ve tüketimi olduğu kadar; belirli bir dü
şünme, yaşama ve hayat biçimini insanlara ken
di kültür kodlarının vasıtasıyla dayatmaktadır. 
Bu yüzden küreselleşme bir süreç olduğu kadar, 
şimdiye kadar alışık olmadığımız niteliği ve 
temsil ettiği herhangi bir hakikate sahip olma
yan yeni bir “düzen” olarak karşımıza çıkmakta
dır. Bu düzen ise kendini çoğulculuk vasfıyla ta
nımlamakta, ama bütün çoğulculuk iddialarına 
rağmen batı merkezli bir hegemonya inşa et
mektedir. Üstelik bu çoğulculuk kimliğin ve 
gerçekliğin kendisi kalarak farklılığım savun
muyor; tersine kimliği, gerçekliği izafileştirmek- 
te ve kendisi olmaktan kurtararak onları tanım
sız bırakmaktadır. Bu yüzden sürecin ekono
mik/teknolojik boyutundan çok “kültürel” bo-

İslam kürselleşmeye itiraz etmekte, onun açtığı 
süreçlere ve yaptığı "davete" karşı bugün direnç 
gösteren tek dünya görüşü ya da din/inanma bi
çimi olarak küreselleşme önünde en ciddi çözücü 
engeli teşkil etmektedir. İslam'a göre küreselleş
me mücadele edilmesi gereken "dışsal" bir gücü 
temsil etmektedir. İslam'ın savunduğu hakikat 
küreselleşmenin öngördüğü değişimleri Müslü
man dünyada geçersiz ve anlamsız hale getir
mektedir. İslam’ın temsil ettiği hakikat anlayı
şından kaynaklanan değerler, ilkeler ve "kü ltür", 
asimilasyoncu bir muhteva ve süreç üzerine ku
rulmuş olan uluslararası sistemin güvenlik "kon- 
septine" karşı bir tehdit olarak görülmektedir.

yutu Müslümanlar cihetinden fazlaca önem taşı
yor. Kültürel boyut iletişim teknolojisinin dün
ya ölçeğindeki sirkülasyonu içinde bir iletişim 
“malzemesi” olarak bütün dünyada egemen hale 
gelmekte; nüfuz etme gücüyle bütün toplumla- 
rın geleneksel ya da dinsel “bağlılık biçimlerini” 
ve “değerlerini” çözülmeye uğrattıktan sonra 
kendi kodları içinde onları yeniden düzenleye
rek bu toplumların dünya görüşlerini, inançla
rıyla uyumlu yaşama biçimlerini, bu defa küre
selleşmeye uygun hale getirmektedir. Fazla açık
layıcı olmamakla beraber kültürlerin mezhep- 
leşmesi şeklinde ifade edilen bu süreç, aslında 
toplumların inanma biçimlerini ve sahibi olduk
ları “hakikat” anlayışım muhteva olarak derin ve 
kapsamlı bir dönüşüme uğratmakta. Bunun ne
ticesi olarak Müslüman da, Hıristiyan da veya 
Musevi de kendi lehine “önerilen” aynı hayat 
tarzını yaşamakta, ama çelişkili bir şekilde Müs
lüman, Hıristiyan ya da Musevi kaldıklarına 
inanmaktadırlar.

İslam kürselleşmeye itiraz etmekte, onun aç
tığı süreçlere ve yaptığı “davete” karşı bugün di
renç gösteren tek dünya görüşü ya da din/inan
ma biçimi olarak küreselleşme önünde en ciddi 
çözücü engeli teşkil etmektedir. İslam’a göre kü
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reselleşme mücadele edilmesi gereken “dışsal” 
bir gücü temsil etmektedir. İslam’ın savunduğu 
hakikat küreselleşmenin öngördüğü değişimleri 
Müslüman dünyada geçersiz ve anlamsız hale 
getirmektedir. İslam’ın temsil ettiği hakikat an
layışından kaynaklanan değerler, ilkeler ve “kül
tür”, asimilasyoncu bir muhteva ve süreç üzeri
ne kurulmuş olan uluslararası sistemin güvenlik 
“konseptine” karşı bir tehdit olarak görülmekte
dir. Bu sebeple söz konusu hakikat anlayışı ve 
kültürel boyutun küresel sitem üzerindeki yan
sımaları uluslararası bir güvenlik meselesi ola
rak yorumlanmaktadır. Unutmamak gerekir ki, 
bugün dünyaya hakim ulus devlet temelli ulus
lararası siyasi/sosyal sistem Rönesans sonrasında 
batı merkezli olarak yine batıklar eliyle kurul
muştur. Dolayısıyla sistemin güvenliğiyle batı
nın güvenliğinin aynı şeyler olduğunu hatırlat
mak gerekiyor.

Bugün küreselleşme İslam’dan -ve tabii ki, 
eğer direnme potansiyeline sahipseler diğer 
dinlerden de- kendine uyum göstermesini bek
lemektedir. Ya da en azından İslam’ın, bu süreç
lerde kendine uyum gösterecek bir yorumunun 
imkânını aramaktadır. Bu husus İslam ve küre
sellik arasındaki ilişkinin önemli ve hayati bo
yutunu teşkil etmektedir. İs
lam ve küresellik ilişkisi bizi 
aynı zamanda, küresellik ve 
Postmodern felsefe arasındaki 
ilişki üzerinde de düşünmeye 
davet etmektedir. Her şeyi iza
fileştiren ve mutlak bir haki
kat anlayışının olamayacağını 
savunan bir felsefe ve kültüre 
karşı İslam’ın direnç göster
mesinin kaçınılmaz olacağını 
tahmin etmek zor değil. Ne 
var ki, küreselleşme bu talebi
ni açık bir şekilde değil, siya
sal/sosyal bir proje olarak sun
makta; bilgi ve düşünceyi ol
duğu kadar bütün toplumsal 
ilişkileri, üretimi ve tüketimi 
olduğu kadar inancı/dini de 
neoliberal bir projenin içinden 
seslendirilmesini uygun bul
maktadır. Kısacası bizden ha

kikati Popper’e, iktisadı da Hayek’e teslim etme
mizi beklemektedir.

111.
Her mekânlaştırma gibi her haritalaştırma da 

ideolojik içerik taşır ve asla masum sayılmaz. 
Mekân bizim toprağa, coğrafyaya ya da uzam’a 
neyle anlam verdiğimizle ilgili olarak ya “bizim” 
veya “öteki”nindir. Muhtemelen bugün Müslü- 
manlar için en büyük yabancılaşma “mekân” 
olarak üzerinde yaşadıkları topraklardan bahse
derken, bu toprakları “orient” in ortası anlamı
na gelen “Ortadoğu” şeklinde anlamlandırmakta 
olmalarıdır.

Bu adlandırma kendini kendine değil, kendi
ni bir başka yere nispet ederek yeryüzünde me
kân tutmak anlamına geldiği için, eğer tarihi 
zorlayarak muhayyilemize davet etmezsek, baş
langıçtan itibaren biz ve yaşadığımız topraklar 
arasına aşılması mümkün olamayan bir yabancı
lık ilişkisi koyar. Bu ilişki; vuku bulan her hadi
seyi, hüküm süren her zulmü, ortaya çıkan her 
felaketi yaşayan durumda oldukları halde insan
ları bir yabancı gibi seyirci konumuna yerleşti
rir. Bu nedenle bugün yanı başımızda, komşu
muzda ya da “bize” ait topraklarda bütün şidde

tiyle cereyan eden hadiseleri, 
“Ortadoğu’da meydana gelen 
hadisler” şeklinde “mekânlaş- 
tırmak”, 21. yüzyılın Müslü- 
manı için ciddi bir trajedi sa
yılması gerekir. Bu, mekânın 
değil, mekân karşısında insa
nın kendini ötekileştirmesi sa
yılır.

Buna rağmen nerede yaşar
sa yaşasınlar bugün Müslü
manların üzerinde yaşadıkları 
toprakların Ortadoğu olarak 
adlandırılması elbette ki bir 
tesadüfün eseri değildir ve el
bette ki anlamsız sayılamaz. 
Bizi ilgilendiren, büyük ço
ğunluğuyla Müslümanların 
yaşadığı ama çelişkili bir şe
kilde anlam kazanmış ismini 
İngiltere’ye borçlu olan bu 
toprakların yakın tarihte nasıl

Her şeyi izafileştiren ve mutlak bir ha
kikat anlayışının olamayacağını savu
nan bir felsefe ve kültüre karşı İslam'ın 
direnç göstermesinin kaçınılmaz ola
cağını tahmin etmek zor değil. Ne var 
ki, küreselleşme bu talebini açık bir 
şekilde değil, siyasal/sosyal bir proje 
olarak sunmakta; bilgi ve düşünceyi 
olduğu kadar bütün toplumsal ilişkile
ri, üretimi ve tüketimi olduğu kadar 
inancı/dini de neoliberal bir projenin 
içinden seslendirilmesini uygun bul
maktadır. Kısacası bizden hakikati 
Popper'e, iktisadı da Hayek’e teslim 
etmemizi beklemektedir.
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Ortadoğu haline getirildiğidir. Adı Ortadoğu 
olan bu düzenleme faaliyeti öyle görünse de coğ- 
rafik ya da “kadastrojik” olmaktan önce bizim 
cihetimizden tarihi bir mesele olmasıyla önem 
taşıyor. Zira Ortadoğu demek bugün üzerinde 
Müslümanların yaşadığı topraklar ve bu toprak
ların Müslümanların gafleti sonucu başkalarının 
eliyle düzenlenmiş tarihi demek değildir. Orta
doğu aynı zamanda insanoğlunun büyük çoğun
luğunun en azından son beş bin yıllık tarihini 
şekillendiren üç büyük dinin “anavatanı” sayılır. 
Günümüzün Ortadoğusu bu dinler içinde en 
genç olanının başkalarının eliyle düzenlenmiş 
tarihini temsil etmekte. Bu düzenleme 20. yüz
yılın başlarında gerçekleşti; Müslümanlar toprak 
ve demokratik olarak 22 ulusdevlete bölündü
ler. Bu ilk düzenleme daha çok fiziksel düzlem
de cereyan eden, nicel tarafı ağır basan bir dü
zenleme olarak tarihin kayıtlarına geçti.

Ne var ki 1980’lerden itibaren açıkça dünya 
ölçeğinde cereyan eden köklü ve kapsamı geniş 
bir çok hadiseyle ve kendi bünyesinde felse- 
fi/epistemolojik düzeyde yaşamakta olduğu dö
nüşümle beraber batı dünyası bu düzenlemenin 
tehdit altına girdiğine inanmaya başladı. Doğru
su tehditle ilgili değerlendirmenin kendi bünye
sinde karşı karşıya geldiği ye
ni sorunlar nedeniyle derin 
bir güvensizlik içine düşmeye 
başlayan batı açısından yanlış 
olduğu söylenemezdi. Bir yan
da İslam ve İslam dünyasının 
küreselleşmeye karşı gösterdi
ği tavır; diğer yandan da batı
nın yaklaşık dörtyüzyıllık dü
şünce geleneğinde oluşmaya 
başlayan derin çatlakların 
bünyede uyandırdığı özgüven 
kaybı batıyı ciddi bir güvenlik 
arayışına sokmuştu. Bunun 
doğurduğu neticeler olarak; 
şimdi, yaşamakta olduğumuz 
bu 21.yüzyılın başlarında 
“Ortadoğu” dediğimiz “Müs
lüman dünya”, batının güven
lik arayışı nedeniyle bu defa 
ikinci bir düzenlemeyle karşı 
karşıya bulunmaktadır.

Coğrafi ve siyasi düzeyde gerçekleştirilmiş 
olan ilk düzenlemenin aksine bu yeni düzenle
me daha çok “içsel” bir müdahale özelliğine sa
hiptir. Diğer bir ifadeyle bu düzenlemeyi daha 
tehlikeli ve önemli kılan tarafı, Müslüman dün
yayı dini anlama ve yaşama tarzı olarak, yani ni
cel değil, nitel olarak bir düzenlemeye tabi tut
mak istemesidir. Ortadoğu’nun, Ortadoğu olarak 
kalabilmesi için batı açısından bugün onun 
muhteva olarak düzenlenmesine ihtiyaç duyul
malıdır.

Soğuk savaşın bitimi küreselleşmesini ta
mamlamamış, dolayısıyla daha önce şahit ola
madığımız yeni bir dünya resmiyle insanlığı yüz 
yüze getirdi. Resmin ifade ettiğini sıradan bir 
gerçek olarak nitelendirmek asla mümkün değil. 
Bu, insanoğlunun yazılı tarihinde rastlamadığı
mız cinsten bir uygarlığın bütün bir yeryüzünü 
kuşatması; bütün coğrafyaları, toplumları ve in
sanları kendi ilkelerine, kalıplarına ve idealleri
ne göre yeniden düzenieyişini ifade etmektedir. 
Dünya küreselleşme ile birlikte yeni bir şekil al
dı; yeni şekil içinde dünyaya hâkim siyasi, sos
yal, iktisadi, hukuki, kültürel sistemin işleyiş bi
çiminde, yine batının kendi bünyesinden kay
naklanan yeni değişimlerin cereyan etmekte ol

duğunu görüyoruz. Artık bili
nen klasik temeller ve dina
mikler üzerinden işlerliğini 
sürdürmeyen, daha doğrusu 
sürdüremeyen bu yeni değişi
min yönünün tespiti ve anlam
landırılması hususunda yapı
lan çalışmalar karşımıza, Müs
lümanların tartışmakta ihmal 
ettiği iki “tez/makale” ya da 
mahiyetlerine daha uygun bir 
ifadeyle “tarih yorumu” olarak 
geldi. Bunları önemli kılan 
nokta tartıştıkları meselede ne 
kadar isabet kaydettikleri de
ğildi; esas önemlisi dünya ölçe
ğinde yaşanmakta olan bu yeni 
tarihsel değişimin mahiyetini 
anlamak, onu yeniden anlam
landırmak ve isimlendirmek 
üzere cereyan eden değişimi 
bizzat gündeme getirmekte ol

Birinci düzenleme Müslüman kavimle- 
rin birbirinden ayrıştırmaları üzerinde 
yoğunlaşmıştı. Bugün tartışmaya açı
lan ikinci düzenleme girişimi ise bizzat 
İslam dininin kendisi ve onun yaşanma 
tarzı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Orta
doğu'nun şu andaki İslam ağırlıklı siya
sal, sosyal, kültürel durumunu sürdür
mesi mahzurlu görülmekte; Müslüman
ların kendilerine ve topraklarına/böl
gelerine İslam'la sahip çıkmalarına mü
saade edilmeyeceğine işaret edilmek
tedir. Bunun yerine bu bölgeye batının 
ulusalcı, neoliberal, demokratik, özetle 
modern değerler ve hayat anlayışıyla 
sahip çıkmaları istenmemektedir.
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malarıydı. Açıkçası 
içinde yaşadığımız 
dünya sadece por
nografik olarak de
ğil; hakikat, bilgi, 
tarih, toplum düze
yinde derin bir de
ğişimden geçmek
te. Ancak bu alışa
geldiğimiz, bilinen 
klasik paradigma 
üzerinde bugün ar
tık cereyan etmedi
ğinden, batı dünya
sı için bu sürecin 
mahiyetini ve yö
nünü yeni strateji
ler oluşturmak için 
anlamak ihtiyacı 
söz konusuydu.

Müslüman dünya “tarihin sonu” tezini sessiz
ce ve umursamaz bir şekilde geçiştirdi. “Uygar
lıklar çatışması” tezini ise, sanki en azından iki 
yüzyıldan beri bir medeniyetin her türlü istilası 
ve tahakkümü altında olanlar onlar değilmiş gi
bi, aşağılık kompleksinden bütün savunmacı 
reflekslerle aksini ispata kalkarak reddetti. Bili
nen şu ki, uygarlıkların çatışması insanoğlunun 
mirası olan değerler üzerinde cereyan etmez, bu 
zaten kendiliğinden gerçekleşen bir süreçtir. Ça
tışma esas itibariyle bu ortak düzlemden sonra
ki kısmıyla olan uyuşmazlıkta cereyan eder ve 
asla yeni bir şey olarak görülmez. Oysa sorun 
uygarlıklar çatışmasından önce küresel çapta 
meydana gelmekte olan bu yeni değişimin mahi
yeti ve içinde yaşadığımız bu uygarlığın bizi ne
reye götürdüğüdür. Üstelik uygarlığın kavram 
olarak kendisinin Müslümanların düşünce tari
hine ve entelektüel muhayyilelerine ne kadar 
yabancı olduğu meselesi de bu tartışmada ihmal 
edilmiş oldu.

Ne varki bu resim içindeki dünya hızla küre
selleşme süreçlerini yaşarken; bir buçuk milyon 
nüfusu, stratejik toprakları ve modern uygarlı
ğın hayati gıdası olan enerji kaynakları ile İs
lam/İslam dünyasının küreselleşmeye direnç 
göstererek bu süreçlere ve bu süreçlerin öngör
düğü taleplere katılmadığını, maalesef Müslü-

manlar değil küre
sel güçler fark et
mekte gecikmedi
ler. Katılma husu
sunda gösterilen 
direnç dünyanın 
yeni işleyiş tarzını 
tehlikeye sokmak
taydı. Onlara göre 
İslam yenidünya 
sisteminin kendini 
üzerinde inşa et
mek istediği para
digmaya meydan 
okuyordu. Bu ne
denle Ortado
ğu’nun ikinci defa 
düzenlemeyle kar
şı karşıya bulun
ması oranın enerji 

havzası olmaktan çok bugün Ortadoğu’nun tem
sil etmekte olduğu muhalefetle ilgilidir. Bu mu
halefetin niteliği ile onun kendine hedef edindi
ği küresel dünyanın niteliği üzerinde durmak 
gerekiyor.

Birinci düzenleme Müslüman kavimlerin bir
birinden ayrıştırılmaları üzerinde yoğunlaşmıştı. 
Bugün tartışmaya açılan ikinci düzenleme girişi
mi ise bizzat İslam dininin kendisi ve onun ya
şanma tarzı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ortado
ğu’nun şu andaki İslam ağırlıklı siyasal, sosyal, 
kültürel durumunu sürdürmesi mahzurlu görül
mekte; Müslümanların kendilerine ve toprakla
rına/bölgelerine İslam’la sahip çıkmalarına mü
saade edilmeyeceğine işaret edilmektedir. Bu
nun yerine bu bölgeye batının ulusalcı, neolibe
ral, demokratik, özetle modern değerler ve hayat 
anlayışıyla sahip çıkmaları istenmemektedir. Bu 
yüzden karşı karşıya bulunduğumuz bu ikinci 
düzenlemenin trajik boyutu, “hayat biçimi” dü
zeyindeki çatışma ve gerilim olarak önem taşı
makta. Müslümanların tabi olduğu ahlak, hu
kuksal, normlar ve bunlardan meşruiyetini alan 
sosyal/siyasal ilişki biçimlerinin bu düzenleme 
ile teorik temellerinin ciddi bir tehdit altına gi
receği kaçınılmazdır. “Ilımlı İslam” bu tehdit al
tında yorumlanmış. İslam’ı temsil edeceğe ben
zemekte. 0
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Kapak

AYETULLAH HÜSEYİN MÜEYYED:
"Siyasi ve Mezhebi Kavgalara Asla Girmemeliyiz"

Konuşan: ŞEFİK ŞAKIR 
Türkçesi: Metin Çığrıkçı

1 9 - 2 2  Ocak 2007 tarihleri arasında Katar’m baş
kenti Doha’da düzenlenmiş olan “İslam Mezhep
leri Yakınlaştııma Toplantısına katılan Irak’m Şii 
mercii lideri Ayetullah Şeyh Hüseyin Müeyyed, 
el-Cezire.net muhabiri Şefik Şakir’in gündeme 
özellikle de Şii-Sünni ilişkileri ve geleceğine iliş
kin sorularını cevablandırdı. Iraklı Şii lider Hü- 
seyyin Müeyyed, geleneksel velayet-i fakih anlayı
şını reddeden, iktidarda olunmasını savunan ve 
işgalci projelere direnen birkaç Şii ayetullahtan 
birisi olması hasebiyle olaylara bakışı, İraktaki 
yapıyı, mücadeleyi anlamak 
açısından son derece önemli.
Müeyyed, bu kardeşliğin tesisi 
önünde var olan engellerin 
mutlaka kaldırılmasının öne
mine, aksi takdirde vahdetin 
hayal olacağına dikkat çekti.

Amman’daki toplantıda 
özellikle dikkat çekilen konula
rın başında, Şia’nın tekfir edil
mesi geleneğinin artık sona er
dirilmesi, sahabe Ömer b. Hat- 
tab’ın, Ebu Lü’lüe tarafından öl
dürülmesi ile Şii’lik arasında 
kurulan bağm sürekli ayrışma 
konusu yapılmaması gerektiği 
vurgulandı. Bu olayın bazı fit
neciler ve akıldan yoksun olan
lar tarafından kullanıldığı, oysa 
ki aklı başında düşünürlerin 
böylesine fitneci ve sefihlere 
uymayıp onlara müdahale et
mesinin gereğine işaret edildi.

el-Cezire muhabirinin Şeyh Hüseyin Müeyyed 
ile bu konular etrafında yaptığı röportajı sunuyo
ruz:

el-Cezire: Şii-Sünni yakınlaşması için önerileri
niz nelerdir?

Şeyh Hüseyin Müeyyed: Ortak Islami kültür
lerimizin oluşturulabilmesi, ilmi yöntemler kulla
nılarak mezheplerarası birlikteliğin sağlanması 
amacıyla periyodlarla ilmi toplantılar yapılmalı. 
Bu toplantıların devamında çeşitli edebi ve fikri 

eserler hazırlanmalı özellikle 
entellektüeller, bu yakınlaş
manın sıhhatli yürümesi için 
İslam toplumlarımızı aydınlatı
cı fikirler serdetmelidirler.

el-Cezire: Siz özellikle,
Ömer b.Hattab’m katili Merked 
Ebi Lü’lüe sorununun mutlaka 
aşılması gerektiği üzerinde du
ruyorsunuz, bundan kastınız ne
dir?

Şeyh Hüseyin Müeyyed:
İran’ın Kâşan kentinde, Halife 
Ömer b. Hattab’m katili kafir 
Merkad Ebî Lü’lüe’nin mezarı 
bulunmaktadır. Şii-Sünni ihti
laflarının adeta sembolü olan 
ve Hz. Ömer’in öldürülmesini 
sevinçle yad etme manasına ge
len bu mezarın yerle bir edil
mesi gerekir. Bu mezar var ol
duğu sürece bu müslüman kar-

İşgalci Amerika Irak'taki bu ayrış
mayı çok iyi kullandı ve bölgenin si
yasi güçleri de, parçalanmışlığa sev- 
keden kin ve öfkeyi tahrik ettiler.

ŞUBAT ‘07 ÜMRAN 41



tlcşler arasındaki fitneler beslenmeye devam ede-
çekt i r .

el-Cezire: Bir diğer buna benzer husus, sahabe
ye sövülmesi olayı. Ser'i acıdan bakıldığında bu 
sömvenin yasaklanması gerekmiyor muyoksa bu di
ni biı gereklilik olarak mı algılanıyor Şia tarafın
dan?

Şeyh Hüseyin Müeyyed: Bu, ortadan kaldırı-
labilinecek bir şeydir. Sahabe(r.a.)’ye sövülmesi 
esasen Ser i olarak yasaktır. Müslüman bir müftü, 
sövmeyi yasaklayan şer’i delile dayalı bir fetva ya- 
yınlar ve herkes de buna uyar; Şia kültürü de bu 
fetvayı çıkarmaya müsaittir.

el-Cezire: Siz bir İraklısınız. Orada ju an var 
olan mezhebi çatışmalar, bazı aşırı olaylar mıdır 
yoksa bu çatışmalara sevkeden dini fetvalar mı var?

Şeyh Hüseyin Müeyyed: Irak’taki mezhebi ça
tışmaların çok çeşitli sebepleri vardır:

Birincisi, bu çatışmaların bazısı mezhebi özel- 
liklidir bazıları da tamamen bölgesel siyasi çatış
malardır. Ancak iç içe geçmiş bu iki tür çatışmayı 
birbirinden ayırmalıyız. Yaşanan bölgesel ve siya
si çatışmalar, şu bir gerçektir ki daha bir hız ka
zanmıştır. Aslında ayrışmalar, husumetler eski
den beri bu toplumda var idi, işgalci Amerika 
Irak’taki bu ayrışmayı çok iyi kullandı ve bölge
nin siyasi güçleri de, parçalanmışlığa sevkeden 
kin ve öfkeyi tahrik ettiler.

Yine, mezhebi ayrıklar Irak toplumunda zaten 
mevcut idi ancak Irak halkı her zaman için mez
hebi çatışmalardan uzak durmuştur. Aralarında 
böylesi çatışma örnekleri hiç yok gibidir. İraklıla
rın yaşadığı en kötü iç savaş olayları, geçmişte 
Moğollar’m yaptığı saldırılar döneminde görül
müştür.

Aslına bakılırsa Irak halkı arasında yaşanan 
çatışmalar büyük oranda siyasi iktidar kavgaları 
ve çıkar çatışmaları şeklinde olmuştur.

İkincisi; Irak’ta yaşanan şiddetli katliamların 
arkasında şu dört önemli boyut vardır:

1- Devlet güçleri bu katliamlara göz yumarak 
siyasi hedeflerinin gerçekleşmesini arzuluyor.

2- Irak içinde var olan çeşitli siyasi güçler, üs
tünlük elde etmek ve çıkarlarını ayakta tutmak 
için bu olaylara sebep oluyorlar.

3- Kaynaşmayı, diyalogu yok eden alçakça fi
kirler, yorumlar Irak halkını provoke ediyor ve 
böylesi dramatik hadiseler vuku buluyor.

4- Ülkenin zenginliğini ele geçirmeye yönelik 
ekonomik hırslar ve milliyetçi çekişmeler.

el-Cezire: Irak’ın yaşadığı bu süreçte, İran’ın 
rolü hakkında neler düşünüyorsunuz?

Şeyh Hüseyin Müeyyed: İran’ın Irak’taki mü
dahaleci rolünü sakıncalı buluyorum, işgalden ön
ce demiştim ki; eğer Irak işgal edilirse o zaman 
İran’ın etkisine açık hale gelir ve bu durum Ameri
ka’nın bölgeye yerleşmesini doğrudan etkiler. An
cak İran’ın, Irak’m işgaline karşı takib ettiği yön
tem son derece yanlıştır. Zira İran yönetimi, genel 
evrensel İslami endişeleri taşımamakta hatta ve 
hatta Şiî hedefleri dahi gözetmemektedir. İran’ın iş
gale bakışı, dini ve mezhebi olmanın ötesinde mil
liyetçi ve stratejik çıkarlara dayanmaktadır. İran si
yasetinde öncelikli olarak yüce evrensel İslami çı
karların gözetilmesi söz konusu değildir.

el-Cezire: Irak’ın Şii mercii otoritesinin, Ameri
ka’nın bu alçak işgaline karşı tavrı nedir?

Şeyh Hüseyin Müeyyed: Şii mercit otorite, bu 
işgale karşı direniş noktasında büyük bir sorum
luluk taşımaktadır. İşgale direnmek ve onu orta
dan kaldırmak için yeterli güce de sahiptir.

Öncelikle belirtmem gerekir ki Irak’taki dini 
mercii otoritenin, hem dini ve hem de coğrafi bir 
meşruiyeti vardır. Dolayısıyla işgale karşı Irak 
halkını, toprak bütünlüğünü koruma açısından 
organize ediyoruz. Siyasi kaygılara ve çekişmele
re meydan vermeden, Irak’ın toprak bütünlüğünü 
savunuyoruz.

İkinci olarak dini mercii otorite, liderlerin, 
toplumda itibar sahibi büyüklerin tamamının bir
liğimiz için bir araya gelmeleri için uğraşıyor.

Üçüncüsü, dini merci! otorite, Irak’daki bütün 
siyasi kesimleri bir araya getirecek yollan açmaya, 
bu yöndeki engelleri ortadan kaldırmaya çalışı
yor. Ve çatışmaya, ayrışmalara sebep olabilecek 
her şeyi engellemeye gayret ediyor.

Ama ne yazık ki bu gayretlerimiz henüz somut 
bir neticeye ulaşmadı. Şahsen ben bu amaçların 
gerçekleşmesi için çok önemli girişimlerde bulun
dum. Ayrıca bu çalışmalarımı meşru bir zemin 
olan ve bir siyasi programda sahip Irak Vatan Par
tisi adıyla icra ediyorum. İşte böylesi çabalarla, 
Irak’ta siyasi düzenin yeniden tesis edilebileceği
ne ve Irak’m büyük felaketlerden kurtulabileceği
ne inanıyorum. o
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Analiz

CUMHURBAŞKANLIĞI SAVAŞLARI-4

ZORAKİ DEĞİŞİM
t

C umhuriyet sisteminde cum
hurbaşkanlığı makamı önem
lidir, ancak asıl önemli olan 

ise cumhurbaşkanının nasıl seçildiği 
veya seçileceğidir. Zira cumhurun 
iradesinin söz konusu olmadığı bir 
tarzla seçilen ve bu itibarla cumhuru 
temsil etmeyen bir ‘Cumhurbaşkanı’ 
asıl anlamı ve işlevi itibarıyla hiçbir 
zaman Cumhurbaşkanı olmayacak, 
sadece Cumhurbaşkanı ismini almış 
bir diktatör, bir führer, bir şef, bir 
kral vs. olacaktır; aynen 12 yıllık ik
tidar yıllarındaki İsmet İnönü’de ol
duğu gibi. İsmet İnönü, iktidarı elin
de tuttuğunu zanneden ve çoğunlu
ğu ‘sofra’ çevresinden olanların tüm 
engellemelerine, seçimden beş-on 
gün öncesine kadar ismi cumhur
başkanı adayları arasında en az işiti
len birisi olmasına rağmen, ‘çılgın gibi yaşanan 
bir 24 saat’1 sonrasında Meclis tarafından oybir
liği ile cumhurbaşkanı seçildi. Süreci bir anda 
değiştiren, tüm hesapları alt-üst eden bu sonuca 
nasıl ulaşıldığım bilmek için söz konusu ‘çılgın 
gibi yaşanan bir 24 saat’in çok ayrıntılı olarak bi
linmesi gerekmektedir. Ancak ne var ki, bugün 
hâlâ 10 Kasım 1938 günü yaşananları ayrıntılı 
olarak bilmiyoruz. O gün ‘bilinmezlerle dolu
dur'2. Ancak buna rağmen, mevcut bilgilerden 
hareketle, kökleri orduya uzanan ‘derin güçler’in

sürece müdahale ettiklerini ve İnö
nü’yü, hatta büyük oranda sevme
yenlerinden oluşan Meclis’e ‘oybirli
ği’ ile cumhurbaşkanı seçtirdiklerini 
biliyoruz. O ‘çılgın gibi yaşanan bir
24 saat’ ile ilgili bilinen en önemli 
husus, ordunun sürece müdahale 
etmiş olmasıdır. Bu açıdan Hıfzı 
Veldet Velidedeoğlu’nun naklettiği 
bir bilgi oldukça önemli ve anlamlı
dır. İnönü’nün Cumhurbaşkanı se
çildikten hemen sonraki günlerin 
birisinde, askeri lisede, bulunduğu 
okul itibarıyla yüksek rütbelilerle 
irtibatlı ve gündemi de yakından ta
kip eden bir tarih öğretmeni, gelece
ğin komutanları olan öğrencilerine 
‘Askeri şerefinizin kıymetini biliniz; 
yeni cumhurreisimizi seçen, başta 
Mareşal [Fevzi Çakmak] olmak üze

re birkaç komutandır’ demesi üzerine öğrenciler
den birisi şaşkınlıkla ‘Büyük Millet Meclisi seçme
di mi?’ diye sorar. Öğretmenin verdiği cevap 
önemlidir: ‘O işin formalitesidir. Kumandanlar 
razı olmasaydı, o başıbozukların cumhurreisini 
seçmek hadlerine mi düşmüş3 . Bu bilginin doğru
luğunu test imkânına sahip değiliz. Ancak konu
ya ilişkin diğer bilgilerle bir arada düşünüldü
ğünde gerçeğe tanıklık ettiğini söylemek müm
kündür. Seçim günü, resmen veya açıktan aday 
ismi bildirilmemiş olmasına rağmen bir kişi ha
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riç, Meclis’teki herkes oy pusulasına İsmet İnö
nü’nün ismini yazmıştır. Birkaç gün öncesine ka
dar cumhurbaşkanı adayı olarak farklı isimleri 
zikreden ama hemen hiç biri İsmet İnönü’nün is
mini anmayan milletvekillerinin 11 Kasım günü 
böylesine ortak tavır sergilemesi her açıdan dik
kate alınmaya ve incelenmeye değer bir konu
dur. O gün ‘seçim oyununu’ bozmak isteyen tek 
kişi çıkmıştır. Söz konusu kişi ‘sofra’ müdavimle
rinden ve ‘Ebedi Şefin  yakın arkadaşlarından 
Şükrü Kaya’dır. Şükrü Kaya, Meclis’te oynanan 
‘seçim oyununa’ ‘dalgınlıkla oy kullanmayı unut
ma’ taktiği ile katılmayarak, çok ince tasarlanmış 
protestosunu gerçekleştirme başarısını göstere
bilmiştir.

Otoriter Bir ‘Cumhuriyet’

İnönü, Cumhurbaşkanı seçildikten yaklaşık bir 
ay sonra (26 Aralık 1938), kendisini hem ‘milli 
şe f ve hem de dönemin tek partisinin ‘değişmez 
genel başkanı’ ilan ettirdi. Böylelikle 12 yıl süre
cek ve otoritesi sadece kendisi olacak otoriter 
bir sistemi uygulamaya koydu. Döneminin oto
riter bir sistem modeline göre şekillenmesi bir 
bakıma normaldir, çünkü ‘şeflik’ bir sistem ola
rak kabul edilmiştir. ‘Şeflik sistemi, ancak otori
ter bir rejim biçimidir. Böyle bir rejim, şekiller ne 
olursa olsun, çoğunluğun iradesini azınlığın ira
desine bağlayan bir Kahraman, bir Tek Adam ida
resi demektir. Yahut hiç değilse bir Tek Parti sis
temidir. Atatürk rejimi böyle bir rejimdi. Ve İnö
nü Atatürk’ten, böyle bir idare devraldı’4. İsmet 
İnönü, 12 yıl süreyle neredeyse tek başına ikti
dar oldu. Yönetimde ‘egemen bir parti vardı, par
tinin üstünde ismet Paşa ‘Tanrının bir parçası’ idi. 
Halk, İnönü’nün yüzünü göremezdi. İnönü yerine, 
egemen CHP’nin elleri dilediği zaman halkı okşar, 
yerine göre sıkardı... [Hjerkes adına düşünen, 
milletine doğru yolu gösteren, hemen her konuda 
uygulamaya geçilmesi gerekli buyrukları veren 
‘tek’ insandı’3. Hiçbir şekliyle herhangi bir mu
halefetin vücut bulmasına izin vermedi. Halkın 
sesini duyurabileceği en önemli araçlardan biri
si olan basın sıkı bir kontrole tabi tutuldu; reji
min en gözde adamları bile yazarlarken ‘yanlış’ 
yapmamak için yoğun çabalar sarf ettiler. Bu 
açıdan iktidar çevresinde birisi olarak Nadir 
Nadi’nin bir hatırası önemlidir: ‘Düşünceler ve

inançlar, ancak üstü kapalı cümlelerle, bir derece
ye kadar açıklanabiliyordu. Hükümetçe önemli 
sayılan olaylar karşısında gazetelerin genel tutu
mu, Basın-Yayın Müdürlüğünden gelen direktifle
re göre ayarlanıyordu. Arada bir Başbakan’ın ba
sın toplantıları tertipleyerek, gazete sahiplerini ya  
da temsilcilerini, emir verircesine uyardığı olu
yordu... Böyle toplantılardan birinde, Refik Say
dam, dış politika ile ilgili bir konuya dair ertesi 
günü ne yazmamız gerektiğini uzun boylu anlat
tıktan sonra, gözüne kestirmiş olacak, bana baka
rak biraz alaylı, sormuştu: ‘Anladın mı?’ Yarım 
ağızla Anladım!’ demem üzerine, sanki beni imti
hana çekiyormuş gibi: ‘Peki, öyle ise anlat baka
lım yarın ne yazacaksın?’ diye sormuştu’6.

İnönü’nün şahsında şeflik sistemi, şeflik sis
temi bağlamında da otoriter bir sistem inşa edi
lirken, Avrupa’daki otoriter sistemler model ola
rak alındı7. Etkilenme çok yönlüydü. Otoriter 
sistemin önemli temsilcileri olan İtalya, Alman
ya, Rusya’daki uygulamalar gerek İdarî kesimde 
ve gerekse ‘aydın’ kesiminde sürekli övgülerle 
anıldı ve onlar gibi olmanın çabası yürütüldü. 
Bu yapılırken, cumhuriyet ismini almış bir sis
temde cumhurun ne dediği, ne düşündüğü hiç 
işitilmez, görülmez ve bilinmez durumdaydı. 
Çünkü buna gerek duyulmadı. Zira rejimin te
mel ilkelerinden halkçılık bunu gerektiriyordu. 
Halkçılık ilkesine göre, halk yönetilmesi gere
ken bir ‘sürü’, lehine ve aleyhine olanları bileme
yecek ‘cahiller kütlesiydi’. Halkçılık ilkesi, ‘halka 
rağmen ama halk için’ esasına göre anlamlan- 
maktaydı. Halkçılık ilkesi, felsefesi gereği halkı 
dikkate almadığı, halkı aşağıladığı ve dışladığı 
için, halkın ne düşündüğü, ne istediği hiç önem 
ifade etmedi ve bilinmedi. Bu nedenle, zamanın 
milletvekillerinden birisi olarak Hıfzı Oğuz Be
ka ta, ancak İnönü iktidarının sarsılmaya başlan
dığı, derin güçlerin iktidar aday olarak Demok
rat Parti yöneticilerini işaret ettikleri zaman ger
çeği fark edebildiklerini ifade etmektedir: ‘Türk 
Milleti padişahları, Allah’tan başka kimsenin kulu 
olmamak için uğurlamıştır. Halkımız, Padişahla
rın mülkü olan toprakları, yalnız kendinin hâkim  
olduğu mesut bir vatan yapmak davasındadır. Bu
nun içindir ki her Türk, vatandaş; her vatandaş ise 
padişah olmak için demokrasi mücadelesine gönül 
vermiştir. Tekrar kulun kulu olacak idiyse bütün 
bu macera niye?’8.
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Zoraki Değişim

İnönü, 19 Mayıs 1945 günü bayram nedeniyle 
yaptığı konuşmasında: ‘Memleketimizin siyasî 
idaresi, cumhuriyetle kurulan halk idaresinin her 
istikamette ilerlemeleri ve şartlarıyla, gelişmeye 
devam edecektir. Harp zamanlarının ihtiyatlı ted
birlere lüzum gösteren darlıkları kalktıkça memle
ketin siyaset ve fik ir  hayatında demokrasi prensip
leri daha geniş ölçüde hüküm sürecektir’9 dedi. 
Bu, demokratik sistemin gereği olan çok partili 
siyasal yapıya geçiş için gerekenlerin yapılacağı
nın işaretlerini veren bir konuşmaydı. Bu konuş
mayı takiben, 1 Kasım 1945 günü, Meclisi açış 
konuşmasında ise ‘Bizim tek eksiğimiz hükümet 
partisinin karşısında bir parti bulunmamasıdır’10 
diyerek yeni parti kurmayı düşünen kimseleri 
cesaretlendirmek ister görünümü sergiledi. Eğer 
bu söylenenler gerçekleşirse, kuşku yok ki, o za
mana kadar yürürlükte olan siyasal sistem ol
dukça önemli değişikliklere uğrayacaktı. Çünkü 
kendi güdümünde olan bir muhalefet partisine 
dahi katlanamayan Tek Parti idaresi, artık halk 
idaresini tesis yönünde çaba sarf edileceğini dile 
getiriyordu. Bu, üstü kapalı da olsa, hem o za
mana kadar olan uygulamaların halk idaresin
den uzaklığının kabulü ve hem de bu durumun 
değişeceğinin en üst ağızdan açıklanmasıydı. 
Ancak, acaba değişimin ne yönde ve ne kadar ol
ması düşünülmekteydi? Bu konuda o günün 
şartlarında kesin bir şey söylemek mümkün de
ğildi. Konuyla ilgili olarak, dönemi ayrıntılı bir 
çalışma konusu olarak ele almış olan Kemal Kar- 
pat’m görüşü ‘Bu aşamada İnönü’nün aklındaki, 
Halk Partisi iktidarına meydan okumayacak ol
dukça sınırlı bir demokrasi’11 olduğu yönünde
dir. 7 Ocak 1946 tarihinde CHP’den ayrılan Ce
lal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve 
Fuad Köprülü’nün liderliğinde Demokrat Parti 
kuruldu ve böylelikle Türkiye siyasetinde yeni 
bir dönem başlamış oldu.

Yıllardır muhalefetsiz bir şekilde ülke yöneti
mini eline almış olan CHP, niçin böylesine kök
lü bir değişikliğe gitmeye razı olmuştu? Acaba 
bu değişikliği oluşturan zorlayıcı şartlar mı var
dı? Yoksa halk demokrasi kültürüne sahip olma
dığı iddiasıyla ‘hakimiyet bila kaydü şart milletin
dir’ hükmünü onlarca yıldır askıya alan yöne
tim, durumun değişip, halkın demokrasi kültü-

'Şeflik sistemi, ancak otoriter bir rejim biçimi
dir. Böyle bir rejim, şekiller ne olursa olsun, ço
ğunluğun iradesini azınlığın iradesine bağlayan 
bir Kahraman, bir Tek Adam idaresi demektir. 
Yahut hiç değilse bir Tek Parti sistemidir. Ata
türk rejimi böyle bir rejimdi. Ve İnönü Ata
türk'ten, böyle bir idare devraldı.' (ş.s. Aydemir)

rüne sahip olduğu kanaatine ulaşmış ve bu ne
denle artık otoriteyi asıl sahiplerine devretme
nin zamanı geldiğine mi karar vermişti? Başta 
İnönü olmak üzere dönemin önde gelen CHP’li- 
lerin iddialarına göre, CHP, Türkiye’nin demok
ratik bir rejime sahip olmasını istediği için, üste
lik en güçlü döneminde, elindeki iktidarı de
mokrasinin gereği olarak diğer siyasal oluşum
larla paylaşma ve hatta onlara devretme erdemi
ni sahip olduğunu ortaya koymuştur. Gerçekten 
öyle mi? Gerçeğin böyle olmadığı, CHP iktidarı
nın iç ve dış şartların zorlamasıyla çok partili 
sisteme geçtiği neredeyse konuyla ilgilenen her 
araştırmacının dile getirdiği ortak bir tespittir. 
Şöyle ki; Türkiye İkinci Dünya Savaşı’nm dışın
da kalmıştı. Bu nedenle de savaşın fiili yıkımla
rını yaşamamıştı. Ancak ne var ki bu sadece gö

ŞUBAT '07 ÜMRAN 45



rünüşteydi. Ülke yönetiminde uygulanan olduk
ça sert yönetim nedeniyle kendilerini Tek Parti
nin totaliter idaresinde çaresiz hisseden kitleler 
aynı zamanda savaş ekonomisinin acı reçeteleri
ni de peş peşe tatmak zorunda kalmışlardı. El
bette ki, savaşa dâhil olunmasa bile, gerekli ön
lemleri almak zorunluydu. Şartlar hiç bir zaman 
normal bir zamanın gerektirdiği gibi olamazdı. 
Fakat Türkiye’de hem alman ekonomik tedbir
ler çok katıydı ve hem de bu tedbirlerin amacı
na ulaşmasını sağlayacak tedbirler çok zayıftı. 
Bunlara yolsuzluk ve İdarî suiistimallere karşı 
sahip olunan sorumsuz davranışlar ve plansız
lıklar da eklenince, ülke fiili savaşın olmadığı bir 
ortamda en ağır biçimiyle savaş havasını yaşa
mak zorunda kalmıştı. Özellikle nüfusun büyük 
bir kesimini oluşturan köylü, ekonomik anlam
da bir sefalet içerisindeydi. Savaş gerekçesiyle çı
karılan vergi kanunları sefaleti katlayarak bü
yütmüştü. Sıklıkla insanların son ekonomik 
umutlarını da yok eden yeni vergiler tahsis edil
mişti. Gittikçe ağırlaşan ve halkın ekseriyetinin 
karşılayamayacağı bir düzeye gelmiş bulunan 
Yol Vergisi ile Haziran 1943’te çıkarılan Toprak 
Mahsulleri Vergisi bunlardan ikisiydi. Toplu
mun esnaf ve tüccarı da rahat değildi. 
TBMM’nin 11 Kasım 1942 günlü oturumunda 
görüşülerek kabul edilen ve ırkçı niteliği apaçık 
ortada olan Varlık Vergisi Kanununu varlıklı ke
simlerde ve özellikle gayr-i müslim kesimde cid
di rahatsızlıklara neden olmuştu. Varlık Vergi- 
si’ni ver(e)meyenler çalışma kamplarına gönde
riliyorlardı. Tüm bunların yanı sıra 1940’lı yılla
rın ilk yarısındaki Türkiye halkıyla ve aydınıyla 
susturulmuş bir ülkeydi. Toplum her açıdan ge
rilmiş, patlamak üzereydi. Bu nedenle gerilimi 
azaltacak tedbirleri almak bir zorunluluk haline 
gelmişti. Bunu bizzat İnönü’nün kendisi de ifade 
etmek zorunda kalmış ve şunları söylemiştir: 
‘1945 ve 1946 da demokratik rejimi getirmeseydik, 
asıl kanlı ihtilâl o zaman olacaktı ve o zaman bu
günkü pek kıymetli Atatürkçüler ağızlarına geleni 
söyleyip, memleketi, bir büyük harp badiresinden 
selamete çıkmış olan memleketi ayaklarıyla isya
na itiyorlardı’12. CHP Erzincan Milletvekili Beh
çet Kemal Çağlar ise söz konusu gerçeği 1949 
yılının başlarında şöyle ifade edecektir: ‘İnkılap 
yaptık, milleti harbe sokmadık diye halkın, altın 
heykelimizi dikeceğini sanıyorduk. Ferihfakur de

mokrasiye başlayalım dedik. Baktık ki, halk bizi 
sevmiyor... Artık ağzımızla kuş tutsak, değil mem
leketi, dünyayı kurtarıcı tedbirler bulsak halkı tat
min edemez bir hale gelmiş bulunuyoruz’13. Hal
kın o günlerdeki durumunu resmetmesi açısın
dan DP kuruluşunu takiben Celal Bayar’m bir 
yurt gezisi sırasında yaşanılanlar, günün şartları
nı ortaya koyan önemli göstergelerden sadece 
birisidir. O günlerin önemli gazetecilerinden bi
risi olan Metin Toker, Celal Bayar’m ekibiyle se
çim propagandası için gittikleri yerlerden biri
sinde karşılaştıkları bir sahneyi şöyle anlatmış
tır: ‘Adana’dan Tarsus’a, Mersin’e gittik. Ben hep 
Bayar’ın otomobilindeydim. Halk heyecan içinde 
muhalefet liderini bekliyordu. Her yerde sokaklar 
doluydu. Millet Bayar’ı gözünce: ‘Yaşa babamız! 
Kurtar bizi babamız...’ diye bağırıyordu’ 14.

