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UMRAN'dan 
^ ^eğer^i ¿kuyucu, ^^ 

Ümran'ın 16. sayısıyla sizleri selamlarken 
1993 yılını da geride bırakmış bulunuyoruz. 
Böylece sezonun son sayısını da çıkarmış 
olmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bu arada, 
1994'te sizlere daha güzel ve daha kaliteli bir 

• "Ümran" sunabilrnehin çabası içiride öldüğümüzü 
da hatırlatalım. •' '' " < •. 

• • ^ Bu-sayımlzdd yer verdiğimiz bir'khçönerh^ 
yazı, geçen sayımızın da ağırlıklı konusu ölah 
"İslami yaşam ve yönetim modeli" konusunda 

• odaklaşıyor.' • ' > / t J . . 
Zira, bugün Türkiye ve dünya " ' -

müslümanlarının en belirgin ve acil gündem 
maddesi "tslarni model arayışındır.'• • • 
düzenlerin iflas ettiği, Islami hareketlerin ise -
hızla tırmanışa geçtiği günümüzde; bu arayışın, 

• kısalzâiTİcinda söniut-, çerçevesi-helirlenmiş*^^^ 
pratiğe aktarılmaya hazır projelere^ " ' " - ' 
dönüştürülmesi kaçınılmaz bir zaruret halini 
almıştır. Kuşkusuz bu konuda ycıpürnhsigereken 
daha birçok çalışmaya ihtiyaç vardır. îslafni'' 
devlet modelinin ne olduğu, terrıel dinamikleri ve 

• dayanakları iledrilaşılıp drtaya'könmâddn'da 
İslam'ı hayata egemen kılmak elbette •' 
imkansızdır. 
• • Bu bağlamda, Umran'in bu sayısında;'^'''' 
Muhammed Abdülcebbar'ın "İslam Yönetim-Biçi-
minde iktidarını Kaynağı" başlıklı yazısının 
devamını ve T. Nagel'in "İslam'da Devlet ve 

'Cemaat'' adlı yazısını yayınlıyo'rûz/''^' 
Ayrıca bu sayımızda, kardeşirriiz 'Mesut. 

Karaşahan'ın kaleme aldığı "Keşmir" konulu 
• geniş incelemeyi sunuyoruz. • ' ' ' 

Bunların yanısıra Muhammed Yavuz^ kardeşi-
mizin çevirisini yaptığı iki yazı takdim'eÛiy of üz. 
The Economist'ten "İslam Bom6asi",İrnpdct'ten 
ise Aliya İzzet Begoviç'in "AdilBir Savaş mı?Ada-
letsiz Bir Barış mı?"'iûJşlikEyazısı'' 

1994'ün ilk sayısında buluşmak dileğiyle. 

Selam: ve sevgiler. • 
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"Bunalım Çağı"nın Sonu 
İSLAM İKT İDARI 
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'-5 ir 
' 'Kür-an-İ Kerim, 
". hatıhdiizenie-
; . rm,' bizzat ken-: 
- •[di olumsuzluk-/ 
^târimn doğal 
¿.¿hİ'r sonucu ola-, 

' rak- kendi fe l a -
' ketlerini hâztr-
ftadık l arın i \ 6 r-
I Jidya koyar. . ^^ 
^ ..1 "İnsanların 

kendi elleriyle 
' yaptikları şey-' 

ter yüzünden 
' karada ve de-
' ' nizde fesat çtk-

.mtştır.'.[ Rum/41 

-Al 

Çağimızın büyük düşünürle-
; rinden Piritim A. Sorok'in, 20. 

yüzyılı "bunalım çağı" olarak ni-
telemişti. Sçrokiri," "Bir Bunalım 
Çağında TÖplüm Felsefeleri" adlı' 

" eserinde, çağdaş düşünürlerden 
birçoğu (Schweitzer, Spengler, 

', Toynbeö, Northop, Kroeber, Dani-
levski) ile aynı düşünceyi payla-
şarak egemen Batı uygarlığının 
"çürüme" ya da "çözülme" aşa-
masına geldiğini,' buna karşılık 
,"dini-ahlaki" temele dayalı kül-' 
kür sistemlerinin "ilkbahar" aşa-
masına girdiğini belirtir. Ona gö-

^ İ-ğ; bu tür geçiş dönemlerinde, in'-
' sarı ruhları, gruplar ve değejrl'er, 

' düzenli olarak kutuplaşma süre-
' cine girer. YalnIzca'dinsizlik ve 

' ahlaki düşüklük değil, dindarlık 
_ ve ahlaklılık'da artar. Normal ko-

şullarda "Sezar'ın hakkını Sezâr'a," 
Tanrı'riıri hakkını da Tanrı'ya " ve-
ren, ne çok dindar ne de' çok gü-

' • nahkar olân insanlar; ku tuplaş-
' ma aşamasıridarya eskisinden da-

ha ahlaklı, daha errniş, daha din-
• dar ya da eskisinden daha gü-

nahkar,"dâh'aXhlaksız, daha tan-' 
•' rısız olurlar. 'S'drokiri' Ve" diğerle-

ri, çürüye'n kültür sistemlerinin, 
dbğal olarâk yeni bir yüksek kül-' 

, türün doğmasına ortam ha'zırla-
' dıklarına d i k k â t çek iyo r ve 

"bunalım çağı"nin da bir "ah-
lakçı diriliş"e yol açacağı ka-

Vnaatiride ' ' b i r leş iyor lar . 
(A.g.e.,s: .247-249)'• ' ' 

21. yüzyıla ilişkin öngörü-
"lerin, plan ve projelerin giderek 

ar tan bir yoğunlukla gündeme' 

geldiği 90'lı yıllar, "bunalım, ça-
ğı"nin bütün özelliklerini yan-
sıtmaktadır.. Komünizm'in iflâ-
sının ardından, ' tüm ahlaki ve 
insani değerleri alabildiğine .tah- -

,.rib eden Kapitalizm'in dejçöküş 
^sinyalleri 'vermesi, "tanrisizlık 

^ ,ve ahlaksızlık" temeline i dayalı 
tüm sistemlerin tartışılmâz ifla-
sını müjdeliyor gibidir. ' 

İşin ilginç yânı; âyaktsî kal-
malarını sağlayan bütün daya-
naklarını yitiren sistemler, ken-
dilerini en güçlü, rakipsiz ve ye-
nilmez zannetmekte ve âde'ta 

' dünyaya meydan okuyan bir gö-
rün tü v^ermek'tedir. .'Ancak, bu 
durum yıkılışı hiç de geciktir-

'."^memekte, aksine çabuklaşt^r.r 
maktadır. Örneğin Kur'an, "hak-

¡sızlık temeli üzerine kurulan ve 
* 'bizden daha güçlü kim var?' 

diye'" büyüklenen"(Fı işs i le t : 
41/15) Ad kavminin', iş te böyle 

. 'bir anda' yikıldığıhı haber verir, 
' Yine Kur'an", "süper'güç" plma 
' . iddiasındaki nice düzenler in , 

kendilerini en kuvvetli (4'7/13), 
'^en ş iddet l i (30/9), eh zorba 

(50/36). ve eri. göz kamaş t ı r ıc ı 
(19/74) hissettikleri' dönemde na-
sıl helak olup gittiklerini anİatâri 
kıssalarla doludur." ' ' . ' 

Çağdaş düzenlerin; kendile-T 
' rini, Ad kavmine benzer bir bö-

bürlenrne ile,nitelemeleri', doğ-
'rusu l ıaylii lgi çekicidir. Örne-
ğin, İngiltere hala "(Güneş bat-
maya:'» imparato'rluk"' iddia-
sındadır.' İJünya jâridârmalığıni 
kimseye bır'akmâyı'p kainatın fet-



hine yönelen ABD, uzay:ara-; 
cına "Challenger" (Meydan-' 
Okuyan) adını layık gör-
müştür. Üç-beş yıl öncesine 
kadar dünyayı titreten "kı-
zıl dev" imajına sahip SSCB, 
hiç umulmadık bir anda dar-
madağın oluvermiştir. Öyle 
görünüyor ki , 'yeni yüzyıl, 
dünyaya meydana okuyan 
haksızlık ve zulüm temeline • 
dayalı irili-ufaklı sistemle-
rin bir bir yıkıldığı, adalet ve 
erdemlilik temeline dayalı 
sistemlerin ise i lkbaharını 
yaşadığı seneler olacaktır. 

Kur'an-ı Kerim, batıl dü-
zenlerin, bizzat kendi olum-
suzluklarının doğal bir so-
nucu olarak felaketlerini ha-
zırladıklarını ortaya koyar: 

Adaletsizlik, zulüm ye 
sömürü, batıl düzenlerin bi-
zatihi kendi tabiatından kay-
naklanır. Maddi imkanların 
belli ellerde toplanması, ka-
pitalist toplumların en belir-
gin özelliğidir: 

"Onlar bütün rızık yol-
l a r ı n ı tutmuş lardı ." 
(Kaf:50/36)' ' , . 

Bu süreç, ticari ve ekono-
mik ahlakın bozulması ile pa-
ralel olarak ortaya çıkar. Sö-
mürü, adaletsizlik, haksız 
kazanç , yolsuzluk, vurgun 
ve soygun a r ta r . Kur 'an , 
Medyen toplumunu .bu tür 
kapitalist toplumlara örnek 
olarak verir: 

"Ölçüyü ve tartıyı tam ' 
ve adil yapın. İnsanlara 
mallarını eksik yermeyin. 
Yeryüzünde bozgunculuk 
yapmayın." (Hud: 11/85) 

Böylece, sözkonusu yön-
temlerle zengin olan ve ha-
ram kazançlarını fütursuzca 
saçıp savuran, şımarıkça eğ-
lenen bir müfrefler grubu tü-
rer. Bunların sayısının art-" 
ması, sistemin çöküşünü hız-
landırır: 

"Biz, bir ülkeyi helak 
etmek istediğimizde, ora-
nın önde gelen şımarık ta-
kımını çoğaltıp güçlendi-
ririz. Onlar da orada fısk 
u fücur işlerler. Böylece o 

ülke azabı hak eder; biz 
de orayı yerle bir ederiz." 
(İsra: 17/16) ' 

. Bu şımarıklar, ahlaken 
de seviyesiz ve iğrenç ilişki-
lere girer, cinsel sapıklıklar 
sergilerler (7/80-84, 29/28-
29), * . .. ^ 

Bir ülkede gelir dağılımı 
adil değilse ve Kur 'an ' ın 
"mütref olarak isimlendir-
diği bir avuç mutlu azınlık 
zevk ü sefa içinde tepinirken 
halkın büyük çoğunluğu se-
falet içindeyse; o ülkede do-
ğal olarak sosyal patlamalar, 
anarşi, soygun, hırsızlık ve 
ahlaki çöküntü başgöstere-
cektir. Buna paralel olarak , 
da ekonomik ve siyasal gücü 
elinde bulunduranlarla' mah-
rum bırakı lanlar arasında 
kutuplaşma, iç çatışma ve 
ha t t a savaş başlayacaktır . 
Yönetim zorbalaştıkça zor-
balaşkcakjtoplumsal düzen 
ve birliktelik altüst olacak-
tır: 

"Onlar zorbaca yakala- . 
mak bakımından daha şid-" 

'detli idiler." (Kaf:50/36) 
"De ki:AlÎah, size üstü-

nüzden (yönetenlerinizden), 
. yahut altınızdan (alt taba-
kalardan) herhangi bir azab . 
(şiddet) göndermeye; veya-' 
hut sizi fırkalara ayırıp bir-
birinize düşürerek kötülük-
lerinizi birbirinize taddır-
maya kadirdir."(En'ain:6/65) 

Yöneticiler; saltanatları-
nı sürdürmek için zulüm, iş-
kence, baskı yöntemlerine 
başvururlar, çekinmeden cü-
rümler işlerler; bu da top-
lumsal dirlik ve düzeni al-

' tüst eder:"Siz insanları zor-
baca tutuklar mısınız?" 
(Şuara: 26/130) "Siz güven-
lik içinde mi bırakılacak 

' siniz?" (Şuara: 76/146) 
"Ezilenler (mustaz'aflar), 

büyüklenen yönetici lere 
(müstekbirlere) 'hayır, sizin 
işiniz gücünüz gizli planlar 
yapmak/dolaplar çevirmek-

; ti...' derler." (Sebe:34/33) 
Allah Teala bu tür cürüm-

leri, günahları, fitne ve fe-

satları sebebiyle helak ettiği • 
nice kavimlere dikkat "çeker.; 
(En'am 6/6, Neml:27/69, 
Mü'min:40/21) 

Sonuç olarak; toplumlar 
ve s is temler bir an lamda 
kendi sonlarını kendi elle-
riyle hazırlarlar: İyilikleri, 
güzellikleri, faziletleri hoy-
ratça tahrip edip, kötülükle-

. ri,' rezillikleri, çirkinlikleri, 
çoğaltan bir toplumsal yapı-
nın ayakta kalması düşünü-
lemez: 

"İnsanların kendi elleriyle 
yaptıkları şeyler yüzünden 
karada ve denizde fesat çık-
mıştır. "(Rum:30/41) 

"Siz dünya hayatınızdaki 
bütün güzellikleri yiyip-bi-
tirdiniz ve onlarla eğlendi-
niz. "(Ahkaf:46/20) 

İnsan ve toplumları mut-
lu kılacak bütün güzellikleri 
ortadan kaldıran, "insanı in-
sanın kurdu" yapan düzenle-
ri "örümcek yuvası"na ben-
zeten (Ankebut: 29/41) 
Kur'an'ı bu tür batıl düzen-
lerin "köpük" misali kaybo-
lup gideceğini, ama hak-hu-
kuk, adalet ve f ı t ra t esası 
üzerine kurulan İslami top-
lum düzeninin ise kalıcı ola-
cağını belirtir (Ra'd:13/17). 

Kuşkusuz, İslami toplum 
düzenini egemen .kılmak ya-
ni İslam iktidarını kurmak 
da, toplumun İslami dönüşü-
münü gerçekleştirmeye bağ-
lıdır. "Bunalım çağı"nın bu-
nalım üreten düzenleri, tüm 
insanlığı İslami arayışa sev-
kediyor. 2000'li yıllar, bu ara-
yışın, İslami hayata duyulan 
özlem ve yönelişin tırmandı-
ğı yıllar olacaktır. Bu yöneliş, 
t a r ih boyu t e k e r r ü r eden 
şaşmaz bir. i lah i yaşanın , 
sünnetullah'ın gereğidir: Ge-
lecek, güzel ve salih davra-
nışlarıyla insainlığa örnek 
oluşturabilenlerin kuracağı 
İslami yönetimleri .ve ikti-
darları müjdeliyor. 

"Yeryüzüne mutlaka sa-
lih kullarım varis olacak-
tır." (Enbiya:21/105) 

Abdullah YILDIZ 
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İslam Yönet im Biçiminde 
İktidarın Kaynağı 

Muhammed ABDULCEBBAR 

'islam Yönetim Biçiminde İktidarın Kaynağı" başlıklı makalenin ikinci ve son bölü- . 
^ , münü yaymlıyorıız. MakaleninyazanLondra'dayaşayanIraklıyazarMı^ 

., dülc^ıbar, mcıkalesinin bu bölümünde ilk İslam devletinin içinde doğduğu tarihsel ko-
'. şullan irdeliyor. Bu devletin ve İslam devletinin anayasal temeli niteliğinde olan ilk 

^"' ÜÇ ikinci Akabe Bi'atlaniıda belirlenen prensiblere; daha sonra Rasülullah'm Medi-, 
ne'deki otoritesinin sınırlarına, şe r i bi'at esaslanha dayalı bir yönetim biçimi oldu-

' ğuna işaret 'ediyor, gerekçeleriyle birlikte ortaya koyuyor ' - , ^ 

' RASÜtULLAlİ (S) SİYASAL ; ' ' 
OTORİTESİNİ NASIL KURDU? 