Ülkenin içinde bulunduğu tüm bu ve benze
ri olumsuz şartlar başta İnönü olmak üzere CHP 
yönetimini, tek parti uygulamalarını yumuşat
maya, hiç değilse halkın istek ve arzularını dik
kate alır görünen bir sistemin uygulanmasına 
geçmeye zorlamıştı. Ancak bunlara rağmen yö
netim mevcut tepkilere direnip, mevcut uygula
malarını bir şekilde de olsa devam ettiremez 
miydi? Belki. Ancak süreçten anlaşıldığına göre 
otoriter sistem devam ettirilememiştir. Çünkü 
dış şartlar da demokratikleşme yönündeki deği
şimi zorunlu kılıyordu. Türkiye’nin şeflik siste
mini terk edip çok partili sisteme yönelmesini 
gerektiren dış şartların başında ABD, Fransa ve 
İngiltere gibi ülkelerin oluşturduğu demokratik 
bloğun Dünya Savaşını kazanması geliyordu. Sa
vaş sonrasında yeni bir dünya kurulmuş ve yeni 
değerler oluşmuştu. ‘Demokratikleşme’ ise bu de
ğerlerin başında yer alıyordu. Türkiye’nin yeni- 
dünyada yer alabilmesi için demokratikleşme 
sürecine dâhil olması zorunluydu. Sovyetler Bir- 
liği’nin düşmanca tutumu ise Türkiye’yi 
ABD’nin liderliğindeki bloğa iterek, başka bir al
ternatif bırakmamıştı. İşte bunlar demokratik
leşme yönünde ilk kararların alınmasına önemli 
katkı sağladı. İnönü’den izin alan ‘yetkililer’, Ba
tı ülkelerine, demokrasinin gereklerine uyulaca
ğı teminatlarını peş peşe vermeye başlandılar. 
Varlık Vergisi ve Tek Parti rejimi konularında 
endişelerini dile getiren bazı Amerikan eleştiri
lerini takiben, Mecliste bir muhalefet partisine 
ihtiyaç olduğu ve 1946’da seçimlerin yapılacağı
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ilan edildi. Bunlar da etkisini kısa sürede göster
di ve ABD ile yakınlaşmalar başladı. Yakınlaşma
ların gereği olarak da ABD hükümeti, Türkiye’ye 
ekonomik ve askerî yardım yapmaya karar ver
di.

Demokratikleşme kararı ilke olarak kabul 
edilmişti. Bu kararın samimiyet oranını belirle
mek ve ülke şartlarını tespit etmek için altı kişi
lik Amerikalı parlamenterler heyeti 6 Eylül 
1945’de Türkiye’ye geldiler. Bunu 1 Ekim 
1945’de iki kişilik bir başka heyet izledi. Bu he
yetleri takiben, İnönü, 1 Kasım 1945’de 
TBMM’ni açış konuşmasında: ‘Demokratik ka
rakter bütün Cumhuriyet devrinde prensip olarak 
muhafaza olunmuştur. Diktatörlük, prensip ola
rak, hiç bir zaman kabul olunmadıktan başka, za
rarlı ve Türk milletine yakışm az olarak daima it
ham edilmiştir’ açıklamasını yaptı ve Türkiye’nin 
‘tek eksiği’ olan muhalefet partisinin kurulması
na müsaade edileceğini bildirdi15. Elbette ki bu 
açıklamalar dışarıya verilen taahhütlerin gere
ğinden başka bir şey değildi. Asım Us’un hatıra
ları da bunu teyit etmektedir: ‘Cumhurbaşkanı
nın 1 Kasım 1945 nutku Meclis’te fevkalâde alkış
landı... Bir müddet evvel gelen Amerikan Ayan 
Meclisi azası bu tarzda bir demeçte bulunmasını 
istemişti. 1 Kasım nutku bu vaadi yerine getirmiş
tir. Türk milletvekillerine yaptığı hitap aynı za
manda cihan halk efkârınadır’16. llter Turan’m 
tespitleri de söz konusu etkileri ifade eder mahi
yettedir: ‘Batı devletleri camiasında Türkiye’nin 
tam bir üye olarak kabul edilmesi için sistemin de
mokratlaştırması gerektiğine dair bazı telkinler bu 
devletler tarafından yapıldı. Türkiye’nin üyesi ol
duğu Birleşmiş Milletler de, özellikle kuruluş dev
resinde, üyelerinin demokratik toplumlar olması 
gerektiği üzerinde durdu’17. Bu iki örneğin dışın
da diğer birçok araştırmacı ve yazar, Türkiye’nin 
çok partili sisteme geçmesinde Batılı devletlerin 
ve özellikle Birleşik Amerika’nın teşvik, etki ve 
hatta baskılarının belirleyici etkiyi yaptığını ifa
de etmişlerdir18.

Zoraki Değişimin Gizlenen Faktörü

Bahsedilen iç ve dış faktörlerin İnönü’yü, Türki
ye’nin siyasal sisteminde köklü sayılabilecek de
ğişimi kabul etmesine katkı sağladığı açıktır ve 
bu durum birçok yönüyle ele alıp incelenmiştir.

Ancak tüm bunlara rağmen mevcut iktidar, İnö
nü, mevcut baskıcı şeflik rejimini daha da ağır
laştırarak içerideki muhalif sesleri keserken, ül
keyi dünyadan koparıp, içine kapalı bir ülke ha
line getirerek egemenliğini bir süre daha devam 
ettiremez miydi? Ettirebilirdi. Bahsedilen iç ve 
dış faktörler bağlamında düşünüldüğünde bu 
mümkün olabilecek bir durumdu. Bunu daha 
sonraki yıllarda kendisiyle yapılan bir röportaj
da İnönü de açıkça dile getirmiştir: ‘1950 den 
sonra bazen şu tarize muhatap oldum: ‘Neden ikti
darı devrettin?’ şeklinde tarize cevabım şu olmuş
tur: İnat etseydim, bunu belki de ömrüm oldukça 
uzatabilirdim.’ Ancak İnönü değişimi tercih et
miştir. Niçin? Çünkü buna mecburdu. İnönü, 
bu mecburiyeti, istese iktidarını ömrü boyunca 
uzatabileceğini ama bunu tercih etmediğini dile 
getiren sözlerinin devamında şöyle ifade etmiş
tir: ‘İnat etseydim, bunu belki de ömrüm oldukça 
uzatabilirdim. Sonra ne olurdu. Sistem bir gün çö
kerdi. Başka bir idare boşluğu doldururdu. Hem de 
en mutlak şekilde, hiçbir kayıt ve hudut tanımadan 
doldururdu’19.

İnönü’nün, değişimi zorunlu kılan durumla 
ilgili olarak sözlerinde açıkça ifade etmediği şey, 
genellikle gizlenmiş bir başka faktörle ilgilidir. 
Söz konusu şey, asker faktörüdür. Asker, dün
den bugüne Türkiye’deki toplumsal, siyasal, ya
sal, kültürel değişim ve oluşumların her zaman 
belirleyicisi olmuştur. Bunu, İnönü iktidarında 
da görmek mümkündür. Şöyle ki; 1940’lı yılla
rın ilk yarısında özellikle genç subaylar İnönü 
iktidarından rahatsızdılar ve kendi aralarında 
İnönü iktidarını devirmek için gizli örgütler da
hi kurmuşlardı. İnönü’nün orduda oluşan ve 
gün geçtikçe güçlenen kendi yönetimiyle ilgili 
bu hoşnutsuzluğu dikkate almazlık edemezdi; 
bu önemli faktörü yok sayamazdı. Bunu en azın
dan kendi iktidarının oluşum şartlarından hare
ketle gayet açık olarak biliyordu. Zira cumhur
başkanı adayları arasında ismi geçmezken, hatta 
kendisinin cumhurbaşkanı olamayacağına iliş
kin kanaatler daha güçlü iken bir anda iktidarı 
eline geçirmesinin yegâne faktörü orduydu ve 
aynı ordu şimdi kendisinden ciddi oranda rahat
sızdı. Dolayısıyla ordu içinde güçlenen ‘İnö
nü’nün iktidarı devretmesi gerektiği’ görüşünü 
dikkate almaması söz konusu olamazdı. Bunu 
yıllar sonraki bir konuşmasında açıkça dile ge
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tirmiştir: ‘Benim gücüm o zaman nereden geliyor
du? Partiden, parti meclis grubundan, gücümü ben 
buradan alıyordum. Bu konuda, bütün bu organ
larda gücümü kaybetmiştim. Ordunun üst kademe
lerinde de huzursuzluk vardı’20.

Ordu içinde, 1942 ve 43 yıllarında, İnönü 
iktidarını devirmeye yönelik çok sayıda örgüt 
kurulmuştu. Daha sonra 27 Mayıs darbesinde de 
etkin rol alacak olan birçok genç subay birçok 
gizli bir örgüt kurmuş ve yoğun bir çabayla ör
gütünü güçlendirme çalışmaları içerisindeydi
ler. Bunlar arasında 1941-42’lerde kurulan ve 
1950’ye kadar çalışmalarını sürdüren Kurmay 
Albay Seyfi Kurtbek’in ‘Hücum Ordusu’ örgütü
nün yanı sıra, Kurmay Yüzbaşı Necip San ve Ce
mal Tural’m liderliğinde faaliyet yürüten örgüt 
ilk planda hatırlananlardandır. Ancak elbette ki 
gizli örgütler sadece bu ikisinden ibaret değildi. 
Esasen hemen her askeri birlikte bir örgütün 
varlığından bahsetmek mümkün hale gelmişti. 
1942-43’de Çorlu’daki askeri birliklerde örgütle
nen ve haklarında daha ayrıntılı bilgiye sahip ol
duğumuz örgüt bunlardan birisidir. Çorlu’daki 
bir grup subay İnönü yönetimini devirmek ama
cı ile birleşmişlerdi. Bunlar sürece bir an önce 
müdahale etmek istiyorlardı. General Muzaffer 
Tuğsavul’a başvurarak sivil yöneticileri tutukla
yarak idareye el koyma harekâtına başkanlık 
yapmasını dahi istemişlerdi. Tuğsavul ise mev
cut şartlar açısından kendisine sunulan teklifi 
kabul etmeyi uygun bulmamış ve teklif konusu
nu ‘intihar’ olarak değerlendirmişti21. Genç bir 
subay olan Alparslan Türkeş’in o günlerle ilgili

tanıklığı ise şöyledir: ‘Bir gün geldi ki, bütün Tür
kiye’de ihtilal ağı tamam oldu... Teşkilat saat gibi 
dakik çalışmaktaydı. Türkiye’nin kaderi yeni bir 
istikamet almak üzereydi... Harekâttan son sani
yede vazgeçildi. İkinci Cihan Harbi’nin tahribi de
vam etmekte ve neticeleri daha büyük acılarla, za
y ıf iktisadi bünyeli memleketleri ıstırap içinde bı
rakmaktaydı. Nihai bir toplantı yapıldı... Yapılan 
devamlı toplantılar sonunda merkez ihtilal kadro
su üyeleri, sivil iktidara son bir müddet daha veril
mesinde fik ir  birliğine vardılar. Ve alınan bu ka
rar, Ankara’dan öteki gruplara hemen iletildi’22.

İnönü, ordu içindeki oluşumlardan haber
dardı. Gerilimi azaltmak için, iç ve dış şartların 
da dayattığı demokratikleşme sürecini başlattı. 
Çok partili sisteme geçişe izin verdi. Anlaşıldığı 
kadarıyla da bu kararlar ve uygulamalar ordu 
içindeki gerilimi büyük oranda azalttı. Gizli ör
gütlerin mensupları olan subaylar İnönü iktida
rının yıkılışını umutla beklemeye başladılar. O 
günlere ilişkin olmak üzere, sonradan hepsi de 
27 Mayıs darbesinin lider kadrosunda yer alan 
örgüt mensuplarından birisi olan Cemal Mada- 
noğlu’nun hatırası şöyledir: ‘21 Temmuz 1946’da 
seçim yapıldı. Generallerin dışında hepimiz De
mokrat Partiyi tutuyoruz. DP’nin 70 kadar millet
vekili çıkarabildiğini öğrenince çok üzüldük... O 
dönemde hemen bütün ordu İnönü’ye karşıydı’23. 
Bir başka örgüt mensubu subay Sıtkı Ulay ise 
‘Demokrat Parti, ‘halk için, halkla beraber’ vaatle
ri ile kuruldu. Biz de birer halk çocuğu, biz de 
halktan gelme gençler id ik... Yıllar boyunca kitap
lardan okuduğumuz, hasretini duyduğumuz top
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lum kalkınması, medeniyet ve sanayi ülkesi hasre
tiyle direkt olmasa da, fiilen olmasa da bu partiye 
az çok gönül bağlamıştık. 1946’da denenen ilk se
çimler onlar kadar bizi de üzdü’24 demiştir. Örgüt 
mensubu subaylardan birisi olan Orhan Erkanlı 
yine aynı günlere ilişkin ‘Halkın çoğunluğu, ba
sın, Silahlı Kuvvetler, idari mekanizma gençlik ve 
işçiler, özel teşebbüs... DP iktidarını içtenlikle be
nimsiyor ve destekliyordu. Kısacası söz milletindi’
25 tespitini dile getirirken, 1946 seçimlerine 
kendince müdahale de bulunanlar da olmuştur. 
Ahmet Yıldız bunlardan birisidir: ‘O ortamda, 
DP’de bizim beğeni ve saygımızı kazanmakta idi. 
Hatta 1946 seçimlerinde, ben bir örgüt arkadaşım
la (rahmetli A. Kadir Meral) Polatlı’da sandık ya
kınlarında dolaşarak halkın özgürce oy kullanma
sına tinsel bir katkıda bulunmak istemiştik. O tu
tumumuzdan rahatsız olan CHP ilçe başkanıyla da 
tartışmıştık’ 2Ğ.

Ancak 1946 yılında gerçekleştirilen ve dün
yada örneği bulunmayan bir seçim, tüm İnönü 
muhaliflerinin umutlarını sarsacaktır. ‘Açık oy, 
gizli tasnif sistemine göre gerçekleştirilen ve bu
na rağmen DP’ye verilmiş olan oyların büyük 
çoğunluğunun CHP hanesine yazılması, genç 
subayların sürece müdahil olma eğilimlerini 
tekrar depreştirecek tir. Artık tüm örgütler iki 
hedeften birisine odaklanmış durumdadırlar. 
Bazıları gecikmeden ve fiilen müdahale ederek 
İnönü’yü iktidardan uzaklaştırmayı isterken, di
ğer bazıları ise İnönü’yü doğru dürüst bir seçime 
razı etmeye odaklanır. Bu nedenle 1946-1950 
arasında CHP yönetimi ile ordudaki örgütlerin 
bazen açıktan ama çoğu zaman gizli çatışmaları
na şahit olunmuştur. Sürecin nasıl şekillendiği
ni bizzat örgüt liderlerinin ve mensuplarının ha
tıralarından ayrıntılarıyla takip etmek mümkün 
olabilmektedir.

Nöbet Değişimini Öngören İhtilal Planlan

1946 yılını takiben, gizlice örgütlenen genç su
baylar etkilerini artırmak için yüksek rütbeli bir 
generalin liderliğinde örgütlenmeyi arzularlar. 
Bu yönde girişimlerde bulunurlar. Çünkü böyle
likle aralarında güç bir birliktelik oluşacağını ve 
böylelikle amaçlarına daha kolay ulaşabilecekle
rini düşünmektedirler. Görüşülen generallerden 
birisi, o zamanlar korgeneral olan Fahri Be

len’dir. İnönü’ye karşı olumsuz duygu ve düşün
celere sahip olduğu bilindiği için bazı örgüt 
mensupları Fahri Belen’le ilişkiye geçerler. Bu 
konuda Fahri Belen’in anlattıkları şöyledir: 
‘1947 yılında Maraş’tan trenle İstanbul’a giderken 
öğrencilerimden bir grup kurmay subay kompartı
mana geldi. Konuşmayı memleketin durumuna ge
tirerek bir ihtilal lüzumundan söz ettiler. İstan
bul’a gittiğim zaman evime gelenler de oldu. Harb 
akademisini ziyaret ettiğim zaman da öğretmen
lerden iki albay ve bir binbaşı beni kahve içmek 
için bahçeye davet ettiler. Bunların söyledikleri de 
öncekilerin aynı idi... Gelibolu da İkinci Kolordu 
Komutanı iken beş kurmay subay geldi... Akşam 
yemeğinden sonra bu kuruldan üç subay benimle 
özel konuşma ricasında bulundu. Orduevinin bir 
odasına çekildik. Biraz görüştükten sonra, bana 
güvenerek bir ihtilal örgütünün yetkili üyeleri ol
duklarını açıkladılar. Teşkilat çok kuvvetli idi. 
Milli Emniyet’ten bile üyeleri ve bütün ordu ve ko
lordu merkezlerinde şubeleri vardı. Generallerden 
de örgüte katılanlar vardı. O zaman tümgeneral 
olan Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel için, üye olma
dığını fakat destekleyeceğini söylediler. ,.’27 Ancak 
Fahri Belen sürece fiilen ve hemen müdahale et
me eğiliminde değildir. Bu nedenle söz konusu 
kimseleri yatıştırmaya çalışır. Düşüncesini ve 
tavsiyelerini şöyle dile getirir: ‘Çok yanlış hü
kümlere saplanmışsınız. ■ ■ Millet böyle bir şeyi 
destekler ve benimser mi? Dünya ne der? Ama se
çim düşündüğünüz gibi cereyan ederse o zaman 
vasat [ortam] doğar. O zaman yapılacak müdaha
le milletin gayrimeşru saydığı ve takdir ettiği bir 
hareket olur. Çocuklar olmaz, bekleyin’28. Fakat 
buna rağmen bu görüşmelerden çıkan sonuç 
genç subayları sevindirecektir. ‘Yıldız’a döndük
lerinde genç kurmaylar durumu teşkilatın diğer 
üyelerine anlattılar... Sevinilecek bir şey vardı. 
1950 seçimleri gayrimeşru şartlar altında yapılır
sa hazırlayacakları müdahalenin başında Korge
neral Fahri Belen de olacaktı’29.

1946 seçimi ile hayal kırıklığına uğrayan ve 
yönetime fiilen müdahale etmek isteyen subay
larla ilgili hatıralardan birisi de Ord. Prof. Dr. 
Ali Fuat Başgil’e aittir. Başgil, İnönü ve partisini 
eleştiren makaleler kaleme alan birisidir. Bir 
gün, iki yakını aracılığıyla bazı subayların ken
disiyle görüşme isteklerinden haberdar olur. Yıl
dız Harp Akademisi yakınında bir yerde arala
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rında bir generalin de bulunduğu subaylarla gö
rüşür. Subaylar, Başgil’i büyük bir nezaketle kar
şılarlar. General hemen söze girer, İnönü iktida
rına ilişkin sıkıntılarını dile getirir ve konuşma
sını şöyle tamamlar: ‘Biz, aynı gayeye gönül ver
miş seksen kadar subayız. İktidara karşı harekete 
geçmeye karar verdik. İhtilal, İnönü’yü bir rüzgâr 
gibi ortadan süpürecektir. Bundan sonra da hemen 
seçimleri yapacak ve iktidarı, ekseriyeti kazanana 
vereceğiz. Muhtemelen Demokratlara. Sizden iste
diğimiz, şayet muvaffak olursak makalelerinizi 
zevkle okuyan halka karşı bizi desteklemenizdir’. 
Fuat Başgil subayların bu görüşünü doğru bul
maz ve ‘daha ağır faka t daha emin olan demokra
si yolunda ilerleyelim. İktidarı seçime gitmesi için 
iknaa çalışalım. Zaten, kanaatimce, çok yakın za
manda seçimleri yapmaya mecbur olacaktır. Sa
bırla bekleyelim’ 30 tavsiyesinde bulunur.

İktidarına yönelik ciddi oluşumların farkın
da olan İnönü, vakit kaybetmeden tedbirlerini 
almaya başlar. Tedbirleri, yeni bir umut verme 
ve gerilimi azaltma yönünde gerçekleşir. Ah
met Yıldız bu açıdan 12 Temmuz Beyannamesi 
ile sertlik yanlısı Recep Peker’in yerine Haşan 
Saka ve sonra da Şemsettin Günaltay hükümet
lerinin kurulmasını ‘bizde de yeni umutlar ye- 
şertmişti’31 diyerek açıklamıştır. Bu ise yöneti
me fiili bir müdahalede bulunmak isteyenlerin 
söz konusu girişimlerini ertelemelerine neden 
olur. Darbe girişimim ertelemede, İnönü’nün 
zaman zaman ortamı yumuşatan sözler söyle
mesinin, umutlar vermesinin ve en önemlisi, 
seçimle iktidarın değişebileceği düşüncesini iş
lemiş olmasının etkisi büyük olmuştur32. Bu 
açından döneme ilişkin önemli akademik araş
tırmalarıyla tanınan Çetin Yekin’in şu tespiti 
önemlidir: ‘Eğer 14 Mayıs 1950 seçimleri dürüst
çe ve özgürce yapılmasaydı, İnönü ve partisi, se
çimden yenik çıkmalarına karşın iktidarı DP’ye 
devretmek istemeselerdi bir askeri müdahale ka
çınılmazdı’33. Bu tespitinin doğruluğunu ise 
bizzat örgüt mensubu subayların kendi ifadele
rinde temellendirmek mümkündür: Cemal Ma- 
danoğlu ‘Yıl 1950. 14 Mayıs 1950’de seçimi De
mokrat Parti kazandı. Hepimiz sevinçliyiz’34 
derken, Ahmet Yıldız ise ‘1950 seçimlerinin dü
rüstçe yapılm ası... Artık ihtilalci girişimlere hiç
bir gerekçe bulunamayacak bir dönemi başlattığı
nı sanmıştık’ demektedir 35.
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Afrika / Somalí

AFRİKA BOYNUZU YANIYOR
SOMALİ: AFRİKA BOYNUZU’NUN AFGANİSTAN’I

MUSTAFA ÖZCAN

S omali Amerikan jargonuna göre 1991 yılın
dan beri başarısız ülkelerden (failed state) 
biridir. İlginçtir, en son İslam Mahkemeleri 

Birliği’nin sağladığı nispi istikrarı bozarak kendi 
başarısızlık vasfına da lojistik ikmal yapmış olmu
yor mu? İktidar boşluğu doğurarak ve komşu ül
keleri işgal için teşvik ederek, evet.

Siad Barre’yi deviren savaş ağaları bir taraftan 
rakiplerine karşı iktidar ve nüfuz mücadelesi ve
rirken diğer taraftan da yedi düvele karşı savaşı
yorlardı. BM ile ABD bölgeye kendi açılarından 
iktidar ve istikrar getirmeye çalıştılarsa da muvaf
fak olamamışlardı. Nedeni yine bu savaş ağalarıy
dı. Ama ne iştir ki, şimdi ABD bu savaş ağalarıyla 
birlikte istikrarı getiren güçlere karşı birlikte sa
vaşıyor.

Somali talihsiz ve bahtsız bir ülke. Bugün So
maliland olarak bilinen kuzeyi bir zamanlar İngi
liz sömürgesi idi. Güneyi ise İtalyan işgali altın
daydı. Cibuti’de Fransızlar vardı. Ogadin ise Erit- 
re gibi Etiyopya’ya ilhak edilmişti. Mombassa ve 
havalisi de Somali’den koparılmış ve Kenya’ya 
bağlanmıştı. 1964 yılında ülke güney ve kuzey 
olarak bağımsızlığını ilan ederek Somali Cumhu
riyeti adıyla tarih sahnesine çıktı. Bayrağında ise 
koparılan parçalarını remzeden beş köşeli bir yıl
dız yer alıyordu. Somali üç kriz atlatmış atlatmak
la ama bu da ülkeyi bir askeri darbenin eşiğine ta
şımıştı. Siad Barre darbe sonrası kurduğu müste
bit idare ile ülkeyi 1991 yılma kadar baskı ile ida
re etmişti. Baskı zoruyla tutulan birlik baskıdan 
sonra paramparça olmuştur. İngiliz ve İtalyan sö
mürgesi olan Somali’nin iki parçası bağımsızlık

sonrasında kendi aralarında uyum sorunu yaşı
yorlardı ve bu sorun fiili olarak ikiye bölünmele
rine yol açmıştı. Bunlardan birisi 1991 yılından 
beri Somaliland olarak istikrarlı bir biçimde varlı
ğını sürdürüyor. Mogadişu merkezli İkincisi ise 
Siad Barre rejimimin dağılmasından sonra darma
dağınık vaziyette yoluna devam ediyor.

Aşiret ayrımcılığının veya imtiyazcılığmm si
yasete yansıması da dengeleri ve karşılıklı güven 
atmosferim zedeledi. Ayrıca Cibuti, Kenya ve Eti
yopya arasındaki toprak ihtilafı ve bunun getirdi
ği sürtüşmeler de karabasan olarak ülkenin üzeri
ne çöktü. Yıpranmasına neden oldu. Somali’yi ba
şarısız ülke yapan faktörler bunlardı. İtalyan sö
mürgesi olan bölüm ise savaş ağaları nedeniyle 
beş bölüme ayrılmıştı. Puntland bunlardan biri
siydi.

Geçici Somali Federal Hükümeti de (TFG) ku
rulduktan sonra sadra şifa olmamıştı. 2004 yılın
da Kenya’da doğan bu yeni yapı, varlık göstere
memişti. Meles Zenawi tarafından hapisten kurta
rılmış olan Seyyid Abdullah Yusuf başkanlığa ge
tirildi. Issias Afeworki gibi aslında Yusufun da 
Zenawi’ye can borcu olma bile minnet borcu var
dı. Ülkeye sadakat ile vefa borcu arasında gidip 
gelen Yusuf kimilerine göre Zenawi’nin bir kukla
sından başka bir şey değil. Etiyopya işgaline des
tek çıkarak da fiilen bu tıynetini göstermiştir. 
Eritre Lideri Issias Afeworki ile yolları ayrılan Ze
nawi Somali’de kendisine yeni bir dost ve ayak ba
sacak sağlam zemin bulmuştu (foothold/mevdie 
kadem). İkisi de Afrika Boynuzu’ndaki ABD’nin 
yeni müttefikleriydi. Geçici hükümetin başbakanı
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da Hawile kabilesinden Ali Muhammed Gedi idi. 
Geçici hükümet İKÛ, BM ve Afrika Birliği’nden 
diplomatik destek alsa da savaş ağalarına boyun 
eğdirememişti ve bundan dolayı da işlevsiz kalmış 
ve ülke yeniden kaosa sürüklenmişti. Savaş ağala
rı yeni hükümeti tanımıyorlardı. Bundan dolayı 
hükümet iç emniyeti sağlayamadı.

Afganistan - Somali Benzerliği

İşte bu güç boşluğundan Somali Taliban’ı olarak 
adlandırılacak olan İslam Mahkemeleri Birliği 
doğdu. Somali Taliban’ı da aynen Afganistan’da- 
kine benzer şartların ürünüdür. Ülkede kaotik bir 
ortam hüküm sürmekte idi. Düzen yıkılmış ve 
güven kaybolmuştu. İşte bu ortamda, kabilelerin 
de arzusuyla düzeni sağlamak üzere İslami Mah
kemeler Birliği(UIC) teşekkül etti. Bu mahkeme
lerin sayıları zamanla 14’e kadar yükseldi. Kendi
liğinden ve toplumun ihtiyacından teşekkül eden 
bu mahkemeler güveni sağladı ve istikrarı temin 
etti. İttihad-ı İslami grubuyla fikri bir beraberlik
leri var. Haziran’da başkent Mogadişu’yu ele ge
çirmeleri, bizi hayalen 10 yıl kadar geriye Afga
nistan’a götürdü. 1996 yılında Taliban da benzeri 
şartların ürünü olarak Kabil’e girmişti. Taliban bir 
tek Kuzey İttifakının merkez üssüne (Pençşir va
disi) ve Ahmet Şah Mesud’un kalesine girememiş
ti. İslam Mahkemeleri Birliği için de aynı durum 
sözkonusu. Mogadişu’dan sonra Geçici Hükü

met’in merkezi olan Baidoa’ya da saldırmışlardı. 
Bundan sonrası da benzerlik arzediyor. ABD Tali- 
ban’ı 11 Eylül saldırısından sonra yıkarken Soma
li’deki İslam Mahkemeleri Birilği’ni dağıtan da yi
ne ABD desteğindeki Etiyopya birlikleri oldu. Bir 
ara Ali Mehdi ile Farah Aidid arasındaki gibi ülke 
parçalanmışlıktan muzdaripti ve Geçici Hüküme
tin de pek yapabileceği bir şey yoktu. Afrika Barış 
Gücü’nden medet umuyordu ama onun da kendi
sine faydası yoktu. İşte bu hengamede İslam Mah
kemeleri Birliği yüzeye çıktı ve ülkedeki kaosu 
sona erdirdi, istikrar ve birlik sağladı. Buna mu
kabil, ABD ve yandaşları İslam Mahkemeleri Bir- 
liği’ni istikrar unsuru olarak değil de bölgesel teh
dit olarak yorumlamaya başladılar. Ve 2006 Hazi
ranından itibaren Mogadişu’nun da düşmesiyle, 
daha önce devreye girmeyen ABD ve Etiyopya ye
ni yapıyı yok etmek için ülkeyi işgal ettiler. Eti
yopya Ruslardan kalma harp makinasıyla ülkeyi 
işgal ederken Amerikalılar da hava desteği sağla
dılar.

Gelişme süreci ve akıbeti itibarıyla Taliban ile 
İslam Mahkemeleri Birliği birbirine çok benziyor. 
Bu benzerlikler şöyle sıralanabilir:

* Taliban mensuplan gibi İslam Mahkemeleri 
Birliği üyeleri de Etiyopya-Amerikan işgali karşı
sında gerilemiş ve tekrar kabilelerinin içine dön
müştür. Mahkeme mensuplarının elinde sadece 
hafif silahlar vardı ve hava bombardımanı karşısın
da tutunamadılar. Bu, seri düşüş olsa da aynı za
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manda uzun soluklu direniş anlamına da geliyor.
* Etiyopya ve ABD’ye göre İslami Mahkemele

ri Birliği bölgesel bir tehditti. Afganistan’da istik
rarı temin eden Taliban’m komşuları için (Özbe
kistan vs) ideolojik bir tehdit içerdiği ve domino 
etkisi gösterdiği iddiası gibi aynı tez Mahkemeler 
için de gündeme getirildi. İslam Mahkemeleri Bir- 
liği’nin de Afrika Boynuzu için benzeri bir tehdit 
barındırdığı ileri sürülüyor.

* Kaide’ye yataklık yapıyor iddiası. İslam Mah
kemeleri Birliği’ne müdahale için ideolojik bir ge
rekçe ve bahane uydurabilme açısından Kaide ile 
işbirliği yaptığı ve bazı Kaide üyelerini barındırdı
ğı ileri sürüldü. Nairobi ve Darusselam saldırıları
na karışan bazı isimlerin İslam Mahkemeleri Bir- 
liği’nce korunduğu iddiaları da bu gerekçeler ara
sında yer alıyordu. ABD’nin Somali’ye doğrudan 
müdahale etmeyişinin temel nedeni yeni bir ba
taklığa saplanmak istemeyişiyle izah ediliyor. Af
ganistan ve Irak’tan sonra başka bataklıklarla bir
likte anılmak istemiyor. Bunun için de elinde ma
şa tutuyor ve müdahalede vekilharç kullanıyor.

* ABD hariçten Etiyopya’yı kullanırken içeri
den de Afganistan’daki Kuzey İttifakı veya Irak’ta- 
ki Peşmergeler benzeri güçleri kullanıyor. Bunlar
dan birisi de, Muhammed Farah Aidid’in oğlu 
Hüseyin Aidid’den başkası değil. Bu Amerikan va
tandaşı olan genç, eski bir savaş lordu olan Mu
hammed Farah Aidid’in de oğlu. Eski savaş ağası 
olan Farah Aidid Amerikalıları ve BM güçlerini az 
mı uğraştırmıştı! Oğlu Hüseyin şimdi içişleri ba
kanlığı koltuğunu işgal ediyor. Babası Amerikalı
lara kök söktürmüştü, şimdi kendisi müttefik. Af
ganistan’da Dostum gibilerin önce Necibullah ile 
ittifak kurmalarının akabinde düzen yıkılınca 
ABD’ye yanaşmaları gibi. Aidid’ler de sonradan 
ABD yanaşması oldular.

Afrika Boynuzu’nda aktörlerden başka değişen 
bir şey yok. Siad Barre Somali’si Amerikalıların 
yanında yer alırken Mengistu Haili Mariam’m Eti
yopya’sı Afrika Boynuzu’nda SSCB’nin bir üssü ve 
ileri bir karakoluydu. Şimdi ise durum değişti; 
Mengistu’nun yerini Zenawi aldı ve patron da de
ğişti. SSCB iken ABD oldu.

Meles Zenawi ve Yeni Rolü

Zenawi aşırı soğukkanlı ve taktisyen birisi olarak 
biliniyor. Az konuşan ve ketum bir özelliği var. 
Bu ona, ülkesinin kudretinin üzerinde bir manev
ra kabiliyeti sağlıyor. İslami Mahkemeler Birliği 
Başkanı Hasan Tahir Aweys (Üveys)’e göre Zena-

wi gelişen ve büyüyen İslami akımın nüfuz ve et
kisine karşı bir dalgakıran olarak Hıristiyan Batı 
ittifakı tarafından seçilmiş ve atanmış yeni bir Eti
yopya imparatorluğu peşinde koşan tehlikeli biri
si. O geçmişte Haili Selase’nin( 1962-1969) impa
ratorluğunu modern şartlarda yeniden ihya etmek 
istiyor. Buna mukabil, Geçici Federal Hükümeti 
Başkanı Abdullah Yusuf ve Başbakan Ali Muham
med Gedi farklı düşünüyorlar, islami Mahkeme
ler Birilği sonrasında onu dost, müttefik belki de 
karar almada ortak olarak görüyorlar. Zenawi ön
ce tıp okumuş sonra Tigrey Kurtuluş Cephesine 
katılarak eğitimini yarım bırakmış. 1979’da Cep- 
he’nin genel sekreterliğine getirilmiş. Ingiltere’de 
açık öğretim okumuş ve Hollanda üniversitelerin
den birisinden de mezun olmuş. Mengistu Haile 
Mariam’m düşüşünden sonra 1991 ile 1995 yılla
rı arasında başbakanlığa getirilmiş. Ardından 
1995 Ağustos’unda başbakanlığı yenilenmiş ve 
2000 yılında yine aynı göreve bir kez daha getiril
miş. Diktatör olarak anılmasına ve hasımlarma 
karşı haşin ve sert olmasına rağmen ABD’nin böl
gede en güvenilir adamı. Daha doğrusu Eritre li
derinin de devreden çıkmasından sonra stratejik 
ortağı. Asmara’nm tercihli başkent olmaktan çık
masıyla birlikte ABD ve AB’nin yeni gözdesi ol
muş. ABD’nin terörle mücadele kampanyasına ilk 
katılanlar arasında bulunuyor.

Somalili ortağı Abdullah Yusuf, Mengistu ile 
Siad Barre arasındaki anlaşma mucibince 1986 yı
lında hapse atılmış. Barre’nin devrilmesinden 
sonra ise hapisten salıverilmiş. Bunda Zenawi’nin 
katkısı var. Abdullah Yusuf 1998 yılında tavaif-i 
mülûk olarak yıkıntılar içindeki Somali’de devlet 
içinde devletlerden biri olan Puntland devletini 
kurmuştu. Zenawi kendisini bu dönemde keşfet
miş ve elini uzatmış. Ve bununla da kalmamış gö
rüşmelerinde bir gün kendisinin Somali liderliği
ne geleceği kehanetinde de bulunmuştu. Abdul- 
kasım Sallad’m arkasından Geçici Hükümetin ba
şına getirilerek sözkonusu kehanet de tutmuş ol
du. Abdullah Yusuf kendisinin Zenawi’nin oyun
cağı olduğu tezini reddetse bile İslam Mahkeme
leri Birliği üyeleri bu sıfatın ona yakıştığı görü
şünde birleşiyorlar. Her halükarda Abdullah Yu
suf ile Zenawi birbirine muhtaç bir ikili. Bu ikili
nin yerinde daha önce Afeworki-Zenawi İkilisi 
vardı ve bu ikili 1998 yılında ikiliğe düşmüş ve fi
ili savaşa tutuşmuşlardı.

Zenawi hakkında en ilginç değerlendirmeler
de bulunanlardan birisi Etiyopya uzmanlarından 
Obang Mitu. Hakkında şöyle diyor: “O teröristler-
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le savaşan bir terörist...” Anti terörist mi, yoksa 
bizzat teröristin kendisi mi, sorusunun cevabı ki
şiden kişiye değişiyor. Amerikalılara göre Hüse
yin Aidid’in bugün anti terörist olması gibi o da 
bir anti terörist. Amerikalılar dünyanın bu hassas 
bölgesinde kendisini bir müttefik ve güvenilir 
adam olarak görüyorlar. Hind Okyanusu ve Kızıl- 
deniz ve Süveyş Körfezi’nin kesiştiği bir noktada 
bu tür adamlara ve Zenawi gibi bir fedaiye ihti
yaçları muhakkak. Zenawi’nin de onlara ihtiyacı 
var. 1993 yılında Eritre’nin Etiyopya’dan ayrılma
sı sırasında Asab limanı gibi limanları Addis Aba- 
ba’nm ticari olarak kullanabileceği konusunda 
anlaşmaya varmışlarsa da bu anlaşma sınır ihtilaf
larından dolayı uzun ömürlü olmamıştı ve Padmi 
şehri nedeniyle iki ülke savaşa girdi. Şimdi Eti
yopya denizlere kapalı bir ülke. Bu itibarla, Soma
li’nin Eritre’nin yerini alması mümkün. Afewor- 
ki’nin yerini almış Somalili yeni müttefikler de bu 
ihtiyacı temin edebilir. ABD’nen müttefikleri ara
sına kara kedi girmesi Afrika Boynuzu’nda siyasi 
bağlılıkların eksenini de kaydırmış durumda, söz
gelimi eski müttefik Afeworki, şimdi Sudan’ın ve 
Somalili İslam Mahkemeleri Birliği’nin bölgedeki 
yandaşlarından birisi haline gelmiş. Daha önce 
Yemen’e saldıran ve Sudanla ilişkileri ve bağları 
koparan Afeworki, Zenawi ile yollarının ayrılma
sından sonra hem ABD’yi hem Etiyopya’yı boşa
mış durumda. Etiyopya’nın Somali’ye asker gön
dermesinin nedenlerinden birisi sadece Islami 
kaygı değil aynı zamanda onların Afeworki’nin 
müttefikleri olmasıdır da. Hatta şöyle deniliyor: 
“Mahkemeler Islami değil solcu veya komünist 
olsaydı da durum değişmeyecekti...” Eritre’nin 
müttefiklerinin Somali’ye sahip olmalarını Eti
yopya’nın doğu tarafından kuşatılması olarak de
ğerlendiriyordu.

Esasen Zenawi ilginç bir kişilik. Afeworki’den 
önce Zenawi Sudanlı İslamcılarla da müttefikti. 
Afeworki, Haşan Turabi ve Zenawi’nin ortak 
amaçlarından birisi Mengistu’nun devrilmesiydi. 
Bununla birlikte, bu ittifakı ilk önce Afeworki ter- 
ketti. 1994 yılında Sudan’la ilişkilerini tek yanlı 
olarak kesti. Bir yıl sonra 1995 yılında Addis Aba- 
ba da Hüsnü Mübarek’in suikast girişimine maruz 
kalmasıyla birlikte Asmara’dan sonra Hartum’la 
ilişkilerini kesmişti. Böylece üçlü ittifak suya düş
müştü. Mengistu’nun yıkılmasına giden yoldaki 
ittifakı, Afrika konusunda Amerikan dışişleri ba
kan yardımcılarından olan William Cohen kur
muştu. Onun kurduğu ittifaka göre Mengistu’nun 
yıkılmasından sonra Etiyopya Eritre’nin bağım

sızlığım tanıyacaktı. Mengistu rejiminin yıkılma
sından sonra böyle de olmuştu. Ama ne olduysa 
ondan sonra olmuş ve dostların arasına kara kedi 
girmişti. Sınır tayini meselesinde anlaşamamışlar
dı. Yoksa Hem Zenawi hem de Afeworki aslında 
Tigrey kabilesinin iki mensubu. Aynı zamanda si
lah arkadaşları, iki taraf Mengistu rejimini devir
mişler ve bunun sonucu olarak Zenawi Etiyop
ya’yı yönetmeye başlamıştı.

Yeni Direniş Dalgası ile Enterne Arasında

Islami Mahkemeler Birliği üyelerinin sırra kadem 
basmasından sonra yeni bir direniş dalgası günde
me geldi. Islami Mahkemeler Birliği liderleri yeni 
bir direniş hamlesi başlatacaklarını doğruladılar 
Etiyopya askerleriyle yer yer sıcak temaslar ve ça
tışmalar yaşandı. Bu bağlamda, Amerikan tarafı 
Islami Mahkemeler Birliği üyelerinin ılımlılarıyla 
Geçici Hükümetin diyaloga girmesini istemişti. 
Avrupalılar ise 15 milyon Euro’luk yardımı barış 
ve uzlaşma çabaları şartına bağladı. Bu ise Geçici 
Hükümeti kızdırdı. Geçici Hükümet ‘törörist’ ola
rak değerlendirdiği Islami Mahkemeler Birliği 
üyeleriyle hiçbir şekilde diyaloga girmek isteme
diğini ilan etmişti. Bu yöndeki girişimleri de red
dediyorlardı. Etiyopya ise bataklığa saplanmamak 
için biran önce işgal ettiği bölgeleri geçici hükü
mete veya Afrika Birliği Barış Gücüne teslim et
mek istiyordu. Bu bağlamda, Islami Mahkemeler 
Birliği’nin ikinci adamı Şerif Ahmed’in Nairobi’de 
Kenya polisine teslim olması gelişmelere yeni bir 
ivme ve unsur kattı. Bu gelişme, ABD ve müttefik
leri tarafından, İslam Mahkemeleri Birliği taraftar
ları arasında yeni dalga bir direnişi tetikleme ihti
malini teskin edecek bir gelişme olarak değerlen
dirildi. Nisbi olarak ılımlı kabul edilen Şerif Ah- 
med gibi liderler aracılığıyla direnişin sükunete 
erdirilebileceğini ummaya başladılar. Ancak Eti
yopya işgali sonrası gelişen paranoya ortamında 
Geçici Hükümetin parlamenterlerinin bile evleri
nin aranması ihtimaline karşı gizlenmeleri duru
mun vahametini ortaya koyuyor. Hatta tutuklama 
kampanyasının bir nevi kaçırmaya benzediği de 
söyleniyor. Özellikle de Etiyopya askerlerinin 
müşterek sınır bölgesinin sakinleri olan ve geç
mişte Etiyopya’ya karşı mücadele eden Lokman 
kabilesi üyelerine karşı etnik bir tutuklama kam
panyası giriştikleri ifade ediliyor. Bu, karşılıklı in
tikam duygularını daha da bileyecektir. Bu ortam
da, Etiyopya ordusu 24 Ocak tarihinden itibaren 
Somali’ye terketmeye başlayacağını açıkladı. D
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Afrika / Somali

ABD, ETİYOPYA ve SAVAŞ EFENDİLERİ 
SOMALİ MÜSLÜMANLARINA KARŞI

M. A. SHAİKH 
Türkçesi: Zuhal Özdemir

S omali’de İslam Mahkemeleri Birliği(lMB) 
ve EtiyopyalI güçlerce korunan “geçici hü
kümet” arasındaki savaşın seyrine bakılır

sa, yakın gelecekte barış görünmüyor.
Mevcut savaş gerçekte sadece EtiyopyalI as

kerler ve İslam Mahkemelerine bağlı güçler ara
sındadır, çünkü Baidoa’da saklanan eski savaş 
efendilerini geçici hükümet olarak adlandırmak 
gülünç. Her ne kadar savaş İslam Mahkemeleri 
ile eski savaş efendileri arasındaymış gibi göste
rilmeye çalışılsa da, özellikle BBC muhabirleri
nin hazırladığı raporlar ağır silahları, tankları ve 
hatta uçakları kullanmada usta olan binlerce 
EtiyopyalI askerin orta ve güney Somali’deki 
varlığına şüphe bırakmadı. Hatta 23 Aralıkta ya
yınlanan bir programda bir muhabirin ve iki Bel
çikalı gazetecinin arabalarından nasıl zorla çıka
rıldıkları ve Somali’nin merkezinde Etiyopyalı 
askerler tarafından nasıl tekmelendikleri bütün 
detaylarıyla verildi. Muhabir, askerlerce tekme
lenmiş olmasına rağmen, “Etiyopyalı askerlerin 
yoğun bir şekilde savaşa dahil olduğunun kanı
tına ayağımız takıldı” diyebildi. BBC muhabirle
rinin Baidoa’dan alıntıladığı diğer beyanlar, Eti
yopya savaş uçaklarının kasabanın üzerinde uç
tuklarını gördüğünü ve duyduğunu söyleyen ka
saba yerlilerine ait. Ancak, hem Etiyopya hem 
de Washington, şiddetten El-Kaide direnişçileri
nin sorumlu olduğunda direten son söylemleriy
le bu açık kanıtı bertaraf etmeyi seçtiler.