' J . J . R U S O ^''Toplumsal Sözleşme"yi" açik- . 
larken kullandığı "beri böyle istedim" ifade-

, sini bizim de kullanmamıza gerek yok. Çün-
kü bizim elimizde, Rasülullah(s)'ln Yesrib'de 
kurduğu "Medine Site Devleti"nin yönetim bi-
çimini; nicel ve 'nitel •açıîa:rdan sımrlarını^ 
belirleyen,, gerekçelerini açıklayan ye yo-
rumlayan tarihsel belgeler bulunmaktadır. 
Söz gelişi Rasûlulla.h(s) 'ın yaşamVni kaleme 
alan "Siret" sahiibi İbri İshak bu husus la il- , 
ğili şu bilgiyi vermektedir: ' .' ; ' 

' Vakta ki Allah dinini açıklamak, elçisini 
güçlendirmek, siyasal yerini beliırlemek is- ' 
tedi; Hac rnevsiminde, Allah elçisi hac ziya-
reti îçih Yeşrib'den gelen bir grup insan la ' 
buluşmak üzere yola çıktı". Peygamberlik gö-, 
revi geldikten sonra hernen her hac mevsirni. 
yaptığı gibi bu mevsimde de fîz. Peygamber (s) ' 
inanmaları için mesajinı, korumaları ve des-
tek olmaları için kendisini birtakım Arap , 
kabilelerine takdim'ediyordu. Âllah elçisi(s) 
Âkabe.dehilenyere"gelince,'Allah'ın kendileri" 
için hayır dilediği, Hazreç ka.bilesine mensub 
bir grup insanla karşılaştı. Bu'olayın ger- ' 
çekleşmesi Allah elçisinin Yesrib'e h i c r e t ' 

edip Medine Site Devleti'ni kurmasından yak-
laşık üç yıl öncesine; kendisirıe peygamber-
lik görevinin verilişir|'irı İ1 .yılıria tekabül edi-
yordu. Bu sırada YesrıbliÎer bir taraf tan ken-
tin ünlü kabileleri Evs ve Hazreç" arasında ya-
şanan kanlı çatışmalar nedeniyle önenıli bir 
siyasal kriz yaşanıyordu; öte yandan üllcele-: 
rinde h ü k ü m siiren en yüce iktidarın gıya-
bında hareket ediyorlardı; bir de Yesrib'de 
Yahudilerle ortak yaşamın bir nevi ¿hlanfı gö-
zetimleri altında bulün'ûyorlardı. . ^ 

Akabe Görüşmesi, ^ 

Bu grup Rasülullah ile söz konusu 'yerde 
birleştiklerinde sayıları 6 veya 7jidi. Yanları-
na gelen Allah elçisini görünce kend.i arala-
rında: "Vallahi bu kişi, Yahudilerin geleceği 
hakkmda bize bilgi verdiği peygamberdir." 
konuşması geçti. Söz konusu bu kişiler Ra-
sülullah'ın çağrısını kabul.ederek ona şöyle 
dediler: "Ülkemizde; kavmimiz arasında si-
yasal çatışma'var..Ümârız ki. Yüce Allah on-
ları senin çevrende biraraya getirir (getirir 
de bu bölünme, bu çatışma da böylelikle pr-
tadan kalkmış olur). Eğer b u n u başarabiİir-
sen, yani onlar senin çevrende biraraya gelip 
bu ayrıhkçıhktân vazgeçebilirlefse artık ora-
da'senden daha güçlü, daha saygın kimse ol-



maz." ' / S'- V^z' - ^ 
İşte Allah elçisinin kuracağı îslam Dev-

leti 'nin temeli burada , bu az sayıdaki in-
sanların eliyle atılmış oluyordü.-Daha sonra 
Allah elçisinin Medine'de kuracağı otorite 
biçiminin prototipi belirlenmişti burada. Bu 
kutlu kimseleri adları ile tespit etmek, o in-
sanlara karşı yerine getirmemiz gerekli tarihi 
bir vicdan borcudur. Bu kimseler l -Es 'ad 
b.Zürare, 2-Avf b.el-Hars, 3-R'afi' b.Malik, 4-
Amir b.Abdi el-Harise,^5-Kutba İD.Amir, 6-Uk-
be b.Amir, 7-Cabir b.AbdulIah {r.a.J'tır. 

Bu yedi kutlu mü'min Yesrib'e dönüp ka-
vimlerini İslam'a çağırmaya başladılar. Bu 
çağrı görevini öylesine başarıyla yürüttüler 
ki, "Allah elçisinin adının anılmadığı bir tek 
ev bile kalmadı" neredeyse. Kentte yaşayan 
hemen herkeşin evine ulaştırılmıştı bu kut-
lu davet. 

Akabe Biatları - • > ' ' 

Ertesi yil ikinci Akabe Bi'atı'na 12 Yesribli 
geldi. Bunİardâh 5 kişi bir önceki yıl Akabe^ 
Biatı 'na katılıp Allah Rasülü'ne iman eden 
7'li gruptan kimselerdi. Gruba yeni katılan 
diğer kimselerin isimleri ise şöyle idi: 1-
Mu'az b. el-Hars, 2-Zekvan b.Abdi Rays, 3-
Halid b.Muhammed, 4-Ubade b. Samit, 5-Ab-
bas b.' Übâde,' 6-Malik b. et-Teyhan ve 7-
Üveym b7 Saide.; Bu adı geçen kimseler, 
Kur'an'da kadınlainn bi'ati" olarak bilinen bi-
at gibi, ö bi 'atta geçen ilkeler üzerine Râsü-
lullab'a biat ettiler. Rasülullah taraf ından 
bir yıl önce gerçekleştirilen bi'ata İslam'Ta-
rihi 'hde 1.Akabe Bi'at'ı denilir. Bu ilk bi'ata. 
katılanlardan birisi'olan Ubade b. Sainit ola-
yı'şöyle anlatrnaktadır:"Rasülullah'a bi'at et-
tiğimiz ilk âkabe bi'atı gecesinde şu ilkeier 
üzerine O'nâ bi'at etmiştik: . • . 

1-Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, 
2-Çalmamak, . , ' 
37Zina etmemek, ' . • 
4-Ç6cüklarimızı öldürmemek, 
5-Ellerimizle ayaklarımız arasında bir iftira 
uydurup getirmemek ve ' . 
6-Ma'ruf meselelerde O'na karşı gelmemek 
konülannda kendisine kesin söz verdik. 
'.' Bu bi'at olayınm'ardından şöyle buyur-

du Allah elçisi bize: "Eğer bu bi'atta geçen il-
kelere bağlı kalır, briları yerine'getirirseniz si-
ze cennet vardır; şayet bu ilkeleri'ihlal eder-
seniz dünyada işlediğiniz o suç tan dolayı 
sorumlu tu tu lu r , cezaya çarptır ı l ı rs ınız. 
Çarptırıldığınız bu ceza, kıyamet gününde si-
zin için kefaret olur. Eğer kıyamet gününe 
değin işlediğiniz bu suçü örterseniz (gizler-

s'eniz) !işiniz Allah'â .kalmıştır. • O, ̂ dilerse âize 
azap eder, dilerse sizi bağışlar." 

İşte bu bi'at (sözleşme) İslam Tarihi'ndeki 
ilk bi'attır. Aynı zamanda üzerinde sözleşme 
yapılan ilkele,r Allah elçisinin Medine'de da- ' 
ha sonra kurduğu İslam Devletlinin anayasal 

; ¿.i tetnelleri niteliğindedir. , ', 
. Söz konusu edilen bû topluluk: 'sınırları ve 

, ilkeleri apaçık bir şekilde belirlenmiş husus-
larda, kayıts'ız şartsız itaat etmek üzere Allah 

• elçisi"he bi 'at etmiş (söz vermiş) le'rdi. Yerine 
getirmeleri gereken görevleri ve sahip olduk-
ları diğer kişisel ve sosyal haklar belirli bir 
prosedüre bağlanmıştı böylelikle. Ayrıca bu 
sözleşme, komutan konumunda bulunan Al-
lah eİçisine, Yesrib'e bir temsilci gönderme 
olanağı da vermişti. Bu temsilci Mus'ab b. 
Umeyr (r.a.) idi. Mus'ab, Yesriblileri İslam'a ça-
ğıracak, onlardan müslüman olan kimselere 
Kur'an'ı ve İslam'ın diğer hükümlerini öğre-
tecekti. • " • - - -
* Yesrib'e Allah elçisini temsilen gönderilen 
Mus'ab (r.a.), bu diplomatik görevini olağa-
nüs tü bir başarıyla yerine getirdi. Neredeyse 
Yesrib kentiride İslam'a çağırmadığı tek bir ev 
kalmamıştı. Yesrib'de içinde müslüman olan 
bir erkek ve bir kadmın olmadığı tek'bir ev kal-
mamış gibiydi. İman ve akideden kopup gelen 
açık bir sınav ve beceri niteliği taşıyan bu ge-
hşmeler hızlı bir biçimde müslümanları halk 
temeline dayalı, yepyeni bir yönetim merciine 
taşıyordu. Ertesi yıl Yesrib'de'ki siya;sal ve 
dinsel bölüşümler iyice somutluk kazanmış-
tı. Örneğin Akabe'de yetmiş -yada yetmiş üç-
erkeki iki kadın hazır bulundu. Allah elçisi 
onlarla biraraya gelerek onlardan, yukandaı sı-
raİanan esaslar üzerine bi'at aldı. Bu bi'at 
olayına İslam Tarihi'nde İkinci Akabe Bi'at'ı 
denilmektedir., ^ . . .„ , . . 

Diğer toplantı sıfasmda'olduğu gibi bu iki 
toplantıda da Allah elçisi gelecekte Medine'de 
kuracağı İslam Devleti'nin temel ilkelerini 
koymuştu. Daha sonra Kur'an okuyup "in-
sanları- Allah'a çağırma ve İslam'a teşvik et-
meye çalışıyordu. Allah elçisi Yesrib'ten gelen 
teinsilcilerle. de şu ilkeler üzerine sözleşme 
yapmıştı: "Çoçuklarınızı, kadınlarınızı kısaca 
ailenizi her türlü tehlikelerden koruduğunuz 
gibi beni de aynı'biçimde koruya'cağınıza da-
ir bana bi'at ediyor rriusunuz? ' . 

Allah elçisinin bu teklifi üzerine'onlarin 
aras ında bu lunan birisi (herhalde Bera b. 
Mâ'rur olacak) Resulullah'ın elini tutup: Evet 
seni "hak" ile gönderene yernih ederiz ki, gü-
cümüzle karşı koyabileceğimiz her türlü teh-
likeye düşman saldırılarına karşı seni koru-
yacağız, bu tehlikelerin. sana gelmesini en-
gelleyeceğiz. Biz savaşçı bir milletin çocukla-



rıyız, cephe ehliyiz. Biz geçmişlerimizden hep 
galibiyet rniraz aldık. Bu duygulu ve'^nazik 
diyalogun ardından orada bulunanlar Rasu-
lullah'a:.EliniVere koy,, dediler. Rasulullah 
da elini yere uzattı ve böylece O'na bi'at etti-
ler. Bu sözleşmede de.Rasulullah'ın Medi-
ne'de kuracağı İslam Devleti'nin sınırları ber 
lirlenrnişti..Artık Allah elçisi,, peygamberleri 
olmasının yanısıra Medine halkının en yetki-
li en yüce yöneticisi, militer açıdan başko-
mutan idi. Bu konuma onu yükselten yegane 
unsur ,insanlarla, orada,. sınırİari belirli il-
keler üzerinde onlardan söz (bi'at) alması idi. 
B.U sözleşme her iki tarafın da hür olduğu 
bir ortamda gerçekleşmişti. Nitekim sözleş-
meye katılanlardan birisi olan Ukbe b. Sa-
mit olayı şöyle nakletmektedir: '̂ Biz darlığı-
mızda, genişliğimizde (kaderde- kıvançta, ta-
Sada- barışta) dinlemek, itaat etmek, O'nun 
izinden yürümek, ondan gelen üzerinde tar-
tışmamak; hangi durumda 

susunda , Akabe'ye gönderdikleri temsUci-
leri tarafından daha önce ikna edilmiştiler. 
Böylelikle, Yesriblilerin meliki olmak için 
kendisini taç giymeye hazırlayan A b d u l l ^ b. 
Selül 'ün hayalleri de,suya düşmüş idi. ' • 
;i.Yesriblilerirı, son derece nazik bir ortam-
da, böylesine olağanüstü lütüfkar davran-
malarının hakkını her .zaman korudu. Re,-, 
sülüllah (s) bir gün bu husus la ilgili olarak 
kendilerine şöyle buyurdu; Allah'a yemin ol-
sun ki, sizler dilerseniz bana şöyle söyleme 
hakkına sahip kimselersniz; sözlerinizden 
dolayı kınanmaz, aksine onaylanırsınız; Ey 
Muhammed; sen'bize yalanlanmış bir elçi 
olarak geldin, J a k a t biz seni tasdik ettik, 
güçsüz bir durumda geldin, biz b ü t ü n gü-
cümüzle seni destekledik; sü rgün geldin, 
biz seni bağrımıza basıp konuk ettik, yer-
leştirdik; fakir olarak geldin, biz sana her tür-
lü maddi yardınıda bulunduk. . . . .f • 

r Rasül'e itaati emreden 
olursa olsun mutlaka doğ- , daritğimtzda, genişliğimizde ayetler Yesrib'de inmeye 

Î T v S a h adma Vasar" dMemek^tiaat Oysa Mekke dö-iuK ve Allan aa ına yaşar- - j j ı - neminde Bi'at olayından 
ken, mücadele ederken, kı- den yürümek, hangi durumda olursa önce. inen ayetlerin hiç- . 
nayan la r ın k ınama la r ına • . . olsun mutlaka doğruyu ^..birisinde Rasül ' e i taa t 
aldırmamak üzere Allah Ra- söylemek,Allah'a kulluk v.e Allah remredilmemişti. Medine 
sulü'ne, bi'at etmiş (söz yer- adına yaşarken, mücadele ederken dönemi başladıktan son-
miş)ük." Allah elçisi ve O'na U^ayanların kınamalarına aldır^ ra şöyle emreden, ayet-
bı a tedensahabıs ın ınMek- _ - • AJinh Ra^ü'liitiP fıi'^/- lerle karşı laşmaya baş- , 
ke'den Medine'ye t a ş ı d ı k l a - U y o r u z ; ^ i n a n a n l a r , ^ 
rı bi'at sözleşmesinin etmiş (sozvermış)tık.'\Anah el^^^ Allah 'a ve elçiye i taa t 
lerinden bir kısmı b u iqp-.ve O'na bi'at eden s ahahis^^ amellerinizi batı l 
rikteydi. Bu bi 'attan sonra ' ke'den Medine'ye taşıdıkları bi'at kılmayın."( Muhammed/ 
Rasulu l lah .Zilhicce, Mu-sö^feş^esİMİ^ ilkelerinden bir kısmı 33) "Ey "inanlar, Allah'la 
harrem, ye S a f p aylarını d a . > - bu içeriktevdi ve elçiye ye d e s izden • 
Mekke'de geçirdikten son- j . , f . ^ „ o lan elçi lere i t a a t 
ra , .Rebiülevvel ay ın ın . ,. . . . 
12.günüYesrib:e ,bilfiil hicret etti. Mekke'de 
müslüman.olanların çoğu, O'ndan önce, Mek-
keden Medineye hicret etmişti. . v,, ; " s 

,-.. J , , / . e d i n . ..'mSf i s a / 6 9 ) . 
^Kur'an'da bu içerikte bir hayli ayet vardır. 

• -s ; r " 
. Bi'at İlkeleri 

• 1 •• • • <-';;• »-.il. i 
Hicret ve Sonrası • . 

. , Allah elçisi Yestibe hicret edince orada tam 
bi r siyasal ve dinsel,özgürlüğe kavuştu. î , , 

V Medine Site devleti kurulmadan önce Re-
sulullah'a.bi 'at edenİer.çağdaş bir ifade ile 
söylersek, henüz .ilan edilmemiş bir parla-
mentonun, temsilcileri konumunda idi'. Çün-
kü bu kimseler, Akabe bi'atlarînda, geri kalan 
Yesrib halkının temsilcileri gibi idiler. Zira 
Yesrib halkı yeni dine inanmış, 1. ve 2, Aka-
be bi 'atlarînda Allah Rasülü'ne bi'at eden bu 
temsilcilerine karşı bir. güven duyuyorlardı. 
Çünkü Yesribliler yönetsel, politik, dinselbü-
tüıi işlerini, b ü t ü n iktidar .araçlarını Allah 
Resulü'nün bizzat kendisine teshm etme hu-

• Görüldüğü gibi, önce,bi'at .ilkeleri, ,daha 
sonra elçiye itaati .emreden Kur.[an hükiim-
leri bize şunu göstermektedir .ki, ^ l a h Ra-
sülü'rı.e yerilen otorite hakkı; yöneticinin ki; 
şiliğinde somutlaşan, kişiye dayalı bir otorite 
biçimi değildir.î.Gerçi Resülüllah'ta kendisi-
,ne verilen bu otorite hakkını uyulması eın-
redilen ilkelere bağlı kalmadan kendi istediği -
gibi kullanabileceği, kişisel mülkü^imiş gibi 
algılamış değildi. Bu bağlamda William Lab-
yar'ın iktidarlar henüz kurumsal laşmadan 
.önce ilkel yönetime dayalı iktidar biçimi olan 
somut,iktidar, biçirnleri ile jlgili görüşlerini 
kullanmayı uygun gördük. Bizim burada 
anlattığımız iktidar (otorite) biçiminde durum 



tamamen fârklidif^ Çünkü her şeyden lönce 
Allah elçisine tanınan iktidar hakkı; yukarı-
da" da değindiğimiz gibi)'kişisel bir' iktidar 
biçimi değildi.' İktidar tamarnen, emir ve il-
keler üzerinde'kendisiyle bi'at edilen "pey-
garnberlik niakâmının otöritesihe dayanı-
yordu. Bü'iktidâr biçimi sınırları anâyasa ile 
kayıt altına alınrnış, tamamen'anayasal bir ik-
tidar-türüdün-Anayasa isfe İslam Şeriatı, ya-
ni doğrudan 'KUR'AN'dır. Kur'an Allah elçisi-
ne, ş'eriatın tebliğcisi olmasından ötürüî şe-
r ia t ' i lkeler inin 'üzer inde kişisel yetkilei-ini 
kullanabileceği, şahsi bir otoriteye sahip ol-
ma hakkını tanimıyordü. Burası çok önemli 
ve söh 'de rece ince 'b i r hoktaıdır. Nitekim 
Kur'an ilk inmeye başladığı,-erken vahiy dö-
neminde bu husuöa şöyle işaret etmektedir; 
"Eğer o," bazı sözler uydurup bize iftiira etseydi, 
elbette ondan sağ elini (gücünü alırdık); son-
ra O'nun can damarını keserdik, sizderi hiç 
kirhise de buna engel olamazdı." (El- Hakka, 

Böylelikle^ " sa:vaş^ s ' ı ras ihda biz s u y u 
içerek er ier j ik" örurken- ' dûşm'ahiri'^-sıi; 
içmesini;^' '*' / ' engel lemiş ölürüz." 
•Saîıabenin bu düşünces i karşısında Âliaii 
Resulü 'bu görüşü (öneriyi) benimsedim'Tde-
di. Ardmdari ordüya'kalkmasım ve Habbab'ın 
önerdiği Ve plahlânhı verdiği mıntıkadâ-ko-
naklâmkk üzere harekete^eçrhesini büyürdü.-
" Öte yandan Hendek savaşı "Sırasında müs'-' 
lümanla;r belalarm eh ağıriria, en şiddetlisi-
ne u'gramış, müthiş'korkula'ryâşarnışlardı.-
Düşman üst ve alt taraTındah gelerek kendi-
leririi tarn bir çember içerisine âlmfştı:" Bu 
olây'nederiiyle Allah Resülü (s) Gatafân ka-
bilesinden iki komUfânı'Uyeyne b. Hısri, Ha'--
fis . Avf a Medine'de bulünari 'meyveliklerin 
üçte birisini, savaşta' 'kendilerine yardırricı 
olmak üzere veireceğiiıe dâir-habei: gönderdi 
onlara. Bu iki kömutah kendilerine haber 
götüren elçilerle birlikte geİip Rasülüllâh'ın 
huzuruna çıktılar. Teklifi kabül ettiklerini 

44, 45, 46, '47) Kur'an yorumcularının'da.. ' . . . kendisme bildirdiler. Bu esriada Hz. Pey-
belirttiği gibi, bu ayetler!Allah_^elçis'ini,en;sert-^.. ^ gamber meseleyi Sa 'd b." Mu'âz ve Sa'd b.; 
bir' dille ' tehdit ederi' Kur'an ayetleridir.,^ O ,, IJbâde"ile görüşüp, sorun hakkıridâ fikirleri-^ 
dönemde müslümârilaf, peygamberlik ma- ' ' . ni sordu." Bu iki sahabe de şu mealde bir fi-
kaihi ile yöneticilik" m'akâmı arasındaki fa:rkı;' ' -Mf belirttiler; "Ey Allah'ın elçisi, ;bü "sözleş-
bürilârın her birisinin egemenlik aianlârıni ol- ' meyi siz kendiniz istediğiniz için mi ybksa, Al-
dUkça iyi bir biçimde'algılairiişlar;= Allah Rar ı l a h ' ı n bir emrine binâen'•sizjya' da^biz müs-
sülü ile bu esaslar doğrul tusunda ilişkileri- ı ;lümanlan.n adına ykra^rh olur'düşüncesiyle ^̂ ^̂  
ni kurmuşlardı; Allah Rasülü^deiÇnların bu^ yapıyorsunuz' ' . ,diye' 'sordular/ Resulüllah; 
iki makam arasındaki ayrımlarını kabul edi-, " /'Eyet sizin .için iyi blur, 'düşüricesi'ile yapı-
yor,' saygı İle karşıhyordu.Büyüİc, İslam ^Ta-' ^"'Jyorum"'karşılığını'verdi'.'" "Gördüm'ki m ü ş -

—jv,,- - u t c ^ ^ t . , r i k Araplar size her cephede'ri okyağdıfiyor-
lâr bu çemberi yarmak istedim" buyurdu. ' 

.» ' Allah elçisinin ^bü açıklamasını Sa'd b." 
Mu'az şu sözlerle cevâpladı:;"Ey Allah'm"elçisi, 
biz ve sözkonusu kiitıselef ve kabileler daha 
önce şirk üzere yaşayan müşrîkrer idik. Sa-
tış veya ikram amacı ile "kendilerine sunma-
dığımız tek bir meyvemizi'yemek Istemezlei:'-; 
di. Şimdi ise yüce Allah tâfaf ındah nimetle-
rin en yücesi İslam nimeti ile bizi nimetlen-
dirdi. Daha önce müşrikHkeri' v'eî-memede di-
rendiğimiz mallarımızı şimdi niçin verecek-
mişiz. Hayır ölmaz böyle şey. Kılıçlı bir bir he-
seplaşrfia'olmadan, "Yüce Allah aramîzdâ,^ke-
sin hükmühü verinceye dek onlara hiçbir 
şey vereıheyiz'. Allah Râsülü bü itirazı ölüm-
lü b'ülup Gâtafan kabilesinden gelen bu iki 
komutanla yapfnası'gerekeri^'sözleşmeyi ge"̂  
çersiz kildi/ • . • . • ;.' 

İst işare, ' - : ' •'• 

• ' Allah-Resulü- salat ve selaıh üzerine bl-
süiı'-^ din ve dünya işlerinde ölüflarını'alma-
sı gerektiğine' inâridığı insanlarla rriutlaka 
istişare ederdi. Yani kendileri ile^bi'at ettiği 

rihçisi İbri.' 'Hişâm,-Bedir sâvaş ı 'hakkında 
bilgi verirken şu nokta:ya temas etrhfektedir; 
Ordu ¿avaş için cepheye çıkmıştı,''Allah Re-'" 
sülu kendisi tarafından belirlenen bir mıntı-,' 
kada o rdunun konüşlandirilmasını emret-
mişti: Bu olay üzerine fnüslümanlarm ara-
sındari birisi- büyük' bir olasılıkla Habbab 
b. El- Münzir b. Cemuh tu r - Hz. Peygambe-
re şöyle diyor:" Orduyu konuşlâridıfdığıriız şu 
mıntıkayı görüyorsunuz ya; burada konak-
lamâyi" emretme h u s u s u n d a biz' mü'mirile-
rin öne âliiıa; sonraya bırakma hakkımızın ol-
madığı vahyi bir emir mi indirdi sana yüce Al-
lah, yoksa kişisel kanaatinize dayalı bir saVaş 
taktiği olarak, mı böyle emretme gereği duy-
dunuz?" Allah elçisi; "Hayır, Vahyi bir eiıiir fi-
lan yok.; 'sadece savaş taktiği gereği, kişisel 
kanaatime dayalı bir uygulainadır" karşillği-
nı verdi: Bunun üzerine Habbab;' Ey Allah'ın 
elçisi bü mmtıka-kbnâklainak için hiç de el-
verişli bir- yer' değildir.' Orduya 'emir verin 
kaiksin;'suy'â yakın olan-daha-elverişli bir 
mıntıkada konaklayalım,'otağırnızı oraya ku-
ralım. Böylelikle hem kendimizi daha sağla-
ma almıiş oluruz. Suyu da havUz haline"geti-
ririz, savaştan önce kaplarımızı doldururuz. 



hususlar ın , dışında farMı bir görevi onlara 
teklif edeceği zaman, konuyu mutlaka ¡ken-
dilerine- götürüp gör,üşlerini alırdı.-. Nitekim 
böyle bir olay Bedir savaşı sırasında yaşan-
mıştır. Savaş' sırasında Allah elçisi, müslü-
manalara, şöyle buyurrnuştu. /'Ey insanlar 
benimle istişareye gelin; AJlah elçisi bu çağ-
rıya muhatab olarak sadece ^Enşar'.ı.kabul 
ediyordu. Çünkü Akabe'de belirli-ilkeler üze-
rine kendisine b i > t eden onlardı. Allah elçi-
sinin-bu davetine onlar^şu.şekilde karşılık 
vermiştiler; "Ey Allah'ın elçisi, bizini yurdu-" 
muza gelinceye dek bizler şenin yaşamını te-
minat altına almaktan, seni koruma kefale-
tinderı uzak idik. Hicret edip bizim ülkemize 
gelince bizim.terninatımız , al t ına. gir diniz. 
Eşlerimizi ve çpcuklanmızı (korumamız ge-
reken kimseleri), gelmesi olası- tehlikeler kar-
şısında koruduğumuz gibi seni;de koruyor-
duk. Bedir savaşı henüz 
gerçekleşmeden önce, sa-

içirı onlarla yeni bir sözleşme-(bi'at) yapıp 
;karar alma yetkisini bu sözleşmeye .dayan-
dırıyordu. , Bu tür olaylar Allah elçisinin, in-
sanlardan, tek bir bi'at almakla yetinmediği-
ni,; aksine her yeni gelişme karşısında yeni-
den bi'at aldığını (yani bi'at olayının bir kaç 
kez vuku bulduğunu) gösteriyor., , ' ; 

Konu ile ilgili bir başka örneğe daha deği-
f nelim; Hicretin 6. yılında Zilka'de ayında Hz. 
• Peygamber, beraberinde muhacir, erısar ve 

onlara,uyan diğer Arap kabilelerinden yak-
laşîk 1400 veya 1500 kadar insanla Umre 

- ziyareti için Mekke'ye gitmek üzere yola çık-
tı. Mekke'ye Kureyş müşrikleri ile görüşrnek 
için kendi adına Hz. Osman'ı temsilci olarak 
onlara gönderdi. Hz. Osman'la şifahi bir me-
saj gönderdi. Kureyş ileri gelenleri, Hz. Os-

. man'ın bu mesajı 'onlara ulaştırması üzerine 
o n a ş ü tekhfi yaptılar; 'Eğer sen .kendin Beyt-

. i Mukaddes'i tavaf etmek 
_ istiyorsan, buyur yap.' Hz. 

:vaş s ı r a s ı n d a . Medine, .Rasulullah -salat ve selam üze^, Osman işe; 'Allah Rasülü 
müşrikler tarafından-ku- 'rine^ ' 6 ardın- gelip burada tavaf-etmıe-
şatılmasıhalinde, Ensar'ın ' ^an Yesrib'e hicretinden sotîra, dikçe ben tavaf e tmem' 
kend i s in rdepek lemeyece - - Ic^ndisİni'karşüayim karşılığını verdi Bunun 
ğınden^korJcuyo.rdu^Hz.' . ».. V y.- ,rt . üzerine Kureyş, Hz. Os-
Reygamber(s). Çünkü onu m^^^rj^ y.aptıgı sözleşmeleri ^ yanlar ında alıkoy-
lar, Allah Raşülü ile .yap- ..yeterlt bulmuy dular., Hz. O s m a n geci-

jtıkları'Sözleşme (bi'at)de nusu , bi'âtlardân farklı bİr d û m m - , kince, Kureyş;tarafından 
srayaş.olması,halinde ken- la^^ karşı îcarşiya kaldığı zaman hu öldürüldüğü haberi geldi 
Hıcı ilia. Kirlılrf#a Hıicmana ' t*'/-' _ t_'>t_ > _t ' t_ ». . "DoeVılı'iın'al-ı'o t-IoKofi olor^ disi_ ile:birlikte düşmana yemgeİiştneyUİMli olarak tavır c Resülüllah'a. Haberi alan 

.karşı çıkıp:birlikte diren-;-
melerim emreden bir mad-5-j.. i - • ^ ak, ^^ ^ • . lunanlara şöyle dedi:-"Ar-

Resülüllahts) yarıında bu-

deyoktu . . . . . . i . X, > kavmrn işini bitir-
• f j Yukarıda değindiğimiz yetkisini bu ¡sözleşmeye d a y a n - »memizin. z a m a n ı geldi; 
ç.ağırıyı .yapınca Ensardan diriyordu. bunlarla mut laka şavaş-
Sa',d.,b. Mu,'azi -AHah on-
dan, razı olsun-;"Vallahi 
ey Allah'ın elçisi, şen bizden bir,şey isteyecek 
gibisin" dedi, Rasülüllah (evet) buyurdu,-Şa'd 
bu.pnayjkarşış ında şu,olağanüstü sadakat 
ifade eden kpnuşmayı,yaptı:"Ey Allah'ın, elçisi 
biz, sana inandık, bütün,yüreğimizle seni tas-
dik ettik; getirdiğin ,".şeri'at",ınv'hak" olduğu-
na şahit olduk. i'Dinlemek" ve .'[itaat, etmek" 
üzere sana and (ahd-ü mişak) verdik.¡Ne bu-
yurmak istiyorsan, çekinrnederı buyur; Her 
halükarda seninle birlikteyiz.,'}- i , . ( .-.i !, 

Biat Yenileme ..• . ' V- ' ! 
Tîfi ' •.foîi.î; i. V .i,,'--.; , 
, • Rasülüllah -sa la t ve selam üzerine olşun-
Akabe bi'atı ardından Yesrib'e hicret ettikten 
sonra, orada kendisini .karşılayan mü'minlerle 
yaptığı sözleşmeleri (bi'atlar) yeterli görmüyor; 
bilakis sözkonusu sözleşmelerden farklı bir 
durumla karşı karşıya kaldığı zaman bu ye-
ni gelişme ile^ilgili olarak tavır belirlemek 

.mamjz- gerekiyor.'.;. Bu 
, açıklamanın ardından in-

V sanları çağırıp onlardan bi'at alrnaya- başla-
dı. »Orada bu lunan sahabeler bir. ağacın al-
t ında Allah Rasülüne bilat.ettiler.. Bu,bi 'a t 
İslam tarihinde "Biat'ür-^ Rıdvan": (Allah'ın 

.•razı olduğu Bi'at) olarak bilinir. ÖlÜm-üzeri-
ne bi'at alınan bu bi'at olayından Kur'an şöy-

•le sözetmektedir: . • ; '''Sana bi'at edenleri-ger-
çekte Allah'a bi'at etmişler. Allah'ın eli onla-
rın elleri füzerindedir.f Kim/ ahdini bozaı:şa 
kendi-aleyhinde bozmuş olur.-.."(Fetih/.LO) 
"Allah şu mü'münlerden razı olmuştur; ki 
onlar ağacın-altında sana bi'at ediyorlardı..." 
(Eetih'/18) ayetine, kadar bu olay anlatılmış-
tır. ; - . , 

; Hzl Peygamber(s) Hicret in 8; yılında Mek-
ke'yi fethettiğinde kadın erkek ayrımı-,yap-
madan bü tün mü'minlerin katılımlarıyla, oh-

.lardah "dinlem.ek" ve. " i taafe tmek üzere bi'at 
. aldı; Kadınların da katıldığı-bu b i ' a t tan da 

Kur'an'da şu sözlerle bahsedilmeJctedir; 



"Ey paygamber, inanmış kadınlar sa-
na gelip 'Allah'a hiçbir şejri ortak koşinamalan, 
haksızlık etmemeleri, çocuklarını öldürme-
meleri, elleriyle ayaklan arasından bir iftira 
uydurüp'get i rmemeleri (baişkasının doğur-
duğu veya başka erkekten gayrimeşru ola-
rak kazandığı bir çocuğu kocalârına hisbet et-
memeleri), h u s u s u n d a sana bi'at ederlerse 
onların bi'atlarıni al ve orilar için'Allah'tan 
mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayan 
çok merhamet edendir." {Mümtahine/12) ^ 

' ' Bütün bu gelişineler, olağanüstü koşullar 
esnasında meydana geleri olaylardır. Bu ge-
lişmeler de, Allah elçisinin otoritesini, insan-
ların kendisine bi'at etmeleri esası üzerine 
k u r m u ş olduğunu açıklamaktadır. Bu ne-
denle her yeni gelişme sözkonusu olduğunda, 
bu tür bi'atlar sürekli yenileniyordu. Bu esa-

-sa göre, Rasüliillah, vahiy 
gelmeyen konularda mut-
laka istişare ettiğinim an-
lıyoruz. • • 

Sonuç 
• / 

da," bu itaatin ancak bilinçli ve özgür bir bi-
çimde inanan insarilarıh kendi özgür irade-
leri sonucu gerçekleştirdikleri bir i taat şek-
lidir. "Zira-Rasülüllah(s) hiçbir-zaman, in-
sanları zorla kendisine itaat ettirme yöluria 

' başvürmamış, aksine ''dinde zorlama yoktur" 
ilahi buyruğu doğrul tusunda hareket et-

' miştir. Ancak Hz. Peygamber her zaman ida-
re ettiği insanların vicdanlarını ikna ede-
rek, herhangi bir durumla karşılaşildığında 

• kendisine bi'at etme yöntemine başvuru-
yordu. • ' • • ' • . i '. 