Aslında Batı medyasında sıkça belirtildiği gi-

bi Somalililerin “geçici federal hükümete” karşı 
olduklarını gösteren güçlü kanıtlar var. Mesela 
Londra’nın “Times” gazetesi 22 Aralıkta bu des
teğin boyutlarından bahsetti: “İslamcılar,
1991’de diktatör Muhammed Siyad Barre’nin 
düşüşünden sonra gücü ele geçiren savaş efendi
lerinin 15 yıldan fazla süren anarşik ve kanlı dü
zeninin son bulması için, sıradan Somali vatan
daşları ve iş cemiyetleri tarafından desteklendi
ler.”

Savaş efendilerinin düzeninin ‘anarşik ve 
kanlı’ olarak tanımlanması kesinlikle abartı de
ğil. Onlar yönetim için sadece kabile bölünmele
rini desteklemekle kalmadılar; aynı zamanda öy
le rüşvetçi ve aç gözlüydüler ki satmak için ya da 
kendi destekçilerinin veya akrabalarının kulla
nımına vermek için insanların evlerine el koy
dular. Ticaret imkanlarını kendi ellerinde tekel
leştirdiler, ki bu iş cemiyetlerinin Islami Mahke
meler Birliğini neden desteklediğini açıklıyor. 
Bu desteğin diğer bir sebebi de iş dünyasındaki 
hareketliliği ciddi biçimde sekteye uğratan şid
det ortamıydı. Aslında şiddet her şeyi olumsuz 
etkiledi, insanlar artık şiddetten ve savaş efendi
lerinden bıkmıştı. Ancak bütün bunlara rağmen 
Birleşmiş Milletler 2004’te savaş efendilerini, li
derler ve onların deyimiyle “Federal Geçici Hü
kümet” olarak ilan ettiler.

Maalesef uluslar arası topluluk, savaş efendi
lerinin kendi yanlışlarıyla bozguna uğramaların
dan ve İslam Mahkemelerinin gücünün artışm-
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dan hiç bir şey öğrenememişler. Zira Birleşmiş 
Milletler hala savaş efendilerini “Federal Geçici 
Hükümet” olarak adlandırıyorlar. Yapılan yan
lışlardan biri, federal devlet maskesini yüzüne 
geçiren savaş efendileri ile isyancı muamelesi 
gören muzaffer İslam Mahkemelerini, barış gö
rüşmeleri için Sudan’ın başkentinde bir araya 
getirmeleriydi. Tabi ki barış görüşmeleri düzen
lenmesinde hiçbir yanlış yok, fakat savaş efendi
leri bu görüşmelerde yer almamalıydı. Onun ye
rine, Somali halkının çoğunun söylediği gibi 
Mogadişu’nun kontrolü ellerindeyken işledikle
ri suçlardan yargılanmalı ve cezalandırılmalıydı
lar.

Ancak uluslar arası kurumlar (bu aslında sa
dece BM yi ve batılı hükümetleri ifade ediyor) 
savaş efendilerinin yasal yöneticiler oldukları 
konusunda ısrar ediyorlar. Bu yüzden AB’nin, 
Louis Michel’i, Avrupa kalkınma ve insani yar
dım temsilcisi olarak hem Mogadişu’ya hem de 
Baidoa’ya İslam Mahkemeleri ve savaş efendile
rinin liderleriyle görüşmesi için göndermesi hiç 
şaşırtıcı değil. Michel, 21 Aralıkta her iki tarafın 
acil olarak savaşa son vermesi ve barış görüşme
lerine başlayacakları konusunda anlaşmaya var
dıklarını açıkladı. İslam Mahkemeleri liderleri 
hiçbir zaman barış görüşmesi çağrılarını reddet
medi. Oysa ki mevcut savaş, savaş efendileriyle 
değil, Etiyopya birlikleriyle yapılıyor. İslam 
Mahkemeleri Birliği başkan vekili, 22 Aralıkta

“Times” gazetesinde “biz barış görüşmelerine 
katılacağımızın taahhüdünü verdik ve bundan 
onur duyarız” şeklinde açıklama yaptı. Fakat ay
nı gün başkan Şeyh Aweys’in “bütün Somalilile
rin Etiyopya’ya karşı mücadeleye katılması”nı 
savunan konuşması, batılı basında Michel’in ba
rış teşebbüsünü katlettiği şeklinde yanlış yo
rumlandı. Üstelik İslam Mahkemelerinin, Müs
lüman camiaya, topraklarım istila eden Etiyop
yalIlara karşı savaşa katılmaları çağrısı, “İslamcı 
teröristler” e çağrı olarak yorumlandı ve İslami 
Mahkemelerin El-Kaide ve diğer terörist eylem
cilerle bağlantısı olduğunun kanıtı olarak göste
rildi.

Ancak Adis Ababa’nm 24 Aralıkta dışişleri 
bakanı aracılığıyla yaptığı “İslamcı teröristleri” 
yok etmek için Somali topraklarını istila ettikle
rini belirten açıklama ile, İslam Mahkemeleri 
büyük bir propaganda zaferi kazandı. Bu İslam
cı savaşçıların savaş efendileriyle değil, Etiyopya 
birlikleri ile savaştığını doğruladı. Fakat bunun 
Birleşik Devletleri ve Etiyopya’yı İslam hareketi
ne zarar verme eylemlerinden vazgeçirmesi bek
lenmiyor.

Şurası muhakkak ki, istikrarsızlık yakın gele
cekte barış ortamına sahip olamayacak olan So
mali halkının yaşamlarını mahvetmeye devam 
edecek. m

Crescent International, Ocak, 2007
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Afrika / İzlenimler

GANA'DA BAYRAM SABAHI

ABDULLAH YILDIZ

• HH ’mn yüz ülkede kurban kesme kampan
yası bizi Gana’ya sürükledi. Türkiye insanı 
Sultan Abdülhamid’den beri ilk kez, insani 

yardım kuruluşları üzerinden dünya Müslüman- 
larına açılıyor; ‘hayır yarışı’ yeni hayırlara vesile 
oluyor, elhamdülillah.

Çoğumuzun haritada yerini bulmakta güçlük 
çektiği Gana’yı, biraz BM sabık Genel Sekreteri 
Kofi Annan’m ülkesi, biraz da sıkı FB’li futbolcu 
Apiah’m ülkesi olarak tanıyoruz.

Fotoğraf sanatçısı ve kameraman Muzaffer 
Malkoç ile sekiz yıldır Türkiye’de tıp eğitimi gö
ren ve ilk kez bizimle ülkesine dönme imkanı 
bulan Ganalı Adamo İshakki ile birlikte yola çı
kıyoruz. Yeşilköy ve Dubai’de İHH’nm yanında 
Cansuyu, Kimse Yok mu, Deniz Feneri ekipleri ile 
de karşılaşıyoruz...

Dubai-Accra Çelişkisi: İlk yaman çelişkiyi 
Dubai ile Accra arasında farkediyoruz. ‘Yalancı 
cennet’ Dubai’nin şaşaalı ama kimliksiz yapıları
na ve ‘sonradan görme’ şımarıklığına karşın, Ga
na başkenti Accra’nm dev bir köyü andıran ba
kımsız manzarası iki toplum arasındaki derin 
uçurumu resmediyor. Accra, bana Dubai’nin al
tın yaldızlı, ışıltılı ama ruhsuz mekanlarından 
daha samimi ve sıcak geliyor. Belki de bu, Koto- 
ka havaalanında bizi karşılayan güler yüzlü Ga
na Müslim Academy üyelerinin gönül sıcaklığı.

Gana Müslim Academy, başkent Accra’mn 
Müslüman mahallesi Nima’nm ara sokağında, 
bir binanın üçüncü katındaki iki küçük odada

faaliyet yapan kıpır kıpır bir sivil toplum örgü
tü. Mekan darlığına inat, öyle güzel işler yapı
yorlar ki, takdir etmemek elde değil. Başkan 
Seth İbrahim, yardımcıları Musa ve İsa, imam 
Zikrullah ve hanım kolları başkanı Şakire kar
deşe ilaveten işadamı dostumuz Halil İbra
him’le birlikte İHH’nm 161 hisse kurbanının ne
relerde kesilip dağıtılacağını planlıyoruz.

Cuma namazını, şehrin en büyük ve güzel 
camii el-Azîz’de eda ediyoruz. Bu cami, ordu 
garnizonu içinde yer alıyor ve Müslüman subay
lar öncülüğünde yapılmış. İmam Harunu 
Nkansa üst düzey bir asker. Müthiş bir hitabet 
yeteneği var. Namaza üniformaları ile gelen rüt
beli, rütbesiz askerlerle halkın omuz omuza saf 
tutması gıpta edilecek bir manzara. Omar çavu
şun yürekten haykırdığı ezan içime işliyor. 
İmam Harun’un Arapça, İngilizce ve yerel dilde 
okuduğu hutbe kurbanın ruhu ve anlamı üzeri
ne. Hz.İbrahim’in oğlu İsmail’i değil İshak’ı kur
ban etmek istediği iddialarını Kur’ân ve In
cil’den delillerle çürüten Nkansa bir mühtedi ve 
bu konulara derinden vakıf. Aşanti dilinde bir 
meal hazırlığı da bitmiş. Rica üzerine namaz bi
timi bir selamlama konuşması yapıyorum. İslâm 
âleminin yüzyıllarca liderliğini yapan Osmanlı 
diyarından, Türkiye’den selam getirdiğimi, bu
raya fakir kardeşlerimiz için kurban kesmeye 
geldiğimizi söyleyince siyahi bir tebessüm beliri
yor yüzlerde... Cami yapımına önayak olan Al
bay Musah’la, imamlarla, müezzin Omar’la ku
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caklaşıp vedalaşıyoruz.
Gana’da Bayram Sabahı: Bayram namazla

rının bir başka coşkusu vardır İslam toplumla- 
rmda. Yahya Kemal’in “Süleymaniye’de Bayram 
Sabahı” da bu güzelliğin dizelere dökülmesin
den ibaret.

Accra’da en kalabalık bayram namazı Jap on  
Motor’da kılınıyor. Japon Nissan’m Gana temsil
cisi Lübnanlı bir aile işyerinin alt katını ve geniş 
bahçesini bu işe tahsis etmiş, isim buradan geli
yor. Sesli olarak dualar eden, tekbir ve salavat 
getiren müminler rengarenk giysileriyle her ci
hetten gelip doluyorlar meydana. Binlerce insan 
bahçeyi, kaldırımları, caddeleri dolduruyor, tra
fik duruyor; kalabalıklar uzadıkça uzuyor, ana
yolun karşısı bile doluyor. Sevgili Muzaffer bina
nın tepesinde muhteşem kalabalığı kaydediyor. 
Kurban bayram namazını Bilalî kardeşlerimizle 
yanyana kılmanın hazzını tadıyoruz. Namaz 
sonrası, Adamo’nun sekiz yıl sonra ailesine ka
vuşması bizi de duygulandırıyor. Çifte bayram 
yaşıyoruz.

Sıra İHH adına kurban kesimine geliyor. İlk 
durağımız Accra Hapishanesi. G.M.Academy 
suçlu gençlerin ıslahına büyük önem veriyor; bu 
yüzden ilk kurbanı orada kesiyoruz. Hapishane 
yetkilileri buna çok seviniyor. Islah evinde genç
lere ders veren İmam Haşan, tebliğ çalışmaları

sonucu ihtida eden İbrahim’i takdim ediyor bi
ze. Kendisine şeker ikram ediyoruz; GMA üyele
ri ayaküstü ona nasihatlerde bulunuyorlar.

Ardından Accra’nın “La” mahallesi camim
deki kurban kesimine de vekalet ve tanıklık edi
yoruz. Sonra bir başkasına geliyor sıra... Anlaşa
man yarına kalıyor.

Amasaman İlkokulunda Mantık Dersi: 
Başkente bitişik Amasaman hızla büyüyen bir 
kasaba. Girişte ilginç bir hareketlilik var; erkek
ler ellerinde kazma/kürek, kadınlar süpürge; ka
nallar, yollar, kaldırımlar temizleniyor. Nkru- 
mah döneminden beri halk, üç ayda bir imece 
usûlü temizlik yapıyormuş. Aslında Ganalılar ve 
Afrikalılar çok temiz insanlar; iklim sıcak oldu
ğundan günde iki kez duş alıyorlar.

Amasaman’da fakir aileler için yedi hisselik 
kurban kesiyoruz. Kabile şefi Idris’in elini öpü
yor, Türkiye Müslümanlarının selamını sunuyo
ruz.

Amasaman Merkez Camii yanındaki ilkmek- 
tep dikkatimizi çekiyor. Bayram sebebiyle boş 
olan sınıfları geziyoruz; duvardaki müfredat 
programı çok ilginç: Matematik, Kur’ân, Arapça, 
İngilizce... ve “Mantık” dersi. İlkokulda mantık 
dersi mi’ taaccübümüz, bu dersin sözlü geleneğe 
dayalı ve öğrencilerin sorulara makul ve mantık
lı cevap vermelerini ve kendilerini ifade etmele
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rini sağlamaya yönelik aktif bir program olduğu
nu öğrenince katlanıyor adeta.

“İslâm’a Hoşgeldiniz”: El-Aziz Camii önün
de cemaate kitap satan bir gayretli Müslüman 
görmüştük. Kitabın ismi ilginçti: ‘Welcome To İs
lam: İslâm’a Hoşgeldiniz’. Yazarı Ali Krayee.

Aynı akşam ülkenin sayılı Müslüman yazar
larından Ali Krayee ile tanıştık. Gana Muslim 
Academy ile yakın ilgisi olan Krayee’nin ‘The Sa
vior o f All Muslims’ isimli bir kitabı daha var. İs
lâm’la ilk tanışanlar için gerekli temel bilgileri 
âyet ve hadislerle kısaca sıralayan ‘Welcome To 
İslam’, İslâm’ı Hıristiyanlıktan ayıran noktaların 
da altını çiziyor. İmam Harunu gibi Krayee de 
bir mühtedi; hem bu sebeple hem de misyoner 
çalışmalarına karşı bir önlem olarak buradaki 
Müslüman aydınlar, Kur’ân-lncil, Islâm-Hıristi- 
yanlık mukayesesine özel önem veriyorlar.

Aynı gün, Gana Müslümanlarının tek yayını 
olan The Muslim Searchlight adlı aylık derginin 
editörü Yacoup(Yakup) Abban’la görüştük. Kı
sıtlı imkanlarla çıkarılan derginin her sayısında 
bir ayet, bir hadis ve açıklaması ile İslâm’ın iman 
ve ibadet ilkelerine dair bilgiler ve Gana-Afrika 
Müslümanlarmdan haberler yer alıyor. G.M. 
Academy’nin çalışmalarına dergide özellikle yer 
veren editör Abban, oğlunu da GMA üyeleri ile 
tanıştırıyor, onlarla birlikte çalışmasını istiyor. 
Dergiye GMA’yı, İHH’yı ve Umran’ı abone yapı
yor, başarılar diliyoruz.

Kunta Kinte’lerin Yürek Dağlayan Öyküle
rine Tanıklık: Gana’da mutlaka görmemiz ge
rektiği söylenen iki önemli mekan var:

Biri Kakum yağmur ormanları. Elli-altmış 
metre yükseklikteki ağaçlar arasına gerilmiş ko
mando köprüleri üzerinde, dev ağaçlardan olu
şan yağmur ormanlarını ürperti ve ibretle tema
şa ederek tezekkür ve tefekkürde bulunuyor, 
her etap bitimi Rabbimize hamdediyoruz.

İkincisi eski başkent Cape-Coast’taki İngiliz 
kalesi. Bu kale, sömürgecilik tarihi ve köle tica
reti açısından çok önemli. Gana kıyılarında böy
le otuz kale var. Önce İsveç ve Hollanda, sonra 
İngiltere tarafından kullanılan kaleyi adımlar
ken, Alex Haley’in K ökler romanı ve ondan 
uyarlanan dizi-film canlanıyor gözümde. Mil
yonlarca Kunta Kinte’nin yürek dağlayan ger
çek öyküsüne tanıklık ediyoruz adeta. Orta yaş-

lı rehberimiz, vahşi köle avcılarının köpekler eş
liğinde yakaladıkları zencileri zincire vurup hay
vanlar gibi zindana tıkarak nasıl işkence yaptık
larını anlatırken boncuk boncuk terliyor; onla
rın dramı, kırışan yüz hatlarına yansıyor sanki. 
O yıllarda Katolik Kilisesi’nin verdiği “Zenciler 
insan değildir” fetvası ile, hayvanların bile yaşa
makta zorlanacağı karanlık dehlizlerde yaşam 
mücadelesine itilen, -çok affedersiniz, tıpkı ahır
lardaki gibi- çişleri akıp gitsin diye ayak altları
na yalaklar kazılan, ölenleri denize atılıp kalan
ları gemilere balık istifi dizilerek okyanus aşırı 
esir pazarlarında satılan Bilal yüzlü kardeşleri
min hazin öyküsü gözlerimi dolduruyor. Hala 
çiş kokularının genizleri deldiği o loş zindanlar
da kahpe sömürgecilere lânetler okuyorum.

Lâkin, şu azim çelişkiyi çözmekte de zorlanı
yorum: Sömürgeciler gelmeden önce büyük ço
ğunluğu Müslüman olan bu coğrafyada, yine 
onların marifeti ile Hıristiyanların çoğunluk ha
line gelip etkin konuma geçmeleri nasıl izah edi
lir? Bugün Accra’nm en muhteşem yapısı, gece
leri bile her yandan ışıl ışıl görülen Katolik Kili
sesi!..
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Bir Afrikalının ifadesi ne kadar dramatik: 
“Beyaz adam ülkemize geldiğinde, onun elinde 
İncil bizimse topraklarımız vardı; şimdi ise bi
zim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız
var.” Sömürgeciler 50-60 yıl önce Afrikalılara 
‘bağımsızlık’ vermişler ama hâlâ topraklarının 
altını ve üstünü sömürme tekeli onlarda. Sözge
lişi, Gana’dan kakao almak için İngiliz borsasma 
üye olmak ve en az iki firmanın olurunu almak 
zorundasınız. Altın ve diğer kıymetli madenler 
de öyle. Şimdi ise ABD Gana’ya askeri üsler kur
maya hazırlanıyormuş...

Gana Müslümanlarına El Uzatalım: Son 
gün önde gelen Müslüman aydınlarla dertleşiyo
ruz. Müslümanların nüfusları oranında temsil

edilmediklerini, eğitimli insan sayılarının az ve 
ekonomik düzeylerinin düşük olduğunu, bu se
beple de ülke yönetiminde etkin olamadıklarını 
öğrenmek bizi hayli düşündürürken ümmet ola
rak da sorumluluklarımızı hatırlatıyor. Müslü- 
manlar 600 ilkokula ve 265 ortaokula sahip; 
ama bu sayı lisede 10’a düşüyor; tek İslam üni
versitesini ise İran açmış. Çoğu Müslüman öğ
rencinin Hıristiyan okullarında okumak zorun
da kalmaları yaralıyor bizi. Ancak, Ganalı Müs
lüman aydınların bu durumun farkında olmala
rı, derlenip toparlanmak için büyük çaba sarfe- 
diyor olmaları, kadmı-erkeği ile hızla organize 
olmaları, bilhassa gençliğin eğitimine ve halkın 
bilinçlenmesine önem vermeleri bizi umutlandı

rıyor. Tüm İslâmi eğitim kurumlan bir 
araya gelmiş ve sorunlarım birlikte çöz
meye çalışıyorlar. Kendisiyle görüştü
ğümüz Gana Diyanet İşleri Başkanı sa
yılan İmam Nuh Şarbutu da yeni okul
lar açma çabasında.

Gana Müslim Academy, bölge Müs
lümanlarının geleceği açısından büyük 
umut vaat ediyor. Bize düşense onlara 
destek olmak, gerçek kardeşliğimizi 
göstererek ellerinden tutmak.

Bu cümleden olarak Türkiye Müslü
manları Gana’nın başkenti Accra’ya bü
yük bir cami yaptırabilirler. İnanıyoruz 
ki bu cami Türkiye ve Gana Müslüman
ları arasında bir köprü olur.

Ganalı kardeşlerimizin bir de ricası 
var: İki sene önce Gana-Türkiye ara
sında bir Kültür Anlaşması yapılmış; bu 
bağlamda Türkiye’ye öğrenci gönderili
yor ama hepsi Hıristiyanlardan seçili- 
yormuş. Ak Parti Hükümetinin bu me
seleye el atmasını bekliyorlar...

Nihayet ayrılık günü gelip çatıyor. 
G.M. Academy mensubu ve diğer Gana- 
lı kardeşlerimizle vedalaşırken hepimiz 
duygulanıyoruz. Bedenlerimiz Kotoka 
havaalanından Dubai’ye uçarken, kalp
lerimiz onlarla kalıyor. Allahın lûtfu 
ile kardeşler olan kalplerimiz yine 
O’nun rahmeti sayesinde öylesine 
kaynaşmış ki!.. (Âl-i İmran: 104) o
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Afrika / İzlenimler

SÜLEYMANİYE'NİN SELÂMIYLA 
LAGOS’A OYUN BOZAN BİR SEYAHAT

YUSUF ARMAĞAN

Z amanın süratli seyri, zihnimizle ve algıla
rımızla dalga geçecek boyutlara ulaştı. 
Çok kısa zaman aralıklarında dünyanın 

en dip ve en zirve noktaları arasında gidip gel
meniz mümkün hale geldi. Refahı gözlemlerken, 
bir anda kendinizi refahı şiddetle arzulayan in
sanların eşliğinde, sefaletin kara delikleri arasın
da bulabiliyorsunuz. Ortasının neredeyse kal
madığı bir dünya uzanıyor çocuklarımızın gele
ceklerinde. İtidal ellerimizin arasından kum ta
neleri gibi kayıp gidiyor. Bir kuyudan bir başka 
kuyuya varıyorsunuz sadece. Ya refah, ya sefa
let... Refahın ve sefaletin dipsiz kuyularına uğra- 
maksızm felahın yolunun nereden geçtiğine da
ir hadileri aramak da kimsenin haddi değil. Ya 
hadiler? Hadiler kendilerini hangi çağa saklamış 
olabilirler ki? Sefaletten kurtuluşun reçetelerini 
uzman söylevlerle dev konferans salonlarında 
açıklayan, papyonlu beyaz adamlar, refahtan 
başka bir şey gösteremiyorlar insanoğluna. Re
fah; sefalette olanlardan beslenen vampir sığı
naklarının yumuşak yatakları...

İstanbul’dan yola düştüğümüzde, Dubai’nin, 
devasa alışveriş merkezlerinin yürüyen merdi
venlerinde akan zamanın, bizi, bu defa Nijer
ya’nın kaos ortamında ömür törpüleyen akışına 
sürükleyeceğini hiç hesaba katmamıştık. Dün
yanın dört bir yanından Dubai’ye gelerek, poşet
ler dolusu refahı hesapsızca satın alan efendile
rin, Lagos’un kenar mahallelerinde yaşamaya ça

lışan çocukların haklarını da, paketleriyle bera
ber, lüks evlerine taşıdıklarını görmenin kahre- 
diciliği karşısında elimizde olan tek şey, IHH’nm 
elimize verdiği kurban hisseleriydi.

Lagos Murtala Muhammed Havaalanı tüm 
bürokrasisiyle emanetlerimizin önünde bir ayak 
bağı olmayı tercih etmişti her nedense. Birkaç 
saatlik anlamsız uğraş neticesinde kaosun kuca
ğına nihayet düşüvermiştik sonunda. Lagos’un 
dilencileri, ayaklı döviz büfeleri ve cadde orta
sında güvenlik soruşturması yapan sivil polisler 
arasından sıyrılabilmemiz için önümüzdeki tek 
engel yakamıza Noel rozeti takmaya çalışan bir 
kadından başkası değildi. Kadını reddetmemiz, 
onun partnerlerimizi işaret ederek, bir elinin 
işaret parmağını boğazında yatay olarak gezdir
mesi sonucunu doğurmuştu. Partnerimiz Mus
tafa Balogun ve Abdussamet’in bizi keseceğini 
ima etmeye çalışıyordu. Biz ise sadece gülümse
dik.

Lagos caddelerinin kalabalıklığmdan, tek 
katlı derme çatma yapıların çaresizliğinden, tra
fik ışığı olmayan kavşakların ter basan keşmeke
şinden, dükkân mantığıyla kurulmuş onlarca ki
lisenin aldatıcılığından, ekmeğini dükkânındaki 
birkaç çeşit maldan çıkarmaya çalışanların bizi 
dikkatle süzen bakışlarından, bizi görerek bir
den bire vücutlarının en derininden çıkardıkları 
kaim seslerle oibo (beyaz adam) diye bağıran 
gençlerin ve hiçbir şeyden habersiz çocukların
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el sallamalarından sıyrılarak dünyanın en rahat
latıcı mekânları camilerden birine ulaşabilmenin 
verdiği huzurla duruyoruz namaza.

Burası Abdülaziz Islamic Fonduation. Cami
si, okulu ve mahalleliye su dağıtan müştemila
tıyla tam manasıyla bir cami. Onlarca insanla 
kucaklaşıyoruz. İstanbul’un tarihinden omuzla
rımıza yüklenmiş şefkat ve merhametin hatırı 
sayılır gücü var karşımızdaki iri yapılı insanı ku
caklayan kollarımızda.

Güvenliğin ve sağlığın hiçbir harfini bulama
dığımız otelimizde, yatağa temas etmeden nasıl 
uyunabileceğinin hesaplarıyla daldığımız güver
cin ürkekliğindeki uykumuzla gecenin şerrin
den sabahın aydınlığına uyanıyoruz.

İmam Haşan İbrahim Lagos eyaletinin Idimu 
bölgesindeki yer alan Abdülaziz Islamic Fondu- 
ation’m imamı. Aynı zamanda bölge imamları
nın amiri konumunda. Cemaatiyle bütünleşmiş 
imamın, Türkiye’den yola düşen hayrın kanat 
çırpış sesine gösterdiği ihtimam, kendisine gü
venen gülümseyen yüzlerden bizim de nasiplen
memiz sonucunu doğuruyor. Cuma namazına,

alışkın olmadığımız tarzda aktif olara katılan ka
dınlı erkekli ve tabi ki çocuklu cemaatin huzu
runda, bizi ayağa kaldırarak övgüler yağdırıyor. 
Yüzümüzün kızarıklığı, cemaatin heyecanıyla 
buluştuğunda çocukların bembeyaz dişleri beli- 
riveriyor caminin dört bir yanında. İmam Haşan, 
cemaatini, bayram sabahında bayramı bizimle 
birlikte kutlamaları için camiye davet ediyor. 
Çocuklara hediyelerimizden ikram ediyor, isim
lerini soruyoruz tek tek. Onlar, bizim isimleri
mizin kendilerine benzediğini gördüklerinde 
daha da keyifleniyorlar. Hayatlarında ilk kez, bir 
beyaz adamın selam verdiğine, namaz kıldığına 
şahit oluyorlar. Üstelik isimleri de kendi ülkele
rinin Müslümanlarının isimleriyle aynı.

Dünyanın her yanında aynı olan hilal, her 
nedense burada genelde tüm dünyada olduğu 
gibi, Türkiye’den bir gün evvel müjdeliyor bay
ramı. Lagos’un 8 ayrı bölgesinde kurban kesimi
ni organize ediyoruz. Dağıtılacak etleri pişire- 
meyeceklerin varlığından haberdar edildiğimiz 
1.200 kişilik de yemek hazırlatıyoruz. Toplamda 
5.000 kişiye ulaşıyor Türk insanının kurbanları.
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Her şey evvelden planlandığı gibi yürüyor. Tam 
anlamıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor kurbanlar.

Pişen yemekleri, nezih bir şekilde özürlüler 
merkezine, yaşlılar evine ve yetimhaneye götü
rüyoruz. Özürlüler merkezi hayli kalabalık. Ol
dukça ilgi görüyoruz. Nijerya basını da hayli il
gili organizasyonumuza. Röportaj yapıyorlar, 
görüntü alıyorlar. En çok, Türkiye’den gelen 
bizlerin, daha önce hiç tanık olmadıkları bir şe
kilde, neden Nijerya’da böyle bir organizasyona 
giriştiğimizi merak ediyorlar. Kendimizi anlatı
yoruz. Aynı anda dünyanın 100 farklı ülkesinde 
bu organizasyonun gerçekleştiğini söylüyoruz. 
Arkadaşımız Fatih Ketancı, kurbanın anlamının, 
tüm yeryüzünde karşılık bulmasının en büyük 
arzumuz olduğunu ifadelendirdiğinde söyleye
cek başkaca bir sözümüz de kalmıyor zaten.

Yaşlılar evinde çaldığımız kapılarda bizi, ya
tağını bulmaya çalışan, üzerini giydiğini zanne
den yaşlılar karşılıyor. İkramımız için teşekkür
ler alıyor, her teşekkürden sonra yeni bir odanın 
kapısını çalıyoruz. Uzunca boylu bir ihtiyar, sı
radanlık arz eden görüntüyü bozarak bize, ‘han
gi kiliseden’ diye soruyor. Cevapsız kalıyoruz 
bir anda. ‘Kiliseden mi?’ diye yineliyor ihtiyar. 
Kendisini çabuk toparlayan arkadaşımız Selim 
Şevkioğlu, Türkiyeli Müslümanların onuru adı
na veriyor cevabı; ‘Camiden.. Türkiye’nin, İstan
bul’un büyük camilerinden.. Süleymaniye’den!’
O ana kadar yüzümüze bakmayan yaşlı adamın 
gözleri parlıyor. Olanca samimiyetiyle Türki
ye’ye tekrar tekrar selam gönderiyor.

Ailelerin, fiyatları yarım dolarla 5 dolar ara
sında değişen malarya (sıtma) ilaçlarını alama
dıkları için, her 30 saniyede bir çocuklarını top
rağa terk etmek zorunda kaldıkları Afrika’daki 
durum Nijerya’da da değişmiyor. Nijerya’da, 
hastane koridorlarına, sokaklara terk edilen gay
ri meşru çocuklara, annesiz/babasız kalmış ye
timlere kol kanat geren, Güney Nijerya’nın tek 
Müslüman yetimhanesi Bab es- Selam, Nijer
ya’da en anlamlı vakitlerimizi geçirdiğimiz yerin 
adı. Türkiye’den sırtlandığımız tüm selamları bı
rakabileceğimiz en güzel kapı burası. Akşamın 
ilerleyen saatlerinde yemeklerimizi bırakmak 
için uğradığımız yetimhanede uykuya dalan ço
cukların başuçlarma bıraktığımız küçük hediye 
paketlerinin, ertesi günkü ziyaretimizde açıldı

ğını görmenin ifadesiz mutluluğu ile çocuklaşı
yoruz. Bab es-Selam’ı Müslümanlığı seçen Kana- 
dalı bir hanımla, Mısırlı Muhammed Şaban ve 
Nijeryalı Müslümanların önde gelen isimleri 
kurmuşlar. Tam 15 yıldır faaliyetteler. İlk misa
firleri bugün 16 yaşma ulaşmış. Her yaş guru
bundan yaklaşık 40 kadar çocuk kalıyor burada. 
Okullarına gidiyorlar, spor yapıyorlar, eğleni
yorlar ve İslâmî ilimlerle meşgul oluyorlar. Gü
ney Nijerya’nın karate müsabakalarında, tüm 
madalyaları toplamışlar bugüne kadar. Kuran 
okuma konusunda da birinciliği hiç başkalarına 
kaptırmamışlar. Camide bizim için sergiledikle
ri Kur’an ziyafetinde, küçük kızın okuduğu Rah
man suresi göz pınarlarımızın taşmasına sebep 
oluyor. Yetimhanedeki çocukların eğitimine 
katkı sağlamamız için ve üniversite çağma gelen 
çocukların dünyanın çeşitli noktalarında okuya
bilmeleri için İHH’ dan destek istiyorlar. Buray
la ilgileneceğimize, buradaki hayra Türkiye’den 
de bir katkı sağlanacağına dair söz veriyoruz.

Nijerya’da bulunduğumuz süre içerisinde, 
çeşitli İslâmî kuruluşların idarecileriyle, önde 
gelen âlimleriyle ve tarihsel anlamda geçmişimi
zi bize hatırlatan isimlerle, Türk işadamlarıyla 
ve Türk okullarının öğretmenleriyle görüşüyo
ruz. Abdul Hafez Abou, eğitimini Mısır’da Ezher 
Üniversitesinde tamamlamış Nijerya’nın en 
önemli âlimi. 1 Ekim 1960’da bağımsızlığını ka
zanan Nijerya’da sayısız faaliyete önderlik etmiş 
bir isimden, Nijerya’nın en önemli sorunun eği
tim sorunu olduğunu öğreniyoruz. ‘Başarılı öğ
rencilere burs verilmesini sağlayın, ve buralar
dan elinizi ayağınızı çekmeyin yeter’ diyor. Ab
dul Hafez bize, yaşam biçimi, evi ve felsefesi ile 
Hindistan’ın efsanevî lideri Gandi’yi hatırlatıyor. 
Dünya Müslüman Gençlik Asamblesi 
WAMY’nin Nijerya temsilcisi Mısırlı Elshamy 
Noshy Elshamy ile bayramın ikinci günü yediği
miz öğlen yemeğinde de aynı noktaya vurgu ya
pılıyor. Türkiye’den 1999 yılında Nijerya’ya ge
lerek, o tarihten bu yana orada ticaretle uğraşan, 
ayni zamanda Nijerya’daki 6 Türk okulunun ku
rucu heyetinde yer alan Zübeyir Gülabi, İHH’nm 
Bosna’daki destansı faaliyetlerinin Nijerya’da da 
sürmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Osmanlı döneminde Nijerya ile doğrudan bir 
ilişkimizin olmadığım öğreniyoruz. Nijerya’nın
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İslamlaşmasında Kuzey Afrika ülkelerinin rolü 
oldukça büyük. Osmanlı’dan da bu kanalla ha
berdar olmuşlar. Mezar taşlarında ve camilerin
de ay-yıldıza rastlıyoruz sürekli. 1892 yılında, 
İngiliz sömürge valisinin, Lagoslu Müslümanla
rın önde gelenlerinden Muhammed Shitta’nm 
cami yaptırma isteğini geri çevirdiğinden haber
dar olan Sultan II. Abdülhamit, İngiltere nezdin- 
de diplomatik girişimlerde bulunarak, Lagos’a, 
bir gemiyle, cami yaptıracak para, kılıç ve bir de 
kendi tebaasından olduklarını ifadelendirmek 
için beylik unvanı gönderiyor. Nijeryalılarm 
zihninden söküp atılamayacak bir yeri var bu 
olayın. Bu beylik unvanı orada hala kullanılıyor. 
Muhammed Shitta-Bey’in torunu Elhaji Sikiru 
Shitta-Bey’in evinde tarihi doküman ve fotoğraf
larla karşılaşıyoruz. Harap durumda olmasına 
rağmen hala kullanılan Shitta-Bey Camiinin, 
Lürkiye Diyanet Vakfı tarafından 10 yıl kadar 
evvel restorasyonu için tüm çalışmalarını ta
mamladığını fakat, caminin özel mülkiyette ol
masından dolayı ortaya çıkan problemlerin aşı
lamadığından projenin askıda kaldığının bilgisi
ni farklı kanallar vasıtasıyla öğreniyoruz.

Lagos’da geçirdiğimiz 8 günün her anından 
edindiğimiz bilgiler doğrultusunda, bölgeyle,

Batı Afrika’daki coğrafi konumunu ve Afrika ül
keleri arasındaki etkin rolünü de göz önüne alı
narak, eğitim, gıda, su ve sağlık başlıkları altın
da ilgilenilmesi gerektiğine kanaat ediyoruz. Son 
50 yılda nüfusun yarısının Hıristiyanlaştırıldığı 
Nijerya’da, Hıristiyan olan gençlerin isimleri ha
la Ahmet ya da Süleyman. İHH adına Nijerya’da 
bulunan ekip olarak, insanların isimlerine olan 
sadakatlerini geri dönülebilir bir gösterge olarak 
görmek istiyoruz.

Şimdi, Türkiyeli Müslümanların kurbanın 
yakmlaştırıcılığmı fırsat bilerek, bölgeyle kur
dukları iletişimin, ilerleyen tarihlerde de farklı 
mecralarda sürmesinin, akıp giden zamanı an- 
lamlandırılmasmda oldukça önemli bir rolü üs- 
teleneceklerini müjdelemeliyiz. Refahın ve sefa
letin haricinde, felah adına kurulacak bir yapı
nın akıbeti, bu iletişimin sıhhatli seyri ile belir
leneceği bir hakikattir. Kendi içerisine kapan
mışlığı aşarak, kardeşlerinin kendi kaderlerine 
terk edilmelerine müsaade etmeyen anlayışı 
kuşanmak, siyahın, beyazın ve yeryüzünün tüm 
renklerinin Allah’ın rengi olduğu hatır- 
latıcılığma hizmet edecektir. Bu, türlü oyunların 
sahnelendiği zalimce arenada, oyunbozan ol
manın ilk kuralıdır. □
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Araştırma

KÖKLERİNİ ARAYAN BİR NESİL- II 
Gençliğin Çığlığı

YILDIRIM CANOĞLU

Giriş

G eçen sayıda gençlerin gençlik dönemi 
özelliklerini incelemiştik. Bu dönemde 
gençler, biyolojik, psikolojik ve sosyolo
jik olmak üzere üç temel eksende ciddi bir deği

şim geçirmektedirler. Bu değişim sürecinde 
gençlik, aile, arkadaş/arkadaş grubu, okul, 
sistemin öngördüğü yaşam biçimi(ortam), 
medya ve tarih olmak üzere 6 faktör tarafın
dan şekillendirilmektedir. Bu 6 faktörün ön
gördüğü insan ve genç tipi ayni olmadıkça, bu 6 
faktör aynı hedefe, aynı yöne yönlendirilmedik
çe gençliğin bir değer ve kimlik arayışında kaosa 
düşeceği, bunalım yaşayacağı çok açık bir ger
çektir.

Türkiye’de bu 6 faktör, farklı istikametlere 
genci yöneltmiş olmasından dolayı bir istikamet 
kaybı ve bunun doğal sonucu ortaya çıkan bir 
bunalım vardır. Bu sayıda gençliğin içine sürük
lendiği bunalım ve verdiği tehlike sinyalleri in
celenecektir.

Sorunlar Yumağı

Gençlik döneminde birey, biyolojik, psikolojik 
ve sosyolojik boyutlarda bir değişim geçirmekte
dir. Bu değişim bir arayış, bir gelgit ve bir kimlik 
bulma dönemidir. Bu arayış 6 faktör uyumlu bir 
etki yapmadığında bunalıma sebebiyet vermekte, 
genci altından kalkamayacağı sorunlar yumağı-

“Ancak sağır olanlar, uyarıldıkların
da çağrıyı işitmezler” (21/45)

nm anaforuna yuvarlayabilmektedir. Bu sorunlar;
1- eğitim, 2- işsizlik, 3- özgürlük, 4- ileti

şim, 5- güven, 6- kimlik, 7- cinsel, 8- gelecek 
kaygısı, 9- sevgi, 10- mutluluk, 11- ekono
mik, 12- siyasal, 13- uyuşturucu, 14 psikolo
jik olarak sımflandırılabilir(l,2).

Bu sorunlar, bir döneme ilişkin geçici bir hal 
olsaydı üzerinde fazlaca durulmayabilirdi. An
cak yapılan araştırmalar, sorunlar yumağının bir 
çığ oluşumu gibi katlanarak büyüdüğünü ve bir 
nesil problemi haline geldiğini göstermektedir. 
Burada bütün bu sorunların tamamı değil, bir 
kısmı ele alınıp incelenecektir.

Değer Kayması yada Kimlik Krizi

Gençlikle ilgili gelişmelerde korkutucu olan, 
gençliğimizde kalıcı hale gelmeye başlayan bir 
değer kayması, bir değer erozyonunun şiddet
lenmesidir. Tablo-l’de gençlikte ki değer kay
masının yıllara göre değişimi görülmektedir.

80 sonrasında gençlikte, paranın birinci de
recede bir değer haline geldiği görülmektedir. 
Tüketim toplumuna dönüştürülmek istenen 
Türkiye’de tüketebilmek için doğal olarak para 
önem kazanmış durumdadır. Ancak para bir de
ğer olarak gençlerin kafasında birinci derecede 
öneme haiz olurken ona sahip olmada da ki de
ğer ölçülerinde ciddi kırılmalar var olduğu gö
rülmektedir. 80 öncesinde para kazanmak, kali
teli bir eğitim ile bağlantılı görülürken; 97’den
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Tablo-1:Gençlerin hayatta En Çok Değer Verdiği Olgular(3)
Sıra 80’ler Gençliği 90'lar Gençliği 21. Yüzyıl Gereîliği

1979-1980 1997-1998 2001 -2002 2003-2004
1 Sevgi Para Para Para
2 Özgürlük Sevgi Sevgi Sevgi
3 Eşitlik Bilim Eğitim Sağlık
4 Eğitim Eğitim Sağlık Özgürlük
5 Bilim İnanç İnanç Eğitim
6 Aile Aile Özgürlük Bilim
7 Teknoloji Özgürlük Eşitlik Aile
8 Para Eşitlik Aile Eşitlik
9 İnanç Teknoloji Teknoloji İnanç

sonra zahmetsiz, eziyetsiz ve emeksiz bir para 
kazanma yolunun tercih edildiği görülmektedir.
O eziyetsiz yol, miras, politika ve şans oyunları 
olarak kabul görmektedir. Siyasette meydana ge
len büyük kirlenmeye bağlı olarak gençler, siya
seti bir para kazanma aracı olarak görmeye baş
lamışlardır,Tablo-2.

Ankara Genç İş Adamları Derneği (ANGİ- 
AD)’nin 2005 yılında yaptığı ankette, benzer bir 
karamsarlığı görebilmekteyiz. İyi bir iş bulabil
mek için gençlerin %47,83’ü önemli yerlerde et
kili tanıdıklarının var olması gerektiğini düşü
nürken; ancak %22,45’i iyi bir okuldan, üniver
siteden mezun olmanın yeterli olduğunu düşün
mektedir^). Böyle bir anlayış, iyi bir eğitim al
mayı ve bunun için enerji sarf etmeyi ve ter dök
meyi anlamsız kılmaktadır. Gençlerin zihninde 
eğitimin böylesi önemsiz hale gelmesi, eğitim 
sürecini olumsuz yönde etkilemekte, kaliteli 
eğitim alma, kendi yeteneklerini geliştirme yeri
ne; nasıl olursa olsun mezun olup diploma al
mak amaç haline gelmektedir. Diploma al da na
sıl alırsan al anlayışı yaygınlaşmaktadır. Dışarıda 
yüz binler üniversiteye girmek için uğraşırken 
üniversitede okuyanların, kaliteyi önemseme
meleri eğitim kalitesini etkileyen çok ciddi bir 
sorundur. Bu eğitimde meydana gelen olumsuz

bir geri beslemedir. 
Güven Kaybı ve 

Gelecek Korkusu

UPSAM (Uluslararası Po
litik ve Stratejik Araştır
malar Merkezi)’nin 
“Gençler Hayatı Nasıl 
Algılıyor” adlı 2006 yılı 
araştırmasında gençle
rin, en çok ÖSS’den 

korktuğunu ve %79’unun sınav kaygısı yaşadığı
nı ortaya koymaktadır(5). Gençlerin %33’unun, 
sınav kaygısının gelecek kaygısından kaynaklan
dığını söylemeleri, gençliğin ana sorunlarından 
birinin gelecek kaygısı olduğunu göstermekte
dir.

ANGlAD’m araştırmasında gençlerin 
%56,91’nm geleceğe umutla bakmadığı belirlen
miştir^). %15,35’nin de soruyu cevaplamadığı 
göz önüne alınırsa, ümitsizlik ve gelecek kaygı
sının gençlerde çok ciddi bir sorun olarak karşı
mıza çıktığını görebiliriz. Türkiye’nin sıkıntıla
rını aşabileceğine inanalar, %16,25 iken aşama
yacağına inananlar %55,10, bilmeyenler ise 
%28,65’dir. Böyle bir dağılımın var olması, genç
likte gelecek kaygısının hangi boyutlara doğru 
seyretmeye başladığının bir göstergesidir.