"Tasarı olarak Rasül'e itaat". Rabbani bir 
karardır; ancak Rasül'e bilfiil itaat ''insanlı-

' ğın bizzat kendi özgür iradesi ile seçmiş ol-
duğu bir yol ve yöntemdir. Zira-ihsanoğlu, 
kendi özgür iradesi ile yaptıklarından s6-
rurrilu olduğu için, kendi iradesi i le"Resüre 
itaati kabul etmesinin karşılığındaverilecek 

ödül Cennet'tir." Çünkü 
Allah'Rasülü(s) kendi-
sine bi'at edenlere bu 
yönde bilgi ve va'adde 
bu lunüyo rdu . Bu tü r 

İşte hu iki temel; hi'at ve şura... 
Allah Rasulüriün önce Medine'de, 

daha sonra hu site devletine eklenen , j •.. j özgür seçim (Rasül ' e 
dtgerArap holgelertnde yönetimde-, itaat etmek); sözkonusu 

İşte bu iki temel; bi'at ve bulunduğu sırada insanları uymaya insanın imanına işaret 
şura. ' . Allah Rasülü 'nün" çağırdığı ve kendi otoritesini dayan- eden somut bir delil ni-, 
önce Medine'de, daha son- dirdığı iki tethel esas oldu... teliğindedir. Kur'an bü 
ra bu site devletine ekle-• • nj^s¿irt olaraí¿Rasül'e itaat" Î. ^onu h a k M n d a şöyle 
nen diğer Arap bölgelerin- „ , , . , » , • , b i r n a s ' k o y m u ş t u r : 
de yönetimde bu lunduğu Rabbani bir kar ar dırrancak''Ra^^^^ Râbb'in hakkı 
s ı rada in san la r ı uymaya hilful itaat insanlığın bizzat kendi için onlar, aralarında çı-
çağırdığı ve'kendi otorite- özgür iradesi ile seçmiş olduğu bir kan çekişmeli işlerde 
sini dayandırdığı iki temel • yol ve yöntemdir . u-ı —ı-
esas oldu. 

Bu sonuç üzerine şöyle 
bir iddiâ ileri sürülebilir: 
Peygamber her şeyden önce, kendisine vahiy 
gelen bir peygamber idi. O, dinsel veya siya-
sal otoritesinin meşruiyyetini direkt olarak 
Allah'tan alıyordu. .- . -

• BU tür iddicdann yanısıra konu ile ilgili ola-
rak bizim de sorunlarımız var. Sözgelimi biz-
de peygamberliğe imanın Kur'ansal bir teme-
le dayandığını, peygamberlikte asıl olanın ita-
at etmekte olduğunu yadsımış değiliz. Bu-
nun böyle olması gerektiğini şu ayetten çı-

. karmaktayız: • • 
"Biz hiçbir peygamberi, Allah'ın izni ile itat 

edilmekten başka bir amaçla göndermedik.;." 
(Nisa/64) 

• Evet ayette böyle buyruluyor, fakat burada 
geçen itaat olgusu henüz t a san halinden fii-
liyata geçirilmemiş bir itaat biçimidir. • . 

Fiiliyata dökülen itaata gelince -ki bu bi-
reysel bir i taat biçimidir- Allah ;Rasülünün 
yaşamı içerisinde bu konuyu araştırdığımız-

seni hakem olarak ta-
nımadıkça: . . i n a n m ı ş 
olmazlar.." (Nisa/65) 

Fakat burada dikkat etmemiz gereken bir 
husus var, şu: Cenabı Hak, Allah Rasülü'nü 
hakem tayin etme serbestiyetini, inanan ih-

' sanlara vermektedir. Şu ayeti de bu bağ-
' lamda mütaâla edebiliriz: "Allah ve elçisi bir 

işte hüküm verdiği zaman, artık inanmış er-
kek've kadına o işi kendi istekleririe göre 
seçrne hakkı yoktur." (Azhab/36)Bu ayet 
mü'min kadın ve erkeklerin kendi özgür ira-
deleri ile "dinlemek"ve '-'itaat etmek" üzere Al-
lah Resülü'ne bi'at etmelerinden sonra in-
dirilen bir ayetti. Fakat şunu biliyoruz ki 
bu ayet bile, vahiy gelmeyen konularda "her-
hangi bir husus ta onlarla istişarede bulun" 
(Al-i İmran/159) ayetine uymak için, insan-
larla'istişare etme mecburiyetini Ailah^Ra-

"sülü'hün üzerine düşürmemiştir. " " i! 

( El-Alem, 10. -7,1993,sayı,490-491:) 
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^DÜOTÂ DEVLETÎ ^ İLÂHİ DEVLET kündür. Bıına rağmen hiçbir zaman dünya dü-
' f ; ; ' ' I - ' ' • • : -'i • zerdıüele geçiremezler/Onlarkıırtulacaklann-

; İbi)lumııfi bütününün dayanış ı demek'olân"*'' ^ daû erimi olan esirlerie benzerler. İlahi ve dünye-
pölitika'; toplıımıın bireyİerindenVeya'én'azm- • .vi toplumların ikileıtıi Akinolu Thomas'ta küise-' 
dan yönetici gniplanû '"ğeneÎ geçer'' kabul etti- ' ^eVlet ilişkisine dönüşür. Ama öhım için devlet 
ği nómüara bağlıdif.Plâtx)n ile Aristotaİes pölitikâ ' " (Aügustinus'ta öldüğü gibi) insanlanri Tann kâr-
ile ahlak arasmda kurulmıjş bir bag oldıığımû s a - ' ' ' ' Ş i t ı egoizmlerinin sonucndepcHr, daha tarafsız 
vunmuşÎârdir:Politika,"ahlak"ın devletin pra-= ' ele aiımr.' Ona göre devlet doğadan gelir vé dü-' 
tikhayatmauygulamşıdır. Bu ahtkpoUtikâdü- ' zenini de doğadan almıştır. Eilisemn alt ında 
şüncesiniıi İeıtiniotividi r. ' • Í.!' ' ' ' ' ' ' ' ; V ^ ama özerktir. Kendi şeklini kendi belirleiné öz-

!Antik"tÖpl^ıan bu yapısı sonraları Roiná İm-"' ' gürlüğü olan yeniçağ batı devletinin tohumlan ta 
pâratorluğunda olduğu gibi 13. yy.da atılmıştır. i' : ' > • ! ' •• s 
mûtlaşmasıdir.',,,/ • ' I • ' ' ' 
'J-' lb'pluinunHçbir bireyi İau kültün 3mkümlü- Bu dünya devleti ile ilahi devlet arasında hı-
liMerihi terkederiiezdi. Bü yükümlülükler ise • ristiyanlıkça yapılan aynm laik politika;^ müm--
İitik' ánlamdá Sadâkatin tdevámli tekrairadán ^ - - künMnîışt ır . Kısa süreli dünyâya değer verme-, 
başka b i r ş # dégüdi.'Éültilé politika arasmda-: "^e dönemini, gerçeğin analizine dayanan yapı-
la biı bag" lünstiyanliMáb^^ apoHtıkü-adeyegidenyolMemiştir. Politika, kuv-
cmtate ,dei'''adh>séiind Âiıgustinüs öte diin^ • ve ter inve çıkarlanıî kaıroaşık örgüsünde ama-
yada k u r b a n Tânn'mri'seçtikİerihin tópluinu^ ca yönelik bir davrâmş biçimi olmuş, rasyonel 
ile bu dünyaya mahkum olniüş insanlarca ku-^ olaraksinanâbilen sistem-tasaríitílanria göre çö-
r¿jári'''civitas te^áná''yi^ zümlenebilirlik sının içinde o lmah i r . ' ' ' v -
Onûrî için politika daha çok''civitasterrána''dá-' ' • ' ' ' ' ' « • ; <-; ... 
^davramşl^dır . 'Bu t i i r lüdaw án- " .. İ S I ^ ' D A POLİTİK DÜŞÜNCENİN ÖZ-
tik dévle'tte olduğu gibi Bir kült âyin^^ ,• GUNLUG"!!- • -i ; • ' • - ^ • ' 
ğildir. Çiihkü dünya'devle'tirdn kökeiıi keödini r . ls . . • -ı • . 
sevmek Ve Tânn'yı inkar, ilahi devletin kökeni ise ' " 'pte y a n d a n İslam da bu d ü n y a ile öte d ü n y a 
Tann'yı sevmek ve kendini inkardır. Dünya dev- a r a s m d a bir ayinmı kabtil eder. Ama önda bun-
leti doğu'ştan ^ r ı a h ile'geİmiştir. Tarihi," 'Ka-. l anh hér ikisi de birbirleriyle ilişkilid.ir ye birbi-
bil'in kardeşini öldürmesiyle bâşlamıştir. Tabü i la- nne d ü ş m a n iki prensibi temsil etíneníektedirler: 
hi .deYlkin 'mensupÍán,tann tarafindan s eç i l en- Tanım géregi Tann'ya karşı (mesela Augusti-
1er, y a ş a m l a r ı n d a b ü dünyayabağkairlar ye Tan- hüs'un egoizmi gibi) bir kuvvete d a y a l ı bir d ü n y a 
rı sevgisiyle burada iyi şeyler yapmalarídá müm- devleti yoktur.İskmm anladığı düzen'ise budün-
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yayı Yaradan'a çevirir ve onun iradesine teslim 
eder. İslam toplumu insan toplulukları içinde 
Allah'm takdir ettiği türdür. Bu dünyada İslam. 
toplumuna katıhm müslümana cennete giden yo-
lu açar Dünyada ilahi kanuna yeterince uydu ise 

- İSLAM'DA DİN VE DEVLET " . ''".V v 
Kur'an'da peygamberlerin tebliğ ettiği ve ger-

çekleştirdiği düzene "din" adı verilir. Bu Alman-
ca'da "glauben" (inanç) veya "religion" olarak kar-
şılık bulabilir. Pratikte bu karşılık yeterli olabilirse 

ahiret gimünde yargılayan Yaratıcı'sımn önün- de, İslam inancımn içinde şekillendiği düzen ima-
1 l'i. 3 t_ı An_ılı — J:^.; j.-i' j-J • de beraat edecektir. İslam, Allah' m istediği dü-

zenden başka hiçbir şey değildir. Peygambere 
vahyedilmiş, o da onu insanlara tebliğ etmiş ve 
kabul edenlerle beraber İslam devletini kur-
muştur. 

Cemaatin tümüne has davranış biçimi olarak 
politika yukarıdaki nedenlerle Allah'm iradesi-
nin gerçekleşmesidir ve dini bir görevdir. Çünkü 
kişinin bütün hayati ve cemaatin kaderi ilahi ka-
nunlara göre ayarlanmalıdır. Pratikte bu görev 
müminlerin Allah tarafindan yönetmekle gö-
revlendirdiklerine uymalarıyla 
olur. Yönetme görevini üstlenenler 
Kur'an'da (4/59,83) peygamberle 
ve hatta -toplumun yöneticisi as-
lında kendisi olan- Allah ile bera-

Cemaatin tümüne has 
davranış biçimi olarak 
politika, bu nedenlerle 

jırii tamırilainada yetersiz kalır. Kur'an der M: 
"İbrahirri bunu (İslami) oğulîanna vasiyet etti. 
Yakup da: 'Oğullanm, Allah dinini size seçti, siz de 
ancak ona teslim olmuş olarak can verin' dedi." 
(2/132) Burada "religion yeterli görülebilir. Çünkü 
anlatılan konular İbrahim (a.s)'in Kabe'yi ziyareti 
ve namaz ile hac seyahatleridir. Ama 2/193 ve 
8/39. ayetlerde anlam değişmektedir. Burada 
müslümanlardan istenen "Fitne kalmayıp, yahuz 
Allah'ın dini ortada kalana kadar onlarla savaş-
mak" tır. Kafirlere karşı savaş pratik bir tedbirdir. 

Allah'ın ve peygamberinin iktida-
n m n bir behrtisidir. "Allah Nuh'a 

,. buyurduğu şeyleri size^de din olarak 
buyurmuştur. Ey Muhammed! Sa-
na vahyettik, İbrahim'e, Musa'ya Allah'm iradesinin 

ber anılırlar. "Ey inananlar Allah'a gerçekleşmesidir ve dini bir ve İsa'ya buyurduk ki: 'Dine bağlı 
itaat edin, peygambere ve sizden görevdir.Çünkü kişininbütün kal ın onda ayrılığa ' düşme-
buyruk sahibi olaıılara itaat edin." hayatı ve cemaatin kaderi .yin.'(42/13) ikiliğe düşmemeyi, dine 
"Kendilerine güven ya da korku . ilahi kanunlara göre. sımsıkı sarılmayı işaret eden bu ih-
hususunda bir haber geldiğinde ayarlanmalıdır. Pratikte bü tar, bize "din"in politik yaiuni gös-
onu yayarlar; halbuki o haberi 
peygambere veya kendilerinden 
buyruk sahibi olanlara götürse-
lerdi, onlardan sonuç çıkarmaya 
kadir olanlar onu bilirdi. "Mü-
minler onlara uymakla yükümlü-
dürler. Öte yandan iktidar sahipleri ilahi kanu-
nun uygulanması konusunda Allah'a karşı so-. 
namludurlar. 

. İslam bir tek Tann'mn dim olduğundarı ger-
çek politika ancak müslümanlann yaşadığı top-
lumda yapılandır. Çünkü yönetimin davranışı ve 
yönetilenlerin buna cevabı, yani politikanın iki 
kutbu, ancak burada tek doğru olan ölçüye otu-
rur. Başka dinden olanlann yönetilmesi İslam 
devleti teorisyenleri için olsa olsa bir yan konu-
dur, zaten o da gelecekte bütün insanlığın İs-
lamlaşmasıyla çözülecektir. îslam politikası yer-
jrüzünde ilahi düzeni oluşturur. Politika müslü-
mamn eyleme dönüşmüş inancıdır. Bu nedenle 
îslam devletinin türü ve özellikleri İslam tari-
hinin. en önemli problemi ve ,-Allah'ın zatımn 
araştinlmasmm yanısıra- jslam düşüncesinin en 
önemli konusudur. . - , . . ^ 

görev müminlerin Allah 
tarafından yönetmekle 
görevlendirdiklerine 

uymalarıyla olur. 

termektedir. 
Allah'ın peygamberine vahyetti-

ği din, Kur'an'da diğer toplululdarm 
dinlerinin karşısma konulur: "Si-
zin dininiz size,'benim'dinim bana-
dır," (103/6) İnançtaki bozulmalar 

ile dünyanın halinin kötüleşmesi birbirine bağ-
lanır, P i r a \ ^ ' u h , yani Musa yı yalanlayan kafirin 
şöyle dediği söylenir:" Bembırakm da Musa'yi öl-
düreyim, p Rabbine yalvaradı^un. Onun sizin di-
ninizi değiştireceğinden veya yeryüzünde bb'zgun 
çıkaracağından korkuyorum." dedi."(46/26) .Baş: 
ka bir düzenin emrine girmek bir müslümanm ya-
pabileceği en kötü şeydirBir nakle göre peygam-
ber kafirlere karşı savaşmıştır,çünkü onların 
"din"lerinde genç islam toplumu içiri en büsoik 
tehlikeler yatmaktadır.Peygamberiri devletinden 
çıkmakla .Mlah'ın dinim inkar etmek ajmı şeydir 
.Şimdiki sınıflandırmaya göre îslam dini 3 bö-
lümden oluşur.îman,doğru iş /salih amel ve 5 
şart.Sonuncular,yani Allah'ın birliğini ye Mu-
hammed'in peygamberliğini kâbul,rıamaz,ze-
kat,oruç ve hacc Allah'ın kanunımun,yani "şeri-
at 'en önemli bölümüdür.Çiinkü beş şart 'miislü-
manm Allah'a karşı yerine getirmekle yükümlü ol-
duğu ödevlerdir. Bu ödevleri yerine getirmekle 



de müslüman, Allah'm düzenine bağlı bir topluma 
dahil olduğunu tekrar kabul eder.Böylece Cuma 
günü toplu hâlde kdman namaz yalmz insanm Ya-
radan ile bir diyalogu değil, aym zamanda İslam 
devletindeki birliğin de bir gösterisi haline ge-
lir.Cuma namazında cemaat yaşamı somutla-
şırBu nedenle bu törende yöneticinin adının da 
amlması gerekir,böylece namazda olanlar ona sa-
dakatlerini garanti ederler. • ' 

:\ŞEMAİ;İ:)ÎN,SİYASA,., ' 
Allah'ın düzeni "din"İslama göre tamamdır, ya-

ni herşeyi kapsayacak biçimde vahyedilmiş-
tir:"Bugün size dirünizi bütünledim, üzerinize 
olan nimetirm tamamladım,din olarak sizin için îs-
lamiyeti beğendim."(Kur'an 5/3).Hayatm onun 
tarafindan belirlenmeyen bir alam yoktur."Şeri-
at";"din"iri somutlaşmış bir şeklidir, o yalmz mü-
minin Yaradânına karşı görevle-
rini değil, üisanlararası ilişMle-
ride belirlerBu nedenle ticaret 
anlaşmaları ye miras hukuku bi-
le Allah'tan gelmedir.Tabii Î4;bü-
tün politika :"şeriat"a uygun 'ol-
mahdır.Ancak ,5.y.y.dan sonra İs-
lam dillerine yeni bir kelime gir-
miş ve "din"den ayn politikayı ta-
mmlamiştır:"Siyasa"!Bu kelime 
,ki "yöneticilik"veya "devlet bilmi 
"diye de tammlariabilir,bir yöne-
ticinin iktidanni sağlamlaştırmak ^ •• 
için alması gereken tedbirleri incelemektedir."Si-

lizm,bûgünkü müslümanlar için insan tarafindan 
ortaya konulan bu laik düzenin son aşamaları-
dır İslamda hareket noktası; Allah'm, dinini pey-
gamberi Muhammed'e tam ve sonsuza dek geçerli 
olarak vahyetmiş olmasıdır. Müslümanlara göre 
bu düzen tarihi bir gelişimden geçmemiştir.Tabü 
ki bu gerçeğe uymamaktadır. İslam tarihinde 
politik sistemlerin geniş bir yelpazesine rastla-

' mrÖte yandan İslamda,sistematik delillerle top-
lum ve yönetimi genelgeçer bir baza oturtmak de-

jslam'da hiçbir zaman laik 
bir düzen olamaz; çünkü ̂  

;.İslam Allah'm istediği 
'' düzendir.Bu fikre bütün 
müslümanlar katılacaktır; 

• bunun nedeni onların kendi 
düzenlerinin, yani Allah'ın 

' dininin"bîltün diğer insani 
' düzenlerden daha üstün , 

olduğu''fikridir. 

tam ve sonsuza dek geçerli vahjdnden kaynak-
landığmdan ilk bakışta her türlü politik gerçek-
likten uzak saf spekülasyonlar olarak görülür-
ler Ancak a jnn t ıh incelemelerden sonra anlaşı-
lırki ,İslam'da konum ile politik teoriler sıkı iUş-
ki içindedirAma teorisyenlerin ilgilendiği,geç-
mişten şimdiye bağlantı kurmak ve amaçlara 

varmak için geçmişin ve bugünün 
analizine dayanan bir yol öner-
mek değildir.Yaptıkları daha çok 
şimdiyi ve geleceği sarsılmaz ilahi 
düzenin yaşadığı dönemler olarak 
öne sürmektir.Onlar şündinin geç-
mişten farkh olmadığım anlatır-
lar. Bunu yapamadıklarında da 
peygamberlerden sonraki tarihin 
ilaîhi. düzenin jokıhşmdan başka 
birşey blmadığmdan şikayet eder-
1er ;Birinci durumda geçmişi ve 
şiiiıdiyi öyle' anlatırlarla ',tama-

men birbirinden ajTTİdır.İkinci duruindâ pey-
yasa "önceleri İslam dünyasında yabancı bir kay- ' gamberden sonrasım ,kendisiriden kaçılacak bir 
ram olarak da ele abni,insanlık tarihinin geçmiş dejenerasyon olarak nitelerler,ve tamainen "din"e 
bir döneminden kalan İDİr artık olarak kabul edil-! . u y g ^ şekilde yaşayan bir topluma dönülniesi 
di.îslam öncesi İranjdaha az da Yunanistan onun 
vatanı olarak belirlendi." Ancak, 13'. (19).y.y.dan, 
soma"siyasa "İslam dünyasmda bizdeki "politi-
ka"ya benzer anlamda kiıllanılmâya başlândı.Bu-
iîâ rağmen İslamdâ "siyasa"yı "din"den ayn bir 

şeHinde geriye döniîk bir iitopyaya sanhrlar.Böy-
lece İslam tarihinin başlangıç noktasına nasıl 
dönüleceği sorunu ortaya çıkar, . . . . -" 

Her iki durumda da tarihi gerçekler düşün- • 
çelerine uygun şekilde gelişmektedir.Ama bu di-

alahdaki insan deneyimleri ve davranışlan toplanu ' rekt gelişmeler şeklinde değil ,kapsámlihk ve de-' 
—^---l uğra- ğişmezlik sıfatlan olan ,"din"in temel varsayım-

mıştır.İslam'da hiçbir zaman, laik bir' düzen ola-. lan tarafiiıdan parçalanrmş bir şekilde olmkkta-
maz,çünkü; İslam Allah'm istediği düzendir.Bu • dır. Bu ,Îslam düşünüriennde ,hederi devamli 
fik re bütün müslümanlar katılacaktir,bunun ne- ; ' şimdiki toplumsal ve idari şartlarla politikayı İs-
deni onlann kendi düzenlerinin ,yani Allah'ın di-, lamileştirmek konusunda yapılan' korkunç bir 
ninin "bütün diğer-insani düzenlerden daha üstün r. kavgayla karşılaştığımızı da açıklam^tadır.Bu 
olduğu''-'fikridir.Müslüman hristiyanhğı sevmez 
çünkü hristiyanlık dünyayı dinsel veprofan dün-
yalár, olarak ikiye ayırmış ve birliği öngören ilahi 
plana ihEinet etmiştir.Bu uğursuz ikileme müs--
lümanlar ,Bati' dünyasının bütün gerçek ve hayali 
yanlışlannı yi^lerlerMateryaUzriı ve emperya-' 

- kavga ,kigiiniimiize,değin.sürmüştür,''din''in ııh-
revi ve rasyonel iki .parçaya a3T:ılmasım; önle-

- miştir.İslam politik düşünce tarihi ,sonsuz ka-
bili edilen bir "diri"den gerçeğe yansımakta ve 
fakat gerçeklerden yörietirn ve toplum teorisi tü-
retilmemektedir. • • • 
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KEŞMİR: 
GÖZ YAŞI V A D İ S İ' N D E K IY A M 

- Keşmir'de miyiz, 
Yoksa Bosna'da mı ? 

"Srinagar'da.Hind askerleri 
.sokağa çıkma yasağı uygulu-
yordu. Geceleri bir bir müs-
lümanların oturduğu evlere 
giriyor, her tarafı talan edi-
yor, kızların ırzlarına göz'di-' 
kiyor ve birçok kadını, kızı 

• alıp götürüyorlardı. Askerler 
özellikle camilere giriyor ve 

• her tarafa pisliyorlardı. Bi-
zim mahallemizdeki camiye 
de aynı şeyi yaptılar. Bu-_, 

, nun üzerine halk ayaklandı; . 
mahallemize gelen Hind as-
kerlerine saldırdı. Bir müd-
det sonra kalabalık bir grup 

' • asker geldi ve bütün evlerde-
' •' ki müslüman erkekleri topla-
• jnp "isyancı" diyerek hapse at-.--

tı. Benim çocuklarımı da tu-1 
tukladılar; kızımı ve gelinimi • 
de alıp götürdüler..." Bütün 
aile fertlerini Azad Keşmir'e 
kaçarken yitiren ve mülteci . 
kampında üç ila dokuz yaşla-
rındaki dört torununa bak-
mak zorunda kalan'yetniiş ya-
şındaki Gufran Şah, Keşmir-
lilerin heriıen her giin yaşa-

' dığı Hindu mezfâliminden sa- ' 
dece bir kesiti böyle dile geti-
'riyor.(l) Masum halkı'hedef 
alan ve tasavvur olunamaz 

- derecede vahşi ve çirkin Hin-• 
; du saldırı ve tecavüzleri Kaş-

mirle ilgili işkence raporları- . 
na sığmıyor. Bunların en kor-

• kunçlarından biri 23 Şubat , ; 
'91 günü, Keşmir'in başkenti 
Srinagar'm kuzeyindeki Ku-
nan Poşpura köyünde'yaşa-
nan toplu tecavüz hâdisesi. 
Uluslararası' İnsan Hakları 
Örgütü'nün bastığı 85 sayfa-
lık' rapora göre 23 şubat.ge-
cesi Hindistan askerleri bu-
rada hamile, sağır ve dilsiz, 
zihin. Özürlü,, sakat ve yaşlı-
lar da dahil yüz civarında -
müslüman kadına, toplu teca-
vüzde bulunuyor.(2) Hindu as-
kerler ne seksen yaşındaki . 
Gana'nın ihtiyar oluşuna, ne 
de bitişik odadaki ablası Ne-
sime'yle aynı çirkin saldıri-
nıri kurbanı olan onüç yaşin-

' daki Misra'nın çocuk yaşta ' ' 
oluşuna aldırış ediyorlardı.(3) '' 
Çocuklarının gözü önünde te'-
cavüze uğrayan kırkaltı ya-

. şındaki Hayr Deid ise göz- -
yaşlar ı içinde, "beyazlamış / 
saçlarına bile hürmet etme-
diler". diyor.(4) Zarife Banu 
isirnli yirmibir yaşındaki genç 
kadın bü alçakça saldırının 
en talihsiz kurbanlarihdan bi-
ri. Hindistan işgaî ördusuhun 
a'skerleri hamile olmasına 
rağmen ona da tecavüz edi-
yor, bununla da yatinmeyip ' 
ardından tekmelerle çiğni-
yorlar. Hadiseden kısa bir sü^ '• 
re sonra dünyaya getirdiği be-
beği ise kolu sakat olarak do- ^ 
ğuyor.(5) Avukatlar Barosu 
başkanı emekli başyafgıç Ba-

Mesut KARAŞAHAN 

hattin Faruki'nin Pakistan'da 
yayınladığı bildiriye' göre 16 

. temmuz 199Ö"tarihinde EŞin-
izigam bölgesinde yaşanan 

' benzeri bir vaka,' eiı az bunlar 
kadar yürek par çalayıcı nite-
likle. Buradaki hadisede, ori-
bir yaşındaki müslürhân bir 
kız çocuğuna Hindistan işgal 
ordusunun mensuplarınca ai-
lesindeki, erkekler in gözü 
önünde tecavüz ediliyor. Keıı-

, dilerini savunacak imkanlar-
dan yoksun olan erkekler ağa-
ca bağlanmış halde bü zulme 
tanık olmak "zorunda bırakıh-
'yorlar.(6) Savunmasız müslü-
man kadın ve kızlara'toplu 
tiecavüzü Sirplardan çok ön'-
ce bir tahakküm yöntemi ola-
rak keşfetmiş olan Hindularm 
işlediği cürümlerin ardı ar-
kası kesilmiyor. 17 Mayıs 
1990'da Bedgam köyünden bi-
ri gelin olmak üzere iki kızın 
kaçırılıp askerlerce tecayüz 
ediİmesiCV); 22 y e 30 Şu-
.batl99İ günlerinde yaklaşık 
"iSSCyüzotuz üç) müslümari 
kadının kimisi askeri birlik-
lerde olmak üzere değişik yer-
lerde toplü tecâvüze uğrama^ 
-sı(8) bunlardan öğrenebildi-
ğimiz sadece birkaçı^'Bazı du-
rumlarda Hindistan güvenlik 
güçleri (yani işgal ve tecavüz 
güçleri) Müslüman kadınla-

, rın namusunu kirletmekle ye-
'tirîmiyorlaj, 18'eylül'199Ö ta-
rihli İngiliz Indepehdent ga-



zeteşinin haber_ verdiği gibi: 
Kadınları çırılçıplajk olarak 

~ ağaçlara aşıyorlar' ve "yeni 
doğmuş bir militana bir daha 
aşla süt veremeyeceksiniz/' di-
yerek bıçaklarla göğüslerini 
parçahyorlar(9). Askeri bir; 
liklerde günlerce Hindu bar-
barların bu çirkin saldırısına 
maruz kalan kızların, kadın-
ların çoğu bir daha evine dön-
müyor Tecayüzler'genellikİe 
kimlik,tesbiti bahanesiyle er-
keklerin^ evlerden toplanıp 
park veya okullarda, tutul-
dukları zamanlarda gerçekle-
şiyor(lO). "Keşmir Kasabı" 
olarak maruf işgal valisi Jag-
mohan döneminde.bölgedeki 
tecavüz ve yağmaya "verilen 
resmi, .destek Hindistan ordu-
sunda,o kadar bilinen bir şey 
haline geliyo"̂ !: ki Hiıidü su-
baylar Keşmir'e tayin olmak 
için türlü türlü yollara baş-
vuruyorlârill). Fakat Sırpla-
rı veya Siyoni.stleri aratma-
yacak bir. vahşet sergileyen 
Hindistan askerlerinin (ve 
Hindu halkının) cürümleri, 
müslüman Keşmirlilere reva 
gördük^ri işkenceler bu, ka-
darla, kalmıyor. Yöntem ko-
nusunda İsrail'in yardımı-ve 
desteğine ,şahip olduğu ^son 
zamanlarda iyice günyüzüne 

çıkan (bkz. Keşmir Kronolo-
jisi) Hind ordusu, dünyanın 
bu unutulmuş .bölgesinde da-
İıa ne gibi caniliklerde bulu-
nuyor, yine soğukkanlılığımı-
zı muhafaza ederek okuyalım: 