Sabah Gazetesinin TNS PİAR şirketine 2006 
yılında yaptırdığı “Gençliğin Sesi Anketi”nde 
de, gençlerin %46’smin gelecekle ilgili endişeli 
olduğu olgusuna ulaşılmıştır(6). Gençlerin bü
yük bir çoğunluğunun ekonomik kaygıları var
dır. İşsiz kalmaktan korkmaktadırlar. TNS Pİ- 
AR’ın yaptığı saha çalışmasında dikkat çeken 
önemli bir nokta da, gençlerin % 65’nm in
sanlara güvenmediğidir.

Süleyman Demirel Üniversitesinde Haziran 
2006’da, 18 ilde ve 30 
üniversitede yüz yüze 
görüşme tekniği kulla
nılarak yapılan daha ge
niş bir çalışma, Üniver
site gençliğinin Türki
ye’de ki pekçok kuruma 
güvenmediğini ortaya 
koymuştur, Tablo-3,(7).

Tablo-2: Gençlere Göre Para Kazanmanın/Zengin Olmanın Yolları(3)

Sıra 80’ler Gençliği 90’lar Gençliği 21. Yüzyıl Gençliği
1979-1980 1997-1998 2001-2002 2003-2004

1 Eğitim Miras Politika Miras
2 Ticaret Şans Oyunları Şans Oyunları Politika
3 Memurluk Politika Miras Şans Oyunları
4 Miras Ticaret Ticaret Ticaret
5 Şans Oyunları Eğitim Eğitim Eğitim
6 Politika Memurluk Memurluk Memurluk
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Tablo-3: Gençliğin Kurumiara Oian Güveni (7)

Güven
Derecesi Hükümet Muhalefet Parlamento Politikacılar Medya

Çok 12,24 4,08 7,07 1,02 1,03

Biraz 40,82 30,61 46,46 22,45 21,65

Hiç 43,88 60,20 36,36 71,43 74,23

Fikrim Yok 3,06 5,10 10,10 5,10 3,09

Gençlerde insanlara ve kuramlara güven 
kaybının böyle bir düzeye ulaşmış olması, bir 
taraftan içinde yaşanılan ortamın neden ol
duğu bir zihinsel kırılma ile ilgili iken; diğer 
taraftan da toplumsal bağların zayıflayıp bi- 
reyselleşmenin yaygınlaşması ile ilgilidir.

Üniversiteye girememenin hayatlarını ka
rartacağı inancında iken mezuniyet sonrasın
da iş bulabilmeyi torpile bağlamaları bir baş
ka gerçeği ortaya koymaktadır. Bu gençliğin 
içinde yaşadıkları sistemden kaynaklanan 
kaotik bir düşünceye sahip olduklarını gös
termektedir.

Üniversiteyi kazanmak ne her şeydir ne de 
kazanamamak dünyanın sonudur. Toplumsal 
bir kargaşa, bir zihniyet kırılması olarak makam 
ve unvanlara atfedilen önem, gençleri böylesi bir 
kaosa sürüklemektedir. Her işin önemli ve kut
sal olduğu, her işin toplumsal yaşamda bir boş
luğu doldurduğu ve bir rolü olduğu, o olmadan 
hayatın çekilmez olabileceği iyi anlatılabilmeli- 
dir. Herkesin yeteneği 
farklıdır. Her yetenek 
ilgili alanda önemli, 
kıymetli ve verimlidir.
Dolayısıyla her meslek 
kıymetli, onurlu ve 
değerlidir. O işi yapan 
da hak ettiği ücreti al
malıdır ve ona hak et
tiği değer de verilmeli
dir. Eğitim maalesef 
gençlerimize böyle bir anlayışı verememektedir. 
Bu da toplumsal tatminsizlikleri ve olumsuzluk
ları besleyerek ciddi bir zihinsel karmaşaya 
gençliği sürüklemektedir.

Mutsuzluk
Bütün bu olum

suzluklar, gençliği 
mutsuz kılmaktadır. 
Bir de buna inanç 
boşluğu eklenince 
mutsuzluk bunalıma 
dönüşmektedir. Tab- 
lo -l’de gençliğin de
ğerleri arasında ki 
inanç, 2003’den son
ra 80 öncesinde ol

duğu gibi en alt sıraya düştüğü görülmektedir. 
Bu ilginç bir durumdur. Sebepleri ayrıca araştı
rılmalıdır. 80 öncesi estirilen sol rüzgar, dinin 
gençler indinde itibarını sarsmıştı. O yıllar sol 
gençlikte “Din afyon” olarak algılanmaktaydı ve 
her yerde dine savaş açılmıştı.

28 şubat sonrası estirilen baskı, Kalkancılı, 
Müslümlü, Fadime Şahinli yıpratma kampanya
sı ve eş zamanlı medyada yürütülen dejeneras
yon, inancın gençler indinde değer kaybetmesi
ne sebebiyet vermiş olabilir. Bu yıpratma kam
panyasının sonucunda doğan inanç boşluğu, 
gençliğin diğer sorunları ile birleşince, bir kim
lik krizi ortaya çıkarmıştır. Ne olduğunu, kimle
re ait olduğunu, nereden gelip nereye gideceğini 
bir türlü konumlandıramayan genç, davranışla
rında uyumsuzluk, zihninde karmaşa ve düşün
celerinde gelgitler yaşayarak mutmain olmayan 
bir ruh haline girerek mutsuz olmaktadır. Tab-
lo-4, genel olarak, gençlerin mutluluk durumla
rının yıllara göre dağılımını göstermektedir.

Tablo-4: Gençliğin Mutluluk Durumu(3,4*)

ANGlAD’m araştırması Gençlerin, %47,23’u 
hayatından memnün olmadığını, %28,82’sinin 
mutluluğu konusunda karar veremediğini ve 
%61,83’nun gelecek on yılda durumlarında bir

Tablo-4: Gençliğin Mutluluk Durumu(3,4*)

Dönem 80’ler 
Gençliği %

90’lar 
Gençliği %

21. Yüzyıl Gençliği %

1979-1980 1997-1998 2001 -2002 2003-2004 2005*

MUTLU 65,4 41,80 23,8 39,76 23,93
MUTSUZ 23,25 41,12 61,90 43,13 47,23

KARARSIZ 11,35 14,08 14,27 17,10 28,82
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değişiklik olmayacağı inancında olduğunu orta
ya koymuştur.

Genel olarak gençliğin %47’si mutsuz %29’u 
karardır. Özel olarak ve daha şanslı sayılan Üni
versite gençlerinin benzer bir durumda olma
sı,1%48’i mutlu(8), karşı karşıya kalman sorunun 
çok ciddi olduğunu göstermektedir.

Ege Üniversitesinde yapılan bir çalışmada, 
üniversite gençlerinin üniversitedeki sistemden 
memnun olmadıklarını ortaya koymaktadır(8):

“Üniversite Gençliğinin % 70’i YÖK Siste
minden memnun değil, % 85’İ Eğitim düzeyi
ni yetersiz bulmaktadır, % 73’ü verilen bilgi
lerin çağdışı olduğuna inanmaktadır, % 68’i 
üniversite yöneticileri ile diyalog kurama- 
maktan şikayetçidir. %60’ı üniversite yöneti
minden öğrencilerin tamamıyla dışlandığı 
kanaatindedirler. Öğretim üyeleri ile sağlıklı 
diyalog kuramamadan şikayetçiler (% 39). 
Eğitimde uygulama eksikliğinin varlığına 
inanmaktalar (% 37), öğretim üyelerini yeter
siz bulmaktalar (% 30). Öğrencilerin büyük 
çoğunluğu ekonomik sıkıntılarının var oldu
ğunu ve de harçların yüksekliğinden şikayet
çidirler.”

Süleyman Demirel Üniversitesinde yapılan 
çalışmada da benzer bulgular elde edilmiştir. 
Buna göre Üniversite gençliğinin kahir ekse
riyeti, YÖK sisteminden memnun değildir. 
Öğrencilerin % 77,78’si YÖK’ü bugünkü yapı
sı ve işleyişi ile başarılı bulmamaktadır. 
% 77,55’i ÖSYM sistemini başarılı görmemek
tedir. Öğrencilerin % 63,64 Meslek liselerine 
uygulanan Kısıtlayıcı puan sisteminin doğru
luğuna inanmamaktadır (7).

Kazananı ve kazanmayanı mutsuz eden 
bir Yüksek Öğretim Sisteminin bu hali ile 
kalması kimin işine yaramaktadır? Ne gençli
ğin, ne balkın ve ne de Parlamentonun sesine 
kulak vermeyen bu sistem, kime ve niçin hiz
met etmektedir? Bu günün en can alıcı ve en 
acil cevaplandırılması gereken sorusu buduır.

Beyin Göçü

Ülkedeki adaletsizliklerden, vurdumduymazlık
tan şikayetçi olan gençlik, kendi ülkesinde ken
disine değer verilmediği, yalnızlaştırıldığı, dış
landığı, baskı altında tutulduğu, varlığının bu 
ülke için bir anlam ifade etmediği psikolojisi 
içerisinde, ülkesinde aradığı mutluluğu bulama
dığından, yurt dışına göç etmeyi istemektedir. 
Tablo-5, bu eğilimin yıllara göre dağılımını gös
termektedir. Gençlerde göç etme isteğinin %70 
gibi bir seviyede olmuş olması gerçekten ürkü
tücüdür.

ANGİAD’in 2005 yılında yaptığı ankette yurt 
dışına gitmek isteyenlerin oranı bir önceki yıla 
nazaran azalmış olmasına rağmen, gitmek iste
meyenlerin oranında ciddi bir artma olmaması; 
buna karşılık karar veremeyenlerin oranında 
ciddi bir artış olması, gençliğin düşüncelerinde 
ciddi denecek gelgitler yaşadığını göstermekte
dir.

Ancak genelden özele, üniversite gençliğine 
gelindiğinde durumun daha da vahimleştiği gö
rülmektedir. Ege Üniversitesinin Ankara, İzmir, 
İstanbul Devlet Üniversitelerinde yaptığı anket
te; üniversite gençliğinin %83’ü yurt dışına git
mek istemektedir. İyi eğitim gören her 100 
gençten 59’u yurt dışına gitmektedir(9). BM 
kaynaklarına göre dünyada en çok beyin göçü 
olan 32 ülke içerisinde Türkiye 24. sırada bu
lunmaktadır.

Bunun temel nedenleri, iş bulamama korku
su, ekonomik bozukluk, adaletsizlik, gelir dağı
lımında ki dengesizlik, eğitim sisteminin yeter
sizliği, Sistem tarafından uygulanan baskı, öz
gürlüklerin kısıtlanması, üniversiteye girememe 
korkusu, üniversite sonrası iş bulamama korku
su, devlet kurumlan arasındaki kavga, medya
nın yaydığı kaos ortamı, uluslararası sistemin 
Türkiye üzerine uyguladığı baskıların toplumda 
meydana getirdiği anomali olarak değerlendiri
lebilir.

Tablo-5: Gençliğin Yurt Dışına Göçme Eğilimi (%)(3,4*)

Dönem
8 0 ’ler
Gençliği

9 0 ’lar
Gençliği

21. Yüzyıl Gençliği

1979-1980 1997-1998 2001-2002 2003-2004 2005*
Evet 16,7 43,52 85,1 72,2 58,23
Hayır 68,12 39,13 9,36 15,33 16,80
Başka 15,18 17,34 5,54 12,45 24,97
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Gençliğe Alkol-Uyuşturucu Tuzağı

Güven kaybı, gelecek endişesi, değer kaybı, 
kimlik bunalımı, gençliği yalnızlığa, bireysel
leşmeye, arkadaşlığı ve dostluğu sanal ortam
da aramaya itmektedir. Sanal arkadaşlık ve 
dostluklar ise gençte hayatı anlamsızlaştır
makta ve ruhsal boşluğa düşürmektedir. Bu 
ruhsal boşluktan kurtulmak için farklı ara
yışlar içerisine girmektedir

Genç ya çeteleşme, şiddet, eğlence, fuhuş, 
alkol ve uyuşturucu kullanımına yönelmekte 
yada felsefi bir arayışa girmektedir. Genelde 
felsefi arayış, ortamın etkisine bağlı olarak 
İslam, Satanizm, Nihilizm, Hıristiyanlık’tan 
birisi ile sonuçlanmaktadır. Bu arayışta sağ
lam yol tutturamayanlar intiharı tercih et
mektedir.

Son yıllarda gençlik üzerinde yapılan çalış
malar ve devletin ilgili birimlerinin verdiği bilgi
ler, gençler arasında madde bağımlılığının git
tikçe artan bir eğilimde olduğunu göstermekte
dir. Batı gençliğini kasıp kavuran bir bela, şimdi 
ülkemiz kapısını zorlamakta, gençliği esir alma
ya çalışmaktadır. Hem içerden hem de dışardan 
alkol ve madde bağımlılığı teşvik edilmektedir. 
Sovyetler birliğinin çöküşünde votka bağımlılı
ğının, kadife darbelerin yapımında alkol kullanı
mının yaptığı etkiyi göz önüne aldığımızda, Ül
kemizin ve Milletimizin karşı karşıya kaldığı 
tehlikenin boyutları daha iyi anlaşılabilecektir. 
Tinerci çocukların zaman zaman saldığı dehşet 
hafızalarımızda diriliğini korumaktadır.

Türkiye çok genç bir nüfusa sahiptir. Çalış
malarda gözüken yüzdeler, okuyucuya küçük 
gelebilir. Genç nüfusun yüksekliğinden dolayı 
yüzdelere tekabül eden rakamlar büyük olmak
tadır. Okuyucunun bu noktaya dikkat etmesin
de fayda vardır. Diğer önemli bir noktada bu 
madde kullanımında ki eğilimin artma istidadı 
göstermiş olmasıdır.

Sigara ve Alkol Kullanma Oranlan 
ve Nedenleri

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sağlık Yüksek 
okulu öğrencilerinin alkol ve madde kullanımı

üzerine gerçekleştirilen bir çalışma, gençliğin al
kol kullanım eğiliminin yaygınlaşma istikame
tinde olduğunu göstermektedir (10). Yüksek 
okula devam eden Öğrencilerin %11.9’u alkol 
kullanmaktadır. İlginç olan kız öğrencilerin er
keklere nazaran sayı ve yüzde olarak daha çok 
alkol kullanıyor olmasıdır. Alkol kullanma sıklı
ğı oranları ise ayda bir %32, özel günlerde %28 
ve haftada bir %20 şeklinde bir dağılım göster
mektedir. En çok kullanılan alkoller, sırasıyla, 
bira (%40), bira ve rakı (%36), bira ve şa- 
rap(%24)’dır(10).

Süleyman Demirel Üniversitesinin yaptığı ça
lışmada ki bulgular, yukarıdakilerle benzerlik 
arz etmektedir,Tablo-6.

Tablo- 6: Öğrencilerin Alkol, 
Sigara... A!ışkanlıkları(7)

Alışkanlıklar %
Sigara 48,88
Alkol 15,03
Kahvehane 12,36
Diğer 23,73

Alkole başlama nedenleri, arkadaş, özenti- 
merak ve sorunlardan uzaklaşmak olarak tespit 
edilmiş tir,Tablo-7.

Tablo-7: Alkole Başlama Nedenleri (10)

Başlama Nedeni %
Özenti + Merak 48;
Arkadaşa Eşlik 32
Sorunlardan Uzaklaşmak 20

İstanbul’daki kız meslek liseleri öğrencileri
nin sigara-alkol kullanımına ilişkin yapılan ça
lışmalarda, yukarıdakilere benzer sonuçlara ula
şılmıştır,Tablo-8, Tablo-9(ll,12, 13).

Tablo-8: Öğrencilerin Sigara İçme 
nedenleri(13)

Nedenler %
Arkadaş 7,9
Stres 40,2
Özenti 18,6
Merak 4,9
Kabul Görme İsteği 2,9
Yanıtsız 25,5
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Tablo-9: Öğrencilerin Alkol İçme nedenleri(13)

Nedenler %
Ebeveynden Örnek 28,1
Arkadaş Ortamı 12,5
Duygusal ilişki ve ayrılma 40,6
Merak 6,3
Yanıtsız 12,5

Madde Kullanma Oranlan ve Nedenleri

Ecstasy kullanımında özel okul öğrencileri 
%9.1 gibi bir oranla başı çekmektedir. Ortaöğre
timde okuyanların %2.5’u yaşam boyu en az bir 
kez Ecstasy kullanmıştır. Bu oran Erkeklerde 
%4.1 iken kızlarda %0.8 olmaktadır. En sık kul
lanım yaşı 20 ve üzeridir. Ecstasy deneme yaş 
ortalaması 13.4’tür. İllere göre dağılım Tablo-10’ 
görülmektedir.

Eskiden Batıda 12 olan uyuşturucu kullanma 
yaşı, bu gân Türkiye’de de 12 olmuştur. 
Uyuşturucu kullanımı ilköğretim düzeyine
inmiştir(14). Bu çok ciddi bir tehlikedir.

Türkiye’de en çok esrar kullanılmaktadır. İlk 
öğretim Öğrencilerinin %1.2, Orta öğretim öğ
rencilerinin %4 esrar kullanıyor. Esrar deneme 
yaşı, ilk öğretimde 12.8 ortaöğretimde 13.8’dir. 
Erkeklerin oranı kızlara nazaran 3 kat fazladır. 
Özel okullarda ise diğer okullara nazaran esrar 
kullanımı 2 kat fazladır. Madde kullanan çevre, 
ilköğretim öğrencilerinde 2 kat ortaöğretimde 7 
kat fazladır. İlköğretimde kullananların %36.6’sı 
kullanmayı bırakmakta veya azaltmakta ve 
%15.1 bırakmayı düşünmemektedir. Bu oranlar, 
Ortaöğretimde, sırasıyla, %45.6 ve %17.7’dir. 
Esrara ulaşmanın kolaylığı İlköğretimde %13.2, 
Ortaöğretimde %51.9’dur(15). Uyuşturucu hap
ları, ortaokul lise ve üniversite kapı
larında rahatlıkla satılmaktadır.

1996 yılında Esrarı en az bir kez 
kullanma oranı, öğrenciler arasında 
%4.6 iken

2000 yılında bu oran %7’ye yük
selmiştir. Genellikle Hiperaktif Ço
cuklarda kullanma eğilimi daha fazla
dır. Madde kullanımında sıralama: 
esrar, ecstasy, uyuşturucu ilaçlar, 
eroin ve kokain şeklindedir(14)
Uyuşturucu kullanımı Büyük Şehir
lerde daha çok görülmektedir.

Değişik Tıp fakültesi ve hastane
de görevli bilim adamları tarafından 
2003 yılında Adana, Diyarbakır, Eskişehir, Mer
sin, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sivas ve Trabzon il
lerinde Lise 2. sınıf öğrencileri arasında yapılan 
anket çalışmasında çarpıcı ve ürkütücü sonuçlar 
elde edilmiştir(16):

Tabio-10: Lise 2 Öğrencileri
Arasında Ecstasy 
Kullanımının İllere Göre 
Dağılımı(16)

İller %
İzmir 4
Adana 3,5
Diyarbakır 2,7
İstanbul 2,6
Eskişehir 2,3
Trabzon 2,2
Mersin 2
Kocaeli 1,3
Sivas 0,8

Emniyet genel müdürlüğünün Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının 
2002-2003 Kayıtlarına göre ele geçen uyuşturu
cu, uyarıcı ve benzeri maddelere ilişkin dağılım 
Tab lo-ll’da görülmektedir:

Bazı maddelerin yakalanmasında olumlu ge
lişme varken, bazılarında da gerilemeler olmuş
tur. Genelde suçlu yakalamada 2002 yılı- 
na(8360) nazaran 2003 yılmda(7801) bir gerile
me olduğu görülmektedir(14).

Tablo-11: Yakalanan Uyuşturucu,uyarıcı ve Benzeri Maddeler(14)

Madde yıl
2002 2003

Esrar 3292 kg 2406 kg
Eroin 2124 kg 3394 kg
Baz morfin 230 kg 419 kg
Afyon sakızı 86 kg 183 kg
Kokain 8 kg 2.5 kg
Asetik anhidrik 18023 kg 4520 kg
Sentetik Uyuşturucu 18549 Adet 9082 Adet
Coptagon 6713493 Adet 2243244 Adet
Ecstasy 94007 Adet 206000 Adet

70 ÜMRAN ŞUBAT ‘07



Emniyet Genel Müdürlüğünün 2002 raporu
na göre erkekler kadınlara nazaran daha fazla 
uyuşturucu kullanmaktadır. Bu rapora göre 
gençlerin uyuşturucuya başlama nedenleri 
arasında arkadaş gruplan, merak ve sorunla
rı çözememenin etkili olduğu görülmektedir, 
Tablo-12,(14).

Tablo-12: Gençlerin Uyuşturucu Kullanımına 
Başlama Nedenleri% (14)
Arkadaş gruplarının etkisi 41.7
Merak 40,7
Eğlence 3,3
Sorunları Çözememe 14,3

Tablo-13 Öğrencilerin Madde Bağımlılığı 
Nedenleri(13)

Nedenler %
Arkadaş ortamı 31,2
Kendi isteği 25
Özenti 25
Okul-Aile Sorunları 18,8

Tablo-14 Öğrencilerin Yakınlarının
Madde Kullanma Durumları(13)

Yakınlık Derecesi %
Arkadaş 47,1
Anne- Baba 26,5
Kardeş 9,8
Teyze-Hala 15,7
Amca-Dayı 23,5
Sevgil 14,7

Tablo-15 Öğrencilerin Arkadaşlarının 
Kullandıkları Maddelere Göre 
Dağılım(13)

Maddeler %
Sigara 68,7
Alkol 2,1
Esrar 4,2
Ecstasy 18,8
Hap 6,2

Tablo-16 Öğrencilerin Duygusal İlişkide 
Oldukları Kışının Kullandıkları Maddelere Göre 
Dağılımı(13)

Maddeler %
Sigara 73,2
Alkol 6,7
Esrar 6,7
Ecstasy 6,7
Hap 6,7

Madde kullanımında Hedef Kitle, 16-30 yaş 
grubudur. 2002 verilerine göre madde kullanan
ların % 72.7 bu yaş grubundadır(14). 2003 veri
lerine göre madde kullanımı eğitim düzeyine 
bağlı olarak değişmektedir: İlkokul % 57.1, Or
taokul %15.7, Lise %11.3, Yüksekokul %1.9. 
Madde bağımlılarının %57.3 evli olup ekonomik 
sıkıntılar nedeni ile başladıklarını ifade etmekte- 
dirler(14).Yakalananların yaşlara göre dağılımı 
Tablo-17’de görülmektedir

Tablo-17: 2002-2003 Yıllarında 
Yakalananların yaş Durumu(14)
Yaş %
15 yaşın altı 0,7
16-17 2,14
18-20 8,75
21-25 20,04
26-30 18,97
31-35 13,17
36-40 10,75
41-45 10,04
46-50 7,59
51-55 4,74
56-60 2,16
61-65 0,84
65 üstü 0,1

Araştırmalarda en dikkat çeken sonuç, al
kol, sigara ve madde kullanımında arkadaş 
çevresinin birinci derecede rol oynadığıdır. 
Aile ortamı, stres ve özenti diğer etki eden pa
rametrelerdir. Aile çözüldükçe, stresli ortam
lar artıkça, sorunlar çözümsüzlüğe terk edil
dikçe ve tebliğ unutuldukça, madde ve alkol 
kullanımının artacağı bir gerçek olarak kar
şımıza çıkmaktadır. Bütün bu sonuçlar genç
ler üzerine etkili olan 6 faktörün aynı istika- 
metli olmamasından kaynaklanmaktadır.

Nitekim lise öğrencileri arasında alkol ve 
madde kullanımına ilişkin yapılan değişik çalış
maları birleştirerek yıllara göre karşılaştırma 
yaptığımızda bu gidişatı görebilmekteyiz, Tablo- 
18(17,18).

Tütün ve alkol kullanımında son yıllarda 
bir düşme olduğu ve fakat diğer maddelerin kul
lanımında, farklılık olmakla birlikte genelde bir 
artış olduğu gözlenmektedir. Yapılan çalışmalar
da gerek kız ve gerekse erkeklerde, kullanımın
da en yüksek artışın olduğu maddenin Ecstasy 
olduğu tespit edilmiştir. Artış erkeklerde
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%221,5 iken Kızlarda %650’dır. 15 yaş üstü öğ
renci gruplarında madde kullanımında ki artış
lar Ecstasy % 377,7 Flunitrazepam %308,3 esrar 
%120 eroin %100 Uçucularda %55,5 gibi bir atış 
olmuştur. Ekonomik düzeyleri düşük ve yüksek 
olan öğrencilerde kullanımında en yüksek artış 
olan madde ecstasydir. Bunu Düşük ekonomik 
düzeyde %454,5 ile Flunitrazepam, Yüksek eko
nomik düzeyde ise %88,2 ile esrar takip etmek
tedir. Dolayısıyla madde kullanım bağımlılığı 
farklı ekonomik düzeyde ki öğrenciler için para
lel bir artış izlemektedir.

Çok farklı sosyo-ekonomik kesimlerde yıl
lara bağlı olarak madde kullanımında benzer 
bir artış olması, çok ciddi bir hastalığın dışa 
vurumu olarak algılanmalıdır. Oran veya ra
kamların miktarlarından ziyade düzenli bir 
artış trendinin olması asıl ürkütücü olandır.

Sonuç: Gençliğin Çığlığı 
Depremin Öncül Dalgalarıdır

Yukarıdaki araştırmalardan ortaya çıkan gerçek, 
Gençlerin çok ciddi bir güven bunalımı içerisin
de olup gelecek endişesi içerisinde yaşadıkları
dır. Bunun tezahür şekli, kötümserlik, anı yaşa
mak, hiçbir şeye değer vermemek, her şeyi geçi
ci olarak görmek, tüketerek tavır alma, protesto 
etmedir. Biz yerine ben önceliklidir. Paylaşım, 
kardeşlik arkadaşlık duyguları gittikçe zayıfla
maktadır.

Anı yaşama, tüketerek yaşama her şeyi an- 
lamsızlaştırarak genci bir anlam krizine sürükle
mektedir. Anı yaşayabilmek için özgür olunma
sı gerektiğine inanmaktadır. Özgürlük ise her is

tediğini yapmak ve tüketmek olarak anlaşılmak
tadır. Anı yaşamak, daima hep başka şeylerin öz
lemini getirmektedir. Her şeye sahip olmak ve 
fakat hiç bir şeyin değerini, kıymetini bilmemek, 
sahip oldukları ile tatmin olmamak günümüz 
gençliğinde gittikçe yaygınlaşan bir eğilimdir. 
Sahip olmadıklarını da ne pahasına olursa olsun 
elde etmek ve fakat hiç eziyet çekmeden zengin 
olmak, üretmeden tüketmek. Bunun için zengin 
olmanın aracı olarak mirası, siyaseti, şans oyun
larını görmektedir. Bu yolla elde edemediklerini 
ise, şiddete ve hırsızlığa baş vurarak sahip olmak 
eğilimi mevcuttur.

G e n ç l i ğ i n  
üzerine etki 
eden 6 faktörün 
farklı istikamet
lerde etkili ol
ması, gençliği 
bir bunalıma 
adım adım gö
t ü r m e k t e d i r .  
Fay hattı üze
rinde enerji bi

rikimi olmakta, deprem öncesi dalgaların yü
ze vurması gibi düşük düzeyde sinyaller ver
meye başlamaktadır. Bu durum ne abartıl- 
malı nede görmezlikten gelinmelidir. Gençlik 
tıpkı depremin öncül dalgalan gibi sosyal bir 
patlamaya delalet eden tehlike sinyallerini 
göndererek, bizi dinleyin, bize anlayın, bi
zimle ilgilenin ve sorunlarımıza bir çare ara
yın mesajları göndermektedir. Bu mesajları 
ancak;

“Kalbleri vardır bununla kavrayıp-anla- 
mazlar, gözleri vardır bununla görmezler, ku
lakları vardır bununla işitmezler.”(7/179) 

“Onlar, Allah’ın, kalplerini, kulaklarını 
ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. Gafil 
olanlar da onlann ta kendileridir.”(16/108) 
ayetlerinde belirtilen kimseler algılayamaz ve 
anlayamaz.

Eğer bu mesajlar, doğru anlaşılmaz, doğru 
okunmazsa gençliğimiz, bir müddet sonra, Batı
nın 19601ı yıllarda ki ‘kayıp kuşağına’ dönüşe
cektir. O kayıp kuşak ki:

“Hiçbir değer yargısına sahip olmamak 
herşeye olabilir veya olamaz diyebilmek far-

Tablo-18: Lise Öğrencileri arasında yaşam boyu madde kullanım yaygınlığının yıllara göre 
değişimi(17,18)

1991 1995 1996 1998 2001 2003 2004
% % % % % % %

Tütün 15,7 68 30 64,9 59 48,3 34,1
Alkol 27,6 61 34,2 17,9 57,7 38,6 49,5
Esrar - 4 4,2 3,5 4,8 5,1 5,8
Uçucu - 4 4 8,6 4,4 5,2 5,9
Ecstasy - 1 0,9 - 1,2 3,2 3,1
Benzodiazepin - 7 5 3,2 4,1 5,4 4,4
Eroin - 1 0,7 1,6 1,1 2,8 1,6
Flunitrazepam - - - - 1,3 3,1 3,7
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ketmez sözcüğü anahtar.
Hiçbir kişiye kuruma kavrama ideye karşı 

sorumluluk duymamak.
Kendini hiçbir şeyle yükümlü saymamak. 

Sorumluluk ve yükümlülük duygusu ile alay 
etmek.

Herşeye sahip olma hakkını kendisinde 
görmek. Buna hakkım var mı gibi bir soruyu 
hiçbir zaman hiçbir şey için sormamak.

Hiçbir şeye sahip olmadığı için her şeyi bir 
anda kaybetmeye sahip olmak. Bunun içinde 
sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmemek ve 
umursamamak.

Ne istediğini, ne istemediğini, neden iste
yip istemediğini bilmemek, düşünmemek 
umursamamak.

Güdüleriyle ve dürtüleriyle yaşamak. Bun
ları kontrol etmeye çalışmayı küçümsemek ve 
alaycılıkla karşılamak.

Uyuşturucuya ve bağımlılığa yatkın ol
mak, bunları meşru bulmaya yatkın olmak.

Sınırsız bir tüketici ve kullanıcı özelliği 
sergilemek.

Birlikte yaşadıklarını kendine mecbur 
saymak, kendini kimseye karşı mecbur say
mamak.

Hayatı intihar ve intikam 
çizgisinde yaşamak, iniş çı
kışlı bir hayat.

Günlük ve anlık yaşamak.
Hiçbir hedefe yönelik plan 
yapmamak bunu bir yaşam 
biçimi haline getirmek.

Hiç kimseye karşı sorum
luluk duymamak. Tersine 
çevresini kendisine karşı so
rumlu saymak.

Hiç bir şeyi bilmeye me
raklı olmamak, bilenleri 
önemsememek, bilgiye sade
ce kendi çıkan için ilgi duy
mak.

Bencil ve çıkarcı ilgi ekse
ni hayatın temel belirleyici 
çizgisi olmak.

Elde etmek istedikleri ile 
haklı olmak arasında hiçbir 
ilişki kurmamak. Elde etmek

istediklerinde kendini haklı saymak.”(19)
Gençliği seks, şiddet, alkol ve madde bağım

lılığı sarmalından kurtarmak başta
devletin en tabii bir görevidir. Anayasanın 

58. Maddesi Devlete böyle bir görevi yüklemek
tedir:

“Devlet gençleri alkol düşkünlüğünden, 
uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve 
benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten 
korumak için gerekli tedbirleri alır.”

Eski emekli genel kurmay başkanı Org. Hil
mi Özkök, “Gençliğin düşmanın beşinci kol 
faaliyetlerinin boy hedefi haline geldiğini” ifa
de etmesini de göz önüne alarak devleti temsil 
eden tüm üst düzey yöneticiler, bu konuyu ma
saya yatırıp bir an önce çözüm aramaları gerek
mez mi?

Eğer ‘Gençlik düşmanm beşinci kol faali
yetlerinin boy hedefi’ ise bu milli

güvenliği ilgilendiren bir konu olarak de
ğerlendirilmesi gerekmez mi?

Milli Güvenlik Kurulu, gençliğin kaybını bir 
tehlike olarak görmüyor mu ki gündemlerine bu 
konuyu almamaktadır?

Halkın temsilcileri milletvekilleri, hükümet 
erkanı, Başbakan bir neslin kaybına seyirci mi
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kalmak istemektedirler?
“Meyhane, kahvehane, bar ve elektronik 

oyun merkezleri gibi yerlerle bazı eğitim-öğre- 
tim kurumlan arasında en az 200 metre uzaklık 
bulunması koşulunu kapıdan kapıya 100 metre
ye indiren ve okullar haricindeki özel öğretim 
kurumlan için bu şartı kaldıran yasa tasarısı, 
Genel Kurulu’nda kabul eden.”(19-26)

TBMM ne yapmaktadır?
Unutmayınız ki; ülkemizin gençliği ülke

mizin şerefi, ülkemizin gençliği ülkemizin 
gerçek zenginliğidir ve ülkemizin geleceğidir.

Ve ey Millet, gençliğiniz yoksa geleceğiniz 
de yoktur.

Ve ey Millet, geleceğinin yok olmasına se
yirci mi kalacaksın? Susacak mısın? Bu iğ
renç saldırıları, bu beşinci kol faaliyetlerinin 
pervasızlığını içine sindirecek misin?

Ve bu ülkede yaşayan bu ülke benim diyen 
herkes gençliğin feryadını, gençliğin çığlığını 
duyun.

Yoksa bir basiret ve feraset kararması mı 
vardır.

Yoksa kalpler ve kulaklar mühürlenmiş ve 
gözlere de perde mi çekilmiştir:

“Allah, onların kalplerini ve kulaklarını 
mühürlemiştir; gözlerinin üzerinde de perde
ler vardır. Ve büyük azap onlarındır.”(2/7)

”... Gerçek şu ki, gözler kör olmaz, ancak 
sinelerdeki kalpler körelir.”(22/46)

Millet, devlet ve ülke olarak Gençlikten gelen 
mesajları iyi algılamalı ve iyi okumalıyız. Genç
ler Seks, şiddet, suç, alkol, madde bağımlılığı, 
satanizm ve Hıristiyanlaştırma eksenli bir tuza
ğın içine çekildiklerinin bir bütün olarak farkın
da değiller. Ancak bir kumpasın içerisine ağır 
ağır çekildiklerini hissetmekteler.

Bu tuzak ve Kumpas, beşinci kol faaliyeti 
olup iç destekli uluslar arası boyutludur. Bol 
sayıda yerli işbirlikçileri vardır.

Bu tuzak, bu ülkede bir ‘kayıp kuşak’ 
oluşturma ve nesiller arası kavgayı meydana 
getirip derinleştirme ve gelecek kuşakları sü- 
rüleştirip teslim alma amaçlıdır.

Bu tuzak, Gençliğimizi mankurtlaştırıl- 
maya (Hafızasını Kaybetmiş Köle) dönüktür.

Öyleyse ana soru bu tezgâhı Kuranlar 
Kimlerdir? (Gelecek sayıda) o
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İYİLER VE KÖTÜLER

NECİP YOLCU

Y aşadığımız yüzyıl büyük değişimler çağı. Bir 
nevi, küresel ölçekte büyük oranda milletle
ri ideolojik anlamda kategorilere ayıran yak

laşımların bittiği, yerini iyi ve kötüler şeklinde bir 
ayrıma bıraktığı bir yüzyıldan geçiyoruz. Bu derin
den gelen değişimi dikkatli bir gözlemci olan her
kes fark edebilir. Bir birey olarak bize düşen, bu
lunduğumuz mekânlarda daima iyinin öncüsü, 
sözcüsü ve yayıcısı olabilmektir. Bu çağ aynı za
manda, entelektüel düzeyde insanın kendisiyle ve 
tarihiyle bizzat yüzleştiği bir zaman dilimidir. Hiç 
kimse, tarihiden kaçamaz. Nereye gitse, ister sev
sin isterse sevmesin, tarihini bir üzüm küfesi/sepe
ti gibi sırtında taşımaktadır. Eğer mutlu olmak is
tiyorsa, bunu benimsemesi ve kendi tarihiyle, ken
di kültür ve değerleriyle yüzleşmesi gerekir. O, her 
ne kadar tarihine sırt dönse de tarihi ona hiçbir za
man sırtını dönmeyecektir. Çünkü yaklaşık yarım 
yüzyıl bizde Türk aydını hep kendi tarihsel gerçek
liğine sırt çevirmeye çalışmışsa da bugün tarihiyle 
barışma, yüzleşme sinyalleri vermeye başlamıştır. 
Geçte kalsak bu durum sevindiricidir. En azından 
tahkiki bir süreç sonunda ulaşılmış bir yargıdır. İs- 
lamda da tahkiki iman bu açıdan önemli değil mi
dir?

Yukarıdaki düşüncelerimin bir açılımını şu ör
nek olay çok güzel ortaya koyacaktır. 2002 yılla
rında ODTÜde öğretim üyesi olan Prof.Dr. Ahmet 
İNAM’ı “gönül felsefesi” konusunda bir konferans 
vermesi için davet etmiştik. Konferanstan sonra 
özel dost sohbetlerimizde hocamız can yakıcı, yü
rek hoplatıcı bir hatırasını ve kendi evi’ne dönüşü
nün hikâyesini anlatmıştı.

Sanırım olay İsveç’in başkenti Stockholm’de ge
çiyor. Uluslararası bir sempozyuma katılmış. Kül
türler arası ilişkiler vb. gibi bir konusu var sem
pozyumun. Bildirimi sundum diyor İnam hoca. 
Her kürsüye çıkan tebliğci bana dönerek bir Müs
lüman olarak bu konuda siz ne diyorsunuz ya da 
İslam kültüründe bu mesele öyle değil midir? gibi 
sorular yöneltiyorlar. Ben de bildiri sahibinden 
sonra müzakere için kürsüye çıkıyorum ve her ne 
kadar beni Müslüman olarak tamsanız da ben 
Müslüman olmadığım gibi her türlü doğaüstü 
inancı da reddediyorum. Ben Müslüman değilim, 
marksistim, ateistim, tanrı filan tanımam diyorum. 
Aradan zaman geçiyor, sanki ben şahsım hakkında 
hiç bilgi vermemiş gibi akademisyenler şuuraltı 
yargılarını yeniden depreştirerek aynı soruları tek
rarlıyorlar. Çünkü diyor İnam hoca, ben sosyal ve 
kültürel açıdan Müslümamm. Müslüman bir top
lumda dünyaya geldim, istesem de istemesem de 
Müslümanlık benim genlerime işlemiştir. Bir çeşit 
bu, üstad Cemil Meriç’in deyimiyle Batılı’nm bize 
bakışını yansıtıyor: “Bütün camileri yoksak, bütün 
minareleri yıksak, batılının gözünde yine Osman
lI’yız, yine Müslümanız.”

İnam Hoca, yaşadığı bu olaydan çok etkilenir. 
Dedim ki diyor kendi kendime, ulan Ahmet, inan
madığın halde, cenabet olduğun zaman gusül/boy 
abdesti alıyorsun, yer yer besmele çekiyorsun, Al
lah diyorsun, inanmadığın halde, ramazan ve kur
ban bayramları coşkusuna katılıyorsun, niye tari
hinle, kültürünle, medeniyet ve değerlerinle yüz
leşmiyorsun? Bundan sonra, kendi evime dönmeye 
karar verdim, diyor. Sonra da bizim öz değerleri
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mizle harmanladığı bir “gönül felsefesi" tutturuyor.
Ahmet Hocanın “gönül felsefesinin özünü ne 

oluşturuyor? Bu soruya Ahmet İnam şu cevabı ve
riyor: “Elbette büyük ölçüde arkamızda tasavvufi 
bir kültür duruyor. Türklerin İslamiyet’le tanışma
sından sonra özellikle Ahmet Yesevi’yle başlayan 
müthiş bir ‘arama hamlesi’ ve ‘gönül serüveni’ bu 
toprakları harmanlamış. Mevlana da Yunus Emre 
de bu hamlenin birer öncüsüdürler. Ama ne yazık 
ki bu isimlerin hiçbiri doğru dürüst incelenmemiş
tir” diyen Ahmet inam hoca “gönül felsefesi” proje
sini şu şekilde yorumluyor:

“Belki kendimi bulma ateşi... Gönül’e ancak 
kendi dünyamızda ulaşabiliriz. Çünkü tam bize ait 
has bir sözcüktür; başka dillere çevrilmesi pek 
mümkün değildir. Gönül sadece kalp, aşk, şevk 
sözcükleriyle karşılanamaz; ondan çok daha zen
gin ve derindir. Dolayısıyla gönlümüzü keşfedebi- 
lirsek karşımıza inanılmaz ufuklar çıkabilecek... 
Onun için her kavramın asla yıpranmaması gere
kir. “Gönül Felsefesi’’ sadece lafla söylenen değil 
yaşanan bir duygudur. Onu yaşamak gerekir. “Gö- 
nül”ün bir manası var demek. Çünkü gönül edep
tir. Edebin karşılığı ise, erdemdir. Gönül sahibi ol
mak; erdemli, edepli insan olmak demektir; zaten 
bizim tasavvufi kültürde çok derin biçimde karşı
mıza çıkar.”

Ahmet İnam hoca, gönül felsefesinin temelleri
ni İslam tasavvufuna dayandırarak şunları söyler: 
“Tasavvufi kültürle ilgiliyim ama mütedeyyin bir 
insan olmadığım için konumum daha tuhaf. Eğer 
dindar bir insan olsaydım, o zaman tasavvufla il
gim alışılagelen bir Müslümanm ilişkisi gibi ola
caktı. Ama ben bu kültürü daha çok yüreğimde 
duyan bir insan olduğumu düşünüyorum. Tabi bu 
lafıma bir dindar itiraz ederek, “sen kim oluyor
sun” diyebilir. Çünkü bana, “sen dinsiz bir adam
sın, nasıl oluyor da tasavvufa burnunu sokuyor
sun” diyenler olmuştu. Estağfurullah, ben zaten ta
savvufa burnumu sokamam, ama bu kültürü yüre
ğimde hissediyorum. Zaten tasavvuf sözünü söyle
mekten kaçmıyorum. Bu topraklarda İslam’la bir
likte ortaya çıkan kültür sözünü kullanıyorum. 
Kendimi yürekten Müslüman addediyorum. Din
siz bir adam olsam da!” diyor inam hoca.

Kendisine, ‘hem dinsizlik ve hem de Müslü
manlık nasıl oluyor?’ şeklindeki bir soruya Ahmet 
İnam gülerek şu karşılığı veriyor: “Bana arkadaşla
rım, ‘Yahu niye böyle söylüyorsun, dinsiz olduğu
nu saklasana’ derler. Niye saklayayım ki? Çünkü

ben bir sürü insanın yaptığı gibi ikiyüzlü davrana- 
mam. Onlar, ne camiye giderler, ne besmele çek
mesini bilirler, ne de İslam kültüründen haberleri 
vardır, İslam’ın şartları hakkında da hiçbir şey bil
mezler; ama sonra kalkıp “ben Müslümanım” der
ler. Çünkü onlar menfaat elde edeceklerdir. Ben 
açıkça “Müslüman dinsizim” diyorum.” İnam ho
ca ‘müslüman dinsiz’ kavramının içini de şu şekil
de dolduruyor. “Çünkü adım bir defa İslam; ben 
Ahmed’im, Muhammed’den geliyor. Ezan veya 
mevlit dinlediğim zaman kalbi temizlenen bir ada
mımdır. Ama beni rahatsız eden bu ritüellerdi. On
ların dışında yalnız bir adamım. Cemaat olmadığı 
zaman camiye gidip bir köşeye oturup saatlerce 
düşünürüm. Dua ederim, çünkü Allah’a inanırım. 
Dinsizim ama Allah’sız değilim. Dinle olan proble
mim insanlardan kaynaklanıyor. Çok kaba ve sah
tekâr bir sürü adam var etrafta. Onların arasında 
olmak istemiyorum. İslam’da “insan temiz fıtrat 
üstüne doğar” denir ya.. Fakat çoğumuz odun ola
rak yaşıyoruz, çok kaba. Eğer bu kabalığı terk edip 
ince yaşayamazsak zaten yok oluruz. Kabalıkla bu 
dünyadaki varlığımızı sürdürmemizin bir şansı 
yok. İnce fikirli insan olmak zaten İslam ve tasav
vufun arzuladığı bir şeydir. Türkler elinde kılıçla 
dolaşan barbar bir millet değildir. Sadece asker bir 
millet değil; gönlü olan, ince ruhlu insanlardık bir 
zamanlar. Unuttuk tabi o ruhu. Elimizde hep kılıç 
olduğunu zannediyoruz. Hâlbuki elimizde aşk, 
dostluk ve sevgi vardı. Bu tarafımızı tekrar keşfet
memiz lazım.” (Geniş bilgi için bkz. Millet, Hafta
lık Haber dergisi, Sayı: 15; 27 Ocak 2003.)