Satılık Şehit Örganları 

Hindular herhalde bina ve 
araç kundaklaina sanatında 
hayli uzmanlaşmış olmalı. 
Çünkü içindeki insan ve di-
ğer canlılarla beraber eVlerin, 
okulların veya otobüslerin 
ateşe verilmesi Keşmirli müs-
lümanlar için kadınlara teca-
vüz kadar yaygın, günlük hia-
yatm'rutin hâdiselerinden ol-
muş. İneklerin'kutsal, sayıl-
dığı, sere serpe her yerde do-
laştığı", sokak ye caddelerin 
inek pisliğinden geçilmediği 
Hindistan'da, Cammü-Keşmir" 
Cemaat-i İslami lideri Seyyid 
Ali Geylani 'nin ifadesiyle 
müslümanlann. "inekler ka-
dar b'ile değeri yok." 1990 yı-
lının ocak ayından bu yana 
kundaklanan ev, ve'dükkan . 
sayis.ı 25.Ö00'i büÎüyor. .Bu' 
olaylarda yüzlerce Keşmirli 
hayatını, kaybetti." Hin(iwa-
ra'da Hinduların bir ilkoku-
lu ateşe yermeleri sonucu yüz-; 
deh fazla öğrenci diri diri yâ 

narak can verdi(12) Bunun 
kadar feci birbaşka hadise de 
11 eylül 1990'da Srinagâr dı-
şında yolda Hindu askerler-
ce durdurulan bir otobüsteki 
bütün yolcuların otobüsle birr 
likte alevler,içiride bırakıl-
masıdır. Arama bahanesiyle 
otobüsü durduran Hint as-
kerleri el çabukluğuyla içeri-
ye gazyağı döküp ateşe verir-
ler; pencerelerden kaçmak is-̂  
teyenİerin üzerine ise kurşun 
yağdırırlar. Sonuçta kırk yol-
cu yanarak hayatını kaybe-^ 
der (13): '"• " 
, Keşmirli müslümanlann 

yaşadığı zulüm daha farklı bi-
çimlerde .de tezahür edebili-
yor. Bu vakalarda tipik bir iş-
gal ordusunun sergileyebile-
ceği bütün yahşet, tecavüz ve 
yağma örneklerini görmek 
mümkün. Tarlalardaki ürüii-
1er ateş'e^veriliyor, büyükbaş 
hayvanlar diri, diri yakılı-, 
yor(l4); özellikle kadmlariri 
elinde avucunda iıe varsa, bü-
tiin ziynet eşyalan, pâraları, 
hası l ı herşeyleri Hindu as-
kerler jtarafındân zorla ahnı-
yor(15). Hindular namusları-
ni kirlettikleri, mallarını ta-
lan ettikleri insanların inanç- . 
larını, cami .ve^mescidleirini 
ye.hatta lütap'larım ayaklar • 

Ateşkes ^Kattıni geçebilWş ve şü an A^ 
Râstgele â,çü"an ateşle .hayatını kaybeden-^ .V,̂  mir'de,mülteci/olara.k bûlürianlar:36:0 kişi 
ler:3,0;99!8 kişi - . . : . 
Diri diri yakılarak öldürülehler:358 kişi 
İşkenceyle can Verenler; 1863 kişi 
Jhelum ırmağına bağlapmış olarak atılıp bo-
ğulanlar :287, kişi ; • "> » ir . • : 
Ateşkes hattını-geçerken öldürülenler: 1820 
k i ş i ' • * 
Sakat bırakılanlar: 1926 kişi r . r •. 
Sakat bırakılan çöcuklâr:225 kişi : •' • ' 
Ağir şekilde yaralanmış olanlar: 15.300 kişi ' 
İşkence hücrelerindeki gençler:30İ000 kişi 
Hadım'edilen ğençler:4.258 kişi •' 
Mahkemeye çıkarılmadan hapishaneye âtıl-
mı'ş olaiılar:52.000 kişi • ' • ' " ' 

Tutuklanmamak için gîzlenenler:110.000 kişi.. 
Bombalanarak tahrip edilmiş okul ve hastane 
sayısı: 19 tane .. . J ^ j'u r> . • v . '• 

.Tahrip edilmiş yakılmış evler:17.000 tane • . 
ı Kündaklânarak yanmış dükkanlar:?.000 tane -

Kapatılan dini eğitim,'kurumları:490 tane > 
' Kapatılan hayır ve yardım kuruluşları:2 tane 
Kapatılan günlük gazeteler:3 tane v ^ . r. 

(*)0cak'l990'dan bu yana Hindistan işgal güç-
lerinin sergilediği vahşetin listesidir.Toplu te-" 

• câvüzler belirtilmemiştir. • ^ " .-
~(impact international 12 Nov-9 Decf'1993'ien 
alınmıştır. M.K. j ' - ' , ' ' ' ' . 



al t ına alıyor. Gözü dönmüş 
caniler Kur 'an ' ı müslüman 
h'alkıri 'gözü öhüîide yırtıp par,-
çalayip çiğniyörlâr(16 j. Okul-
lara", 'medreselere, üniversi-
telere el koyuyor,' buralaA kış-
la olarak kullanıybi:lar(17). 
Çocuk, kadın demeden sivil 
halkın üzerine'lcurşunlar yağ-
dırabilen Hindistan güvenlik 
güçleri içiiı müslüma'nlârln 
cenaze törenleri bulunmaz fır-
sat. Cenaze merasimlerini ko-
layca kâtliarria dönüştürebi-
liyorlar. 

Buraya kadar saydıklarımız 
sadece masum, savunmasız 
Keşmirliİerin başına gelen ha-
diselerden. Başka çareleri kal-
madığı için İ989 aralık ayın-
dan bu'yânâ silaha sarılmış 
olan inücahitlerin tutûklan-
dıklkrında karşılaştıkları iş-
kenceler ise ayrı 'bir kâbus'. 
Keşmir 'deki Tıbbi Bilimler 
EnstiMsü hastaiıesindeki 400 
yatağın %ÎO'unu bu tü r iş-
kence kurbanları işgal ediyor. 
Doktorlara göre bine yakın 
sayıda inüslümâh işkence so-
nucu şehit olmuşClS). Baskı 
zulüm ve işkencelerden bu 
hastane mensupları da payım 
almış. Enstitü altı defa Hindu 
işgal güçlerinin başkııima ma-
ruz kâlirke'n beş doktor ile" îki 
hemşire tutuklaiımış, işkence 
görmüş(19). Genç mücahit-" 
lerden Seyyid Ali Geylani gi-
bi yaşı yetmişe yaklaşın li-
derlere kadar Hinduların el-
leriiıe geçirdikleri Keşmirli 
mücâhitlere reva gördükleri ' 
işkenceler akıl almaz derece-
de korkunç. İşkenceler sonucu 
sakat kalan, hadım edilen, ak-' 
li dengesini kaybeden müslü-
man;geriç sayısı her geçen gün 
artıyor. İşkence yöntemleri, 
konusunda İsrail'in tecrübe-
lerinden yarar lanan Hindu • 
güvenlik güçleri, işi, katlet-, 
tikleri mücahitlerin hayati or-
ganlarını-sökerek satışa'çı-
ka rmaya kadar götürebili-
yorlar. 1992 yılının 14 eylü-

lünde Hizbu'l-Mücahidin'e 
men's'üp dört îhüslümanın ce-
setleri ailelerine parçalanmış 
ve bâzı orgânlan eksik'olarak 
teslirn'ediliyor; hadise ârâş-
tırıîıncâ şehitlerin ce setlerin-
den böbrek gibi bâzı organla-
rının^ alınarak satışa çıkarıl-
dığı aiilaşılıyor. Müteakip 
günlerde olayı protesto için 
başkent 'Srinagar'da' müslü-
inanlar'gre've gidiyor, eylem-
ler yoğunlaşıyor(20). ; • 
• Hindistan'ın Keşmir eyâle-
tinde Bu hadiseler yaşanır-
ken; zaten benzeri bütün olay-
larda sessiz kalmayı tercih 
eden u lus l a r a ra s ı ve yerl i 
medya, Hindistan yönetimi-
nin bölgeyi gazetecilere ya-
saklaması dolayısıyla da her-
halde fazla bir vicdan azabı 
duymuyor' olmalı'. Cammu -

. Keşmir'deki ulûslararâsı ba-
sîn-yayın kuruluşlarının tem-
silcileri çoktan kövülmü|; bir--
çok gazete ve dergi kapatıl-
mış, bölgesel TV ya'yiniârihâ 
son verilmiş(21). Hindistan 
yönetimi Üluslararasi Af Ör-
gütü vb. insan hakları ve in-
sani yardım örgütlerinin olay-
ları incelemesine izin ve im-
kan vermiyor(22). Ancak son 
haftalârdâ Keşmir'in tekrar 
dünya ve iilkemiz gündemine 
girmesini'sağlayan Hazretbal 
kuşatması, basın yayın araç-
larımızın nasıl da Hindular-
dan daha Hindu, utanmaz ve 
madrabazlarla dolu oldugü-
iıu bir kez daha gösterdi. 

Hazretbal'da 
r Psikolojik'Savaş 

ve '^Bizim Hindularımız" 

, '15 Ekim cuma günü cuma 
namazı . iç in Sr inagar 'dak i 
Hazretbal camiine gelmiş olan 

; Keşmirli müslümanlar .Hind 
, işgal güçlerinin yeni bir-salr.-
,,dırısıyla karşılaştı. Cami ve 
külliyeyi kuşatma altına alan 
Hinduların hedefi, namaz kıl-
mak için burada toplanmış 

olan Keşmirli mücahitlerdi. 
Hz.Peyğamber'iıi (SAV) sâkâ-
hn'dah bir telin" buluridüğıi 
Hazretbal Külliyesi, sayılârı 
onbini bulan Hindu askeri er-
ce, çâfnber içine alınırken fe-
sin rríensuplañ her zaman ol-
duğu gibi-bölgeye sokulmadı. 
1992'nin Árahk ayında tariî 
hi 'Babür'Şah Camii'ni yıkıp 
tahrip ettikten sonr'a'geçtiğii 
miz nisan ayında yine bu Haz-
retbâl 'Külliyesine saldıraıi 
Hindular,'büyük bir halk^is-
yamnin pâtlak vermek üzere 

. olduğunu görünce o zaman bu 
eylemlerindén vazgeçmişlerdi. 
1'5'Ekimde başlayan küşatmâ 
ise halkın mücahitlere'olan 
desteğinin Hiıid otonteleri-
nin iddia ettiği gibi azâlma-
dığıriı,'bilakis artarak devam 
ettiğini gösterdi." Muhasai-a-
yi takibeden günlerde öhbin-^ 
lerce Keşmirli müslüman Hin-
distan işgal güçlerini protestó 
için yürüyüşe geçti; Hiridu as-
kerlerin râstgele ateş açma-
siylâ elli civarında müslüman 
şehit olurken ikiyüzden faz-
lası yáralandi(23). Camideki 
direnişi bir ay sürdüren mü-
cahitler ve beraberindekiler 
sonunda 16 Kasım'günü tes-
lim oldular. ' 

Ha'zretbal'dâ' ve ÎCeşmlr'in 
başke'hti' Sriıiâgaf s'okâkla-
rıiıda Filistin'i. aratmayacak 
böylesi rnânzarâlar 'sergile-
nirken "bizim Hindularımız" 
yine zâliiııin yânında yer al-
maktan geri durmadı.Müslü-
manlara ait biirkaç yayın ku-
ruluşu dışında Türkiyé-deki' 
hemen bütün laik- basııi-ya-
yın araçları, gazete ve TV ka-
'nalları, Hindistan'ın işgali aK 
tındaki Keşmir toprakların-
da özgürlük mücadelesi ve-, 
ren,onbir yaşındaki kız ço-, 
cuklarıyla seksen yaşındaki 
ninelerin ayaklar altına ah-
,nân onurunu korumak için si-
laha sarılan mücahitleri "İs-
lamcı terörist'^, ''aşırı dinci mi-, 
litan" veya "ayrılıkçı gerilla" 



şeklinde vasıflandırmaktan 
kaçınmadı.N^e de olsa Hindis-, 
tan dünyanın en biiyük de-
mpkr asisiy di(!)..' jYerli Hindu-, 
lar"m basın meslek ilke ve aİı-
lak(şızlık),larına uygun bu. 
yaklaşımını kuşatma boyunca, 
heme^n bütün büyük gazete-
lerde ye TV kanallarında göz-
lemledik. Hatta bunlardan bir, 
tanesi , Hindis tan işgaline 
karşı ABD'nin tavır, almaya 
ve Keşmirli müslünianları ta-, 
nımaya başlaması üzerine 
Hindistan'ın^ ayukatliğına so-
yunuyor ve bu olayı "ABD'den 
bir gaf daha": başlığıyla vere-
biliyordu (24) (Aslında" bizim 
Hindularımız". sadece yayın 
kuruluşlarında boy göstermi-
yor."Türkiye, de dahil pek çok ^ 
İşlam, ülkesinin Hindistan'la 
deşvlet başkanları veya hükü-
met düzeyinde gerçekleştir-
dikleri temaslar d,a,bu ba- • 
kımdan manidar örneklerle 
dolu:); , -
. Hazretbal kuşatmasının asıl 

amacı, Hindistan yönetiminin 
kaybolmuş otoritesini .hiç de-
ğilse fpsikolojik anlamda ye-
niden tesis etmekti. Fak^t ba-
şarılı olamadı. , 5-10 Müçahit 
tutuklanmış olsa .da hadise 
Keşmir .halkının ,46 yıllık mü-
cadelesinde bir döniim nokta-
sı, olar ak yerini aidi. . j 
•-.-üî'^./" • .-A " 
Keşmir'in Hikayesi Ya Da 
Mazlumİara, Karşı Birleş- ' 
miş (olan) Milletler, ,, ı 

>1 • 's;- , f' 
, 19.Yüzyılm ortalarında Hin-
distan'la.beraber Keşmirli de 
sömürgeleştiren .İngilizler, ta-
hakkum. âltı'na aldıkları her 
bölgede ]Daşvûrdukları,i^^^ 
yöntem ve, taktiklerini.ljiırada 
da tatbik ettiler. Hindu-Müşr, 
lüman, çatışmasını körükle-
yip,Hindu bölgelerinde müs-
lüman idarecileri , müslü-
manların çoğunlukta olduğu 
bölgelerde ise. Hindu idareci-
leri işbaşına getircl^ilef. İngi-
lizlerin bi_^rîdiğer yöntemi _':(ie' 
bölgede; pz e r k p r e n s lilcİ e f. 
oluşturmaktı. .İDaha sonra hu 
prensliklerin bazıla.r3L güçlü 

kabile reislerine hediye edil-
miş, bazıları .da. parayla satıl-
mıştır. Keşmir bu ikinci grup-, 
tan. İngilizler, 1846'.da Keş-, 
mir'i Gulab Şing adlı bir Sihe 
7.5 milyon rupi! karşılığında 
satarlar(25). Sihlerin müslü-
manları karşı,tarihten gelen 
bir düşmanlığı .olduğundan 
Keşmirli miislümanlar bu yö-
ne t ime,karş ı pek çok defa 
ayaklanırlar; fakat isyanları 
İngiliz askeri .desteğiyle bas-, 
tırıhr. l947'de İngilizler Hin-
distan'dan ayrılır Pakistan ye 
Hindistan olmak üzere iki ay-; 
rı devlet kurulurken Keşmir 
halkı da ayaklanıp başkent 
Srinagar'ı ele geçirir. .Hindis-
tan'a sığınan Sih maharaca 

, Hind hükümetinden askeri _ • 
yârdım" ister. Hindistan yöne-,'.,': 
"timi of duyu "ancak bir şartla, ' 
Keşmir'iti"'Hindistâri'â katıl-'" 

• inâsi şartıyla ğönderebilgce--'i4-
ğini;bildirir. Maharaca'hunu;t 

, u: kabul, edince,27 ;Ekim;1947'de., , 
Hindistan, Keşmir'i işgal et- ^ v 
:m:eye.bâşlar. ? " , ^ - • 
^ lieşrnirli müslümanlari ı i" ' 

•ayaklaiırnâsi ilerleyip Hin-
' distân içiri dürüm'kontrölderi ' ' 
çıkmaya:başlayıricâ'Hind. hür,c 

.tkümetii,mes.eleyi ".Ocak,. 
, ,:İ948'de Birleşmiş mi İe t l e r . ; 

"Güvynİik.Kori'şeyi'ne^ götü-
rür(26) Buradaki görüşiüeler 
sayesinde hein Pakistan'ı* oya-
lar, hem birliklerini takviye 
eder, hem de işgale devam 
eder. 21 Nisan,1948'de.BM:in 
konuya ilişkin ilk kararı,çı-
kar: Keşmir halfe referandum 
ile keı^di kaderini tâyin ede-
cektir. Fakat Hindistan ne bu 
kararı,.ne de BM'de^S.Ocak 
1949'da alınan kararı uygu-
lamaz; Birleşmiş Milletler ise 
Hindistan'ın bu kararlarâ uy :̂ 
gun hareket etmesi için hiçbir 
yaptırıma İjaşyurmaz, hiçbir 
girişimde bulunmaz., Hindis-
tan başbjakanıNehru-Pakis-
tan, başbakanına yazdığı. 21 
Kaşını, 1947 tarihli mektü-j 
bunda '[Keşmir'in geleceği sa-
dece ve Sjadece.BM, gözeti-
minde yapılacak plebisitle'ka- ; 
rara bağlanacaktır'.' der. Neh." 

ru 12 Şubat 195l'de,Hindis-, 
tan parlamentosûnda yaptiği' 
bir konuşmada yalânlarmî ta- ' 
zeler: "Biz Keşmir halkına, 
BM/e söz yerdik.vKeşınir ha.l-, 
kı geleceğiyle ilgili kararı ver-
sin.'- Nehru yalanı çok sever. 
26 Haziran 1952'de yine par-
lamentoda şöyle der: "Uygun' 
bir plebisitten sonra eğer eğer 
Keşmir halkı 'Biz Hindistan'la 
beraber olmak, istemiyoruz', 
derse bunu kabul, edeceğiz. 
Onlara karşı bir .ordu gönder-, 
meyeceğiz. Gerekirse anaya-
sayı değiştireceğiz. "(27)', \ 

Keşmir'in Pakistan sınırla-
rı içinde kalan kısmı Azad: 
Keşmir ' in çujnh.urbaşkanı 
Serdar Abdülkâyyum Han ise 
Keşmirliİerin, BM'in oyununa"^ 
geldiğini .yurguluyor ve jŞpyİe 
devam/ediyor: "Ocak 1949:da 
Pakistan ile Hindistan ara-
sında. varılan ateşkes antlaş-
ması- tamamen.Hindistan'ın 
isteğiyle ve,priun lehine ola-
cak şekilde imzalandı.^v BM'in 
vaatlerine kanarak bekledik.: 
Haklarımızı alıncaya, kâdâr 
silahlı mücâdeleye devam et-
seydik şimdiye kâdâr çoktan 
neticeyi elde etmiştik... Aş-, 
hnda.ne BM'in kararlarına ne 
de Pakistan üe Hindistan ara-î 
sındaki ateşkese üymamamız 
gerekiyordu. Bu bizim tarihi 
hatamız'(JıV:t28)j,',.;/;"" ^ 

BM sayesinde Keşmir'i ken-:_ 
di topraklarına,dahiL'eden 
Hindistan ile /Pakistan ara-. ' 
sında birkaç,defa sıcak çatış-
maya dönüşen gergin dönem-, 
1er, yaşanır. S a v a ş ı r ı n i lk i 
19Ş5'de, diğeri işe 1971''âe çı-. 
kar. Bu ikinci sayâşlâ birlikte 
D^oğü ;Pakistân ile Ba t i Pa- . 
kıştan birbirinden âyrıhr/jve 
Bangladeş âdinda'yerii, bifr 
deylet kurulur. ,0 dönemden' 
1980'li yıUara'kâdar olan za-,' 
man zarfında Keşmirli müs-; 
l üman la r ın .özgiirlük ateşi 
sönmez, bilakis İrân İslam İri-
kılabı,ye Afgan cihadı ̂ b i bü-
tün İslam .dünyâsını etkile-
miş olan hadişelerİe tdâhâ Ua' 
şidde'tlenir.. 80 ' ler in sonÎarı'7. 
na doğru rniicadele artık şekil 



değiştirmeye, Keşmir müslü-
manları silaha sarılmaya baş-
larlar. ^ ' ; ^ , ' • 

• . • • > - . - , 

Gözyaşı Vadisi'nde Kıyam ' 

Hindistan sınırlan dahilinde 
"en öiıemli turistik bölge olan 
ve tabii güzelliklerinden do-
layı tarihi eserlerde "Cennet 
Vadisi" olarak anılan Keş-
mir'e^ özellikle '89 aralığın-
dan bu yana belki de "Gözya-
şı Vadisi" demek daha uygun 
düşecek. Bu tar ih aynı za-
manda Keşmir'de silahlı ci-
hadın yoğunlaşmaya başladı-
ğı bir dönüm noktasını ifade 
ediyor.Bölgenin müslümanla-
rı 1987'deki seçimlerde 

Halen müslümahlafm Cam-
mu-Keşinir'de Hindistan iş-" 
gal güçlerine karşı mücadele 
veren otuzdan fazla örgüt ve 
grupları var. Bunların çoğun-
luğu silahlı mücadele*verir-
ken siyasi platformda çaba 
sarfeden gruplar da mevcut;" 
Silahlı d i r en i ş t e ' bu lunan 
grupların başında Hizbu'l-" 
Mücahidin geliyor. Bu grup, 
Cammu-Keşmir'de 48 yıldır 
faaliyetlerde bulunan Cema-
at-i İslami teşkilatının as-
keri kanadını oluşturuyor. 
Kurulduğu " ta r ih olari 
1982'den bu yana gerekli silah 
ve mühimmatı temin edip mü-

güt komutanları eğitilmiş çok 
sayıda mücahidin bulundu-* 
ğunu, ancak yeterli silâha sa-
hip olmadıkları için geniş çap-
lı mücadele yrine gerilla tak-
tiklerine'başvurduklarını be-
hrtiyorlar(33). Hizbu'l-Miica-
hidin'in 1992 yılında 11.000 
civarında savaşçıya 'sâhibol-
duğu bildiriliyor.(34) * 

Keşinir'de liıücadele veren 
başlıca örgütlerden biri de 
Cammu-Keşmir Kurtuluş 
Cephesi 'dir. Pakistan'da bu-
lunan Emanullah Han tara-
fından yönlendirilen örgüt," 
1965'de Emanullah Han ile 
Makbul Butt ve arkadaşları 
t a r a f ından kuru lmuş tur . 

(Makbul Butt 1984'te idam' 
oyun ve aldatmacalar la Üluslardrast İnsan Haklan Örgü- edilir.) İşgal altındaki böl-' 
başarısızlığa uğratıhp, se- ^^ yayinladtği 85 sayfalık S^de halk tabahını İslami 
çimler esnasında deşifre , yannra vnrP 2 l %uhat (rpre^i toplum düzeni için müca-
olan lider konumundaki rapora göre ¿3 şubat gecesi ¿ele verenler oluşturmak-
çoğu şahsiyet tutuklanın- Hindistan askerleri burada hamile, p^tistan'da bu-
ca, aynı yılın nisan ayında sağir Ve dilsiz, zihin özürlü, sakat ı^nari Emanullah Han, Fa^ 
Srinagar hapishanesinde ve yaşlılar da dâhil yüz civarinda ruk Haydar ve Reca Mu-
artık silahh mücadele yo; pıüslünian kadına toplu tecavüz- zafferin gibi teşkilatın li-

de bulunuyor.(2) Hindu askerler 
ne seksen yaşındaki fana 'nın 
ihtiyar oluşuna, ne de bitişik 
odadaki ablası Nesime'yle 

aynı çirkin saldırının kurbanı 
olan önüç yaşındaki Misra'nın 

çoĞuk yaşta oluşuna 
aldırış ediyorlardı. 

lunun seçilmesine kârar 
verilir (29). Silahh müca-' 
dele aşamasına nasıl ge-
çildiği hususunda Keşmir 
Cemaat-i İslami lideri Sey-, 
yid Şah Ali Geylani şun-
ları anlatıyor: "Mücahid-
lerimizAfganistan'da Rus'" 
emperyalizrhine karşı sa-
vaştılar. Biz de niçin aynı 
mücadeleyi kendi yurdu-
muzda yermeyelim diye ; 
düşündük. Kaldı ki bu zama-
na kadar alınan siyasi karar-
lar uygulanmadı ve ilk cihad 
hareket ini 1987'de.başlat-
tık','(30) Pakistan İstihbarat 
eski başkanı General Hamit 
Gül de ICeşmir'de silahh mü-
cadelenin başlamasında Pa-
kistan'ın 1971'deki yenilgisi-
nin etkili ölduğıinu, bu .mağ-
lubiyet üzerine Keşmir müs-
lümânlarının Pakistan'a bel 
bağlanamayacağını anladık-
larını ve dolayısıyla kendi 
başlarına cihada ve özgürlük 
savâşına' koyulduklarim be-
lirtiyor." Oha göre yine Afgan 
cihadı Keşmirliİerin direnme 
gücünü arttıran bir etken ol-

cahitlerini askeri eğitimden 
geçirmeye çalışmaktadır. Hin-
distan işgalinden kurtulma-
yı ve İslami bir toplum düze-
ni oluşturmayı hedeflemekte, 
bağımsız bir devletten ziyade 
Pakistan'a katılımı esas alan 
bir çizgiyi takibetmektedir. 
Pakistan Cemaat-i İslami-
siyle ilişkileri bulunan Hiz-
bu'l-Mücahidin örgütü 'Hind 
makamlarıyla uzlaşma ve ta-
vize asla yanaşmamasıyla da 
bilinir.(32) Afganistan ve Keş-
mir'deki kamplarda eğitim gö-
ren mücahitler, eğitimlerini 
tamamlar tamamlamaz işgal 
altındâki topraklarda müca-
dele saflarına katılıyorlar. Ör-

der^kadrosü laik zihniyet-
li, milliyetçi çizgiye sahip 
kişilerdir. Örgütün tek 
ainacı Pakistan veya Hin-
distan'ın etkisinden uzak 
bağımsız bir devlet kur-
maktır. Ancak bu görüş 
Keşmirliler arasında pek 
rağbet görmediği için ör-
gütün Keşmir'deki komu; 
tanları Pakistan'a katılma 
fikrini deşteklemektedir-

ler.(35)1992 yılı i t ibariyle ' 
Kurtuluş Cephesi'nin silahh 
eylemler' gerçekleştirebilen 
16.000 mensubunun bulun-
duğu bildiriliy'or.(36) • 
Müslüman Cammu-Keşmir 
halkının Hindistan işgal güç-
lerine karşı verdiği mücade-
lede önemli bir rol oynayan 
bir diğer teşkilat ise müslü-
man kadının aktif katılım ve 
katkısını sembolize etmesi ba-
kımından ayrı bir önem taşı-
yor. Bu teşkilat Keşmirli Müs-
lâman kadınların oluşturduğu 
"Duhteran-ı Millet-i Keş-
mir"dir. Yani Keşmir Halkı-
nın Kızları. Ayaklannia;da bil-
fiil rol almak isteyen kadınlar 



t a r a f ından 1985'te kurûl -
muştur. Örgütün kıirucuları, 
yine Hinduların" tecavüzüne 
uğramış, pek çok defa saldırı» 
ve işkencelere maruz kalmış 
ve? yarâlaninış olan Asiye İn-
dirâbi ve arkadaşlarıdır. Duh-. 
terân-ı Millet'in mücahitlere' 
büyük yardımı dokunmakta, 
tutuklanmadan kaçabilrriele-
riiii sağlamakta; şehitlerin, 
tutukluların", mücahitlerin ai-' 
lelerine destek olmaktadır. 
Bir taraf tan medreseler aça-
rak halka eğitim vermeye ça-
lışırken, diğer taraftan da ca-: 
milerın hoparlöründen anons-
larda bulüriarak mücahitlere 
yiyecek toplayabilmekte ve' 
binlerce kadın ve kız çocuğu-
nu sokaklara dökerek göste-
riler- düzenleyebilmektedir. 
Ayaklahinadaki rolleri her ge-
çen gün daha' da büyümekte-
dir. 1992'de silahh-eylemlere.. 
de iştirak etın'eye başlamış-
lardır(37) - ' • " • 
Cemâat-i İslami, -kuruluşu 

itibariyle elli-yıl ka;da'r öiıce-
sine'<uzanan bir'diğer teşki-
lat-. Defalarça tutuklanıp iş-
kencelei-e maruz kalan Sey-
yid Ali Geylâni'niıi liderliğin- _ 
deki Cemaat-^i İslami'nin asıl 
faaliyet alanını İslami eğitim . 
ve davet çalışniaları. teşkil 
ediyor. 1980'lere' kada r Hin-
distan ve' Pakistan'daki Ce-
maat-i İslanü teşkilatlarıyla ' 
bir bağlantısı bulunıhüyorken 
şu an diğerleriyle tek bir mer-
kezden,' Lahor'dan yöhetili-
yor.(38) •' : ; -

Canimü-Keşmir'de mücade-' 
le veren başlıca grüplardâiı 
biri olarak "rehrik-i Hür r i -
yet-i Keşmir (Keşmii- Öz-' 
gürlük Hareketi) 1990 mar-
tında 11 ayrı teşkilatın katı-
lımıyla kürülmuş-ve liderli-
ğine bir 'avukat olan Miyan: 
Abdülkayyûm getirilrniş. Bir-
liğin resmi sözcülüğünü ya-
pan Seyyid Ali Geylani bir-sü-
re sonra tütüklanırica oîıuri 
yerine Eşref Sarraf geçmiş. 
Keşmir Özgürlük Hareketi 
birliğini oluşturan gruplar-
dan başhcaları olarak Cerna-

at-i İslaini, ;Halk .'Birliği, İs-
lamcı Öğrenciler" Birliği, Me- -
haz-i Azadi; Talebe-Cemiyeti' 
ve İslami Çahşnîâ Grubu zik- • 
re'diÎebilir.(39) • — -

Mehaz-i Azadi (Özgürlük 
Kaynağı) :1975'de Muhammed 
Ekber tarafından kurulan bir • 
diğer örgüt.'Mühammâd Ek-
ber'in ölümüyle yerini Azzam • 
İrikilabi'almış. Ayaklanma'• 
olaylarıyla birlikte örgütün" 
l iderl iği ' yera l t ına * çekil-
miş.(40) -' , ^ •• • . . 

Bu örgüt ve grupların yanı-
sıra 1974'te kurulmuş bir si-. 
yası parti olan Gamıhü-Keş-
mir Halk Birliği,' özellikle 
lise ve üniversite öğrencileri-' 
ne dönük faaliyetlerde bulu-
nun İslami .Talebe Cemiye; 
ti, öğretmeliler ve diğer devlet 
memurlarına yönelik çalış-
malar yapan İslami Çalışma' 

. j .Grubu;;faaliyetlerini,yine. ' j 
medrese ye. okullar üzerinde 

.,ypğunlâştıran\Keş"mir Ehl-i 
Hadis Cemâati ve hukukçu-
ların ölüştürdüığu Keşmir 
Barolar Birliği gibi teşkilat/ 
ve gruplar da sayılabilir. Bun-. 
lara ilaveten' Hizbu'l-Mücahi-1 

vdin ye. Cemaat-i İslami,_men- • 
_ suplar ından oluşan ve bu^" . 

grupların vurucu timi olarak '. 
görev yapıp sâbotaj'%lemleri 
düzenleyen Hizbullah ve A 
llah'ın Kaplanları gibi örgüt-
leri" ve El-Cihâd,' Şehid Ziya; 
Kâplarilarr, El-Mücahid gibi 
gibi irili üfakh oluşumları yi-̂  
ne 'bu^bâğramda zikredebili-" 
riz.(41)- " 
. . 1 "'A ^ • • - o-.;" 

'' "Dünya Müslümanları £ 
' "-Nerede?" O • 

-. f ; c . " ' j .<•>•• • v 
Keşmir müslümanlâri uzun 

yıllardır göçe zorlanmaları-
na, göç "etmedikleri takdirde 
kültürel asiinilâsyona«mâruz 
kalınâlarınâ rağmen İslami 
kimliklerinden ve özgürlük-
mücâdelelerinden ikoparıla-
madılar: Ne eğitim-proğram-
lannıh Hindu kültürüyle dol-
durulması ve dillerindeki (Ur-
duca) Arapça Farsça kelime-, 
lerih yerine Sanskritçe söz-

cüklerin konmaya çalışılması, 
ne de her türlü baskı ve'îzu-
lüm bu konuda istenilen so-' 
nucû hasıl etmedi. Gerçi mü4 
cahitlerin ulaşamadığı bazı 
ücra köşelerde propaganda-
lar, türlü türlü vaatler veya" 
zörlamalarlaiı-tidat edipHin-r-
du dinine girenler görülmüş 
ve tehcir politikaları sonucü' 
müslüman nüfusun oranında' 
kayda değer bir azalma göz--
lenmiştir . Ama bü tün bu 
olumsuzluklar müslüman haİT 
kın mücahitlere sahip çıkma-
sim eiıgelleriıemiştir. ' > • ı 