Ahmet İnam hoca, aslında Türk aydınının nasıl 
bir çarpılmışlık ve kimlik erozyonu yaşadığının fo
toğrafını çekiyor bize. Bizim en marksistimizin, en 
ateistimizin bile mayasında İslam kültürü vardır. 
Bizde solculuk, Amerikan emperyalizmine, sömü
rüye, haksız rekabete, yoksulluğa, âdil bölüşüm- 
süzlüğe bir tepkinin adıdır. İslam dünyasının baş
ka yerlerinde, örneğin Mısır’da Haşan Hanefi’nin 
Islami Sol söylemi de aynı özü taşımaktadır. Artık 
günümüzde sağ-sol, ilerici-gerici vb. gibi kavram
lar anlamlarını yitirdi. Bunların yerini iyiler ve kö
tüler alıyor. Burada, “iyilikte ve Allah’a karşı so
rumluluk bilinci taşımakta” yarışanlara büyük gö
revler düşüyor. Elbette bu görevi üslenenlerde de
rin ve tefekküre dayalı bilginin yanında temsil liya
katine de ihtiyaç vardır. Hayat zaten iyilerin ve kö
tülerin mücadele alanı değil midir? Tekrar bu ko
nular üzerinde düşünmek dileğiyle. n
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ARINMA

REYYAN AĞLAMAZ

S öz uçar demişler; lâkin hassas kaydedicile
rin titizlikle yerleştirdiği bir evrenin içinde 
hapsoluyor o . Söz uçup uçup kişisel tari

himizin sayfalarına konuyor.
Herkes konuşuyor... Çok azmin erişebileceği 

bir bilgeliktir sükut; ama ruhu yoran, adeta bir 
salvo halinde zihni işgal eden, uğursuz elleriyle 
gırtlağımızı sıkan konuşmaların oluşturduğu 
kargaşa, hızla katlanarak büyüyor. Hemen her 
konuda yitirdiğimiz itidali burada da yitirdik. 
İşin erbabı olsun ya da olmasın herkes her ko
nuda ahkam kesmeyi sürdürüyor. Sözler, söyle
yeninin eylemleriyle örtüşmeyince de büsbütün 
değerini kaybediyor, anlamlarından soyunup 
havada uçuşuyor. Kulağa kalbe ziyan bir boğuş
ma bu. Ne konuştuğumuzu kulağımız duyuyor 
ne de gördüklerimizi gözlerimiz... Sözü tükettik, 
peki ya gözlerimiz nasıl oldu da bunca perdelen
di?...

Eşyayı hikmetiyle kavramaya yarayışlı en 
yüksek farkmdalığımız yani ki basiretimiz, sığ 
meselelerin, abes kaygıların ve uydurma kutsal
lıkların insafına terkediliyor. Körleşiyor, köreli- 
yoruz. Sinemizde taşıdığımız kalbin gitgide ka
rarışı, canhıraş çığlıkları, mühürlenişi duyulmaz 
oluyor.Vara vara yolumuzun üzerine dikilmiş 
mühim bir işaretin, bir ikaz levhasının önünde 
buluyoruz kendimizi:

“Peki yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki, orada 
olup biteni kalpleri kavrasın ve kulakları işitsin. 
Hakikatte gözler kör olmaz, kör olan ancak sine
lerdeki kalplerdir. ”(Hacc, 46)

Ve birileri sadece “bakıyor” görmüyor:
“Kaldı ki, göklerde ve yerde nice ayetler, işa

retler var ki, (üzerinde düşünmeden ) sırtlarım çe
virerek yanlarından geçip gidiyorlar. ’’(Yusuf, 
105)

Geçip gidiyoruz...
Kendimizi kendi ellerimizle kopkoyu bir ka

ranlığın pençesine teslim ediyoruz . Madde ba
ğımlılarının uyuşmuşluğu var üzerimizde, sen
deliyoruz. Dünya metama olan bağımlılığımız 
uyuşturuyor bizi. Oysa görüntülerle örülü “bu
ra” serapa gerçekliğe, “ora”ya, uzanabileceğimiz 
bir atlama tahtası yalnızca. Unutuyoruz bunu. 
Görüntülerin aldatmacasına kapılıp topyekün 
bütün duyargalarımızı zayi ediyoruz, yani ki in
sanlığımızı, adam olmaklığımızın anlamım, bizi 
Allah’ın muhatabı kılan en mühim yanımızı, 
malayani meşguliyetlere kurban veriyoruz. Git
gide büyüyen bir çukuru kazarken içimizde, 
kendi sonumuzu belirliyoruz bilinçsizce. Öylece 
eksiltiyoruz hayatımızı. Azalıyoruz.

Bugün, sözümona medeniyet, uygulayımbili- 
min(teknoloji) ürettikleriyle her nevi maddi çir
kinliği, kirliliği, dağınıklığı imha etme yöntem
lerini geliştiriyor ve önümüze seçenekler sunu
yor. Yok edilemeyen pürüzler ustalıkla örtülebi- 
liyor. Lekeler gideriliyor, yıkıntılar tamire ka
vuşturuluyor, kusurlar gizlenebiliyor. Fakat bu 
ilerleme, zihnin ve kalbin namusunu temize çı
karmaya yetmiyor. Durmadan yenilenen, güç
lendirilen maddi armdırıcılar maneviyatımızı 
arındırma gücüne haiz olamazlar. Bizler zihni ve
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kalbi bir arınmaya muhtacız. Zevahiri kurtar
mak öncelikli derdimiz değil... Her nesneye bir 
kılıf uydurabilir, her yanımızı maskeleyebiliriz; 
ama hiçbir kılıfa sığmaz, maskelenemez ruhu
muzu neyle öreteceğiz ?..

Bizi sarıp sarmalayan telaşlarımıza bir ara ve
rip, biraz durup, içimizde neler olup bittiğine 
bakarak kendimizle yüzleşebiliriz. Dışarıda sür
git devam eden gürültüye inat, derunumuzdaki 
iyi sesi duyuran, lekelenen vicdanımızı gördü
ren ve her türlü maskeden arınmış çırılçıplak 
benliğimizi gün yüzüne çıkaran kısacık bir i’ti- 
kaf olacak bu. Daha yüksek bir içgörüye erişme
yi dileyenleri uzun bir seyr ü sefer bekler şüphe
siz... Gayesiz, gayretsiz ve bencilce köşeye çeki
lerek hayat sürmenin, sihirli değnek değmişçesi
ne ademoğluna zahmetsiz “hidayet vere- 
cek(!?)”* kurtarıcılara bel bağlamanın çözüm 
olmadığı gün gibi ortadadır. “İnsana kendi eme
ğinden başkası yoktur.” (Necm, 39) der Kitab ve

“Allah kendi özlerinde olanı değiştirmedikçe bir 
toplulukta olanı değiştirmez. ”(Rad, 11) Adetullah 
budur. Varoluşumuzun yüksek bir anlamı ve 
amacı var. Mahlukat arasındaki farklılığımızın 
ve yaratılış gayemizin şuuruna varıp, buradan, 
düşüp kaldığımız yerden yol almak zamanıdır. 
Ruhi bir kalkınma planı hazırlamayı ve bunu ha
yata geçirmeyi daha ne kadar erteleyebiliriz?.. 
Gerçek hayatımızı güzel ya da çirkin yapmak bi
zim ellerimizde. Herkes ateşini buradan götürür. 
Kabirde yol alamayız...

*Hidayet veren ancak Allah’tır. Hidayet ve
ren kurtarıcı inanışı, insanın özgür seçiminden 
doğan bireysel sorumluluğunu, emeğini, hesabı
nı ve nübüvvetin gereğini ortadan kaldıran ko
laycı bir anlayıştır ve bu sebeple sakınca doğu
rur. m
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NAMAZ’LA BİR İLK 
NAMAZ'DA BİRLİK

ABDURRAHMAN EMİROĞLU

Namaz Gönüllüleri Platformu’nun başlattığı 
Namazla Diriliş Seferberliği, dalga dalga tüm 
yurdu sarıyor, insanımızı namazın eşit safla

rında birleştirip diriltiyor... Çalışmalarına hızla 
devam eden Platform, Ocak ayında sadece Afyon, 
İsparta ve Burdur’da on bini aşkın namaz aşığı ile 
buluştu.

“Dinin direği”, “Cennetin anahtarı”, “Mümi
nin miracı”, “Gözümü(zü)n nûru” olan namazın; 
tevhîd’den sonra ilk farz olduğu, bu emrin 
Kur’ân’da yetmiş kez tekrarlandığı gerçeğinden yo
la çıkan ve ülkemizdeki “namazsızlık” hastalığına 
el-birlik çâre bulmak için kollan sıvayan namaz 
gönüllüleri, şu âna kadar 70 merkezde panel, 40 
merkezde konferans ve seminer düzenleyerek yak
laşık 100 bin insanımızın bu seferberliğe katılma
sını sağladı. Gönüllülerin hazırladığı Namazla Di
riliş kitapçığı şu âna kadar 400 bini aşarken, ‘na
maz bilinci’ kitaplarının tirajları da yayınevlerinin 
ucuzluk kampanyaları ile 2 milyonu geçti. Yapılan 
radyo-tv programlan ve platformun www.namaz- 
ladirilis.com sitesi aracılığıyla, namaz davası yurti
çi ve dışında milyonlara anlatıldı.

Platformun, Afyon-Isparta-Burdur seferinde, 
namaza duyarlı çok sayıda kuruluş “ilk” kez bir 
araya gelerek birlikte bir program icra etiler. Hic
ret Vakfının organize edip bir çok kuruluşun des
teklediği Namazla Diriliş programında Afyonkar»- 
hisar Belediye Nikah salonuna sığmayan iki bin 
namaz dostuna konuşan Abdullah Yıldız, “Nama
zı zâyi eden”( 19/59) nesiller olarak, içinde yaşadı
ğımız bunalım ve kaostan yine namazla kurtulabi
leceğimizi vurguladı.

Ümran dergimizin öncülüğünde 20 kuruluşun 
katılımı ile oluşan İsparta Namaz Gönüllüleri 
Platformu, S.Demirel Kongre Merkezini hıncahınç 
dolduran 7-8 bin kişiye namazın olmazsa olmaz 
bir ibadet olduğunu anlatan canlı bir program sun
du. Mekke Eğitim Derneği, Birlik Vakfı, Altınoluk 
Dergisi, Yeni Asya, Eğitim Gönüllüleri Derneği, 
Dilara Vakfı, Hayırlar Vakfı ve Derneği, Memur- 
Sen, Kamu-Sen, Anadolu Gençlik Derneği, Dilara 
FM, Arkadaş FM, Alperen Ocağı, Gülbu Derneği,

İlim Yayma Vakfı, Gülistan Çevre ve Ahlak Derne
ği, Îmam-Hatipliler Derneği’nin birlikte ve insi
camlı olarak hazırladıkları program, İsparta’dan 
tüm Türkiye’ye birlik mesajı verdi. Namaz için bir 
araya gelen İspanaklar onun bereketini ve birleşti
rici rûhunu bizzat yaşayarak herkese örnek oldu
lar. Ramazan T.Büyükküpçü’nün Gönüllüler adı
na yaptığı konuşma ile başlayan panel, Abdullah 
Yıldız, Nureddin Yıldız ve Ahmet Bulut un su
numlarıyla üç saat sürmesine rağmen, çoğu ayakta 
kalan namaz aşıkları salonu terketmediler.

Burdur’da da benzer bir birlik manzarası vardı: 
Bey-Der’in öncülüğü ve Yusuf Öztop’un gayretle
ri ile oluşan Burdur Namaz Gönüllüleri Platfor
mu, Hüsnü Bayer Spor Salonunu dolduran 3 bin 
kişiye doyumsuz bir Namazla Diriliş programı ya
şattı. Îl-Ilçe Belediyeleri ve Müftülükleri ile Me- 
mur-Sen, Kamu-Sen, Ülkü Ocakları gibi kuruluş
lar, Vakit, Zaman, Yeni Asya, Yeni Şafak ve Milli 
gazetelerin Burdur temsilcilikleri ile yerel Çağdaş 
gazetesi, özellikle Bucak TV’nin yakın destekleriy
le hazırlanan programa her kesimden ve her yaştan 
insanların gelmesi dikkat çekici idi. En’am/162’de, 
“De ki: Benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve 
ölümüm Âlemlerin Rabbi olan Allah içindir!” bu
yurduğunu hatırlatan Öztop, tüm imkanlarını na
maz için seferber eden kişi ve kurumlara teşekkür 
etti. Ramazan Hoca’nm halktan, hemen bu yatsı
dan itibaren namaza başlayarak “şeytanın bacağını 
kırmaları” konusunda söz alması, bütün salonda- 
kilerin de ellerini kaldırarak söz vermesi, görülme
ye değer bir sahne idi.

Toplantılarda “namaz fahşadan/ahlaksızlıklar
dan ve mürkerden/kötülüklerden alıkor” (29/45) 
ayetini sık sık hatırlatan konuşmacılar; eğer bu ül
kede temiz ve huzurlu toplum isteniyorsa, ilk ya
pacağımız iş namazı yaygınlaştırmaktır dediler.

Namazla Diriliş programlarının giderek daha 
geniş katılımlı ve coşkulu hale geldiğim belirten 
Namaz Gönüllüleri, namaz sayesinde vahdet rû- 
hunun da canlanmakta olduğunun, böylece “es- 
Salâtü câmiatün: Namaz toplayıcı/birleştiricidir” 
hakikatinin tecelli ettiğinin altını çizdiler. m
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Geçmişten Geleceğe Ko(nu)şanlar

“Bu bayram kardeşe kurban” diyordu İHH. Ganalı kar
deşlerimizle bayram yapmamıza vesile oldu bu seneki kur
banlarımız. Gana da neresi? Haritada nereye düşer? 
İHH’nm Gana dosyasını incelerken “Hocam, Dhoruba ile 
mutlaka görüşmelisiniz” diye hatırlatıyor sevgili Yusuf. Ha
kan Albayrak’m Gerçek Hayat'ta yayınlanan -ABD’deki Ka
ra Panter Partisi liderlerinden ve şimdi Gana’da mukim- 
Dlıorafea Mücahid bin Wahad’la yaptığı röportajı bir so
lukta okuyorum...

Gana’ya gider gitmez, Dhoraba’yı yakından tanıyan işa
damı Halil Bey’e, bir randevu ayarlaması için rica ediyorum. 
Saygıdeğer meslektaşım Muzaffer Hocanın oğlu olduğunu 
Gana’da öğrendiğim sevgili Halil, sağolsun, bize ziyadesiyle 
yardımcı oluyor...

Eski “Harlem Kara Panter”i, Şimdi “Mücahid”

Altmışüç yaşma basmış olmasına rağmen henüz 35-40’mda 
görünen zıpkın gibi bir adamla karşılaşıyorum. Kâlinden 
anlamadığım, İngilizce bilmediğim halde, hâl ve hareketle
ri müthiş bir eylem adamı olduğu hissini veriyor daha ilk 
bakışta. Patlamaya hazır bir volkan adeta, yerinde duramı
yor. Dhoruba gerçekten ismiyle müsemma bir aktivist; adı
nın ‘fırtına’ anlamına geldiğini söylüyor bize, bir diğer un
vanı da Mücahid, şimdi üç yaşma basan oğluna da Mücahid 
adını vermiş.

ABD’de doğup büyüyen Richard Moore, New York so
kaklarında fırtına gibi esmiş. Bronx’ta bir çetesi varmış. 
1968’de, Afrika kökenlilerin kurduğu anti-faşist, anti-kapi- 
talist, anti-emperyalist Kara Panter Partisi’ne katılmış. Bir 
yıl içinde bu partinin New York liderliğine yükselmiş. Ku- 
Klux-Klan hareketine ve polis şiddetine karşı eylemler dü
zenlemiş. Sistemin Afro-Amerikalıları yozlaştırmak için 
kullandığı uyuşturucuya karşı mücadele etmiş. 1971’de iki 
cinayetle suçlanıp hapse giren ve orada Islâm’la müşerref 
olan Dhoruba, hapisten çıktıktan sonra çeşitli yazılar ve ki
taplar yazmış; İran’ın ünlü Keyhan International gazetesinin

ABDULLAH YILDIZ

DHORUBA MÜCAHİD:
"AB'Yİ BIRAKIN,
KENDİ GÜCÜNÜZÜ K EŞ FED İr

Hayreddin Karaman hocamızın hac yolculuğu ve yorgun
luğunun uzun sürmesi sebebiyle, ‘geçmişten geleceğe’ sohbeti
mizin kalan kısmına, inşaallah bir sonraki sayımızda yer ve
receğiz■ Bu sebeple, kendisini Gana’da tanıma fırsatı buldu
ğum ‘mücahid’ bir kişiliği sîzlere tanıtmaya ve özellikle ‘gele
ceğe’ dair düşüncelerini sîzlerle paylaşmaya çalışacağım.
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yazar kadrosuna katılmış. Bu arada büyük bir 
hukuk mücadelesi vererek mahkumiyetine se
bep olan delillerin sahte olduğunu kanıtlamış ve 
1990’da tahliye edilmiş. Sahte delilleri hazırla
yan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve New 
York Polis Teşkilatından yüklü bir tazminat al
mış. Parayı Siyasi Mahkumlarla Dayanışma Ko- 
mitesi’ne bağışlayarak asıl ülkesi olan Gana’ya 
dönüp yerleşmiş ve Gineli bir hanımla evlenmiş.

Dhoruba, ömrünün yirmi yılını ABD’nin en 
üst düzeyde korunan siyasi mahkûmlara ayrıl
mış hapishanelerinde, fiziksel ve ruhsal işkence
nin her türlüsünü yaşayarak geçirmesine rağ
men hayatta kalmasını, bütün dikkatini dışarıya 
ve mücadeleye yoğunlaştırmasını başarmış mü
cadeleci birisi. Şimdi yaşamakta olduğu Accra’da 
yazmaya devam etmekte, Gana ve Gine’de orga
nizasyonlar yapmakta ve Kara Panter Partisi ze
mininden hareketle bakış açısını genişleterek 
küresel bir perspektifle Amerikalı, Karaibli ve 
Afrikalı tüm Afrikalılara Pan-Afrikan fikrini 
sunmaktadır. Irkçılığa ve emperyalizme karşı 
mücadelesini, bütün Afrika diasporasının ırk, sı
nıf, cinsiyet ayrımını aşan çok yönlü koalisyonu 
ve politik-kültürel bağımsızlığı ekseninde sür
dürmektedir.

Biri evinde olmak üzere iki kez görüşme fır

satı bulduğumuz Dhoruba’nm hayat hikayesi kı
saca böyle. O’nun dünyaya ve olaylara bakışı, 
Afrika’nın, İslâm’ın ve insanlığın geleceğine dair 
fikirleri ise gerçekten Türkiye insanına çok şey 
anlatacak nitelikte.

Arkadaşlarım, Dhoruba’nm heyecanlı ve seri 
konuşmasını yakalamakta zaman zaman zorluk 
çekiyorlar. Bir soru sormaya görün, müthiş bir 
tempo ile ve heyecanını jest ve mimiklerine yan
sıtarak adeta bütün vücuduyla konuşuyor da ko
nuşuyor...

‘United States of Amerika’ Değil,
‘United Snakes o f Amerika’!

Önce ABD’deki Afrika kökenlilerin ve Müslü
manların durumundan söz açılıyor.

“ABD’deki zencilerin nüfus olarak gerçekten 
fazla olmalarına rağmen o oranda etkin olma
dıklarını, zira bölünmüş vaziyette olduklarını” 
söylüyor Dhoruba. “Bakın” diyor, “Yahudiler 
bizden çok çok daha az, ama hem medyada hem 
ekonomide hem de siyaset üzerinde oldukça et
kililer.” Ve devam ediyor: “Beyaz adam, Afri
ka’dan getirdiği Müslüman köleleri sistemli bir 
şekilde Hıristiyanlaştirdi ama siyahların kilisele
ri bile zamanla onların aleyhine döndü. Biz bü

ŞUBAT '07 ÜMRAN 81



tün Afro-Amerikalılar olarak birlik olmak ve ör
gütlü olmak zorundayız.”

Çalışma odasında kocaman bir ABD haritası 
bulunan Dhoruba; haritadaki ‘United States o f 
Amerika’ yazısını değiştirmiş; ‘States: Devletler’ 
ibaresini ‘Snakes: Yılanlar’ yapmış. ABD ve gele
ceği hakkında çok ilginç değerlendirmeler yapı
yor Dhoruba:

“Amerika Birleşik Devletlerinde şu an de
mokratik faşizm egemen. Şimdi ABD tam bir po
lis devleti haline geldi; kendi vatandaşını potan
siyel tehlike olarak görüyor. Bakın, ABD uzun 
süre krizle yaşayamaz; herhangi bir Afrika ülke
sinde elektrik kesilse hiç kimse etkilenmez, ama 
ABD’de bir saatlik elektrik kesintisi hayatı altüst 
eder. Ve Amerika krizin eşiğinde... Amerikan 
rüyası Irak batağında sona eriyor. Aslında genel 
anlamda Batı uygarlığı çöküş aşamasında; onla
rın insanlığa sunacakları bir değerler sistemi de 
yok.”

ABD, Aktivist İslâm'ı Terörle Damgalayıp 
Sûfî/Ilımlı İslâm'ı Pazarlıyor

Tam da bu noktada, “Islâm, insanlığın geleceği 
açısından nasıl bir anlam ifade ediyor?” diyo
rum:

“Egemen küresel sömürü düzenine son vere
cek tek güç İslam’dır. Islâm, zulme ve sömürüye 
karşı cihad etmeyi, buna karşılık adaleti yeryü
züne hakim kılmayı emreder. ‘İslam barış dini
dir’ deyip oturamayız; bu anlayışla bir yere vara
mayız; aksine Islâm’ın aktivist karakterini öne 
çıkarmak zorundayız.” diyor ve Batı ile Islâm 
âleminin durumunu şöyle bir benzetme ile açık
lıyor: “Çoraklaşmış, sert bir kaya haline gelmiş 
toprağa istediğin kadar tohum at, yeşermez; işte 
Batı bu durumda. Verimli bir toprağa ise tohu
mu at, suyunu ver, bak nasıl yeşeriyor? Müslü- 
manlar potansiyel olarak yeşermeye müsait, ama 
tohum atmak ve sulamak lazım.”

Islâm’ın aktivist/cihatçı yüzünü temsil eden 
Hamas gibi, Hizbullah gibi hareketlerin ABD ve 
İsrail’in korkulu rüyası haline geldiğini vurgula
yan Dhoruba Mücahid, “bu gelişmeler karşısın
da ABD’nin, Müslümanları Şii, Sünni, Funda- 
mentalist, Modernist, Sufi gibi çeşitli kategorile
re ayırarak parçalamak ve ‘sûfîlik’ adı altında

ılımlı-pasifist Islami anlayışı yaygınlaştırmak is
tediğini” beliriyor ve ekliyor: “Özellikle bu gün
lerde Islâm’ın sulandırılmasına, bulandırılması
na ve pasifize edilmesine asla izin vermemeli, Is
lâm’ın küresel sistemin yegane alternatifi olduğu 
şuuruyla hareket etmeliyiz.”

İslâm’ın geleceği açısından ulemânın ve 
imamların çok önemli olduğunun sık sık altını 
çizen Dhoruba onlara görevlerini hatırlatıyor: 
“İslâm âlimleri ve imamlar, değişimin öncüleri
dir. Onlar, bidatler, kötülükler ve haramlar kar
şısında ‘estağfirullah’, ‘fe-sübhanallah’ deyip ya
kınmak ve çaresizce oturmak yerine mücadele 
etmeli, ümmeti cihada teşvik etmelidirler. Pey
gamberimizi de sadece bir din tebliğcisi olarak 
değil, aynı zamanda bir komutan ve bir devlet 
başkanı olarak, ‘cihad peygamberi’ olarak tanıt
malıdırlar.”

Türkiye AB’yi Bırakıp Afrika’ya Öncülük 
Etmeli, İran’la Gücünü Birleştirmelidir

Söz dönüp dolaşıp Türkiye’ye geliyor. Dhoruba, 
emperyalist devletlere karşı destansı bir müca
dele vererek bağımsız olan bir ülkenin onların 
hayat tarzını benimsemek için bir dizi devrim 
yapmasını bir türlü anlayamadığını, hele şimdi 
onlarla entegre olmak için çırpınmasına asla bir 
anlam veremediğini söylüyor: “Türkiye’nin 
AB’ye girmek için bu kadar çaba sarfetmesini an
layamıyorum. Sizin AB’ye ihtiyacınız yok ki. 
Kaldı ki, Avrupa yüzyıllar boyu kendisiyle sava
şan, Viyana’ya kadar gelen bir Osmanlı tecrübe
sini hafızasından asla silemez.”

Burada bize tercümanlık yapan arkadaşları
mız, biraz onu kışkırtmak için, biraz da kendile
ri de öyle düşündükleri için olacak, ‘Türkiye’nin 
başka alternatifinin olmadığını’ söylemeye çalı
şıyorlar. Ama ben fırsatı kaçırmıyor, AB-Türkiye 
ilişkileri konusunda Dhoruba ile aynı fikirde ol
duğumu söylemelerini istiyor ve arkadaşların 
sorusuna ne cevap vereceğini merakla bekliyo
rum. Türkiye’yi çok yakından izleyen Dhoruba 
Mücahid, biraz mütebessim ve daha emin bir ses 
tonuyla cevaplıyor:

“Siz, engin bir tarih tecrübesine sahipsiniz; 
bu tecrübenizle ve potansiyel imkanlarınızla 
başlı başına bir alternatifsiniz, işte Afrika, sizi
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bekliyor! Afrika Birliği’nin 
kurulmasına öncülük ede
cek ve bu muazzam gücü 
arkasına alıp küresel den
geleri değiştirecek tek ülke 
Türkiye’dir. Bakın, bizim 
tarihte Osmanlı ile hiçbir 
olumsuz tecrübemiz yok, 
aksine işbirliğimiz var. 
Açık söyleyeyim, biz Arap- 
lardan da bir şey beklemi
yoruz. İşte Darfur’da olan
ları görüyorsunuz; sorunun 
temelinde maalesef Arap 
ırkçılığı yatıyor. Biz Batılı- 
larla da asla dost olamayız. 
Onların bize iyi niyetle yak
laşmaları mümkün değil. 
Bir kere bizi ‘insan’ olarak 
görmüyorlar, onların gö
zünde biz hâlâ aşağılık
maymunlarız.”

•k k k

Son olarak, güncel me
selelere geliyoruz: İran’ın 
nükleer çalışmalarını ısrar
la sürdürmesi gerektiğini 
söylüyor ve Ahmedinecat’ı 
sonuna kadar destekliyor 
Dhoruba: “Amerika’nın ve 
İsrail’in elinde dünyayı bir 
kaç kez yok edecek kadar 
silah varken neden İran 
tehdit olarak gösteriliyor. 
Biz Müslümanlar düşmanın 
silahı ile silahlanmak zo
rundayız. Ve bana kalırsa, 
Türkiye İran’la gücünü bir
leştirmek zorunda. Türki
ye, İran ve Suriye’nin çıkar
ları bir.”

Nihayet, konu Sad- 
dam’m tam da bayram gü
nü idam edilmesine sıra ge
liyor:

“Amerika’nın Saddam’ı 
idam etmekte acele ettiğine 
ve uluslararası mahkemede

değil de özellikle Irak’ta yargı
lattığına” dikkat çekerek şöyle 
diyor: “Zira uluslararası mah
kemede yargılansa, ABD’nin 
onunla birlikte işlediği daha 
önceki cinayetler ve suçlar da
açığa çıkacaktı.”

k-k-k

Vedalaşmak isterken, çalış
ma odasına buyur ediyor bizi. 
Ayağa kalktığımızda, salonun 
duvarına astığı iki resmin ikisi
nin de Malcolm X’e ait olması 
dikkatimizi çekiyor. Hayat hi
kayesi de konuşma tarzı da 
Malcolm’a çok benzeyen Dho- 
ruba’ya, onunla tanışma fırsatı 
bulup bulamadığını soruyo
rum. Maalesef, hapis hayatı vb. 
sebeplerle tanışamadığım ama 
müthiş hayranı olduğunu söy
lüyor. Malcolm X (Malik el- 
Şahbaz), vefatından kısa bir sü
re önce hacca gitmiş ve dönüş
te Gana’ya uğramıştı. Gana li
deri Nkrumah dönemi, Pan-Af- 
rikan idealinin revaçta olduğu 
bir dönemdi; şimdi ise onun iz
leri silinmiş durumda. Dhoru
ba bu durumdan ve yoğun İn
giliz etkinliğinden çok rahat
sız. ABD’nin Gana’da askeri üs 
kurmaya hazırlanması ise daha 
tedirgin edici bir durum.

Dhoruba Mücahid’in çalış
ma masasında Kur’ân-ı Ke- 
rim’in birkaç ayrı İngilizce çe
virisi duruyor; yan tarafta ise 
serilmiş vaziyette bir seccade...

Bu iri yapılı siyahi kardeşi
mizle kucaklaşırken, Mal- 
colm’la kucaklaşmış gibi his
sediyorum kendimi... Türkiye 
Müslümanlarma selam gönde
riyor bizimle...

Ve “Afrika sizi bekliyor” 
sözleri çınlıyordu kulağım
da... □

ŞUBAT '07 ÜMRAN 83



Ümran

NİCE UMRAN’U YILLARA

Mustafa Aı/dm

S aygı değer okuyucu, eliniz
deki dergi, Umran’m 150. 
sayısıdır. 1991 yılında 

Araştırma ve Kültür Vakfı’nın 
Bülten’i olarak başlayan yayın 
hayatı, bir yıl sonra iki ayda bir 
yayınlanan Ümran Dergisi’ne dö
nüşmüş, 1998 yılından itibaren 
de aylık bir Kültür- Düşünce ve 
Siyaset dergisi olarak yayın haya
tını günümüze kadar istikrarlı 
bir şekilde sürdüre gelmiştir.

Başından beri içinde bulu
nan bir yazar olarak genel bir 
değerlendirme yazısı yazmam 
talep edildiğinde gerçekten bir 
hayli duygulandım. Dile kolay 
16 yıldır siz değerli okuyucula
rımızla, inanç ve kanaatlerimi
zin tehdit edildiği, bir çok so
runlarla çevrelenmiş bir denizde 
bu gemiyi yüzdürmeye çalışıyo
ruz. Gerçekten de Ümran bu or
tamda, ilkeleri olan, belli bir 
misyonu taşıyan bir dergidir. Bu 
misyonu hatırlatıp kat edilen 
yolu gözden geçirmek, belirle
nen hedefi hatırlatmak bakımın
dan da faydalı olacaktır. Bu du
rum okuyucu açısından bir has
bıhal, yazarlar açısından bir mu
hasebe sayılabilir.

Dergicilik Üzerine Birkaç Söz

Bilindiği gibi özellikle son za
manlarda Türkiye’de pek çok 
dergi çıkmaktadır. Değişik ku
ruluşlar kendilerine özgülükle
rinin yanında kültürel etkinlik
lerini yayınladıkları dergilerle 
ortaya koymaya çalışmaktadır
lar. Akademik kuruluşlar, bele
diyeler, oda’lar gibi yarı özerk 
kuruluşlar, meslek teşkilatları, 
farklı türden sivil toplum kuru
luşları vakıf ve dernekler, çoğu 
kere kendilerini çevrelerinde bir 
dergi ile temsil etmektedirler. 
Farklı, bilimsel, siyasi, dini, ede
bi, mesleki grup bilinci ve bunu 
destekleyen fikri temalar burada 
dile getirilmektedir.

Şüphesiz ülkemizdeki bu 
dergi yaygınlığı, toplum adına 
memnuniyet verici bir şeydir. 
Çünkü bu her şeyden önce bir 
fikri zenginlik göstergesidir. Sı
nırlı kesimlere ulaşabilseler de 
sonuç genelde olumludur.

Günümüzde dergiler gerçek
ten de önemli birer toplumsal 
açılım yoludurlar. Hatta bazı 
dergiler, bir öncekinin tekrarı 
değilse bile bir düşünce grubu

nun veya yayın organının varisi 
durumundadırlar. Esasen bu 
alandaki gelişme de bu diyalek
tikten, yani bir öncekini aşabil
mekten kaynaklanmaktadır. Bir 
de dergi çoğu kere dar veya ge
niş bir grubu temsil eder; bu 
dergi ile grubu arasında karşı
lıklı dinamik bir ilişki söz konu
sudur: Dergiyi fiziken var kılan 
bu gruptur; ama grup inanç, dü
şünce ve eylem imkanlarını bu 
dergiden devşirir. Ancak burada 
önemli olan sadece grubun bü
yüklüğü değil, derginin misyo
nunun genişliği, fikri yoğunlu
ğu, kalıcı etkileridir.

Genel Olarak Ümran

Bu bağlamda ve genel olarak 
söylemek gerekirse Ümran 
önemli bir işlevi yerine getir
mektedir. Yukarıda adı geçen iş
levlerden hiçbirisini küçümse- 
meksizin diyebiliriz ki Ümran, 
bilimsel, edebi, günlük siyasi, 
mesleki ve hatta sırf ilmihal dü
zeyinde dini olma eksenlerinin 
ötesinde bir Islami politik bi
linç, yakın veya uzak çevrede 
ulusal- küresel bir düzlemde 
olup biten tüm sorunları bu 
perspektifle değerlendirip oku
yucusuyla paylaşma, umut ver
me, inandıklarını savunma gere
ğini hatırlatma gibi bir misyonu 
taşımaktadır. Flatta denebilir ki 
bu çerçevede kendine özgü bir 
gelenek oluşturmuştur.

Bu konuda iyi bir gözlemci 
olan Ferhat Kentel’in (İletişim 
yayınlarının Modem Türkiye’de 
Siyasal Düşünce adlı eserinin İs
lamcılık cildindeki) ifadesiyle 
Ümran 1990’lardan 2000’lere 
uzanan süreçte istikrarlı, üret
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ken İslamcı dergilerden biri ol
muştur. Cemaat içi haberleşme
den cemaat içi tartışmaya yönel
miş, gündelik politika ile özcü 
bir fikri duruşu irtibatlandırma- 
ya çalışmıştır”.

Yukarıda belirtilen bir yargı 
doğrultusunda Ümran ile daha 
önceki bir yayın arasında ortala
ma bir bağlantı kurmak gerekir
se en azından kurucu yazarları 
bakımından Pmar dergisi ile bir 
bağlantı kurulabilir. Pmar 1972- 
1978 yılları arasında çıkan ve 
daha çok edebi ağırlıklı bir der
gi idi. Temel hassasiyetleri itiba
riyle iki dergi arasında bir ortak 
payda var ise de şüphesiz Üm
ran daha genel ve daha kapsam
lı, sosyal, dini, politik bir dü
şünce dergisidir.

Dergimiz, 1991 yılında Araş
tırma ve Kültür Vakfının 
(AKV’nin) Bülten’i olarak başla
mış, bir yıl sonra Ümran adıyla 
düzenli iki aylık bir dergi haline 
gelmişti. 1998’den beri de aylık 
olarak yayın hayatını sürdür
mektedir.

Ünlü İslâm düşünürü İbn 
Haldun’dan alman ve sözlük iti
bariyle imar edilmiş (mamur), 
hayat bulmuş beşeri oluşum an
lamında bir kökten gelen Üm
ran ismi, sosyal hayatın bütün 
imkanlarını ifade eden bir kav
ramdır. İbn Haldun’a göre bede
vi (göçebe) toplumlarm asabiye
ti, haderi (yerleşik) toplumlarm 
ise temeddünü vardır. Ümran 
bunun ikisini de ihtiva eden bir 
kavramdır. Yani Ümran, günü
müzde yaygın kullanımı itiba
riyle topluma özgü olduğu ka
bul edilen kültür ve farklı toplu
luklar arasında ortak bir çizgiyi 
oluşturan medeniyeti kapsayan 
bir olgudur. Ümran din ekse
ninde bütün bir hayattır. Bunun 
için Ümran kadrosu, onu dergi
ye ad olarak seçmiştir.

Karşılıksız bir övünç olarak 
kalmaksızın diyebiliriz ki Üm
ran başından beri ilkeli bir yayın 
hayatı sürdüre gelmiştir. Hiç 
kimseyi eleştiri niyetimiz ol
maksızın diyebiliriz ki Ümran 
bilim ve edebi kaygıları bilerek 
öncelememiş, düşüncede tabir 
caizse fantezilere yer vermemiş, 
bir başka deyişle düşünceyi bir 
zihin jimnastiğine indirmemiş- 
tir. Ümran, en kritik zamanlarda 
olması gerektiği yerde durabil
miştir ki bunun en açık örneği

ümran
Bosna... Bosna...

LOKMAN YILDIRIM 
Kosova Paclamava Hazır 

IMPACT
Dünya Sistemi v e Müslürnanlar 

MUSTAFA OZEI.
Katolik Kilisesinde Reform mu?

( L'EXPRESS
İslâm Dünyasında Sivasî Mezhepler 

İSMAİL TOMAY 
Kur’an İşığında Zalim, Mazlum ve Biz 

ABDURRAI İMANA. F.M1ROÛLU

HAÇ-HİLAL
KAVGASI

VE

TÜRKİYE'NİN KİMLİK SORUNU

28 Şubat sürecinde eleştirel tav
rında hiçbir kısıntıya gitmemiş 
olmasıdır. Etosu, halkın etosu 
(yani İslâm), dili halkın dilidir. 
Arı duru bilimsel ve edebi olma
mak, halk diliyle konuşmak, 
güncel sorunlara bir arka plan 
belirlemek gibi özellikler ente- 
lektüalizm açısından eleştirile
bilecek şeyler (ve bu ilkeleri be
nimseyenlere saygılı ise de) Üm
ran bunları bilinçli olarak be
nimsemiştir.

Ümran’da merkezi bir kadro 
söz konusu olmakla birlikte, 
akademisyenlerden, üniversite 
dışı entelektüellere, edebiyatçı
lardan değişik alanlarda uzman 
kişilere kadar Islami ya da en

azından hakkaniyet bakımından 
etik duyarlılığa sahip farklı ke
simlerden pek çok yazar ve dü
şünüre sayfalarını açmış, yelpa
zesini mümkün olduğunca ge
niş tutmaya çalışmıştır. Aradığı 
en önemli ilke adalet ve hakka
niyet gibi manevi duyarlılıklar
dır. Sözün kısası Türkiye’de ge
nelde “Islâmcı” gibi genel bir ni
telemenin altında görülebilecek 
pek çok insan Umran’a katkıda 
bulunmuştur ki katkısı bulunan 
herkesi burada teşekkürle an
mak hakkaniyetin bir gereğidir.

Türkiye’den yazarların yanı 
sıra İslâm dünyasının tanınmış 
düşünürlerinden Ali Şeriati, Ro- 
ger Garaudy, Cevdet Said, 
M.Hüseyin Fadlallah, Raşid el- 
Gannuşi, Haşan Hanefi, Haşan 
Turabi gibi kişilerin düşünceleri 
Umran’da yer almıştır. Hatta 
Eugene Ionesco, Jean Baudril- 
lard, İmmanuel Wallerstein, 
Noam Chomsky, Jurgen Haber- 
mas gibi Batının olumsuzlukla
rını eleştirebilen sağduyulu ya
zarların görüşlerine sıkça yer 
verile gelmiştir.

Yazar noktasında olduğu gi
bi, ele alman konular da bir 
merkezi tema etrafında Islâm 
Düşüncesi, Kur’an yorumları, 
güncel siyasi yazılar (ve arka 
planına ilişkin kuramlar), dini 
yazılar, kültür-sanat ve edebi
yat, çoğu dergi bünyesinde dü
zenlenmiş söyleşi ve açık otu
rum metinleri gibi çok geniş 
kapsamlı bir alanı oluşturmak
tadır.

Sözün kısası Ümran, bütün 
bir hayatı kapsayıcı olma anla
mındaki isminin müsemmasma 
uygun olarak ulusal ve uluslar 
arası pek çok sorunu tartışmış, 
söz konusu çerçevedeki yazıla
rın paralelinde gündem ve ka
pak konuları oluşturmuştur. Bu 
gündemler de çoğu kere tabir
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caizse sırf basın piyasasmca be
lirlenmemiş, Umran’m kendine 
özgü öncelikleri olmuştur.

Umran’m Konuları ve 
Ele Alış Biçimi

Sırf kültürel olanlarının yanında 
Umran’da yer alan konular (Fer
hat Kentel’in de tespit ettiği gi
bi), Dünya meseleleri, Türkiye 
meseleleri ve Islâmi meseleler 
olmak üzere üç genel kategoride 
toplanabilir. Birbirinden farklı 
alanlarmış gibi gözüken bu so
runlar dini-sosyal bir duyarlılık 
ekseninde buluşmaktadır. Şüp
hesiz bu açıdan bakıldığında 
Türkiye’deki ulusal düzeyde gö
züken başörtüsü sorunuyla Or
tadoğu’daki Filistin sorunu veya 
Irak’taki Amerikan kuşatması 
arasında ortak çizgiler vardır. 
Modern kimlikten insan hakları
na, aydın sorunundan medyaya, 
siyasetten ekonomiye kadar olgu 
ve kavramlar mümkün olduğun
ca tevhidi (birleştirici) bir çizgi
de ele alınmaya çalışılmaktadır.

Umran’m bakış açısına göre 
tüm sorunlar dini-siyasal bir ek
sende buluşurlar. Ancak bura
daki siyaset, sırf bir hükümet et
me biçimi değil, belli bir kültür 
kodunun ifadesidir. Daha açık 
bir ifadeyle hemen her türlü be
şeri oluşum genelde Batıcı/laik 
bir “merkez” ile yerlici/İslâmcı 
bir “çevre” denkleminde olup 
bitmektedir. Böşörtüsü yasağın
dan eğitime, ekonomik bölü
şümden, bir siyasal işlem olan 
Cumhurbaşkanlığı seçimine ka
dar hemen her şey bu sevimsiz, 
ama gerçek ikilem göz önünde 
bulundurulmadan açıklanamaz. 
Hatta bu açıdan siyasal seçimle
re dayanan hükümet etme biçi
mi bile genelde bir çevre olgusu 
olarak kalır ve merkezle bir bi
çimde çelişkiler yaşar.

Bu bağlamda laiklik bir mer
kez ideolojisi (aynı anlama gel
mek üzere dini) dir. İslâm etos 
olarak çevreye bırakılmış ama bir 
varlık gösterebilmesine karşı bü
tün önlemler alınmıştır. Merkez, 
uzunca bir zaman, İslâm’ı çağrış
tırdığından tarihe de sıcak bak
mamıştır. Onun için Ümran bu 
tarihi derinlik göz önünde bu
lundurulmadan Ortadoğu başta 
olmak üzere Balkanlar, Kafkaslar 
ve ötesi topluluklarına Türki
ye’nin olumlu, insani bir katkısı
nın olamayacağına inanmakta
dır. Son zamanlarda mevcut hü

kümetin bu konuda zikre değer 
bazı başarıları resmi ideolojik 
varsayımları aşabildiği durumlar
da ortaya çıkmıştır. Esasen siste
min bir değişim geçirmesi gerek
tiği gerçeği hemen herkes tara
fından görülmektedir.

Gerçekten de Umran’m pek 
çok kapak konusu başlı başına 
bir değişim talebidir: Halkın İk
tidar Yürüyüşü, Özgür ve Etkin 
Bir Meclis Özlemi, Yeniden Yapı
lanma İhtiyacı... bu ifadelerden 
bazılarıdır. Tabii ki bu talebin 
diğer ucunda baskıcı yapıya tep
kiler gelmektedir: Hortlayan 
Cuntacı Eğilim, Ordu Üzerinden

Siyaset yapan Postalperver De
mokratlar.. gibi başlıklar bunun 
tipik örnekleridir ki uç denebi
lecek bir çerçevede ama vurgu
layıcı biçimde dile getirilmişler
dir.

Umran’m en kritik dönem
lerde sapasağlam duruşuna tarih 
şahitlik edecektir. Pek çok kişi 
kurum ve kuruluşun sesini çı
karmadığı 28 Şubat süreci gibi 
dönemlerde Umran’m dik duru
şu, hanesine yazılabilecek olum
lu bir puandır. O dönemlerin sa
yıları bu yangının örnekleriyle 
doludur.

Ümran, güncel siyasetle (ki 
bu 16 yıl içinde farklı hükümet
ler gelip geçmiştir) ilişkilerini 
de gayet ilkeli tutmuş, mesela 
hükümet ortağı olan Refah Par
tisini, 28 Şubattan önce, göster
diği dalgalanmalar üzerine cid
di bir şekilde eleştirmiştir. AK 
Parti hükümetine de kabaca 
“bizim hükümet” gözüyle bak
mamakta, iyi ve kötü icraatları 
ayrı ayrı değerlendirmektedir. 
Ümran bu konuda İslâm üze
rinden bir siyaset değil ama si
yasal hayatta İslâmi bir misyo
nun açık olduğuna ve bunun 
temsil edilmesi gerektiğine 
inanmaktadır. Çünkü resmen 
benimsenen muhafazakarlık 
toplumumuzun sosyal-politik 
hayatında neye denk düşerse 
düşsün İslam açısından bu, ulu- 
sal-küresel iktidarların talebine 
denk düşen ehlileştirilmiş bir 
İslâm’dır ki bu Umran’m be
nimsediği bir anlayış olamaz.

Ümran ve İslâm 
Bağlamında Sorunlar

Bu gelinen noktada denebilir ki 
Umran’m en önemli duyarlılık
larından birisi İslâm’dır. Ulusal 
ve küresel bazda İslâm’a yönelti
len saldırılar, kamusal alandan
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dışlama çabaları ve benzeri çı
kışlar güncelliğini yitirmeyecek 
sorunlardır. Bu bağlamda mese
la Umran’m sayılarından birisi 
“Başörtüsü Olmadan Asla” kapa
ğıyla çıkmıştır.

Tabii ki Umran’a göre İslâm 
ile ilgili sorunlar çok yönlüdür. 
Sembollerinin korunması, eği
tim sorunu, toplumca yaşanabi
lir olması, bunlardan bazılarıdır. 
Maalesef İslâm bir muhalif mer
kez tarafından Protestanlaştırıl- 
maya çalışılırken, diğer taraftan 
bizzat Müslümanlar tayfından 
varlık kazanmalarına bağlı ola
rak bir sekülerleşme süreci ya
şanmaktadır. Ümran, geçmiş sa
yılarında bu konuya yeterince 
yer ayırmıştır. Yazarlarımız “Di
ni Allah’a has kılmak”, “Din di
li”, gibi konularda bir hayli çaba 
göstermişler, özellikle Rama
zanlar bu konuda bir vesile edi
nilmiştir. Kısacası Umran”a gö
re “Çözümün Adresi İslâm’dır”.

Şüphesiz Umran’daki İslâmi 
duyarlılık bir söz, bir slogan 
değildir. Onu bir toplumsal bi
linç sorunu olarak almaktadır. 
Dolayısıyla esas olan, modern
liğin hedeflediği millilik değil, 
İslâmi ümmet bilincidir. Onun 
için de savunulan şey, sırf ulus 
çıkarından çok hakkaniyeti 
esas alan bir “İbrahimi duruş” 
tur. Sade bir örnekle açıklamak 
gerekirse ulus çıkarı Irak’ta 
ABD’nin yanında yer almayı, 
ama İbrahimi duruş, tüm rizi
kolarına rağmen Irak halkının 
yanında olmayı gerektirir. Se
vindiricidir ki bazı küçük çev
relerin dışında toplumumuzun 
çoğunluğu bu konularda hak
kaniyetin yanındadır.

Sözün kısası Ümran, Islâm’ı 
soyut kişisel bir inanç, bir Allah 
ile trans sistemi olmaktan çok, 
bütün bir yaşama biçimi (yani 
terim anlamında ümran) olarak

görmektedir. Islâm, hayatın her 
alanında yansıması gerekli bir 
projeksiyon sistemidir. O, bir 
medeniyet olgusudur, toplumu- 
muz için nihai kimliktir, Müslü
man toplulukların yegane varlık 
öğesidir. Esasen Islâm’a karşı 
yürütülen özellikle küresel sal
dırı da bu temel espri üzerinden 
gerçekleşmektedir, istenen, top- 
lumlara etos görevi yapma ve 
baskıcı üst yapılara tavır koyma 
gibi bir tarihsel misyonu bulun
mayan, tabir caizse ehlileştiril
miş, global Batı kültürüne karşı 
bir diyeceği olmayan, omurgasız

bir İslâm’dır. Ümran ise, İslâm’ı 
tarihsel misyonuyla almaktadır.

Ümran bunları yaparken 
“umutsuzluk ortamında umut ol
mayı”, kendisine bir görev bil
miştir. Çünkü Ümran kadrosu 
fiziki yenilgilerin de, başarıların 
da nihai olmadığına, bunların 
manevi kazanım ve kayıplarla 
daha kapsamlı bir envantere sa
hip bulunduğuna inanmaktadır. 
Bunun için özgüven önemlidir 
ama bunun arkasında “Sırad-ı 
Müstakim (dosdoğru yol)” te
mel esprisi bulunmalıdır. Bunun 
dışında ikame edici iktidar olgu
su bile bir nihai iktidar değildir.

Nice Yıllara

Şüphesiz her dergi gibi Ümran 
da okuyucusunun fikri donanı
mına katkıda bulunmaya çalış
makta, karşılıklı deruni bir ilişki 
oluşturmaya çalışmaktadır. Şim
diye kadar olduğu gibi, saygı de
ğer okuyucumuzdan beklediği
miz, çağrıya duyarlı olmak; sağ
cı, gelenekçi, muhafazakar, ikti
dara ve benzeri eğilimlerin öte
sinde genel geçer bir tutumdur. 
Tabi nereden bakarsak bakalım 
bu, hakkaniyet çerçevesinde bir 
özgürlükçü Müslümanlıktır.

Şüphesiz Ümran eksiksiz de
ğildir. Her şeyden önce okuyucu 
seviyesini ayarlayabilmek her 
zaman kolay olmamaktadır; ya
zılanlar bazen yukarıda askıda 
kalabilmekte, bazen de beklene
nin alt düzeylerinde seyredebil
mektedir. Dergileri geliştiren en 
önemli şey, siz okuyucuların 
ciddi, yapıcı uyarılarıdır. Bu ka
pı karşılıklı olarak hep açık tu
tulmalıdır.

Sonuç olarak denebilir ki 
Ümran gerçekten başlı başına bir 
okul olmuştur. Yazarıyla, okuyu
cusuyla önemli bir gelişme gös
termiş, başlangıçta öngörülen ve 
yukarıda kısaca belirtilen ilkeler 
artık iyice oturmuştur. Başlan
gıçtaki yazarlara, misafir yazarla
rın yanında, özellikle son beş-al- 
tı yıl içinde önemli isimler katıl
mış, öncekini ikiye-üçe katlamış
tır. Ki bu merkez kadro, bir der
ginin istikrar ve sürekliliği için 
çok önemlidir. Umran’m 16 yıl
dır hiç aksamaksızın çıkmış ol
ması da bu istikrar ve kararlılığın 
bir göstergesidir.

Allah’tan, yazarlarıyla, oku
yucularıyla, daha nice sağlıklı ve 
verimli geçecek Umranlı yıllar 
dileriz. n

i  Z U l M f  K A R S I  M Ü C A D E L E D E  Y E M İ  B İ R  S Ü R E Ç :  A R I H M A  j

Ümran
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Ümran

ÜMRAN: 
KONUŞAN BİR DERGİ

Mehmet Kar

M üslümanca düşünme 
ve yaşama sürecine 
dergilerin önemli bir 

katkısı vardır. Çünkü dergiler 
kitle iletişim araçları içerisinde 
bağımsız duruşa ve kontrol dışı 
etki alanları yaratmaya en uy
gun yayın organlarıdır. Dergiler 
mahiyet itibari ile olup bitenleri 
yansıtan, kültürel ve siyasal are
nada yaşananları aynen 
okuyucuya sunan yansıtıcı 
dergilere kanal açan ‘ko
nuşan’ dergiler olarak iki
ye ayrılabilir. Umran’ı bu 
ayrım içerisinde konuşan 
dergilere dahil edebiliriz. 
Ümran, adından başlaya
rak en geniş anlamda bir 
dünya tasavvuru oluştur
maya çabalamaktadır. İslâ
mî bir yaşama biçimini bir 
hayat tarzı olarak ihya ve 
inşa etmenin imkanlarını 
bugünde geliştirmeyi ilke 
edinmiştir. Bu nedenle Is- 
lami kültür mirasının dün
yada ve Türkiye’de birik
miş bütün değerlerini ve 
öncülerini sahiplenir, için

de yaşadığımız modern dünyayı 
eleştirel bir gözle tahlil eder. 
Müslümanların dünya çapında
ki hareketliliklerini, hareketle
rini, öncülerini tanıtır. Bu hare
ketliliklerin geliştirilecek gele
cek kuşaklara aktarılmasının el
zem olduğuna inanır. Bu hedef
lerin soyut olarak, zamansız 
mekansız bir ortamda değil bi-

zatihi içinde yaşadığımız haya
tın farkında olarak geliştirilebi
leceğini düşünür. Ki bu düşü
nüş aynı zamanda derginin ya
yın hayatına başladığı koşulları 
da göz önünde bulundurmayı 
gerektirmektedir.

Ümran, Soğuk Savaşın sona 
erdiği ve yeni bir savaşın başla
tıldığı 90 sonrası süreçte yayın 
hayatına başladı. 90’lı yıllardan 
2000’li yıllara gelindiğinde baş
latılan bu savaş küre ölçeğinde 
yaygınlaştırıldı. Milenyumun 
ilk yıllarında New York’ta ikiz 
kulelerin saldırıya uğramasıyla 
birlikte dünyayı nelerin bekle
diğini tahlil etmek, süreci en iyi 
açıklayan sözü söyleyebilmek 
daha da önemli hale geldi. Doğu 
bloku ülkelerini Avrupa’dan 
ayıran duvarın yıkılmasıyla 
Umran’m çekirdeğini oluşturan 
AKV-Bülten yayınlanmaya baş

ladı. Duvar yıkılmıştı ama 
müstekbirler boş durmu
yordu. Sosyalizm yıkılmış, 
dünya iki kutuptan tek ku
tupluluğa doğru hızla ilerli
yordu. Kapitalizm nihai za
ferini lüzumsuz iyimser ta
rihin sonu ile ilan etmişti. 
Ne idüğü belirsiz bir Yeni 
Dünya Düzeni başlamış, bu
nun da arkasını medeniyet
ler çatışması oluşturmuştu. 
Seksenlerde yaygınlaşmaya 
başlayan vitrin dünyası ve 
popüler yayınlar ilk neslini 
oluşturmuş akıp giden za
mana karşı kayıtsızlık bir 
hayat tarzı olarak tavsiye 
ediliyordu. Böyle bir orta
mın ilmihalini inşa zorunlu
luğu Ümran sayfalarına yan-

DE R İ N B İ R  NEFES ALIN!
“UZUN SOLUKLU 
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sıtılmıştı: “Islâm’ın öngör
düğü insan ve toplum tipi nasıl 
oluşturulabilir? Çağımıza nasıl 
Islami bir model oluşturulabi
lir; nasıl bir Islami model sunu
labilir?” sorusuna cevap aran
mıştı.

Duvarın yıkılması liberal 
kapitalizmin dışında bütün bü
yük öğretilerin sonunu ilan et
menin somut göstergesi olmuş
tu. Dünyada ve Türkiye’de pa
radigmanın yıkıldığı iddia edi
liyordu. Televizyon kanalları 
renklenmiş, sıkıntı hali çok ka
nallı olarak yaygınlaşmaya baş
lamıştı. Bu yıllarda yeni bir pa
radigma derinden derine hisse
diliyordu. Paradigmanın iflası 
yayınlanmış ama hayatın anla
mının ne olduğunu apaçık bir 
biçimde beyan eden Kur’an ka
dar yaygınlaşmamıştı. Gençler 
iflas eden paradigmanın ötesin
de yeni bir paradigma arayışına 
girmişlerdi. Ama kötülük 
odakları yeni paradigmayı çok
tan düşman konumuna oturt
muş onun yaygınlaşmaması 
için ellerinden geleni yapıyor
lardı. Türkiye’de modernleşme 
ideolojisinin kurucu üyesi olan 
seküler hayat telakkisi insanla
ra anlamlı bir varoluş dünyası 
sunamıyordu. Bu sayıyla 150. 
sayısını yayınlayan Ümran, işte 
“soğuk savaşın ardından ne 
olacak” sorusuna “tarihi ve in
sanı bir bütün olarak ifade 
eden (...)  içtimai ve dini düze
ni, TJmran’ı yeniden inşa ve ih
ya etmeliyiz” şeklinde cevap 
vermişti. Bu cevap bir kerede 
oluşturulamazdı. Bu nedenle 
sürekli hatırlatma ve düşünme 
ameliyesinin içinde olmak ge
rekliydi.

Ümran paradigma yıkıntıla

rının arasında geleceğin inşası 
mümkündür diyerek umutsuz
luk ortamında umut olmayı şiar 
edindi. Bu nedenle siyasi kül
tür ve düşünce alanında yeni 
bir kulvar açtı. Bu yenilik kök
lerinin bilincinde bir yenilikti. 
Uzun soluklu yürüyüş bazen 
100 metrecinin hızıyla bazen 
maratoncunun yorgunluğuyla 
sürdürüldü. Ümran değişen 
dünyayı ve gelişen olayları 
Müslümanca bir gözle değer
lendirme yeteneğini ve niteliği
ni hep korudu.

Dergiler söz konusu oldu
ğunda kusur gibi görülen yine
leme eylemini Ümran amaçlı 
bir biçimde siyasal gelişmelerin 
tahlilinde gerçekleştirdi. Milli 
Görüş Hareketi ve AKP’ye so
rumluluklarını tekrar tekrar 
hatırlattı. Bu bakımdan İslam
cılık akımının politik olarak 
kaydettiği aşamanın toplumsal 
ve düşünsel hakkını, haklılığı
nı savunmayı düşünsel açıdan 
zenginleştirmenin imkanlarını 
aradı. Eleştirel tutumunu ya 
hep ya hiç mantığından ziyade 
neyi koruyup neyi değiştirece
ğinin farkında olarak sürdür
dü. İktidar olanlara hep ‘neyi 
kaybettiğini hatırla’ hatırlatma
sını yaptı.

Umran’m 150 sayılık biriki
mi yerel ve küresel düzlemde 
kültürel ve siyasal olan arasın
daki çatışmalı irtibatın farkında 
olmanın gerekliliğine işaret 
eder. Bu farkmdalık halinin 
zenginleştirilmesi çabalarını 
her geçen sayıda daha da’derin
leştirdi. Ümran geçmişin biriki
minden yola çıkıp bugünün 
olanaklarından yararlanarak 
geleceğin dünyasını inşa etme
yi hedeflemektedir. m

HAYIR” YARIŞI
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Edebiyat

MEHMET AKİF VE MUSİKİ

A. Vahap Akbaş

A kif, cemiyet için yazmış, 
cemiyet için yaşamış b ir
çok sanatkârın, ülkü ada

mının hilafına, hayatta geniş bir 
ilgi yelpazesi çizer. Bu anlamda, 
oldukça canlı, zengin bir hayata 
sahiptir. Mithat Cemal, onun bu 
zenginliğini şöyle özetler:

"Boğaziçi'nde yüzme yarışı 
kazanan; Çatalca'da güreşen; 
Veliefendi çayırında adım atla
yan; "M ütenebbi” yi, “ İbnülfa- 
rız"ı, Kur'an'ı ezbere bilen; Her
sek müftüsü Fehmi Hoca ile “ İlm-
i Ensab” konuşan; Dağıstanlı Ha
lis Hoca ile "Kitabül Kâmil"i has- 
bihal eden; Musa Kâzım Hoca ile 
Bedrettin'in "Varidat"ını okuyan; 
sonra Emile Zola’nın romanların
da, insan yığınlarının idaredeki 
kudretini seven ve münekkitlerin 
de bunu beğendiklerini görünce 
takdirindeki isabete sevinen; 
sonra Halkalı mektebinin bahçe
sinde, "istiska-i batn” a uğrayan 
ineklerin karnından "tro ca rf'la  
su alan; sonra "Aruz’’un orkest- 
rasyonunu yapan Akif, bir ta ra f
tan da nısfiye üflüyordu."

"B ir taraftan da nısfiye üfle
mek", aslında, büyük bir adamın

hayatındaki hayret edilecek bir 
ayrıntıya tekabül etm ektedir. 
Akif'i çok iyi tanıyan, onun nere
de ne yapacağını çok iyi bilen 
otuz beş senelik dostu Mithat 
Cemal, ona üç dört defa hayret 
ettiğini ifade etmektedir ki bun
ların hemen hepsinin musikîile il
gili olması dikkate değerdir. Bu 
hayretlere sebep, mesela, Akif'in 
görevli olarak Şam'dan Neyzen 
Tevfik'e yazdığı bir mektupta 
musikî dedikodusu yapmasıdır; 
bir gün onu odasında "iki dizini 
uç uca birleştirmiş, elleriyle usul 
vururken ve Medeni Aziz'den Hi
caz makamındaki "Cânâ, dökülen 
kanlara bak didelerimden; /  Şim- 
şir-i nigâhınla vuruldum ciğerim
den" adlı şarkıyı geçerken ya da 
bir başka gün kendi kendine nıs- 
fiye üflerken görmesidir vs.

Akif, musikîye duyduğu ala
kayla en yakınındakileri bile şa
şırttığına göre, onu satıhtan tanı
yanların, onun bu özelliklerinden 
haberdar olduklarında şaşırmala
rını da tabiî karşılamak gerekir. 
Bu, biraz da Akif'in üstlendiği mis
yondan kaynaklanmaktadır. Çağı
nın hercümercini yansıtan, en

önemli fikirlerin, en çetrefil mese
lelerin şairi olan, eserleriyle sü
rekli uyaran, yakaran büyük bir 
dava adamının bu tü r ilgilerinin 
ortalama okuyucu için gölgede 
kalmasını da tabiî görmek gerekir.

Halbuki bazı şiirleri, mektup
ları, dostlarının hatıratı incelendi
ğinde Akif'in musikîyle nasıl iç içe 
bir hayat sürdüğü görülecektir.

Akif, dinî hayatın yoğun bir 
şekilde yaşandığı bir çevrede 
ezanlarla, m evlitlerle, ilahiler, 
kasideler ve naatlarla büyür. 
Gençlik yıllarından itibaren de 
klasik musikimizle ilgilenir. Haya
tının hemen her safhasında musi
kişinas dostları olur. Musiki mec
lislerinde bulunur, en iyi hanende 
ve sazendeleri dinler, dostlarıyla 
musikî sohbetleri yapar, kimi za
man ney üflemeye çalışır, kimi 
zaman en zor şarkıları güzel, da- 
vudî sesiyle söyler.

Haşan Basri Çantay’ın Akif- 
name'sinde yer alan Av. Tevfik 
Zerdeci’nin bir hatırası, Akif'in 
öğrencilik yıllarında musikîyle 
alakasını göstermesi bakımından 
dikkate değerdir. Tevfik Zerdeci, 
Akif'i devrin sayılı musikişinasla
rından Hafız Mehmet vasıtasıyla 
tanıdığını söyler. Hafız Mehmet, 
güzel sesiyle gazeller okur, şar
kılar söylermiş. Bestekârlığı da 
varmış. Akif ise o zaman henüz 
baytar mektebinde öğrencidir. 
Bir mecliste, kalem efendilerin
den mürekkep saz takımının çalıp 
söylediği yeni bir şarkı tartışma 
konusu olunca, Hafız Mehmet, 
Akif'ten bahis konusu şarkıya bir 
nazire yazmasını ister. Akif he
men orada, irticalen bir nazire 
yazar.

Genç bir baytar olarak g ittiğ i 
Edirne'de ilk edindiği dostların
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dan biri Hafız Emin'dir. Akif'in bu 
gür, güzel sesli hafızla dostluğu 
ölünceye kadar sürer. Onun ola
ğanüstü sesine, icra tarzına hay
ranlık duyar. Onun sesinde 
Nef'î’nin kasidelerindeki sesi bu
lur. Okusun diye ona gazeller, na- 
atler yazar. Ancak bunlar, okun
duktan sonra yok edilir.

Akif, İstanbul'da, Ankara'da 
daima musikî adamlarıyla bera
berdir. Hafız Kemal, İzmirli Hafız 
Ahmet, Tanburî Aziz, Medeni 
Aziz Efendizade Zühtü, Neyzen 
Tevfik, onun kardeşi Şefik, Udî 
Asım Şakir, Şerif Muhiddin Tar- 
gan, Sarıyerli Hilmi Bey, Münir 
Bey gibi musikişinaslar onun 
dostluk halesi içindedirler. Ki
minden ciddi manada ders alır, 
kimilerini huşu içinde dinler, ki
m ileriyle musikî konuşur tartışır, 
kimileriyle meclislerde buluşur, 
meşk yapar. Ali Rıfat Bey'in, 
onun "BülbüT'ünü bestelemesin
den büyük bahtiyarlık duyar, 
besteyi hususi meclislerde dost
larına okutur. Mithat Cemal, on
da musikînin iptila derecesinde 
olduğuna işaret eder. "Halk dost
luğu Akif'in servetiydi, musikî de 
sefahati "der. "Kaptan Paşa gibi 
senin de hanendelerin sazende
lerin var" diye takılır ona.

Akif, İstanbul’daki hayatında 
musikîyi hem öğrenir, hem yaşar. 
En ağır, en zor eserleri meşk 
eder, hafızaya alır. Diğer alanlar
da olduğu gibi bu alanda da derin 
bilgiye ve ince zevke erişir. Hafız 
Kemal gibi güzel seslilere, Ney
zen Tevfik gibi, Şerif Muhiddin gi
bi usta icracılara takdir ve mu
habbeti sözle ifade edilemeyecek 
derecededir. Hafız Kemal'in, Eş
ref Edib'in deyişiyle, "musikîdeki 
kabiliyetine, okuyuşundaki yük
sek kudretine, sesindeki fevkala
deliğe" o derece hayrandır ki 
onun sesinde Sultan Süleyman

devrini, Süleymaniye Camii'ni, 
Sinan'ı görür; “ Bu seste kubbe
ler, sütunlar yükseliyor" der.

Musikî, denebilir ki, birçok hu
susta Akif'in zevkinde belirleyici 
rol oynar. Mesela, onun bu hassa
siyeti, Kur'an okuyan bir hafıza 
duyduğu muhabbetin derecesini 
belirlemekte bile etkili olur. Sev
diklerinden biri olan Eğinli Hafız 
için şöyle dermiş: "Benim Eğinli 
Hoca musikî bilmez. Fakat onun 
sevk-i tabiî ile bazen hicazdan, 
bazen uşşaktan öyle okuyuşları 
var ki değme musikişinas hafız o 
mahareti, o sanatı gösteremez."

Akif'in, yaptığını ciddiye alan, 
güç olanı başarmaktan haz alan, 
disiplinli tavrı musikî öğrenirken 
de kendini gösterir. Müşkülpe
sent hocalardan yararlanmaya 
çalışır, en zor eserleri çalabilmek 
için uğraşır. Güç bir Arap şairinin 
külliyatını anlamak için bir Rama
zan ayı boyunca evine kapanan 
Akif, musikîyi de aynı şekilde ça
lışır. Şerif Muhiddin'den duyduğu 
"Sanatın yüzde doksan dokuzu 
ter, yüzde biri ilhamdır" sözü 
onun kişiliğine uygundur. Bunu 
nazmında uyguladığı gibi, musikî 
çalışırken de uygulamaya çalışır. 
Medeni Aziz Efendizade Zühtü, 
Hafız Kemal gibi hocaların kapı
larını çalmaktan, nazlarına kat
lanmaktan kaçınmaz; ney üfle
meyi öğrenmek için Neyzen Tev- 
fik'in bulunduğu Çukurçeşme'de- 
ki Ali Bey Hanı'na her gün yürü
yerek gitmeye üşenmez. Bu tec
rübelerinden hareketle, Mı
sır'dan, Asım Şakir'e tavsiyeler
de bulunur. Tanıdığı ve takdir e t
tiğ i bazı musikî üstatlarının peşi
ni bırakmamasını ve onlardan is
tifade etmenin yollarını araması
nı söyler. Çünkü bu zümrenin 
vaktiyle zorlukla aldıklarını, ko
laylıkla vermek istemediklerini 
bizzat yaşayarak görmüştür. Yi

ne bir mektubunda "Bu adamlar 
niyazlarla, tezelüllerle elde e ttik 
leri âsârı behemehal sermayesi
ne vermek isterler" der.

Akif'in  musikî serencamını 
yaşadığı yerlere göre üç devrede 
ele almak mümkündür. İstanbul 
hayatı, başta da belirttiğ im iz gi
bi, Akif'in musikîyi öğrendiği, bu 
vadide derinleştiği ve onu toplum 
hayatının bir unsuru olarak yaşa
dığı dönemdir. Ülkü ve inancının 
bir gereği olarak dinî musikiyle 
ve yine sanatına ve karakterine 
kaynaklık eden toplumun yaşat
tığı bir kültür unsuru olarak kla
sik yerli musikîyle iç içedir. Batılı 
yazarları aslından okuyan, Batıyı 
her yönüyle tanıyan Akif şüphe
siz onun musikîsine de vakıftı. Bu 
vukufta Şerif Muhiddin'in de payı 
büyüktür. Onun Çamlıca'daki 
köşkünde Akif'le keman virtüözü 
Charles Berger arasında geçen 
bir konuşma, Akif'in bu alandaki 
bilgi zenginliğini göstermektedir. 
Anlaşılıyor ki koca şair, Bach'tan, 
onun "süsten ari, sanatı sadeli
ğinden kaynaklanan, mimarisi 
abide olan" parçasından haber
dardır. Berlin Hatıraları'nda, Batı 
musikîsi hakkında ifade ettikleri 
de onun bu konudaki malumatına 
işaret eder. Ancak, Akif'in bu dö
nemde soluduğu daha çok klasik 
Türk musikîsidir. Ve zannımca bu
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soluyuş, kendini ve sanatını top
luma adamış, ilişkilerini ve her 
türlü davranışını dahi idealize e t
meyi başarmış bir şairin doğal, 
İnsanî tarafına tekabül eden en
der noktalardan biridir. Değişik 
mekanlarda gerçekleştirilen bu 
musikî sohbet ve fasıllarını 
"Akif'in sefahati" olarak göste
ren Mithat Cemal'i haksız görme
mek gerekir. Eşref Edib, Akif'le 
beraber Tanburî Aziz, Hafız Ke
mal ve Neyzen Tevfik'in katıldığı 
bir Boğaziçi âlemini anlatır ki, bu, 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın tasvir 
ettiği Boğaziçi sandal sefalarını 
aratmaz. Belki de bir büyük dev
letin çözülme, çökme dönemlerini 
yaşayan; dindaşlarının duçar ol
duğu trajik durumu derinden his
seden; sürekli düşünen, üzülen, 
uyaran, isyan eden bir ruhu bu 
musikî âlemleri bir nebze sükûna 
erdiriyor, dengede tutuyordu.

Akif Ankara'da kaldığı zaman 
içinde de musikîyle iç içe, musiki
şinaslarla beraberdir. Taceddin 
Dergahı'ndaki odasında, bazen 
bağ evlerinde çoğu mebus olan 
Münir Bey, Sarıyerli Hilmi Bey, 
Basri Bey, Hayreddin Bey gibi 
musikîden anlayan dostları bir 
araya gelir, beraber ilahi okuyup 
şarkı söylerler. Akif, kimi zaman 
Neyzen Tevfik'in kardeşi Şefik 
Kolaylı'mn neyini dinler, kimi za
man bir Mevlevî dedesinin kendi
sine hediye ettiğ i neyi üfler. Bu 
dönemde musikî Akif için yine sı
ğınılan bir liman gibidir. Milli Mü
cadelenin sürdüğü netameli bir 
zamanda kaygıları gidermek, 
bozkırın ruha üflediği yalnızlığın 
tahripkâr gücünü hafifle tm ek 
için sığınılan bir liman... Anka
ra'da musikî fasıllarının cephe
lerden gelen iyi haberlerin sevinç 
ve coşkusunu dışa vurma, pay
laşma gibi bir işlevi de vardır 
şüphesiz.

Mısır'da ise musikî artık sür
gün bir yüreğin daüssılasını pay
laşan bir dost, yalnızlığını ve hüz
nünü demleyen, derinleştiren bir 
araçtır âdeta onun için. Bu dö
nemde tabiî olarak, etrafında ar
tık musikî âlemlerini şenliğe dön
düren dostlar yoktur. O, daha 
çok bir dinleyicidir bu dönemde. 
Elini şakağına koyarak Şerif Mu- 
hiddin'in plaklarını dinlemekte
dir. Öyle ki Sait Halim Paşa'nın 
oğlu Halim Bey, kendisine ara sı
ra dinledikleri bir gramofonu he
diye edince o kadar sevinir ki bu
nu mektupla Amerika'daki Şerif 
Muhiddin'e duyurur. "A rtık  bütün 
arzularım sizin yeni kovanlarda 
top lanıyor” der. Gramofondan 
Şeyh Ali Mahmud'un "Ya nesi- 
mes saba..." şarkısını dinleyerek 
hüzünlenmektedir: "Ey saba rüz
gârı! Vatan ceylanlarına, o sakin 
vadiye selamımı götür. Belki za
man müsaade eder de b ir gün on
ların hayalini, velevki rüyada ol
sun, gözlerimle görürüm."

Uzaktan, mektuplarla hasbi- 
hal eder dostlarıyla. Şefik Kolay
lı, Asım Şakir gibi gençlere musi
kîde ilerlemeleri için nasıl çalışa
caklarına dair tavsiyelerde bulu
nur. Onları teşvik edici satırlar 
yazar. Bilhassa Şerif Muhiddin'e 
yazdığı mektuplarda onun sana
tına ve genel anlamda musikîye 
dair derin görüşler ortaya koyar. 
Onun bestelediği nihavent sema
iyi merak eder. "Bakalım ne za
man dinlemek nasip olacak? Düz 
mü? Yoksa güç yerleri çokça 
mı?" diye sorar. Ancak onun 
"yepyeni bir şey" olduğundan 
şüphesi yoktur.

Bu "yepyeni bir şey" ifadesi
nin mektupta rasgele kullanılma
dığı bellid ir. Son dönemlerde, 
Akif'in musikîye dair düşünce ve 
zevkinde değişmeler olduğu an
laşılmaktadır. Esasında o zaman

"alafranga" da denilen Batı musi
kîsine aşinalığı yeni değildir. 
1915'te kaleme aldığı Berlin Hatı
ralarımda bu musikîye dair olum
lu kanaatler belirtir. Bizde olma
sını arzu ettiğ i din, medeniyet, 
sanat uyumunun onlarda olduğu
na inanır. Okullarla tapınaklar 
birbirine ters düşmemekte, me
deniyet ahiret sesini susturma
madadır. Ortamları ne kadar gü
rültülü olsa da bu gürültü başka 
bir uyanışa vesile olmaktadır. 
Musikî ve edebiyatları da bu or
tama uygundur, o da uyarıcıdır.

Bizim durumuzdan ise hoşnut 
değildir Akif. "Beşikte her birimiz 
farklı bir ezgi iş itir ki bestecisi 
tabiat değil de gelenektir. Evet, 
bu geleneğin tellerinde geçmişi
miz o parlak sesiyle dile gelse, 
razıyız. Fakat atalarımızın bü
yüklüğünü seslendiren ‘ana’ tel, 
asırlarca bakılmayıp ihmal edil
mekten, ya büsbütün sağır ol
muş, ya öyle paslanmış ki hangi 
perdeye vursan, çıkan ses yanlış. 
Bu tel ki Yıldırım'ın şanlı destan
larını onlar çocukken başuçların- 
da besteleyip, atalarımızı zafer 
havasına doyurmadan uyutmaz- 
dı. Bugünse torunları ninnilerle 
uyuşturuyor! Yarın eşikten haya
ta atlamak isteseler, beşikte 
duyduğu sesler gelir, bu yavrula
rın ufukları üstünde koyu bir se
rap dokur, ki onu yırtıp çıkma 
umudu nerdeyse yoktur!"

Bu görüşler, Akif'in sanat an
layışının genel çerçevesini oluş
turur bir bakıma. Safahat'ta orta
ya konan ana düşüncelerle uyuş
maktadır. "Kendimiz kalarak nasıl 
modernleşebiliriz?" gibi çetin bir 
soruya cevap arayışları sonucun
da varılan görüşlerdir bunlar. 
Geçmişimizin, parlak sesiyle ge
leneğin tellerinde dile gelmesi... 
Yıldırım'ın şanlı destanlarının 
bestelenerek yeni nesilleri zafer
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lere doyurmadan uyutmaması... 
Hem köke, hem uçuracak kanat
lara sahip olmak... Ve uyuşturan 
değil, uyandıran yeni şeyler söy
lemek... Budur artık Akif'in musi
kîden beklediği.

Bu noktalara varmasında ka
rakterinin yan ısıra, genel sanat 
çizgisi kadar şahsiyetine ve sa
natına büyük saygı ve hayranlık 
duyduğu Şerif Muhiddin Tar- 
gan’ın da etkisi vardır. Bu görüş, 
Şerif Muhiddin’in Musikîsiyle ve 
konuda söyledikleriy le örtüş- 
mektedir. Onun Amerika konseri
ni bir hikâye kurgusu içinde an
lattığı "Sanatkâr" manzumesin
de; mektup olarak gönderdiği 
“ Şarkın Yegane Dahi-i Sanatına" 
manzumesinde de benzer görüş
ler vardır.

Bu şiirlerde, Akif'in musikîyi 
medeniyet bağlamında ele aldığı 
görülmektedir. Esasında dinledi
ği seslerde Nef'î'nin kasidelerin
deki sesi bulması, onlarda Sultan 
Süleyman devrini, Sinan’ı görme
si de bu medeniyet-musikî bağı 
ile ilgilidir. Andığımız ikinci man
zumede de Akif, "biçare Şark"ı, 
diğer şiirlerinden aşina olduğu
muz viran, ümitsiz bir tablo ha
linde tasv ir eder, “ Büyük 
Cedd’’in yaptıklarını hatırlatır ve 
uzaklarda olduğu için "y itik  dahi" 
olarak gördüğü Şerif Muhiddin'i 
sanatıyla Şark’ı uyandırmaya ça
ğırır. Çünkü göklerin her yerinde 
derin bir ümitsizliğin ruhu inle
mektedir. Bu viran kubbenin ses 
verebilmesi için yüksek bir çığlık 
gerekmektedir. Akif bunun için, 
"Gel ey sanatın Davud'u, kıyamet 
sûrundan bir ses ver!" diye hay
kırır.

Akif'in Mısır'da yaşarken mu
sikî hakkında biraz daha derin 
düşünme fırsatı bulduğunu ve bu 
husustaki görüşlerinde bazı de
ğişmeler, kimilerine göre geliş

meler olduğuna işaret ettik. Baş
langıçta "sanatta bid’ata kızan", 
Hafız Kemal'i Mevlid'e bir şeyler 
karıştırmadan okuduğu için tak
dir eden Akif, artık "Doğu Batı 
musikîlerini mezcederek yeni bir 
şeyler çıkarabilmekken söz e t
mekte, bunu başarabilecek bir 
dahi olan şerif Muhiddin'den ya
rarlanamadıkları için Mısırlılara 
kızmaktadır.

Ölümünden kısa bir zaman 
önce Prenses Emine Abbas Ha- 
lim'e yazdığı bir mektupta da bu 
zevk, görüş değişikliğine temas 
eder. Der ki: "Bendeniz son za
manlarda hanende musikîsinden 
âdeta iğrenir oldum. Hissiyatı gû- 
nagûn-i beşerin en müphem, lâ
kin en zengin, hatta en payansız 
b ir lisan-ı beyanı olan musikîyi 
‘güfte ’ namını verdikleri behimî 
yavelerle takyide kalkışmak, şu 
seslerden, şu nağmelerden m ut
laka şu yolda mütehassis olacak
sınız, demek bendenizi çok sinir
lendiriyor. "

Ancak Akif, dinî musikîyi bu
nun dışında tutuyor. "Tabiî ilahi
yat bahsimizden hariç. Bunlar
dan vaktiyle duyduğum zevki, 
vecdi şimdi de duyuyorum." der.

Mısır'da dinlediği plaklar da 
onun bu görüşleri doğrultusun
dadır. Onlara bakarak da Akif'in 
son senelerinde sözlü musikîden 
ziyade enstrümantal musikîden 
ve dinî musikîden haz aldığı söy
lenebilir: Eşref Edip, onun son yıl
larda dinlediği plaklar hakkında 
şunları söyler: "Yemekten sonra 
biraz gramofon ağalardı. Çok 
plakları yoktu. Fakat mevcutların 
hususi k ıym etle ri vardı. Şerif 
Muhiddin'i çok sevdiği için evvela 
onun plaklarını dinlerdi. (...) Son
ra Tanburî Cemil Bey'in plakları 
gelirdi. Bunlar onu mest ederdi. 
Cemil Bey'in en güzel taksimleri, 
saz semaileri. (...) Sonra Hafız

Kemal’in Mevlid plakları ona ru 
hani b ir zevk verirdi."

Mithat Cemal, hayatının son 
iki üç senesinde Akif'in, alafran
ga musikînin alaturka musikîden 
daha üstün olduğunu gördüğünü 
savunur ve ses musikîsinden zi
yade alet musikîsini sevmesini 
onun "musikîdeki tekâmülü" ola
rak görür. Akif'in musikîdeki bu 
tavrını Batı'nın üstünlüğüne in
dirgemenin doğru olmadığı kana
atindeyim. Şerif Muhiddin, "Söz
süz musikîden zevk alabilmek 
için ruhî bakımdan belli bir sevi
yenin üstünde olmak lazımdır." 
der. Hangi vadide olursa olsun, 
bu ruh yüceliğine erişen kişi bir 
tekâmülü yaşar.

Sonuç olarak, Akif'in musikî
ye bakışını hayat tecrübelerin
den, halk adamlığından, inancın
dan, ruhî ve fikrî derinliğinden, 
medeniyet tasavvurundan, Do- 
ğu'ya ve Batı'ya bakışından so
yutlayarak düşünmemek gerekti
ği kanaatindeyim. Onun musikîy
le alakası, musikî hakkındaki gö
rüşleri, yaşadıklarıyla, Safa- 
hat’ında yaptıklarıyla ve söyle
dikleriyle örtüşmektedir. Deği
şen hayat şartlarının, yaşadığı 
çevrelerin ve tabiî ki edindiği bik
rimin tesiriyle Akif'in Musikî zev
kinde bir değişme olduğu muhak
kaktır. Bu değişim aslında zevkin 
rafine hale gelmesinden başka 
bir şey değildir. Tecrübeyle incel
miş bir zevk söz konusudur. Yok
sa onun genel bakışında köklü bir 
değişiklik görmek doğru değildir. 
1915'te "Berlin Hatıralari'nda bu 
hususta söyledikleriyle, bundan 
21 yıl sonra bir mektupta söyle
dikleri aslında birbirini tamamla
maktadır. Bütün olarak bakıldı
ğında, Akif'in  hayatıyla sanatı 
arasındaki tu ta rlılığ ı musikîye 
bakışında da görmek mümkün
dür. m
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Röportaj

1966' da İs lâh iye 'de  doğdu.

İlk ve o rta  öğren im in i İskenderun'da 

tam am ladı.

Yüksek öğren im in i Anadolu Ü nive rs ites i 

İk tisa t Fakü ltes i'nde  tam am ladı.

1999 yılında ‘K uş larla  U yanm ak' is im li 

çocuk ş iir le r i k itabı Güneysu Yayın ları 

arasından çıktı. Arkadaşım , Gonca, Ebe 

Sobe, Elma Şekeri, vb. çocuk derg ile rinde  

şiir, masal ve denem eleri yayınlandı. K ırk 

Yağm ur Damlası ş iir le r i Arkadaşım  d e r

gisinde yayınlandı.

Aynı dergide düzenli yazm aya devam eden 

yazar halen Adana'da yaşıyor.

Eserleri:

Kırk Yağm ur Damlası, Salıncak Yayın ları, 

2 0 0 6

MUSTAFA ÖKKEŞ EVREN İLE 

“ÇOCUK EDEBİYAT! 
ÜZERİNE

Konuşan: Mustafa Aldı

Mustafa Ökkeş Evren Çocuk edebiyatının yeni ka
lemlerinden biri... Haftalık Arkadaşım dergisinde 
yazdığı kırk hadis şiirleri Kırk Yağmur Damlası 
adıyla Salıncak Yayınları'nca kitaplaştırıldı. M.Ö Ev
ren edebiyata çocuk edebiyatımızın usta kalemle
rinden Bestami Yazgan’ın çıkardığı Güneysu dergi
sinde başladı. Gonca, M iiii Eğitim, Ebe Sobe gibi 
dergilerde çocuklara yönelik çalışmalarını yayınla
dı. Ayrıca çocuk edebiyatında dinin yerini işlediği 
bir yazısı Hece dergisinde yayınlandı. Yazmanın 
öğretilip öğretilemeyeceği üzerine olan tartışmala
rı bir yana bırakarak M. Ö.Evren ile çocuk edebiya
tı, çocuklara yazmak üzerine soru(n)larla bu alana 
katkı yapmayı amaçlayan bir söyleşi gerçekleştir
dik. Ülkemizde Müslüman geleneğin önemli bir bo
yutunu oluşturan kırk hadis kültürüne ilişkin çocuk
lara yönelik sınırlı sayıda eser olduğu göz önünde 
bulundurulursa Mustafa Ökkeş Evren'in kitabının 
önemli olduğu görülecektir. Özellikle çocuklara bir 
gündelik davranış pratiği kazandırmak bakımından 
bu kültürün sahih birikimle irtibatlandırılması ge
rekmektedir. Kırk Yağmur Damlası'ndaki metinle
rin muhatabı öncelikle çocuklar olduğu için şiirler, 
alabildiğince yalın bir dille, usulünce ele alınmış bu 
yüzden kitabın paylaşımını kolaylaştırmıştır.

Öncelikle kitabınız hayırlı olsun. Kitabınızdan 
başlayarak evlek evlek ilerletelim diyorum. Kırk
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Yağmur Damlası'nın hikâyesin
den söz etmek istediğinizde akılı
nıza neler geliyor?

Teşekkür ederim. İnşallah ha
yırlı olur. Kırk Yağmur Damla- 
s/'nın hikâyesi dört yıl önce kısa
cık bir şiirle başladı diyebilirim. 
Şiir, herkes tarafından bilinen 
‘Cennet annelerin ayakları altın
dadır' hadisinden ilham alınarak 
söylenmiş ve yazılmıştı. O za
manlar bu hadis bir vesile ile ye
niden gündemimize geldiğinde 
çocukça bir söyleyişle ‘Anneci
ğim uzat ayaklarını cenneti öpe
ceğim' demiş ve bunu çevremde
ki dostlarım la paylaşmıştım. 
Dostlar, bu dizenin oldukça çar
pıcı ve içten söylendiğini ifade 
ederek iltifa t e ttiler bize. Marifet 
iltifa ta  tabiidir derler ya, bu ilt i
fa t sanki marifetim izi biraz daha 
artırdı. Daha önce yazdığım şiir
lere tekrar göz attığımda birço
ğunun bir hadis veya ayete karşı
lık geldiğini gördüm. Böyle olma
sı da zaten normal bir şeydi. İn
san neyle beslenirse onunla geli
şir. Sonra bunu bir proje olarak 
düşündüm. Kırk hadis ve kırk şiir 
olarak kafamda tasarladım. Bu 
projemi ilkin o dönem ‘Arkada
şım' dergisi editörü Yusuf Çağlar 
beyle paylaştım. İsmini de ilk kez 
ona söyledim. ‘Kırk Yağmur 
Damlası' sağ olsun Yusuf Bey 
kırk hadisli şiirlerin hemen hepsi
ni dergide yayınladı. Sonra Nu
rettin  Durman bey'in vesilesi ile 
‘Salıncak Yayınları' bu dosyaya 
sahip çıktı ve kitap olarak yayın
lanmasını sağladı. Emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum.

Çocuklar için kaleme alınan kırk 
hadis odaklı çalışmalar içinde Kırk 
Yağmur Damlasf nın yeri nedir?

Kitabı şair bir dosta imzalayıp 
verdiğimde kulağıma fısıldaya
rak; 'Sen ne büyük bir iş yaptığı

nın farkında mısın?’ diyerek te
veccüh etmişti. İlgisine teşekkür 
ettim  ve kendisine şu cevabı ver
dim. ' Ne büyük bir iş yaptığımı 
bilmiyorum ama iyi bir iş yaptığı
mın farkındayım' Açıkçası bu ki
tabın diğer çalışmalar arasındaki 
yerini benim söylemem ne kadar 
doğru olur bilmiyorum ama illaki 
bir şeyler söylemem gerekiyorsa 
bu kitap Türk edebiyatındaki kırk 
hadis geleneğine de uyarak, ço
cuk edebiyatına bırakmak istedi
ğim bir mirastı. İstedim ki çocuk
lar şiir okurken hadis de okusun
lar. Peygamberimizin sözlerin
den haberdar olsunlar. Hadisleri 
şiir okurken yorumlayabilsinler. 
Tabiî ki bu çalışmamızın yerini ki
tabı okuyan çocuklar en iyi şekil
de belirleyecektir.

Çocuklar için hikâyeler de ka
leme alıyorsunuz. Naribik adını 
taşıyan çalışmanız kitaplaşmak 
üzere. Hikâye ile öykü ayrımı 
edebiyat dünyasında çokça ko
nuşulur. Hikâye, Doğu'ya sözlü 
geleneğe ait olarak görülürken,

öykü yazı disiplinini içermesi ba
kımından Batı'ya özgü olarak gö
rülür. Hem anlatan hem gösteren 
metinlerden oluşan Nariblk'in 
karşılığı nedir?

Bahsettiğiniz gibi edebiyat 
dünyasında çok da keskin ve ke
sin çizgiler olmasa da hikâye-öy- 
kü ayrımı üzerinde durulur. Niye 
durulur, nasıl durulur bunlar ayrı 
bir konu. Naribik'teki metinlere 
gelince, gerek anlatım gerekse 
üslûp olarak tek bir tarzdan oluş
muyor. Yani kitaptaki metinler 
hem masal hem hikâye hem de 
öykülerden oluşan bir kitap. Bir 
varmış bir yokmuş' la başlayıp 
devi, cini olmayan masallar da 
var. Tabi kimine göre masal ya
zılmaz söylenir. Aslında sadece 
hikâye-öykü olarak bir kitap olu
şabilirdi. Ancak istedim ki çocuk
lar hikâye-öykü ve masal tadını 
bu kitapta bulabilsinler.

Çocukluğunuzla yazmak ara
sındaki ilişkiyi konuşalım biraz 
da... Çocuklar için yazmak, bunun 
cevabı nedir sizde?
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Yukarıda size anlatmak iste
yip de anlatamadığım şeylerin 
birçoğunu şiirle, öyküyle yazdım 
aslında. Yazmaya da devam edi
yorum. Çocukluk bitmez tüken
mez bir hazinedir. Yeter kİ bu hâ
zineyi çıkarmaya çalışalım. Göre
ceksiniz ne mücevherler çıkacak
tır gün ışığına. Çocuklar için yaz
mak, çocuğu yazmak bir milletin 
geçmişi ve geleceği için önemli
dir. Kültürü ve sanatı için önemli
dir. Bakın antolojilere Recaizade 
Mahmut Ekrem'den, Asaf Halet 
Çelebi'ye, Nazım Hikmet'ten, Ne
cip Fazıl'a, Mehmet Akif'ten Se
zai Karakoç'a Cahit zarifoğ- 
lu'ndan Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya 
kadar Türk edebiyatının yaşayan 
ve eserleriyle yaşayan nice kale
mi çocuğu yazmış, çocuklar için 
yazmışlardır. Zaten çocuklar için 
yazmak önemli olduğu için müs
takil bir çocuk edebiyatı doğmuş 
ve gelişmektedir.

Çocuklar için yazmak... Bu
nun bendeki cevabı özetle bir 
‘çocuk medeniyeti' oluşturmak, 
oluşmasına katkı sağlamak için
dir diyebilirim.

Çocukluğunuzda sizi en çok 
etkileyen kitap ya da kitaplar 
hangileridir.

Şunu itira f etmem gerekir ki 
günümüz çocukları kitap okuma 
konusunda oldukça şanslı. Oku
ma serüvenlerine yön veren yüz
lerce kitap var. Oysa bizim zama
nımızda okuyacak bu kadar kitap 
yoktu. Olanlara da ulaşmak kendi 
adıma mümkün olmadı. Kema- 
lettin Tuğcu'nun kitaplarıyla or
taokul sıralarında tanıştık. İmam 
hatip orta birde ilk okuduğum ve 
unutmadığım kitap Kelile ve Dim- 
ne idi. İlkokul ve ortaokul döne
minde elimizden düşürmediğimiz 
kitap(larsa) Texsas, Tommiks, 
Zogor, Kızılmaske ve diğerleri

idi. Belki de çocukluğumda oku
ma fırsatı bulamadığım kitapların 
acısını çocuk edebiyatına yönele
rek telafi etmeye çalışıyorum.

Çocuk edebiyatında dini du
yarlılık söz konusu olduğunda ne
ler söylenebilir?

"  Çocuk edebiyatında bilinçli 
veya bilinçsiz b ir şekilde çocuk 
ve Allah teması işlenmiştir. Ço
cuk ve Allah, Çocuk edebiyatın
daki dini temayülün en kuvvetli 
en önemli basamağıdır." diyor
sunuz. Niçin böyledir.

Bunun fıtra t gereği böyle ol
duğunu düşünüyorum, çünkü A l
lah vardır ve o bütün kâinatı ku
şatmıştır. Allah insanı en güzel 
surette yaratmıştır. Kendinden 
bir şeyler katmıştır. Biz Allahtan 
uzaklaşabiliriz ama o bize şahda- 
marımızdan daha yakın. Şairlerin 
daha doğrusu sanatçılar ve ço
cukların her zaman Allaha daha 
yakın olduklarını düşünüyorum.

Türkçe çocuk edebiyatında 
dini bakış açısının belirginlik ka
zanması açısından neler yapmak 
gerekir, yani hem teorik  hem 
pratik açısından sormak istiyo
rum?

Din, hayatı kuşatan bir olgu
dur, bundan kaçmamız mümkün 
değil. Kuşları, çiçekleri, ayı, yıldı
zı, dağları, anneyi yazın işte bun
ların tamamı yüce yaratıcın var 
e ttiğ i şeylerdir. Doğayı yaratan 
odur. Şekil nizam veren odur. 
Terbiye eden odur. Hal böyle 
olunca yaptığımız edebiyatın sa
natın ve dahi tüm işlerin bir te 
mele dayanması gerekmiyor mu? 
Evet, bir temele dayanması gere
kiyor. Yani ‘Kırk Yağmur Damla- 
s/'ndaki hadisleri çıkardığınızda o 
ş iirler dayanaksız ve temelsiz 
değil kİ. Bir şeylere işaret ediyor 
çocuk diliyle. Bu işin teoriğiyse,

bunu yaşamak bu işin pratiğidir. 
Mesela yağmur yağarken çocuk
larımı çağırır onlarla beraber 
yağmuru seyrederiz. Bir bulut 
kümesi gördüğümüzde hayran
lıkla ona bakarız. Çünkü yağan 
bir yağmur şiiri var ve gökyüzün
de, asılı duran bir bulut resmi. 
Bunu çocuklara yaşatmamız ge
rekir. Sadece çocuk edebiyatı 
yapmak değil ki amacımız. Haya
ta tekabül etmeyen sanat sanat 
mıdır, edebiyat edebiyat mıdır?

Çocuklar için yazmayı dene
me sürecinde olmazsa olmaz di
ye düşündüğünüz ilk üç unsur 
nedir?

Çocukları aptal yerine koyan, 
onları küçümseyen, onlara bilgiç
lik taslayan metinler hep canımı 
sıkmıştır. Eminim çocuklar da 
pek hoşlanmıyorlardır bu tü r me
tinlerden. Çocuklar için yazmaya 
başladığımdan bu yana hep onla
rın d ilini kullanmaya çalıştım. 
Fazla teferruata girmeden, sözü 
dolandırmadan, eğip bükmeden, 
içten ve yalın bir söyleyişle bir 
çırpıda söylemeye ve yazmaya 
çalıştım. Bu nedenle gerek şiirle
rim, gerekse öykü ve denemele
rim kısa metinlerden oluşur. Az 
sözle çok şey anlatma kaygısını 
her zaman taşımışımdır.

Çocuklar, Mustafa Ökkeş Ev
ren adını başka eserlerde de ka
nıksayacaklar mı?

İnşallah. Bu kitap bizim için 
bir başlangıç diyebilirim. Ardın
dan Naribik isimli hikâye Salın
cak Yayınlarından çıkmak üzere. 
Bir şiir ve bir deneme kitabı ya
yınlanmaya hazır durumda. Ayrı
ca birkaç proje dosyanın da çalış
maları devam etmektedir.

Söyleşi için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
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Mehmet Kar
Ahmet Oktay'ın Sözünü 

Tutan Hece

Türkçe edebiyat dünyasında 
cepheleşmenin eski havasında 
ve kıvamında yürümediği bir 
gerçek. Bunun en somut örne
ğini Merdiven Şiir ve Hece der
gisi oluşturuyor. Yeni İslami 
kimlikli dergiler eleştiri oklarını 
yakmış dürümdalar. Buna kar
şın Varlık, Edebiyat ve Eleştiri, 
Türk Edebiyatı aynı cepheleş
meyi üstü örtülü bir şekilde 
sürdürmekteler. Bu cepheleş
menin cepleşme ile ilgisi var mı 
acaba?

Hece dergisinin 100. sayısı 
için, Ahmet Oktay’ın bir önerisi 
vardı: Hece Türkçe edebiyat bi
rik im ini kucaklamak gibi bir 
ödevle yola koyulduysa Nazım 
Hikmet için özel bir sayı yap
malıdır. Bu önerinin gerçekleş
tiğini gördük. Hece dergisi, Na
zım Hikmet özel sayısı ile oku
yucusunun karşısına çıktı.

Dirilişe Nokta Koyma

Türkiye'de düşünce ve düşünce 
adamlarına karşı tutumdan, 
herkesin rahatsız olduğunu ve 
eleştirdiğini biliyoruz. Düşünce 
adamlarımızın, yazarlarımızın 
hak ettikleri değeri görmeleri 
gerektiğini söyleyip duruyoruz. 
Fakat her nasılsa, bazen bak
mak ve görmek fillerini b irbiri

ne karıştırabiliyoruz. Devasa 
bir şeyi görmezden gelerek ka
famızı kuma gömebiliyoruz.

Diriliş fikri mimarı üstad Se
zai Karakoç'un, Kültür Bakanlı
ğı 2006 yılı kültür ödülü alma
sının Nokta dergisinin 11. sayı
sında bir kayıp ilanı kadar yer 
ayırmasını nasıl yorumlarsınız 
b ilm iy o ru z .
Fakat 20. 
yüzyılda ü l
kemizin ye
tiş tird iğ i en
der şahsiyet
lerden biri 
olan ve bir 
düşünce akı
mının kuru
cusu olan Sayın Karakoç'a, 
Nokta dergisinin bu kadar yer 
ayırmasını 'nokta' koymak ola
rak yorumlayabiliriz.

Ey Yazar! 
Nerede Benim Romanım

Nilüfer Kuyaş 'Başka Hayatlar' 
da; "Henüz bilmiyorsanız söy
leyeyim, günümüz insanı için 
romanı yazılmış olmak, her 
şeyden önemlidir. Şarkısı ya
zılmış olmaktan da önemlidir 
çünkü var olduğuna dair başka 
bir belirti bulmak zordur. Ha
yatta ne iz bıraktığı meçhul
dür" diyor. Şimdi, Postmodern 
darbe üzerinden on koca yıl 
geçmiş ama henüz başörtüsü 
odaklı bir roman yazılmamış. 
Bütün yazarlara seslenerek, 
nerede bizim romanımız? Ne
rede bizim umutlarımız? Ara
yışlarımız, aşağılanmalarımız, 
ölümlerimiz, hayatla hesaplaş
malarımız, çırpınışlarımız?

Edebiyatı yoksul olan baş
kaldırıların toplumsal hafızası 
da zayıf olur.

Yaprak Dökümü'ne Fazladan 
Bir Kol Dikmek Gerekli mi?

1930'lu yılların çözülen aile ya
pısını başarılı bir biçimde orta
ya koyan eserlerden biri de Re
şat Nuri Güntekin'in Yaprak 
Dökümü adlı eseridir. Bu eserin 
televizyona uyarlanmış halini 
siyah-beyaz televizyon yılların
da TRT'de izlemiştim. Bugün
lerde de yeni bir uyarlaması ya- 
yınlanıyormuş. Batıda klasik 
romana devam yazmanın bula
şıcı bir hastalık gibi yaygınlaş
tığı yıllarda bu yazma biçimine 
tepki koyan eleştirmenler 'sağ
lıklı bir insana fazladan bir kol 
dikmek' diye tepkilerini dile ge
tiriyorlardı.

2000 ’li yılların çözülen aile
sini işleyen bir eser hatırlıyor 
musunuz?

Hayallerimiz Yok, 
Dizilerimiz Var

Nurdan Gürbilek, seksenli yıllar 
kültürel iklimini 'v itrin ' kelime
siyle sembolize ederek 'V itrin 
de Yaşamak' adlı harika eseri 
ortaya koymuştu. Ekranın hem 
büyüdüğü yani hayatın anlamı
na ket vurduğu hem de parça
landığı yani ikinci, üçüncü te le
vizyonların arttığı bir zaman di
liminde herkesleşmenin yolu 
televizyon dizileri, Amerikan 
filmleri ve şiddet olarak tavsiye 
ediliyor. Buradaki rol modelleri 
ya seri katil olmak, ya mafya 
olmak ya da en iyi ihtimalle fu t
bolcu olmak olarak gündeme 
geliyor. İşte bu çağın hayatını 
analiz edecek samimi içten me
tinlere ihtiyacımız var. Bunu 
yapacak isimler yok değil fakat 
onların da işi yarıda bırakmala
rından endişe ediyoruz! °

sezal karakoç

RUHUN
DİRİLİŞİ

diri! te yayın lan
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Gezi /  İzlenim

İNGİLTERE’DEN ESİNTİLER

Hikmet Demir

i  ngiltere'de en sık duyacağı
nız kelimelerden b iris i de

* "heritage" yani miras keli
mesidir. Tabii ki İngiltere’nin ta ri
hi boyutuyla ilgileniyorsanız. Bu 
isimde bir dergi de bulunmakta
dır. “ English heritage" şeklinde 
ifadeye konulan ve biraz da İngi- 
lizlerin farklılığını gösteren bir
çok şeyi gündelik hayatın içinde 
görmek mümkündür. Bu ifade 
her ne kadar bir tarihiliğe vurgu 
yapsa da, daha çok İngilizlerin 
kendine özgülüğünün altını çizi- 
yormuş gibi geldi bana. Avrupa 
Birliği üyesi olmasına rağmen ha
la Pound'u kullanıyor; İngilizler 
bir krallık olarak kendi kendine 
yeterlilik ve kendine özgülüğe 
önem veriyorlar. Krallık, anlaya
bildiğim kadarıyla İngiltere 'de 
sembolik değil.

Londra'nın kendine özgü iki 
katlı otobüsleri (gerçi şimdi satıl
mış), telefon kulübeleri, taksileri, 
posta kutuları bugün belki bu 
kendine özgülüğün çeşitli hediye 
dükkânlarında paraya tahvil edi
lebildiği şeyler. Zira hediye dük
kânları çeşitli boyutlarda bunlar
la dolu. Buckhingam Palace'ın

önünde nöbet bekleyen askerler, 
daha ileride kırmızı renk kıyafet
leri ile yaya ve atlı sembolik nö
betçiler, İngiltere'nin bir başka 
kendine özgülükleri. Buna belki 
İskoçların şapkalı ve etekli erkek 
kıyafetlerini eklemek de müm
kün. Tabii aslında madde madde 
birçok şeyi sıralayabiliriz. Ancak 
belirtmek istediğim şey, bu mira
sa topyekün sahip çıkıldığıdır. 
Görüşler, ideolojiler ve düşünce
ler ne olursa olsun, bu mirasa ve 
tarihe rağmen yeni bir gelecek 
inşa etme tutumuna konuştuğum 
insanlarda rastlamadım.

Tüm bunları gözlemlerken as
lında, Türkiye'nin OsmanlI gibi

koca bir mirasının, ideolojik fark
lılıklar arasında değerlendirile
mediğini düşünüyorum. Osman
lI'yı sadece olumsuz anlam yük
lenen birkaç kelime etrafında ta 
nımlama çabalarının, Türkiye’nin 
enerjisini nasıl da israf ettiğini 
söylemem gerekiyor. Çalışma ya
parken buradaki kütüphanelerin 
veri tabanlarında abone olunan 
dergilerdeki makalelere ulaşma 
şansım oldu. Bu arada konumla 
ilgili bazı Türk akademisyenleri
nin yazdıkları makalelerde de ay
nı nakaratın tekrar edildiğini gör
düm. Mirasını geçiştirilmesi ge
reken ayıp olarak değerlendiren
lerin, geleceğe sağlıklı inşa ede
ceklerine nasıl inanacağız? Ön
celikle bu ülkenin entelektüelleri
nin tarihi ile barışması gerekiyor. 
Maalesef bu ülkenin bir kısım ay
dınları ta rih i ile problemli. Bu 
yüzden olsa gerek, hiçbir şey do
ğal seyrinde değil; dışarıdan dik- 
te ler ve müdahalelerle devam 
ediyor. Tabii ki burada kastetti
ğim şey; tarih in paraya tahvil 
edilmesi değildir. Ama düşünün 
ki, OsmanlI'yı paranteze aldığı
nızda, ortaya koca bir vakum çı
kıyor. En önemlisi arkanız des
tekten yoksun kalıyor. Yani ken
dinizi nereye dayayıp, geleceğe 
doğru bakacaksınız? Çoğu za
man OsmanlI’yı atlayarak kendini 
yaslama girişim leri yapılmış ama 
tutm am ıştır. Şunu anlamamız 
gerekiyor; İslam Türkiye'nin asli 
gerçeğidir, arızi bir olgu değildir.

“ York" ve "New York"
Daha önce “ New"den önce 

York” alt başlığıyla bir yazı yaz
mıştım. Orada York ile New York 
arasında kurmaya çalıştığım ilişki, 
sadece kelime üzerindeydi. Fakat 
İngiltere tarihi ile ilgili kitap okur-
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ken, İngiltere'nin York şehri ile 
Amerika’nın başkenti olan "New 
York" arasındaki ilişkinin tarihi 
bir olaya dayandığını öğrendim. 
Bildiğimiz gibi coğrafi keşiflerle 
birlikte Portekiz, İspanya, Hollan
da ve İngiltere gibi ülkeler dünya
nın muhtelif yerlerine koloniler 
gönderdiler. İngiltere'den önce 
HollandalIlar Amerika kıtasına 
çıktılar ve yerleştikleri bugünkü 
New York şehrinin ismini "New 
Amsterdam" olarak koydular. 
1660 yılından sonra, New Ams- 
terdam'daki Hollanda kolonileri 
İngilizler tarafından ele geçirildi 
ve ismi, Kral II. Charles’ın karde
şinin o sıralar York dükü olması 
sebebiyle, onun anısına "New 
York" olarak değiştirildi. (Bkz. E. 
Devies, The Changing World, s. 
213)

York, gerçekten İngiltere'nin 
önemli tarihi ve tu ris tik  şehirle
rinden birisidir. Bu sebeple yılın 
her ayında yerli ve yabancı tu 
ristlerin ziyaret ettiği bir me
kandır. İngiltere'de bulunan iki 
arcbishoptan biri York'da bulu
nan UgandalI bir din adamı. Bu 
bağlamda ikinci önemli şehir. Di
ğer arcbishop Cantenbury'da. 
York'un en önemli binası haliyle 
bu durumda York Minster kated
rali. Birkaç kere gezmek ve âyin
leri seyretmek üzere bu katedra
le gittim. İkonların ve figürlerin 
binanın içinde ve dışında bolca 
bulunduğu bu yapı da turistlerin 
ziyaretine uğramaktadır. Din 
adamlarının klasik kıyafetleri ile 
yönettikleri âyinler oldukça renk
li. Bu kıyafetlerin aynı zamanda 
aralarındaki hiyerarşiyi yansıttı
ğını söyleyebilirim.

Geleneksel tarza uygun ola
rak York Minster, şehrin tam or
tasında yer alıyor ve şehrin ana 
caddeleri York Minster'ın önünde 
buluşuyor. Ondan başka şehrin

içerisinde başka kiliseler de var. 
Pazar günü olduğu kadar, diğer 
günlerde de âyinler düzenleni
yor. Ayrıca York Minster'ın bir 
kütüphanesi var. Kütüphane eski 
kitaplar kadar, yeni kitapları da 
ihtiva ediyor ve bilhassa Hıristi
yan teolojisi üzerine araştırma 
yapacaklar için önemli bir kaynak 
olduğunu düşünüyorum.

Şehrin içi çağdaş binalar ka
dar, eski binalar ve dar sokakları 
ihtiva etmesiyle de farklı geldi 
bana. Kutu gibi evlerden başka, 
küçük dükkanlara girerken, ma
sallardaki evlere giriyormuşsu- 
nuz hissi veriyor. Fakat tarihi do
ku buralarda gizli. Dubleks tipi 
müstakil evlerden oluşan 
York'da apartman bulmak zor. 
Bu bağlamda göz alabildiğine 
tuğladan yapılmış binalar ve ye
şillik görür. Şehrin ana meydan

larından olan Parliament Street, 
özellikle hafta sonlarında farklı 
atraksiyon ve küçük fuarlara ev 
sahipliği yapar.

Tüm bu manzara içinde Orta
çağ günlerini hayal edip bir an 
için kendinizi orada yaşıyormuş 
gibi düşünebilmek sizin yetene
ğinize kalmış. Ben bunu, din 
adamlarının kıyafe tleri, küçük 
dükkanlar ve dar sokaklar içinde 
dolaşırken yapmaya çalıştım. Fa
kat yine de belirteyim ki, bunu 
gözünüzü kapamadan yapacağı
nız bir başka şehir var: Edin
burgh. St. Giles' Katedralinin 
önünden Edinburgh Castle'a doğ
ru çıkarken etrafınıza bakmanız 
yeter. Hemen kendinizi Ortaçağ 
Avrupasının ortasında bulursu
nuz. Hele Castle'ı gezdikten son
ra tekrar bakarsanız, bu hissi da
ha da kuvvetli şekilde yaşarsınız.»
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Yansımalar

KÖPRÜ

Ertuğrul Bayramoğlu

Senden bana bir çit yapmanı 
-2,5 metrelik bir ç it yapmanı is ti
yorum- ki onun yerini bir daha 
görmek zorunda kalmayayım. Ne 
yaparsan yap, şunu hallet."

Marangoz "Sanırım durumu 
anladım. Bana çivilerin ve çukur 
açıcının yerini göster ki beğene
bileceğin bir iş çıkarayım" demiş. 
Büyük kardeşin öteberi almak 
için kasabaya gitmesi gerekiyor
muş; bu yüzden marangozun 
malzemelerini hazırlamasına 
yardım e ttik ten  sonra akşam 
dönmek üzere ayrılmış.

Marangoz bütün gün boyunca 
ölçerek, keserek, çivileyerek sıkı 
bir şekilde çalışmış. Güneşin bat
masına yakın çiftç i geri döndü
ğünde marangoz da işini ancak 
bitirebilmiş. Çiftçinin gözleri fal- 
taşı gibi açılıp ağzı açık kalmış: 
ortada çit falan yokmuş! Derenin 
bir yakasından öbür yakasına 
uzanan bir köprü varmış! Korku
lukları ve diğer ayrıntılarıyla tam 
usta işi bir köprü ve köprüye 
doğru, kollarını iki yanına açmış 
bir halde ilerleyen komşusu, ya
ni, küçük kardeşi varmış.

“ Onca yaptığıma ve söyledi
ğim sözlere karşın yine de bu 
köprüyü yaparak nasıl iyi bir in
san olduğunu gösterdin" demiş 
kardeşi. İki kardeş köprünün kar
şılıklı iki ucunda duruyorlarmış 
ve daha sonra köprünün ortasın
da kucaklaşmışlar.

Geri döndüklerinde alet çan
tasını sırtlamakta olan marango
zu görmüşler. Dur, bekle! Birkaç 
gün daha kal. Sana vermek iste
diğim bir sürü proje daha var," 
demiş büyük kardeş.

"Kalmak is te rd im ," demiş 
marangoz, "ama daha yapmam 
gereken bir sürü köprü var." □

B ir zamanlar bitişik ç iftlik 
lerde yaşayan iki erkek 
kardeş varmış ve bunlar 

bir gün anlaşmazlığa düşmüş. Bu, 
makinelerden emek gücüne ve 
mala kadar her şeyi hiç aksatma
dan paylaşan yan yana iki çiftliğin 
40 yıldan bu yana ilk ciddi ayrıl
malarıymış. Böylece, o uzun yıllar 
süren işbirliği de parçalanmış.

Önceleri küçük bir yanlış an
lama ile başlayan anlaşmazlık, gi
derek büyük bir uçuruma dönüş
müş ve en sonunda da yerini, 

karşılıklı sarf edilen nahoş 
sözcüklerin ardından, 

haftalar süren ses
sizliğe bırak

mış..

Bir sabah John'un kapısı ça
lınmış. Kapıyı açınca karşısında 
elinde marangoz çantasıyla du
ran bir adam görmüş. "Ben bir
kaç günlük bir iş arıyorum" de
miş adam. "Belki bana verecek 
ufak tefek bazı işleriniz vardır. 
Acaba size yardımcı olabilir mi
yim?"

“ Evet," demiş büyük kardeş. 
"Sana göre bir işim var! Şu dere
nin karşısındaki çiftliğe bir bak. 
Oradaki benim komşum, daha 
doğrusu orada oturan benim er
kek kardeşim. Geçen hafta ara
mızda bir otlak vardı, ama o bul
dozeriyle ırmak bendi yaptı ve 
şimdi aramızda bir dere var. Bu
nu bana acı vermek için yapmış 
olabilir, ama şimdi ben ondan da
ha iyisini yapacağım. Ahırın ya

nında yatan şu kütükleri 
görüyor musun?
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Tarihten

AVRUPA BİRLİĞİ Mi? 
YAPILANMA... MI?

Ömer Naci Yılmaz

Ş ahsiyetini, istikam etin i, 
kıblesini ve değerlerini gü
venini kaybetmiş bir ferde 

ve topluma kimsenin saygı duy
ması ve değer vermesi mümkün 
değildir.

Avrupalılaşma veya Batılılaş
ma adına atılan ilk adım olarak 
Tanzimat Fermanı karşımıza çık
maktadır. Başkalaşmanın ya da 
ötekileşm enin-ötekileştirm enin- 
ilk adımı olarak ortaya çıkmakta
dır Tanzimat Fermanı. Batılıların 
ve Batıcıların bu toprağın insanı
na giydirdikleri "deli gömleği"nin 
adıydı Tanzimat Fermanı.

Tanzimat Fermanıyla ilk golü 
atan batı "Islahat Fermanı"yla 
ikinci golü de atmış oluyordu. İz
zet ve onurunu ayaklar altına 
alan batıcılar Tanzimat Ferma
nıyla hızlarını alamamış olacaklar 
ki; kısa bir süre sonra batılı aşığı 
ile Islahat Fermanı tezgâhıyla bir 
kez daha vuslata varıyorlardı. 
Batı izzet ve onurunu kaybetmiş 
olanları bir şekilde kendisine 
âşık ediyor ve sonrada terk ede
biliyordu. Çünkü kendisine âşık 
olan çoktu, o yüzden de kimseye 
mahkûm değildi.

Islahat Fermanının maddele
rinden bir tanesi ilginçti. "H ıris ti
yan ve Musevileri küçük düşürü
cü sözler ve deyimler kullanılma
yacaktır.”  Papanın Kasım 2006 
sonunda yaptığı ziyareti bu bağ
lamda düşünmek gerekir; zira 
âşıklarının ve kayırıcılarının papa 
karşısındaki özgüvenden yoksun 
tutumlarını hep birlikte gördük.

Batılılaşma hülya ve rüyasıy
la ilgili birçok hikâye dinlemiş ve
ya okumuşsunuzdur. Bir hikâye 
de biz anlatalım. Hikâyemiz, 
Adem Çevik beyefendinin son ki
tabı " II.Abdülhamid'de Yanıları- 
la r" adlı eserinden:

"Don Peretz isimli yazar, üni
versitelerde ders kitabı olarak da 
okutulan "The Middle East To
day” isimli eserinde "Jön Türk

İhtila li" başlığı altında işlediği ko
nunun sonunda Sir Charles Eli- 
ot'un "Turkey in Europe" isimli 
kitabından ibret verici bir hatıra
ya yer vermekte: Sir Charles, bir 
Türk vali ile yaptığı sohbetten şu 
şekilde bahsetmekte:

"B ir defasında, dedi vali; çok 
gençtim ve yaşlı babamla bir at 
gezisinde beraberdik. O zaman
lar aptaldım ve kafam aptal kav
ramlar ve liberal fikirlerle doluy
du. Babama, anayasamızı yenile
memiz, idaremizi sistemli hale 
getirmemiz ve AvrupalIları taklit 
etmemiz gerektiğini söyledim. 
Ve yaşlı babam bir kelime daha 
etmedi. Boğaz'ın kıyısında at 
üstünde ilerliyorduk. Sonunda bir 
Hıristiyan köyüne geldik ve Hıris
tiyan köyünün etrafında bir kaç 
domuz görünüyordu. O zaman 
babam bana dedi ki: 'Oğlum ne 
görüyorsun?' Ben cevapladım: 
'Domuzlar', babacığım. 'Oğlum1 
dedi, ‘Bunların hepsi renk ve bü
yüklük bakımından birbirinin ay
nısı mı, yoksa aralarında fark var 
mı? 'Aralarında fark var, babacı
ğım. Büyük domuzlar var, küçük 
domuzlar var. Beyaz, siyah ve 
benekli domuzlar var.' 'Peki onla
rın hepsi de domuz, değil mi oğ
lum?' 'Hepsi de, babacığım'. 'Oğ
lum' dedi, 'Hıristiyanların duru
mu da domuzlarınki gibi. Büyük 
Hıristiyanlar var, küçük Hıristi- 
yanlar da var. Rus Hıristiyanlar

ve İngiliz Hıristiyanları, Fransız 
Hıristiyanları ve Alman Hıristi- 
yanları var; ancak onların hepsi 
de domuz; ve kim Hıristiyanları 
tak lit etmek istiyorsa, o domuz
larla çamurda debelenmek is ti
yordur.' O zamanlar çok gençtim 
ve kafam saçmalıklarla dopdo- 
luydu. Dolayısıyla babamın bir 
aptal olduğunu düşünmüştüm. 
Fakat şimdi kendi sakalım ağarı
yor ve Allah hakkı için, yaşlı cen
tilmenin haklı olduğu kanaatinde
yim!"

Hikâyemiz bu. Gelelim giriş
teki ilk cümlemize: Cümlemiz, 
değerli dostumuz; Prof. Dr. İbra
him Sarmış beyefendiye aittir. 
Son sözümüz olarak değerli ho
camızın sözünü tekrar edelim: 
"Şahsiyetini, istikametini, kıble
sini ve değerlerine güvenini kay
betmiş bir ferde ve topluma kim
senin saygı duyması ve değer 
vermesi mümkün değildir. Bunlar 
sürekli bir yapılanma ve yaltak
lanma içerisinde olurlar, tüm ya
şamları zillet ve rezilliktir. □
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Eleştiri

BEYNELMİLEL
koîm(muz) ile alakasız bir film repliği

Abbas Apaydın

Ağlamak, gülm enin kardeşid ir; 
Ağlam ayı b ilm eyen gü lm eyi de bilemez.

K endi iç piyasa endüstri
sinde Hollywood'a dire- 
nebilen tek ülke Türkiye. 

Hollywood filmlerinin hala hay
ranlıkla ve büyük bir beğeniyle 
izlendiği tek ülke de Türkiye. 
Geçmişinin her saniyesi 3 saatlik 
bir prodüksiyona konu olacak 
ama, bir türlü sinema diliyle ta ri
hini yorumiayamayan ve tekrar
dan üretemeyen bir ülke de olan 
Türkiye'de son zamanlarda ma
lumunuz darbe ve cunta ana 
olgusunun içine yerleştirilm iş 
küçük hikayeciklere ev sahip
liği yapan irili ufaklı film ve 
diziler bu aralar moda. Genel
de dönemin konjonktürel uy
gulamalarının halktaki yansı
malarını ve etkilenen yaşantı
ları işleyen bu filmler, küçük 
aşkları, aile hayatlarını ve 
toplumsal gerçekleri alt me
tin olarak sunma gayretinde
ler. Ama bu sözünü ettiğim iz 
hemen her film, anlattığı dö
nemin siyasi, askeri, ekono
mik düzenine karşı etraflı ve 
kararlı bir bakış üret(e)medi- 
ği gibi, bu dönem içinde an
lattıkları alt hikâyelerini de

esas konunun ıskalanmasına se
bep olacak derecede büyütmüş
lerdir.

Türkiye'nin tarihsel tecrübe 
içinde yaşadıklarının, bugünün 
değerlerini ve yaşantı kalıplarını 
oluşturan tarihsel kırılmalarının 
sinema diliyle yorumlanması top
lumun o kırılmalarla hesaplaşa
bilmesinin ve hesabını sorabilme
sinin en mantıklı, yasal ve etkili 
yollarından biri olmasına rağ-

BEYNELMİLEL
■ ■ ; * T V .  ,7    --------------------- '

men, bu konuda yapılan sinema 
film le ri, dokunulması gereken 
yerlere dokunamamakta, melod- 
ramik ve dramatik boyutu bir 
türlü aşamamaktalar. Böylece bu 
kırılma anlarında yapılanları se
yircinin gözünde ve gözüyle sor
gulanm ak şöyle dursun, tanın
mış başrol oyuncularıyla magazi- 
nel seviyeye bir katkı yapmış ol
maktan öteye geçememekteler.

Üç tarafı denizlerle, beş tara
fı düşmanlarla çevrili ülkemizin, 
bir iç ve dış düşman tanımlaması 
ve tanıtlaması yapılmadan ve 
farklı kesimler ve akımları birbiri
ne düşürüp, duruma göre birini 
diğerine karşı kışkırtmadan da 
yönetilebileceğini bu güne kadar 
gör(e)medik. Yine sanal tehlike
ler ve düşmanlar uydurup, bu 
tehlikelerle mücadele etme söy
lemi üzerine temellenmiş siya
setler, akımları veya görüşleri 
kullanmaya dönük politikalar bu
güne kadar aydınlar tarafından 
gayet iyi bir şekilde analiz edil

mesine rağmen, bu analizleri 
ifade etmesi gereken siyasal 
sinemamız, yaşanan sıkıntıları, 
toplumsal dönüşümleri ve dö
nen dolapları sorgulamaktan 
aciz kalmıştır.

12 Eylül darbesinde ve ön
cesinde yaşananların, keza 28 
Şubat postmodern darbesinin 
hangi şartlarla ve hangi taktik 
lerle hazırlandığının, bu ve bu
na benzer kırılma dönemlerin
de sermayenin, bürokrasinin 
ve medyanın nasıl güdümlü 
kullanıldığının, belli dönemler
de yapılan propagandanın, psi
kolojik harekâtların halk ve 
toplum üzerindeki etkilerini ve 
dolayısıyla bugünlere nasıl ge-
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Etkinlikler
lindiğine dair bir b irikim in, 
özellikle geçmişteki ve yakın 
geçmişteki üniversiteli hare
ketlerinin sinema diliyle akta
rılması kendi sinema kültürünü 
üretmek isteyen bir ülke için 
olmazsa olmazdır.

12 Eylül darbesinden sonra 
Adıyaman'da bir grup yerel 
türkücünün hikâyesini ve dar
be sonrası toplumsal ortamı 
anlatan gösterimdeki "beynel
milel" adlı film, seyredenlere 
iyi bir seyir sunuyor. Fakat, so
lun ne yaptığını gösterirken 
sağı yok saymak, insanları gül
dürmek isterken, o dönemin 
yaşayan acılı tanıklarının çek
tiğ i sıkıntıları hatırlatamamak, 
darbe sonucu oluşan absürd ve 
komik uygulamaları anlatırken, 
seyirciyi yaşanan sancılı dö
nemlerin sebepleri ve müseb
bipleri hakkında düşündürte- 
memek, veya hayatlara mal ol
muş önemli bir konuyu işlerken 
seyirciyi bu önemli geçmiş 
hakkında sorgulatamamak; ha
talı bir şeylerin olduğunu ima 
ederken, aynı zamanda kimse
nin yapacak bir şeyleri olmadı
ğını da ima etmek... Hem gül
dürüp hem de düşündürmek is
teyen bir yapım, genellikle iki
sinden birini yapmayı başara
maz. Ama kesinlikle ikisini de 
yapamamayı başarabilir.

Tarihsel kırılma dönemleri 
sinemasal dille yeniden üretil
mez, sorgulanmaz ve bu kırıl
ma anlarının tarihsel nedenleri 
hakkında izleyiciye bir ufuk ve
rilmezse, bu kırılma dönemleri 
farklı bir bağlamda üretilerek, 
bugünün insanlarını sadece 
güldüren değişik birer enstan
tane olarak popüler sinemaya 
konu olmak durumunda kalır-

M. Emin Babacan

IJDİRİLİŞ"E ÖDÜL
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 
verilen ‘Kültür ve Sanat Büyük Ödü- 
lü’nün 2006 yılındaki sahibi şair, ya
zar ve düşünce adamı Sezai Karakoç 
oldu.

İlk yazıları 1950'li yıllarda Büyük 
Doğu'da yayımlanan Sezai Karakoç'un 
yazıları 1963’ten itibaren Yeni İstan
bul, Bâbıâlide Sabah ve Milli Gazete'de 
yayınlandı. 1960’h yıllarda Diriliş der
gisini çıkarmaya başlayan Sezai Kara
koç, dergide ve yayınladığı kitaplarda İslam medeniyetinin yeniden di
rilişini işledi. 1974'ten sonra Diriliş dışında hiçbir yerde yazmadı. Diri
liş, edebiyat ve sanat dergisi olmasının yanı sıra İslam düşüncesi ve si
yasetinin şekillendiği bir yayın organı da oldu.

Sezai Karakoç, hayatı, eserleri ve tutumuyla, Türkiye'nin yerli, ev
rensel ve özgün düşünce ve sanat kültlerinden birisidir. Yarım asrı aşan 
bir sürede sadece kendi irade ve enerjisi ile kurduğu bu kült çoktan her 
türlü ilgi, inceleme, tartışma, saygı ve ödülü hak etmiştir. Kültür Bakan
lığı, kültür, düşünce ve sanat hasbiliğinin ender örneklerinden birisi sa
yabileceğimiz Sezai Karakoç'un şahsında, onun açmış olduğu yolu da 
işaret etmiş olmaktadır, özellikle sonraki kuşaklar açısından.

ALTERNATİF EĞİTİM SEM P O ZY U M U
Eğitim ve kültür dergisi olan 'Vuslat' dergisinin, iki oturumla gerçekleş
tirdiği 'İdeolojik Dayatmalardan Arınmış Tevhidi Eğitim Arayışları' isim
li sempozyum, 21 Ocak 2007 Pazar günü, Kadırga Kültür Merkezi'nde 
gerçekleşti.

Din eğitimi tartışmalarının yapıldığı, dini formasyonun ne ölçüde ve 
hangi kriterlere göre verilmesi gerektiğinin tartışıldığı bir zamanda, 
müslüman nesillere yol haritası olma anlamında düşünülen ve alternatif 
eğitim biçimlerinin de tartışıldığı sempozyumda, konuya farklı açılımlar 
getirilmiş oldu.

Vahdettin Işık, Ramazan Kayan, Abdülhamit Kahraman, Ferit Aydın, 
Ahmet Kalkan, Mehmet Pamak gibi isimlerin katıldığı, alternatif eğitim 
anlayışı noktasında dikkat edilmesi gereken başlıkların konuşulduğu 
sempozyumdan bazı başlıklar;

- Ulus Devlet Yapılanmasının Eğitim Anlayışına Etkisi, Mevcut Okul 
Modelinin, İslâmî Kültürün Eğitim Kurumlan ile Karşılaştırılması

- İnsanlık Tarihinde Tevhidi Eğitim Süreci; Cahili ve Tevhidi Eğitim 
Ayrımı

- İdeolojik Baskıcı Eğitim Sistemlerinin Yetiştirdiği Nesillerin Duru
mu □
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Eskimeyen Yazılar S & Z 8 İ K d P S k O Ç

İnsanın düşmanlan 
ve şeytanın köleleri

w

1

insanın ne kadar da çok düşmanı var.
Önce, insan kendi kendinin düşmanı. Nefs, ruha zıt 

bir üslupla dünyaya yönelir, eşyayı kucaklar ve oluşu 
yorumlarken, her şeyden önce insanın kendi kendine 
olan zulmünü dile getirmekte, varlık aynasına insan 
biçiminde bu zulmün gölgesini düşürmektedir. Nefs, 
insanın enfüsi düşmanı. İçten vuran düşman. Ve insa
nın bütün öbür düşmanlarıyla elbirliği eden düşman. 
Onsuz hiç bir düşman insana gerçek bir zarar ulaştıra- 
maz.

Sonra, şeytan, insanın en büyük düşmanı. Ataktan 
gelen düşman. Eşyanın bütün haz silahlarını donana
rak ve bizzat içimizdeki düşman nefsle binbir türlü an
laşmalar İmzalayarak karşımıza dikilen düşman. Bir 
yanda eşya, bir yanda nefs, özü aldatıcılıktan yoğrulu 
şeytan, ağını dünyaya geren bir zulm örümceğidir. En 
teorik ve metafizik zulmden en pratik zulme kadar ip
likçiklerini uzatan bir kötülük ahtapotu. Şeytan mele
ği aldatamaz. Çünkü: meleğin nefsi yok. Nefs, şeytana 
tam karşılık ve denk düşen bir iç şeytandır adeta. Bir 
başka deyişle, nefs adeta bir nevi enfüsî şeytan ve 
şeytan adeta bir nevi afakî nefs. Avcının tuzağı olan 
kuşa kanan ve sonunda av olan kuş gibi, nefs de içi
mizde şer çağrılarına hemen cevap vermeğe hazır 
beklemektedir. Onun üstünde ruh ve ruhun üstün kuv
vetleri olmasa, gözcülük ve bekçilik etmese, kimbilir 
nefsle şeytan ne oyunlar, ne düzenler kurarların insan 
için.

Şeytandan sonra ve şeytanla birlikte putlar ve 
putlaştırmalar, insanın en büyük düşmanlarındandır. 
Putlara insanları tapmaya götüren şeytandır. Şeytan, 
şu veya bu anlamda insanların dikkatini çeken ölmüş 
kişilerden birtakım m itler örer, bu tarih veya masal 
kahramanlarından bir takım putlar yontar ve insanları 
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak bunlara tapma
ya çağırır. Bu tapmanın bin türlü biçimi vardır ve hep
sinin özü Allaha tapmaya engel olmak, Allah’a yaratı
cılıkta ortak koşmak, Allah'ın kudretini putlara izafe 
etmektir. İnsanlar bir başka insanı putlaştırırken fa r
kında olmadan kendi nefslerinin köleliğini yaparlar. 
Nefs şeytanın baştan çıkarışıyla üstün sanılan kişile
rin şahsında kendinden bile gizleyerek tanrılaşmayı
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denemek ister. Şeytan, insan ve nefsin ördüğü put, in
san ruhunu bağlayan bir donma, bir taşlaşma, bir felç 
işaretidir.

Nefs, şeytan ve putlardan sonra insanın düşmanla
rı firavunlar, tiranlar, diktatörler, zalim ırklar, kavim
ler ve insanlardır. Bunlar hem Allahın, hem insanın 
düşmanıdırlar. Zaten Allaha düşman olan, insanın 
dostu olabilir mi? Putlar, ölmüş ve masalların ve geç
miş zamanın alacakaranlığına karışmış, mitleşmiş kişi
lerin tanrılaştırılmasından doğmuşken, firavunlar, da
ha sağlıklarında kendilerini tanrılaştırmaya kalkmış
lardır. Nemrutlar, firavunlar ve benzerleri, insanların 
Allaha tapmalarına karşı savaş açmışlar, halkı zorla 
kendilerine taptırmaya çalışmışlar, burada işlenmedik 
zulüm bırakmamışlar, sonunda Allahın cezasına çar
pılmışlar, en şerefsiz ölümlerle yok olup gitmişlerdir.

Firavunlar, d iktatörler ve tiranlar şeytanın kölele
ridirler. İçlerini kaplayan gurur ve büyüklenmek illeti, 
şeytanın melek ve insan önünde kapıldığı aşağılık duy
gusundan onlara bulaşmış bir kötülük, bir hastalıktır. 
Yaratan, öldüren, tekrar dirilten, ezeli ve ebedi Allaha 
boyun eğmemek, başkaldırmak, insanları O'na yönel
mekten çevirmek, tanrılaşmak ve ebedileşmek için 
yapılan boş ve gülünç çabalardır. Allah'ın zaman kılıcı, 
bunları biçmiştir.

Çağımızda da insanın düşmanı ve şeytanın kölesi 
modern firavunlar, d iktatörler gelip gitmekte, zaman 
aynasında boylarının ölçüsünü almaktadırlar. Ve daha 
kötüsü bunlar sistemlerini kurmuşlardır. Allah'ı inkâr 
etmenin, Allah'a başkaldırmanın sistemleri, insanlığın 
bugün en büyük felaketi olarak başına dikilmiştir. Ka
pitalizm ve komünizm, her türlü kurnaz ve gizli kapak
lı aldatıcı tatlı kelimeler altında insanları tanrı yolun
dan soğutmanın insanı maddeye ve zalimlere tap tır
manın korkunç çarklarını kurmuşlardır. Babilln Harut 
ve Marutu, bugünün aya varan korkunç tekniği olarak 
bu şeytansı sistemlerin buyruğundadır. Şeytanın köle
leri, gece gündüz efendilerini memnun etmeğe çalış 
maktadır.

(Ruhun Dirilişi, Diriliş Yay. 1974, İstanbul)



Kitap/Dergi
Hazırlayan: M. Emin Babacan

Uzun Bir Yolculuğun İlk Adımı; GEZGİN
Aylık Gezi Kültürü Dergisi Şubat 2007

Görsel dünyaya farklı ve anlamlı bir değer katma adı
na yola yeni çıkan GEZGİN, konuya ilgi duyan herke
sin görmesi gereken Aylık Gezi Kültürü Dergisi.

Fotoğraf kalitesi, görsel zenginliği ve farklı mi
zanpajıyla dikkat çeken derginin amacını ve misyo
nunu Halit Ömer Camcı şu ifadelerle özetliyor; "De
tayların gücünü, ayrıntılar içinde saklı güzellikleri 
paylaşacağız. Eskimo dilinde kar yağışlarının farkla
rını ta rif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük 
ve yağan karın beyaz olan rengini ta rif için de otuzu 
geçkin kelime kullanılır. Bir eskimo' nun kara verdiği 
değer gibi hayata ve dünyaya değer vereceğiz. Pay
laşımımızın merkezinde böyle bir bakış var. Hararet
li bir merak ve ilgiyle dünyayı dolaşacağız hep birlik
te."

Bu ilk sayısında değindiği konularla bizi tarihin kori
dorlarında dolaştırırken, bakışımızı ufka dikerek bugünü 
de görebileceğimiz farklı yerlere ve simalara doğru bir 
geziye çıkmamıza vesile olmaktadır.

ŞİMDİ 'AY VAKTİ'
Aylık Kültür ve Edebiyat Dergisi Ocak 2007

Şiirin, denemenin, öykünün samimi ve yalın diliyle, ha
yatın hengâmesi içerisinde kaybolan insanı sükûnete 
davet eden bir edebiyat dergisi 'Ay Vakti'. Hayatın on
larca rengi içerisinde sessiz sakin, insanın ruhuna yu
muşaklık bahşeden tarzıyla vakarını muhafaza etmek
te.

Tanınan ya da yeni birçok isme yer veren Ay Vakti, 
yürüyüşüne devam ederken okuyucusunun tepkilerine 
kulak vererek yolculuğuna devam edecek bir dergi ni
teliğinde.

Nazan Bekiroğlu ile son kitabı ‘Cam Irmağı Taş Ge
mi' üzerine söyleşinin yer aldığı, deneme bölümünde 
Şeref Akbaba, Nurettin Durman, Necmettin Evci gibi 
isimlerin yer aldığı, yine şiir, öykü, araştırma bölümle
riyle göz ve gönül dolduran sade bir dergi.
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Uluslararası İlişkiler 
Teorisi Tarihi
T o rb jo n  L . K n u ts e n

Bugünü Anlamlı Kılma Yolculuğu:
Geçmişe gitmek ve bugüne tek
rar adım adım geri gelmek, acaba 
içinde yaşanılan anı daha anlamlı 
kılabilir mi? Böyle bir sorunun 
muhatabı ben olsam, sanırım, 
muzipçe gülümser ve "Denemek 
lazım!" ya da "Dene de gör ya
hu!" derdim. Ama her insan bir 
olmaz ya, belki bazıları da çıkar 
daha beylik, daha ağır, daha gü
nün anlam ve önemine uygun laf
lar edip daha ciddi cevaplar ve
rirdi herhalde. Farklı cevapların 
verileceğinden daha tabii bir şey 
olamaz elbette; her yiğit yoğur
dunu farklı yer çünkü.

Elime her ne zaman bir kitap 
alsam, isterim ki, bir köşesi, bir 
noktası, bir satırı ne bileyim bir 
yerleri beni azıcık da olsa gülüm
setsin; "en hafif" bir kitap için de 
geçerli, "en baba"sı için de ge
çerli bu. Şehrin yoğunluğundan, 
her şehir insanı gibi tebessüme 
duyduğum ihtiyaçtan ya da şehir 
akşamları gibi yorgun oluşumdan 
belki de; kim bilir...

Onu, o yaza çalan tuhaf kış 
akşamüstünde gördüm ilk kez. 
Masa üzerindeydi. Duruşunda bi
le bir alay vardı ve “ öyle her yiği
din boğazına kolay lokma olmam 
arkadaş!" der gibiydi. Bir Nazi 
subayı ciddiyeti yüklüydü sanki. 
Elime alıp, okşayıp sayfalarına 
şöyle bir göz attığımda biraz da
ha kanım ısındı ama yine de o son 
sözünü ısrarla söyledi: "İlgilisine 
tebessüm ederim dostum, ilg ilisi
ne yüreğimi açarım. Öyle her ka
pımı çalana 'buyur tanrı misafiri, 
hoş geldin' diyecek olursam yol 
geçen hanına dönerim, bu 
"alenV'de çok da itibarım olmaz o 
zaman değil mi ama?"

Kim bilir belki de haklıydı...
Açılımkitap'ın yayınladığı 

"Uluslararası İlişkiler Teorisi Tari

h inden söz ediyorum. Uluslarara
sı ilişkiler öğretiminde teorik bir 
geleneğin olmadığı varsayımından 
yola çıkılarak, Norveçli Profesör 
Torbjon L. Knutsen tarafından ha
zırlanmış olan kitap, bu konuda 
gerçekten önemli bir boşluğu dol
durduğunu hissettiriyor okuyucu
ya. İlk anda gözüm korktu ama sa
tır arası yolculuğa çıkınca sevdim 
onu, Nazi subayı ciddiyetinin ta 
mamen önyargım olduğunu anla
dım. Evet, beraber yolculuk et
mek, yoldaş olmak yanınızdaki ar
kadaşı sevdiriyor size.

Önce konuyu nasıl irdeleyip 
sunacağını anlatıyor ve bir yol 
haritası çizip kabaca koyuyor 
önünüze. Sonra bunu adım adım, 
bir sanatçı duyarlığında işliyor; 
hani o güzel ifade vardır ya "ger
gef gergef dokumak" diye, yazar 
bunu yapıyor kitabın tüm satırla
rı boyunca.

İlk olarak oturduğunuz yer
den alıyor sizi Ortaçağ'a götürü
yor. Uzak Batı'nın çöküş ve yük
selişine tanık oluyorsunuz. Ka
ranlıklar içinde el yordamıyla yü
rürken Roma İmparatorluğu'nun 
Avrupa, Anadolu, Ortadoğu ve 
Kuzey Afrika kıyılarında inşa e t
tiğ i birlik ve düzenin ışığı yol gös
terici oluyor size İ.Ö. 500 ’den it i
baren. Tabi bu ışık sürekli reh

berlik etmiyor, zaman zaman y i
ne karanlık tünellerde ellerinizin 
dokunuşundaki hassasiyete gü
venmek zorunda kalıyorsunuz. 
Ortaçağda öyle üstünkörü dola
şıp bırakılmıyorsunuz; yazarın 
rehberliğinde o günün dünyasına 
yön vermiş ve bugünün uluslar 
arası ilişkiler binasının temelini 
atmış ''önemli kişiler"le tanıştırı
lıyorsunuz. Özellikle üç Ortaçağ 
medeniyeti olan Bizans, İslam 
Dünyası ve Uzak Batı ile tanış
mak ve derli toplu yapılan muka
yese, heyecanlı yolculuğunuza 
büyük bir anlam katıyor.

Daha sonra Rönesans döne
mine geçiyor ve modern siyaset 
teorisyenlerinden biri kabul edi
len Machiavelli ve çağdaşlarıyla 
tanışıyorsunuz. Ve içinde yaşadı
ğımız çağın uluslararası ilişkiler 
dünyasının temellerini atan ba
ronlarıyla tanışmak gerçekten 
e tk ileyic i ve heyecan verici. 
Kurtlar Vadisi'nin baronlarından 
çok daha güçlü ve çok daha e tk i
leyici olduklarını görüyorsunuz!

Ve gerçek anlamda uluslara
rası ilişkiler teorisinin ortaya çık
tığı 16. yy.’a geliyor ve bu dönem
de iki sancılı doğuma tanıklık edi
yorsunuz: Modern devlet siste
minin ve modern dünya ekonomi
sinin doğuşu. İnsanoğlunun haya
tına ateşli silahlar, gemiler ve 
matbaa giriverince her şey bir 
anda altüst oluyor. Ve o andan 
itibaren "karmaşa" görünmeye 
başlasa da, silahların sesi sustu
ğu anda, kralın çıplaklığı ortaya 
çıkıveriyor: Kavga, daima düzen 
koyucular arasında geçiyor. Za
ten doğası da bu değil midir ki!? 
Toplar dökülüp matbaa da seri 
basıma başladığı andan itibaren 
zaman da çığırından çıkmıştır ar
tık  ve teza tla r da se rilm iş tir 
meydana.

17. yy ’ a gelindiğinde "mutla- 
kıyetçi po litika " şekillenmeye 
başlamış, Batı dünyası yükselişe 
geçmiş ve toprak bütünlüğüne 
sahip devletler ortaya çıkmaya
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başlamıştır. O andan itibaren en 
büyük düzen kurucularla da ta 
nışma şansı bulursunuz: Emeric 
Cruce, Benedict de Spinoza, 
Hugo Grotius, Thomas Hob- 
bes... Artık daha çok sekülerleş- 
me, doğal hukuk ve milli çıkarın 
da devreye girme zamanıdır.

Devamında pek çok başlık 
altında değişik dönemlere ait 
ziyaretler yapıyorsunuz yaza
rın rehberliğinde. İşte bunlar
dan bazıları: 18. yy.da halk ege
menliğinin ortaya çıkışı, aydın
lanma siyaseti; 19. yy. toplu ka
tılımın yükselişi, ideolojik siya
set; m illiyetçilik, sanayileşme, 
emperyalizm, Darvin, moderni
té; iki dünya savaşı, soğuk sa
vaş... Ve son olarak da içinde 
bulunduğumuz çağı, modernite- 
yi sorguluyorsunuz.

Bugünün dünden çok da 
farklı olmadığını bilenlere, bu
günü anlamak için dünün en 
önemli rehber olduğuna inanan
lara, dünü mutlaka bilmek gere
kir diyen ve bugünün dünyasını 
yeniden inşa etme mücadelesi 
verenlere denebilecek dört ke
limeden oluşan bir cümlem var: 
Bu kitabı mutlaka okumalısınız, 
benim gibi tebessüm takıntınız 
olsa bile!

Açılım Kitap

Bir Kimlik Peşinde 
Türkiye

F e ro z  A h m a d

Bizi Anlatan Kitap:
Bugün OsmanlI'dan Cumhuri- 
yet'e ya da Cumhuriyet'ten gü
nümüze tarihsel değişimi ve dö
nüşümü anlatan onlarca eserin 
yayınlandığını görmekteyiz. Bu
nunla birlikte, söz konusu sü
reçte yaşanılan zihniyet farklı
laşması ve bu farklılaşmanın 
sosyal, siyasal ve kültürel alan
lardaki değişimine ilişkin çoğu 
kez doyurucu bilgiye ulaşmak 
oldukça güç.

Bu anlamda Türkiye'de ta 
rihçilerin, siyaset ve toplum bi
limcilerin yakından tanıdığı bir 
isim olan Feroz Ahmad, bu son 
eserinde Osmanlı Devleti'nin 
kuruluşundan günümüz Türkiye 
Cumhuriyeti'ne uzanan sürecin 
toplumsal, ekonomik, siyasal ve 
kültürel veçhelerini "b ir kimlik 
arayışı" sorunsalında inceler
ken; bu arayışın peşinde koşu
lan yüzlerce yıllık serüvenin ge
niş çerçevesini büyük bir usta
lıkla çiziyor.

Bilgi Üniversitesi Yayınları

Hatıralarım 
(¡Vlüslüman Kardeşler)

H a ş a n  e h B e n n a

Hatıralarıyla 
m ü s l ü m a n  
bir ö rnekli
ğin ya da 
ö n d e r l i ğ i n  
p o r t r e s i n i  
çizen m er
hum Haşan 
e I - B e n n a , 
yüzyıllar bo
yu devam 

eden ve edecek olan bir dava
nın -hak davasının- hafızasın
dan silinmeyecek bir şahsiyet. 
Hayatının büyük bir çoğunluğu
nu inandığı davası uğruna haya
tın bin bir zorluğuna göğüs ge
rerek karşı koymaya çalışan 
Benna, hep aynı heyecanı ve 
şuuru taşıdı. Müslüman Kardeş
ler Teşkilatı'nı kurarak müslü
man olma bilincini yerleştirecek 
akleden bir kalbin inşası için ta 
rihe kayıt düşülecek fedakârlığı 
ve samimiyeti birlikte okununca 
hatıraları daha bir anlam kazan
makta. "Kardeşlerim! Sîzler, A l
lah'ın Rasulü'nden başka bir ön
dere uymuş değilsiniz; Allah'ın 
kitabı'ndan başka bir yol kabul 
edip beğenmiş değilsiniz; İs
lâm'dan başka bir amaç da 
edinmiş değilsiniz."

Beka Yayınları

Yeni Çıkan Kitaplar

1. Bir Kimlik Peşinde Türkiye, Fe
roz Ahmad, B ilg i Üniversitesi 
Yay.

2. Dünya-Tarihinin Sınırında Tarih,
Ranajit Guha, Metis Yay.

3. İstanbul Gençliği Gençlik Değer
leri Araştırması, Gülten Kazgan, 
B ilg i Üniversitesi Yay.

4. Ingiliz Oryantalizmi ve Tasavvuf, 
Süleyman Derin, Küre Yay,

5. En Sevgili’nin Bahçesi Hz. M u -  
hammed’in (s.a.v) Hayatı, Rama
zan Balcı, Nesil Yay.

6. Fatma Aliye Uzak Ülke, Fatma 
Karabıyık Barbarosoğlu, Timaş 
Yay.

7. İnsan Felsefesi /  İnsanın Neliği 
Üstüne Bir Soruşturma, M utta lip 
Özcan, B ilim  ve Sanat Yayınları

8. İmparatorluk ve İletişim Araçları,
Harold A. innis, Ütopya Yay.

9. Küreselleşme Çağında Egemen
lik, Hamit Emrah Beriş, Lotus 
Yay.

10. Gazetecilik, ian Hargreaves, Dost 
Kitabevi

11. Yeryüzünün Acısı, Hubert Re-
eves, YKY

12. Ölü Avrupa, Christos Tsiolkas, 
Versus Kitap

13. H atıralarım /M üslüm an Kardeş
ler, Haşan el-Benna, Beka Yayın
ları

14. Elli Çağdaş Düşünür, John  
Lechte, Açılım  Kitap

15. Türk Tarih Tezinden Türk-lslâm  
Sentezine, Etienne Copeaux, ile 
tiş im  Yayınları

HflTIRflLRRIH
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Aynadaki Tebessüm

JfOŞCtâRİİ VE AD ACEiT
f  ahrettin Clör

S uç ve ceza, zulüm ve ada
let, hoşgörü ve hoşgörü
süzlük yan yana, hatta iç 

içe geçmiş hallerdir. Birisinde ol
gunluk ve denge, diğerinde ür
pertici bir kabalık ve dengesizlik 
hissi hâkimdir. Bu kavramlar ara
sı ilgiyi kuran elbette ki bilgidir. 
Bu bilgi sahiplerini yani ehil ve 
insaf sahibi olanların halkı yönet
mesi elzemdir.

İnsaf sahipleri etrafındakile- 
rin hallerini bilir ve ona hoşgörü 
ile bakarlar. Nasreddin Hoca hi
kâyeleri bu hoşgörü kültürünün 
sayısız misalleriyle doludur. Hal
den anlamayanları, var olup da 
vermeyenleri, yüksekte olup hal
ka zulmedenleri inceden inceye 
yerer. İşte iki yoksulluk yergisi 
ve hoşgörü beklentisi:

Nasreddin Hoca evinde bir 
kuru ekmekten başka bir şey kal
madığı bir anda ekmeğini alıp göl 
kıyısına gider. Gölde ördekler 
yüzmektedir. Elindeki kuru ek
meği gölün suyuna bandırıp ye
meğe başlar. Hocanın bu halini 
görenler merakla sorarlar "Ho
cam ne yapıyorsun orada?"diye. 
Hoca "Ördek çorbası içiyorum'' 
der.

Hoca başka bir zaman da aç
lık halini bilmez bir komşusunun 
bahçesine girip ne varsa koparıp 
çuvalına doldurmaya başlar. Onu 
bu halde gören komşusu bağırıp 
çağırarak hocaya doğru koşar: 

-Ne yapıyorsun bahçemde?

-Sabahki fırtına beni buraya 
atmıştı da...

-Peki, ama bunları kim kopar
dı?

-Tutunayım deyip elimi neye 
attıysam elimde kaldı.

-Peki, bunları çuvala kim  
koydu?

-İş te  ben de onu düşünüyor
dum şimdi. Ama işin içinden çıka
madım gel de birlikte düşünelim.

Adil olanların dünya var ol
dukça hayır ve gıpta ile anıldığı

nın canlı bir hikâyesi "Bostan ve 
Gülistan"da da şöyle anlatılır: 
Nûşirevan-ı Adil (Adaletiyle ünlü 
İran Hükümdarı) bir gün berabe
rindekilerle birlikte ava çıkmış. 
Avın sonunda yakaladıkları avları 
kebap etmişler ancak yemek için 
lazım olan tuzu bulamamışlar. 
Nûşirevan uşağını çağırıp "Ya
kındaki köye git ve oradan bize

tuz al. Ama mutlaka parasını 
ödeyerek al gel, yoksa köyden 
tuz almak hükümetçe bir adet 
olur ve köy de bundan dolayı ha
rap o labilir" diye sıkı sıkı ikaz et
miş. Bu söz ve davranış üzerine 
yanındakiler "Abarttın, bir tutam 
tuzdan ne çıkar ki” demişler. Nû
şirevan: "Zulmün esası azdan 
başlar. Sonra her gelen biraz da
ha a rttırır ve bugünkü hallere 
ulaşır" demiş.

Bir padişah, ahalinin bahçe
sinden bir elma yerse, uşakları 
ağacı kökünden çıkarırlar. Biri
sinden yarım yumurta almak su
retiyle padişah zulmü reva görse 
onun askerleri bin tavuğu şişe 
geçirirler.

Bazıları zulmüyle anılır istese 
de istemese de.

Semerkand'dan Anadolu içle
rine kadar zulmüyle ünlü Timur 
Han, Hoca ile bir sohbet sırasın
da şunu sorar:

"Abbasi halifelerinin isim leri
nin sonunda 'Allah' lafzı da var. 
Kimine el-Mu’tasım Billah, kimi
ne, el-Mütevekkil Alellah, kimine 
el-Muvaffak Billah ve kimine de 
el-Kaim Biemrillah deniliyor. Bu 
lakaplar bizim için de adet olsa 
acaba bana ne isim yaraşırdı diye 
sorması üzerine Nasreddin Ho- 
ca'nın büyük bir pervasızlık ve 
hazırcevaplılıkla:

Neuzü-Billah (Allah'a sığını
rız)! der. Q
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Unıran - EK: ı

ABD STRTEJİSI 
(RAND RAPORU) 

"MÜSLÜMANLARI BÖLr PARÇALA VE YUT"!

Müslümanlar arasındaki
• “olası ittifakları boz”,
• “bölünmeleri destekle”,
• “anlaşmazlıktan körükle”;
• “farklı gruplar arasında ayırımcılık yap”!..

11 Eylül 2001, ABD’nin Müslüman dünyaya karşı 
sözde ‘terörle savaş’ adı altında başlattığı ‘Haçlı Sa- 
vaşı’nın miladı oldu. CIA eski başkanlarından James 
Woolsey, bu savaşı şöyle tanımlamıştı: “4.Dünya Sa
vaşı başladı. Terörizme karşı savaş bunun sadece 
bir parçası. Bu savaş 20.yüzyıl boyunca (1. ve 
2.Dünya savaşlarında ve 3.Dünya Savaşı da denebile
cek Soğuk Savaş’ta) inşâ edip savunduğumuz libe
ral uygarlığa, Arap ve Müslüman dünyasından ge
len tehditlere karşı demokrasiyi genişletme savaşı
dır.”
ABD yöneticilerinin “demokrasiyi genişletme”den 
“hegemonyayı genişletme”yi kastettiği ayan-beyan 
ortada. Amerikan emperyalizminin İslâm dünyasına 
yönelik sinsi niyetlerini, zaman zaman medyaya yan
sıyan stratejik belgelerin satır aralarından okumak 
mümkün. 11 Eylül sonrasında yayınlanan bu belgeler 
arasında en çok konuşulanı, kamuoyunda Rand Rapo
ru olarak bilinen, Sivil Demokratik İslam (Ortak
lar, Kaynaklar ve Stratejiler) isimli belge. RAND ta
rafından hazırlanıp Cheryl Benard tarafından kale
me alınan rapor,
“İslam dünyasının, dünyanın geri kalan kısmını 

tehdit ettiği” iddiasından yola çıkarak ABD’nin ve 
Modem Dünyanın İslam Dünyasını etkisiz hale ge
tirmek için izlemesi gereken stratejileri ve “akıllıca 
yaklaşım”ları içeriyor. Giriş bölümünde, Müslüman
ları etkisiz hale getirmek için aralarındaki ayrılıklar
dan, tartışma ve bazı çatışmalardan ustaca yararlan

mayı tavsiye eden rapor, bunun için de;“lslam dünya
sının içinde süregelen ideolojik mücadeleyi iyi har
manlayıp anlayabilmek gerekiyor. Bunu yapmaktaki 
maksat uygun ortakları bulup gerçekçi hedefler tayin 
etmek ve bu evrimin olumlu yönde ilerlemesini destek
lemektir.” diyor ve şöyle devam ediyor: “Bu dünyada
ki aktörleri farklı kategorilere ait bireyler olarak de
ğil de bir spektrumdan kayan objeler olarak görmek 
işimizi kolaylaştıracaktır. Onların bazı temel konu
lardaki düşüncelerini bilmek bu spekturm üzerindeki 
yerlerini belirlememize yardımcı olacaktır. Eğer bunu 
yapabilirsek spekturmun hangi yüzünün bizim değer
lerimize uyumlu hangilerinin ise tamamen bize karşı 
olduğunu görebiliriz. Bu bağlamdan bakıldığında bu 
rapor özel bir starejinin ana hatlarını tanımlıyor. ” 
İslâm dünyasını bölme ve parçalama stratejisini, pilot 
bölge olarak Irak ta uygulayan, Şii-Sünni çatışması 
başta olmak üzere tüm etnik, mezhebi ve fikrî ayrı
lıkları alabildiğine körükleyen Amerikan emperyaliz
mi, Brzezinsky’nin öngördüğü “Müslümanlarla 
Müslümanların Savaşı”nı İrak üzerinden tüm İslâm 
dünyasına yaymayı hedeflemektedir.
Rand Raporunun “Özet” bölümü ile “Stratejik Ayrın
tılar” bölümünün bu perspektiften okunması ve sinsi 
bölme-parçalama çabalarına karşı “ümmet” bilincini 
diri tutacak ve iç çatışmaları önleyecek gayretlerin 
ortaya konması temennisi ile, siz okuyucularımızın 
istifadesine sunuyoruz-

Ümran
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ÖZET

Çağdaş İslam’ın kendi değerleri, kim liği 
ve dünyadaki yeri üzerine içeride ve dışa
rıda yapmış olduğu mücadeleyle meşgul 
olması ve bu sebepten dolayı kaygan ve 
sürekli değişen bir zeminde bulunması 
su götürmez bir gerçek. Birbirine rakip f i
kir ve ideolojiler, d ini ve siyasal liderlik 
ve baskınlık için b irb irleriyle mücadele 
ediyorlar. Bu çatışmaların ve fik ir ayrılık
larının dünyanın geri kalanı için ciddi 
manada zararı ve ekonomik, politik, sos
yal ve güvenliği ilg ilendiren etkileri var. 
Sonuç olarak, Batı dünyası bu mücadele
nin sonuçlarını anlayabilmek ve bunları 
etkilemek için artan miktarda bir çaba 
gösteriyor.
Açıkçası, sanayileşmiş modern dünyayı 
temsil eden ABD ve bütün olarak ulusla
rarası toplum İslam dünyasının sistemin 
geri kalanıyla uyumlu olmasını İstiyor. 
Demokratik, ekonomik olarak ileriye dö
nük, siyasal olarak istikrarlı, sosyal ola
rak gelişmeci ve uluslararası norm ve 
kuralları takip edici. Modern dünya aynı 
zamanda herhangi bir şekilde ortaya çı
kabilecek muhtemel bir “medeniyetler 
çatışmasını da engellemeye çalışıyor. 
Bu çatışma Batı dünyasındaki yerel halk
la müslüman azınlığın aralarındaki an
laşmazlıktan doğabilecek bir huzursuzluk 
olabileceği gibi İslam dünyasında arta
cak olan bir saldırganlık, dolayısıyla te
rörizmin körüklenmesi de olabilir. 
Dolayısıyla İslam dünyasındaki karışımın 
içerisinde yer alan ve global barış ve 
uluslararası toplum la en uyumlu, aynı 
zamanda demokrasi ve modernizme en 
yakın olan grupların desteklenmesi akıl
lıca olacaktır. Fakat bu grupları doğru bir 
şekilde tanımlamak ve onlarla en uygun 
şekilde işbirliğ i yapmak her zaman kolay 
olmayabilir.
İslam’ın şu anda içinde bulunduğu krizin 
iki temel unsuru var. gelişme ve atılım
daki başarısızlık ve global düzenle arada
ki bağlantının kopması. İslam dünyası 
uzun süreli b ir geri kalmışlıkla ve güç
süzlükle anılmakta olup; m illiye tç ilik , 
pan-Arapçılık, Arap sosyalizmi ve islami 
devrim gibi farklı çözüm yolları hep ba
şarısızlıkla sonuçlanmış ve bundan geri
ye öfke ve kızgınlık kalmıştır. Aynı za
manda, İslam dünyası çağdaş global kül
türle aynı basamakta durmamış ve bu 
durum her iki taraf için de rahatsız edici 
bir durum teşkil etm iştir.
Müslümanlar bu konuda ne yapılması
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gerektiği ve kendi toplumlarının ileride 
nasıl bir görünüm alması gerektiği ko
nusunda fik ir ayrılığı yaşıyorlar. Dört te
mel grubu birbirinden ayırabiliriz:
•  F u n d a m e n ta lis ts  demokratik de

ğerleri ve çağdaş Batı kültürünü red
dediyorlar. Aşırı uç noktadaki İslam 
hukukunu ve değerlerini uygulayabi
lecekleri otoriter ve baskıcı bir devlet 
istiyorlar. Bu amaca ulaşmak için 
yenilik leri ve modern teknolojiyi 
kullanmak istiyorlar.

•  Gelenekçiler muhafazakar bir toplum 
arzusundalar. Modernizm, yenilik  ve 
değişim  hakkında şüpheleri var.

•  M odernistier İslam dünyasının glo
bal modernlzmin bir parçası olması
nı istiyorlar. İslam’ı yeni çağa ayak 
uyduracak biçimde modernize etmek 
amacındalar.

•  Laikler İslam’ı Batı dünyasındaki k i- 
lise-devlet mantığıyla kabul ediyor
lar ve dini özel-kişisel alanla ilişk i- 
lendiriyorlar.

Bu gruplar günümüz İslam dünyasında 
çok önemli yer kazanan bazı temel konu
larda çok farklı şekilde pozisyon alıyor
lar. Bu konuların içinde siyasal ve birey
sel özgürlük, eğitim, kadının toplumdaki 
yeri, suç ve adalet, reform ve değişimin 
yasallaşması ve Batı’ya karşı takınılan ta
vır yer alıyor.

Fundam entalistler Batı’ya ve ABD’ye kar
şı düşman olup demokratik ve modern 
düzene değişen boyutlarda zarar verme 
eğilim indeler. Bazı geçici taktiksel mev
zular haricinde bu grubu desteklemek bir 
opsiyon olamaz. Gelenekçilerin daha 
ılım lı görüşleri olmasına rağmen, bu 
grup içerisinde yer alan insanlar arasın
da da çok büyük farklılıklar gözlemlen
mekte. Bazıları fundamentalistlere yakın
dır. Bu gruptaki insanların hemen hemen 
hiçbiri modern demokrasiyi ve moder
nizm kültürünü ve değerlerini tüm kalp
leriyle kucaklamazken yapabilecekleri en 
iyi şey bu kavramlarla gönülsüz bir barış 
yapmaktır.
Politikalar ve değerler açısından bakıldı
ğında Batı’ya en yakın gruplar ise moder
nistier ve laiklerdir. Fakat diğer gruplarla 
kıyaslandıkları zaman daha güçsüz o l
dukları da bir gerçek. Güçlü bir destek, 
finansal kaynaklar, etkili bir altyapı ve 
kamu platformu açısından eksiklik çek
tikleri görülüyor. Laikler bazen İdeolojik 
sebeplerden ötürü kabul edilemez olma

larının yanı sıra ayrıca İslami kesimlere 
de kulağa pek hoş gelmeyen etiketleri 
var.
Geleneksel İslam anlayışı baskıcı ve oto
riter fundamentalist İslam’ın karşısında 
duracak bazı unsurları İçermesine rağ
men demokratik İslam’ı oluşturacak ana 
aracı oluşturmaya pek uygun değil. Bu 
rolü üstlenecek grup ise, etkinlikleri bazı 
sebeplerden dolayı sınırlanmasına rağ
men yine de İslamcı modernistlerdir. Bu 
sınırlamalar ve sebepleri raporda incele
necektir.
İslam dünyasının daha geniş bir demok
rasi, modernizm, uluslararası dünya dü
zenine uyum luluk yolunda yapacağı de
ğişim i cesaretlendirmek için ABD’nin ve 
Batı dünyasının İslam’ın içindeki hangi 
unsurları, trendleri ve kuvvetleri güçlen
direceğini; düşmanlarının ve ortaklarının 
gerçek hedeflerini ve bu geniş gündemin 
sebep olabileceği muhtemel sonuçları iyi 
tahlil etmeleri gerekiyor. Aşağıda be lirti
len unsurlardan oluşacak karma bir yak
laşım en etkili çözüm yolu olacaktır:

•  Öncelikli olarak modernistleri destekle
-  Eserlerini ve çalışmalarını yayınla ve 
dağıt
-  Gençlere ve büyük kitlelere hitap etme
leri konusunda cesaretlendir.
-  F ikirlerin i islami eğitim  müfredatının 
içine sok.
-  Onlar için bir kamu platformu oluştur.
-  Dinin yorumlanması konusunda temel 
sorular hakkındaki fik irle rin i ve yargıları
nı fundamentalist ve gelenekselcilerle re
kabet edecek şekilde geniş kitlelere du
yurmalarına yardım et, çünkü diğer grup
ların kendi web siteleri, yayınevleri, 
okulları kurumlan ve düşüncelerin yay
mak İçin pek çok alternatif yolları var.
-  Laikliğ i ve modernizmi olumsuz etki
lenmiş islami gençliğe karşı b ir kültür 
olarak benimset.
-  İslam öncesi tarih ve kültür hakkında 
bilg i ver ve bu konuların gerek medya 
gerekse çeşitli müfredatlarda konuşul
masını cesaretlendir.
-  Bağımsız ve bireyci organizasyonların 
geliş im in i destekle, bireysel kültürü yü
celt, sıradan vatandaşların kendilerini 
eğitebilmelerini ve po litik  süreçte düşün
celerini rahatlıkla ifade edebilmelerini 
sağla.

•  Geleneksel M üslüm anları fundam en
talistlere karşı destekle
-  Geleneksel Müslümanların fundamen-



ta lis tle rin  ortaya koyduğu şiddet ve aşırı
lık yanlısı tu tum ların ı e leştirm elerine izin 
ver ve bu düşünce lerin i yayım lat.
-  Gelenekçiler ve fundam enta lis tle r ara
sında o luşabilecek muhtemel ittifakları 
boz.
-  Spektrum un m odernizm  tarafına yakın 
duran geleneksel M üslüm anlarla  moder- 
n lstler arasındaki iş b ir liğ in i destekle.
-  G elenekçileri fundam enta lis tle rle  yapa
cakları tartışm alarda daha başarılı olacak 
şekilde eğit. Fundam entalistle rin hitabet 
açısından üstün oldukları taraflar var. 
Orta Asya g ib i bazı bölgelerde gelenek- 
se lc ile rln  fik ir le r in in  arkasında daha sağ
lam durab ilm e le ri için geleneksel İs
lam’ın yanı sıra akadem ik olarak da c id 
di b ir İslam b irik im ine  sahip o lm aları ge
rekiyor..
-G e lenekse l o larak adlandırılan kurum - 
larda m odern is t s im aların  sayısını arttır.
-  Gelenekçiler arasında bulunan farklı 
grup lar arasında ayrım cılık  yap. Hanefi 
hukuku g ib i m odernizm  anlayışına daha 
yakın olanları d iğerle rine  karşı destekle. 
Bu grupları kendi d in i düşüncelerin i yay
ma konusunda cesaretlendir ve bu f ik ir
leri geric i Vahhabi anlayışını zayıflatmak 
için popü ler yap. Vahhabiler’ in parası 
hayli muhafazakar olan Hanbeli oku lla rı
nı desteklem ek İçin ku llanılıyor, bu işin 
finansal boyutu. İslam dünyasının iyice 
geri kalm ış bazı kesim leri İslam hukuku
nun uygulanm ası ve yorum lanm asındaki 
ge lişm elerden halen habersizler, bu da 
işin b ilg iy le  i lg ili boyutu.
-  Sufizm i güçlend ir.

•  Fundam entalistlerle savaş
-  Onların İslam yorum unu ve çe lişk ile ri
ni sorgula.
-  Yasal olmayan eylem ve gruplarla  ara
larında bağlantı kur.
-  Ş iddet içeren eylem lernin sonuçlarını 
abart.
-  Ü lkeleri İçin gerekli olan poz itif b ir ka l- 
kınm acılığı kaldıracak seviyede yönetic i
lik  kab iliye tle rin in  o lm adığını göster.
-  Bu m esajlar için gençleri, d indar gele
neksel top lu luk la rı, Batı’daki M üslüm an 
azınlıkları ve kadınları hedef seç.
-  Terör eylem lerine sempati beslenm esi
ni, kahram an laşm a la rın ı ön le . Onları 
korkak ve düzen bozucu olarak göster.
-  Bu kesim deki liderle rin  yo lsuzluk ve iki 
yüz lü lük g ib i o lum suz durum ların ı ortaya 
çıkarmaları iç in  gazetecileri ve medyayı 
cesaretlendir.
-  Bu arup iç indeki bö lünm eleri destekle.

•  Seçici bir şekilde laikleri destekle
- Fundamentalizmin ortak düşman oldu
ğuna dair onları cesaretlendir. Laiklerin 
ABD karşıtı güçlerle, m illiyetçilerle  ve 
solcularla ittifak kurmalarını engelle.
-  İslam’da da din ve devletin ayrı olabil
diği ve bunun imanı tehlikeye atmadığı, 
aksine güçlendirdiği fikrin i destekle.

Hangi yaklaşım ya da hangi yaklaşım 
karması tercih edilirse edils in bunun 
dikkatli ve düşünceli bir şekilde yapıl
masını tavsiye ediyoruz. Bazı konuların 
sembolik ağırlıkları bulunuyor. Amerika
lı siyaset adamlarının hangi gruplara ya
kın duracağı, bunun diğer gruplar üzeri
ne etkileri, yardım etmek İstediğim iz ke
sim leri yanlışlıkla tehlikeye atıp onların 
saygınlıklarını yok etmek, kısa dönemde 
uygun görünen bazı işb irlik lerin in  isten
meyen sonuçları vs.

ÖNERİLEN STRATEJİ

Radikal İslam sorunu-manifestosu, se
bepleri, diğer sosyal ve siyasi çatışmala
ra yol açabilme eğ ilim li-böyle  b ir strateji 
o luşturulm asını oldukça karmaşık bir 
hale getiriyor. Tek bir doğru yaklaşım 
olmadığı g ibi, kesinlikle tanımlanabile
cek bir karışım da bulunmamakta. Aksi
ne karma b ir yaklaşımdan kastımız belli 
gruplarla kesinlikle işb irliğ i yapamaya
cağımız ama bizim için vazgeçilmez de
ğerleri ve norm ları koruyabileceğimiz, 
ayrıcı farklı ülke ve topluluklara karşı es
nek politika lar üretebileceğimiz bir yak
laşım olmalıdır.
Böyle bir yaklaşımın hedefi s iv il ve de
mokratik İslam ’ın kalkınması ve modern
leşmenin ilerletilebilm esi olmalı. Farklı 
gruplara karşı gerekli olan esnekliği sağ
ladığı gibi, istenmeyen olumsuz tepki 
tehlikesini de en aza İndirmeli, aşağıda 
yer alan maddeler böyle bir stratejinin 
nasıl olması gerektiğini bize gösteriyor:
- Öncelikle modernistleri destekle. Onla
ra düşüncelerini belirtmeleri ve yayınları 
için geniş b ir platform sağlayarak İslam 
vizyonlarının gelenekçi anlayışa baskın 
olmasını sağla. Çağdaş İslam’ın yüzü 
olarak modernlstler görülmeli, gelenek
çiler değil.
- Laikleri seçici ve dikkatli b ir şekilde 
destekle.
-  Laik, s iv il ve kültürel kurumlan ve 
programları cesaretlendir.
-  Fundamentalistlere karsı gelenekçilere

arka cık ve bu iki arup arasında oluşabi
lecek ittifakları engelle. Gelenekçilerin 
arasında ise modern s iv il toplumla daha 
uvumlu kesimleri destekle. Mesela, bazı 
İslam hukuku okulları bizim adalet ve in
san hakları anlayışım ızla çok daha 
uyumludur.
- Son olarak fundamentalistlerin zayıf ta
raflarına hücum ederek onlarla kesin bir 
mücadele İçine gir. Yolsuzluk, vahşet, İs
lam’ı uygulamadaki ayrımcılık ve hatala
rı, ve yönetimdeki becerisizlikleri gibi ne 
gençlerin ne de dindar gelenekçilerin 
onaylamayacağı taraflarını ön plana çı
kar.
Bu yaklaşımı desteklemek İçin ayrıca ba
zı direk müdahalelerde bulunmak gereki
yor. Bunlar;
-  Fundamentalist ve gelenekçilerin İs
lâm’ı açıklama ve yorumlama konusunda 
oluşturdukları tekelin kırılmasına yardım 
et.
- Bir internet sitesinde günlük sorunlara 
cevaplar yazabilecek modernist aydınlar 
bul. (Modernist İslam fik irle rin in  yayıl
ması İçin.)
- Modernist aydınları kitap yazmaları ko
nusunda teşvik et.
- Modernistlere ait ülke g iriş  kitaplarının 
fundamentalisterinki kadar yaygın olma
sı için destek ver.
- Modernist müslümanların İslam’ın na
sıl olması gerektiği konusundaki fik irle 
rinin yayılması İçin radyo gibi popüler 
yerel medya organlarını kullan.

A YRINTILARIYLA STRATEJİ

STRATEJİNİN TEMEL NOKTALARI

Modernist Bir Liderlik Anlayışı Yarat
Role modeller ve liderler yarat. Geza gör
mekten korkmayan modernistleri, cesur 
insan hakları kahramanları olarak yetiş
tir. Onlar bir şeylerin olabileceğini göste
ren örnekler olacaklardır. Nawal Al-Sa- 
daawi’nin konuşma özgürlüğü, kamu 
sağlığı ve M ısırlı kadınların statüsü ko
nularındaki ilkeli modernist duruşundan 
ötürü mahkemece cezalandırılması ulus
lararası arenada yankı uyandırmıştır. Af
ganistan’da kadın haklarından sorumlu 
bakan Sima Şamar insan hakları, kadın 
hakları, s iv il hukuk ve demokrasi konu
sundaki tutumlarıyla fundamentalistler- 
den ölüm tehlikeleri almış ama aynı za
manda pek çok kişiye İlham kaynağı o l
muştur. İslam dünyasında bu şekilde ta
nıtımı yapılacak pek çok lider bulunuyor.
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Siyasi olaylara modernisi ve orta yolda ve bu daha geniş bir kesim tarafından - Laik, sivil ve kültürel kurum ve prog-
bulunan müslümanları da dahil ederek- bil inmeli. ramlar ı destekle. 
ten, demografik gerçekleri yansıt, müslü- Gelenekçilik anlayışın ı n hata lı noktalarını 
manların yapay olarak aşırı is lamileşme- eleştir. Gelenekçilik ve az gelişmişlik Fundamentalistlere kar~' ge!enek~il~.ri 
sini önle, müslümanlığın onları o kimlik- arası ndaki ilişkiyi gösterirken demokrasi destek/e lerinin sadece bir oar~ası olduğunu be- ve modernizm ile kalkınma ve zenginlik 

- Gelenekçilerin fundamentalist vahşeti-M. arasında bağ kur. Fundamentalizm ve 
Islam dünyasında sivi l toplumu savun. gelenekçilik islam dünyasına sağ lı klı ve ne karşı yaptık la r ı eleştir iler i yayın l a, 

Bu duruş demokratik bir liderlik anlayışı- zengin bir gelecek mi vaat ediyor? Gü- fundamentalist ve gelenek~iler arasında-
nın doQup hay ı r kurumları ve vakıflar va- nümüz i htiyaçları na cevap verebiliyorlar ki anlaşmazlıkları körükle. 
sıtasıyla tecrübe elde etmesini sağlaya- mı? Diğer sosyal kurallarla uyumlular - GelenekQiler ve fundamentalistler ara-
cak kriz, ve kriz sonrası durumlarda mı? UNDP sosyal ka l kınma raporu !ıkan- s ı ndaki o lası i tt ifakları boz. 
özellikle önemlidir. Bu tarz sivil organi- mış bir sosyal düzen, kadının baskı al tı - - Reformcu gelenekçiler ve modernisiler 
zasyonlar k ı rsal kesimlerde de politik na alınması, eğitim kalitesinin düşüklü- arasında olabilecek işb i r liği n i destekle, 
eğitim ve modernisı bir liderlik için ge- ğü ve geri kalmışlık aras ı nda bir bağlan- gelenekçi kurumlarda modern isı simala-rekli olan al tyapıy ı hazır l ar. tı kuruyor. Bu mesaj müslüman nüfusa 
Batı Islam'ını ge l iş ti r. Alman Isl amı, verilmelidir. rın sayısını artır. 

ABD Islam ı vb. Bunu yapabilmek için bu Sufizmi güçlendir. Safi geleneği olan ül- - Gelenekçiler arasındaki farklı gruplar 
toplum lardaki evr imleşen uygulama ve keleri kendi geçmişleri n in bu yönüne arasında ayırı rncılı k yap. 
düşünce lere vakıf olmak gerekiyor. On- odaklanmalar ı için esaretlendir. Sufi is- - Modern izme yak ı n olan grup la rı des-
ların görüşlerin i ifade etmelerine yar- lamına önem ver. tekle. Hanefi mezhebinin dini konularda-
dırnc ı ol. ki fiki rlerini populer hale getirerek gerici 

EQitime ve Gençlere Odaklan Wahhabi kura lların ı zayıfl at. 
Fundamentalistlere Karşı Saldırgan Ol Radikal lslam'a sempati duyan ve bu yo- - Sufizmi güçlendir. 
Fundamentalist Islam'la iliş kili birey ve la baş koyan gençleri fikirlerini değiştir-
pozisyonları beriaraf et. Bu oteritelerin me konusunda ikna etmek o kadar kolay 

Fundamentalistlere kar~' mOcadele et etik olmayan düşünce ve söylevlerini ka- değildir. Fakat demoKratik Islamı mesajı 
muya yay. "Batı'nın ahlaksız lı ğ ı , funda- okul müfretatına ve medyaya sokularak - Islam yorumu konusundaki tezatiarını 
mantalistlerin en çok iddia ettiği konu, yeni nesiller etki altına alınabili r. Radikal ortaya çıkar. 

ama bu aynı zamanda onların da en zay ıf fundamentalistler eQitim üzerinde etki - Kanun dış ı grup ve aktiviteler arasında-
yönü. yaratabilmek için çok yoğun bir çaba içe- ki ilişkileri su yüzüne çıkar. 
Arap gazetecileri fundamentalist liderle- risindekiler ve bu konuda geldikleri nok- - Vahşet iceren o layların sonuQiar ını her-
rin yolsuzlukları yaşam tarzları ve alış- tay ı kolay kolay bırakmak istemiyorlar. kese göster. 
kanlıkl arı hakkında araştırma yapmaları Bu bölgeyi onlardan temizlemek için ay- - Kendi toplumlarını kalkınmasına yete-konusunda cesaretlendir. Zalimliklerini n ı oranda bir çaba gerekiyor. 
belgeleyen olaylar ı su yüzüne ç ı kar. (Me- cek bir yöneticilik kabiliyellerinin olma-

sela peçeleri olmadığı için okuldaki yan- STRATEJIYI DESTEKLEYICi d ığ ın ı göster. 
gında kendi kaderlerine terk edilen hatta ÖZEL AKTiViTELER - Bu mesajlar için özellikle gençleri, din-
Suudi itfaiyecilerin içeri girmelerine izin dar gelenekçileri, müslüman azınlıkları 

. veri l mediği olay). Kendi ofislerinin du- Stratej inin genelinde başarılı olabilmek ve kad ı n lar ı hedef seç. 
varlarında Kral Faysal' ın resimleri olma- için şunları yapmak lazım. -Fundamentalistlerin yapm ış olduğu şi d-
sı na rağmen, islam insan resmini yasak-

O.ace!ikle modernistleri ve J!Jm!J laikleri 
del içeren terör faaliyetlerine sempati du-

lıyor gerekçesiyle göçmen işçilere yeni yulmasını engelle, bu insanları kahra-
doğan bebeklerin resimlerinin verilme- destek/e man olarak değil birer korkak olarak gös-mesi gibi olayları kamuoyuna duyur. Ba- - Çalışmalarını yayımlat ve dağıt 
zı hayı r kurum ları nın terör faaliyetlerine - Geniş kitleler ve gençler için yazmaları ter. 

finansal destek oldukları 11 Eylül saldı- konusunda cesaretlendir - Gazetecileri bu grupların yolsuzlukları 
rı larından sonra daha iyi ortaya çıktı, - Düşüncelerini Islam eğitim müfredatına ve ahlaksızlıklarını araşt ı rmalar ı konu-
ama bu konuda daha fazla araştırma ya- so k. sunda cesaretlendir. 
pı lmalı. - Onlar için bir konu platformu oluştur. 

- Dini konulardaki yorum larının gen iş ta- Laikleri s~ici olarak deşlekle 
Demokratik Batı Modernizminin DeOerle- bakalarca bilinmesini sağla , web siteleri, - Fundamentalizmi ortak düşman olarak 
rini YOcelt yay ı nevle ri , okulları, kurumları ve pekçok göster, laikleri n ABD karşıt ı güçlerle sol- ~ llı ml ı Islam anlayışına uygun ülke ve yayın aracı olan gelenekçi ve fundamen-
grup ları aktif bir şeki lde destekleyerek talisilere karşı onlara yardım et. cu ideolojiler ve mi ll iyetçilik tabanında 

bu yeni modelin propagandasın ı yap. - Modernizmi genç nesle "alternatif kül- yapacakları işbirliğ ini boz. 

Bu ülkelerin başarılarını kamuya duyur. tür" olarak tan ımla . - islam'da din ve devletin ayrı olabilece-
Mesela 1999 Beyrut Adalet Deklarasyo- - Islam öncesi tarih ve kUltür hakkında ği fikrini a~ıla ve bunun imanı zedeleme-
nu Islam hukukunda yeni bir çıQır açtı medyada yayınlar yaptır. yeceğini bel irt. 
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