Şimdi Keşmir halkı, müte-
caviz Hindistan ğüçleriiie ka-. 
leşnikoflarla karşılık veren! 
genç rnücahitleri sokaklarda-" 
omuzlarında taşıyor.Müca-
hitler hükümet kademelerin-
de görev yapan Keşmirlilere , 
işten el çekme'çağnsındâ bu-Î' 
lunduğu zaman bü çağrının-
icabet görmesiyle" Hindu yö- "" 
netimin işleri altüst oluyör.T 
Bölge üzerindeki Hind otori-'. 
tesi hergün biraz daha zayıf- • 
hyor; Hindu yönetiminin gün-' 
de 18 milyon rupi harcadı-
ğı(42) işgal kuvvetlerindeki 
psikolojik çöküntü ve yılgmhk 
her geçen gün daha da artıyor. ̂  
Müslüman halkın ve müca-
hitlerin psik'olojik dürüln ve< 
direnme güçleri ise'bünun ak-̂  
si istikametiiıd'e bir grafik çi-
ziyor.- Bu konuda' bir Hindü; 
polis komiseri şu itirafta bu- -
lunuyor:"Onlar (Keşmirliler)' 
artık korkuyu yendiler ' Ö y l e 
ki herbiri küf şünlarâ" karşü 
durarak sana meydan okur ve 
seıiden ona ateş etinerıi ister, i 
Sen böylesi bir-halkla nasıl 
savaşabilirsin?" (43) ' •" 

İslaihi uyaniş ve kıyam ha-» 
reketiyle' birlikte Keşmir'in' 
görünümü de'değişiyor. "Vak-
tiyle turistlerin başlıca üğrak= 
yeri ölaiı bü bölgede artık tu-
ristler pekgörülmüyor.Fuhuş 
merkezi,' eğlence-yerleri vb. 
mekanların"" faâliye' t lerini ' 
müslüman gençlerin engelle-
melerinden dolayı kadiri ve. 
şarap için gelmekte'olan tü-' 
ristleriıi sayısında büyük b i r 



düşüş görülüyor.(44) ' • . 
Azad Keşmir- Cumhurbaş-

kanı Serdar Abdülkayyûm 
Han'a göre İslami uyanış Hin-
distan'ın, bu sözde "dünyanın. 
en büyük demokrasisinin so-
nunu yaklaştırıyor. İslam'ın-
bölgede etkin bir .güç haline 
gelişi Hindistan'ı endişelen-
diriyor ve bundan dolayı sis-
temli soykırıma başvuru-
yor.(45) Hizbu'l-Mücahidin ko-, 
mutanı Abdülmecid Dar'ın' 
görüşleri de aynı doğrultuda. 
Kendisiyle yapılan bir röpor-
tajda şunları söylüyor:"Beş 
yıldan, beri silâhlı mücadele 
veriyoruz. Allah'ın yardımıy-
la Keşmir'de bir İslam devle-
t i kurmak için bütün 
gücümüzle çalışıyoruz. 
Sovyetler Birliği'ni Af- ' • 
gan mücahitleri yıktı. • 
Biz de sonu gelen; Hin-
distan'ı yıkacağız. Keş-
mir cihadı Hindistan'a 
mezar olacak. Elbette 
onbinlerce mücahit şe-
hit olacak.Ancak bizim 
burada yaşayabilmemiz 
için cihattan başka ça-
remiz de yok."(46) 
Ancak silahlı cihadın 

hedefi konusunda Keş-
mir'deki örgüt ve grup-
lar arasmda farklılıklar 
mevcut. Bunlardan ba-
zıları Pakistan'a bağlı . 
kalmak gerekliliğini savu-
nurken bazıları ya tam ba-, 
ğımsızhk amacıyla mücadele 
veriyor ya da özelliMe BM'in 
Keşmir'e ilişkin kararlarının 
uygulanması ye inşan hakla-
rı ihlallerine son verilmesi 
için çaba sarfediyor. Azad 
Keşmir Cumhurbaşkanı Ser-
dar Abdülkayyûm Han'a göre 
Keşmir meselesi için yegane 
çözüm yolu BM aracılığıyla 
İCeşmir'de self-determinasyon 
hakkının- sağlanmasıdır . 
Cumhurbaşkanı kendisiyle 
yapılan mülakatta bu mese-
lenin BM gündemine getiril-
mesi için "Türkiye'den de si-, 
yasi destek beklediklerini be-
lirtiyor.(47) Cammu-Keşmir,. 
Kurtuluş Cephesi lideri Ema-

;Dünya ar t ık Keşmir'den» 
yükselen feryatlara kulak tı-. 
kayamayacak hale geldiğin-
den, çeşitli uluslararası ze-? 
minlerde Keşmirliİerin bir 
problemi olduğu, bu proble-
min Hindistan yönetiminden 
kaynaklandığı ifade edilme-
ye başlandı. Ancak bununla 
beraber Hindistân'ın vaadle-
rini, BM'in kararlarını hatır-
layan pek yok gibi görünüyor.. 
Bosna ve diğer pekçok mese-
lede duyarsızlığını kanıtlayan 
sözde İslam ülkelerinden Keş-
mirli müslümanlar pek fazla 
bir şey beklemiyorlar. Cum-
hurbaşkanı Serdar Abdul-
kayyum Han bu konuda hay-

, li dertli. İslam ülkelerin-
den yardım talep ettikle-
rine adeta pişman olan 
Azad Keşmir Cumhur-
başkanı şöyle içini dökü-

ülkelerinin çoğuyla irtibat kurduk; "Keşmir konusunda 

nullah Han ise bağımsızlık ta-
raftarı. ''Bağımsızlık hareket 
ve düşüncesinin'hızla yayıl-
dığını, bu düşünceyi destek-
leyen halkın çoğunluk haline 
gelmesinin uzun zaman al-
mayacağını" iddia ediyor.(48) 
Gerçi son haftalardaki Haz-
retbal kuşatması ve akabinde 
cereyan eden hadiselerin, Pa-
kistan yanlısı Hizbu'l-Müca-
hidin'e verilen desteği arttı-
rırken Kurtuluş Cephesi'ne 
yönelik halk desteğini azalt--
tığı yolunda yorumlar yapılı-
yor.(49) Azad Keşmir Başba-
kanı Serdar Skandar Han'a 
göre Keşmir gibi küçük bir 
bölgenin tamamen bağımsız 

Azad Keşmir Cumhurbaşkant 
şöyle içini döküyor: 

"Keşmir konusunda İslam 

davamızı anlattık.' 
[Tanidm, ilgileneceğiz dediler. 

Fakat Keşmirliler 
, Arap değil ki, Arap ülkeleri 

dolarlarla desteklesinler. 
Filistin değil ki, yardımcı 

olsunlar. Keşmir davası öksüz 
bir dava. Biz kendi yağımızla 

kavruluyoruz. ttır 

olması ekonomik, ticari, poli-
t ik ve daha birçok açıdan 
mümkün değil. O,'Keşmirli-
İerin savaşının self-determi-
nasyon için olduğunu düşü-
nüyor ve Pakistan'ın desteği-
ni ve iyi ilişkilerini kaybet-
mek istemediklerini ifade edi-
yor.(50) Geçtiğimiz aylarda yi-
ne tutuklanıp Yeni Deşlhi'ye 
sürülmesinden kısa bir süre 
önce verdiği mülakatta Ce-
maat-i İslami lideri Seyyid Ali 

. Geylani de referandum talep-
lerini dile getiriyor. Hedefle-
rinin İslami bir yönetim tesis 
etmek olduğunu söyleyen 
Geylani bu tür temel taleple-
ri yerine getirilinceye kadar 
mücadeleye devam edecekle-
rini vurguluyor(51) 

İslam ülkelerinin çoğuyla 
irtibat kurduk; davamızı 
anlattık. Tamam dediler, 
ilgileneceğiz dediler. Fa-
kat Keşmirliler Arap de-
ğil ki, Arap ülkeleri do-
larlarla desteklesinler. Fi-
listin. değil ki, yardımcı 
olsunlar. Keşmir davası 
öksüz bir daya. Biz kendi 
yağımızla kavruluyo-

. ;ruz."(52) . . 
Keşmirli müslümanlar bu 

davalarında yalnız bırakılır-
ken bir taraftan da yeni bir-
çözüm .arayışı, belki de müs-
lümanlara dikte ve empoze 
edilecek yeni bir çözüm yolu 
bulma çabaları giderek yo-
ğunlaşıyor. Bu anlamda '93 
eylülünde Robert Oakley'nin 
Pakistan'ı ziyareti yeni bir 
BM kararını gündeme getirdi. 
Oakley, Ziya ü'l Hak ölür öl-
mez bu ülkeye ABDInin bü-, 
yükelçisi olarak atanan, fa-
kat bugünlerde ABD Barış 
Enstitüsü adlı bir araştırma 
kurumuna (think-tank) baş-
kanlık eden ve bir zamanlar 
"Pakistan Valisi" olarak nam 
yapmış bir diplomat.Bu ziya-
reti esnasında Pakistan ve 
Hindistan'ın kabul edebilece-



ği yeni br BM kararı önerdi. Bu-
na göre Pakistan Azad Keşmir'i 
ve Kuzey Bölgesi'ni ilhak eder-
ken, Hindistan da Cammu-Keş-
mir ile Ladak bölgesini elinde 
tutabilecek; bu arada Keşmir'e 
bir tür özerklik verilecek. _.Öte-; 
yandan bir grup İngiliz parla-
menter de yapılacak bir refe-
randumun ardından bölge yö-
netiminin beş yıllığına BM'e 
devredilmesini öneriyor. Bu ve 
benzeri öneriler gün geçtikçe ço-
ğalıyor ve hemen hepsi önceki 
BM kararlarını rafa kaldırmayı 
hedefliyor (53) ' " " 

Babür Şah Camii'nin Hindu-
larca yıkılmasımn ardından İs-
lam Konferansı Örgütü'ne men-* 
sup ülkelerden Güney Asya'da 
istikrarı bozacak' herhangi bir 

_'adım atmamalarım, Hindistan 
yönetiiriirii keıidi meselesiyle 
başb'aşa birakmâlârını isteyen . 
ABD, İCeşmirli müslümanlann 

- davasına, destek vermemesi için 
Pakis tan 'a ,da baskı yapıyor,. 
ABD'nin Güney'Âsyâ Bölge-
si'nde'n sorumlu dışişleri bakan 

.. yardımcısı John Mallot, bu ülke', 
. yönetimine, yardımda bulün-
. mamasını öğütleyip aksi tak-
dirde Pakistan'ın da terörist ül-
keler listesine acınacağı tehdi-

, dinde bulunuyor, buna'ceva-
ben Pakis tan hükümeti Keş- . 
mirlilere sadece mor^alye politik 
destek vereceğine dair taahhüt-
te buluiıaf ak bu kara listeye da-: j, 
hil olmaktan kurtuIuyor.(54) 

• ' Geçici bir çözümü kabul etme-
si için Pakistan'a yapılan bu tür 
baskıların etkili olup olamaya-. • 
cağı hususunda Cemaat-i İslami • 

' lideri Seyyid Ali Geylani pek en-
dişeye kapılmıyor ve Pakistan'a 

• baskıda bulunmanın beyhude ' 
bir çaba olduğunu ifade ediyor.. 
Çünkü bu yaşlı mücahide göre 
kendi özgürlükleri için sava--
şanlar bizzat Keşmir halkıdır ve -

' bu ihsanlar bu savaşı sadece 
kendi iradeleriyle sürdürm'ek-
tedirler.(55) ; " • •' i • ' 

Her halükarda'mese'le y ine " 
. müslüman halkın ve basiretli li- ' 

derlerinin meselesi olarak dur-

maktadır . Keşmir cihadı ve kı-
yamının bir dönüm noktasına 
yaklaştığı şu günlerde İslam 
ülkelerinin laik yönetimlerin- , 
den birşeyler beklemek, onla-
rın arzu edilir ve tatmin edici 
bir çözümü garanti edebile-- ; 
çeklerini düşünmek bugüne ka-
dar İslam dünyâsının başka ' 
köşelerinde' yaşaiıan'tecrübe-
1er ışığında elbette büyük bir 
yanılgı olacaktır. Ve yine el-
bette müslümanlar ümmet ol-
mayı ancak bu tür zorlu imti-
hanlardan geçerek öğrenecek-, 
lerdir; tabii ki, fiziki şartları 
daha rahat olan Türkiye gibi 
ülkelerde yaşayan müslüman-
lann sadece ahlayıp vahlama . 
yeteneklerini geliştirmeye de-
ğil, muhaciri bol olan bir dün-
yada iyi bir ensar olmaya ça- • 
hştıkları sürece... 
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43.Keşmir'de İslami O.luşum... 
Yeryüzü, 15 Kasım 1992, . 
44.Age. 8.99; . • • , , -
45.D1Ş P,olitika, Temmuz İ990, 
s . ı i f / ' ' 
'46;Süleynıan Doğan, age., 8.55. 
47.D1Ş Politika, Temmuz .'90, 
S.114. V : ••• 
48.Age.s.ll7. ' ' " " , 
49.Raşid Ahmed Raşid, age. ' 
50.D1Ş Politika, Temmuz' '90, 
8.116.. • ' .' ' • . , 
51.Impact,12Nov-9Dec-.1993 S.5. 
52. Süleyman Doğan, âge. s. 70. 
53. Ahmed İrfan, Cooking a Pa-

lestinian Solution? Impact, 12 
Nov-9 Dec.. ,;, " , 
54.Age. k21, 8.32'.Ayrıca 'bkz. 
Impact,10 Sep.-7 Dct.Î993.ş.l2. 
55. Age. s.6. 
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14 Ağustos 1947:Pak;istan ile Hindistan'ın bölünfnesi. 
Eylül-1947:Jammu Keşmirde ayaklanan müslümanlara" 
Hindistan guvertlik kuvVetleri giriştiği katliamla karşılık 
verdi. " ' ' ' ' 

24 Ekim 1947:Maharaja düzeninin çöküp Azâd(Hür) 
Keşmir'hükümetinin kurulması. '•- ' ' • 

27 Ekim 1947:Hindistah genel valisi olan Lord-Moun,-
battten Maharaja'nm yeniden tahta oturmasmı balkın,is-
teğine bağlı kalma'şartı ile kabul etti. Yine aynı gün Hin-, 
distan askerleri Keşmir'in başkenti Srinagar'a indi.'-

2 1 Nisan 1948:Güvenlik Konseyinin kararına göre 
Keşmirde. barış ye huzurun yeniden sağlanması için Hin-
distan ve Pakistanın isteği olan tarafsız bir referanduma 
gidiimsi gereklidir." r-. ı • • • 

• Mayıs 1948:Pakistari Keşmir'e az sayıda asker gön-, 
dererek yeni bir Hint saldırısına karşılık verdi." 

1 Ocak 1949:Keşmirde ateşkes ilan edildi. 
5 Ocak 1949:B.M IS Ağıistos 1948 vç^S Ocak Í949 ta-

rihli iki karar tasarısını Onaydan geçirdi. Hindistan ve Pa-
kistan tarafından, kabul edilen kararlara göre: - .¡ , 

Í.Ateşkes ilanı meselesi ve ateşkes hattının muhafazası. 
II.Bölgeden her iki tarafın askerlerinin çekilmesi. 
III.BM'ce serbest ve tarafsız bir halk oylamasına gi-

dilerek Keşmirin Pakistan'a veya Hindistan'a katılımının 
sağlanması." gerçekleşecekti. 
• Şubat 1953:BM'in 5 yıldır yürüttüğü arabuluculuğu ba-

şarısızlık ile sona erdi. . " _ ' . ' ' 
6 Eylül 1965:Pakistan Cunihurbaşkanı General.Eyüp 

Han ile Hindistan Başbakanı Shestri arasında bir hafta sü-
ren Taşkent görüşmesi sonucu her iki taraf da 5 Ağustos 
1965'deki bölgelerine çekilmeyi kabul ettiler. ^ •> 

', 21 Kasım 1971:Hindistáfi Kuvvetleri Doğu Pakistan'a , 
(Şimdiki Bangladeş) saldırdı. 16 Aralıkda Pakistan ordusu 
teslim oldu. 18 Aralıkta Batı Pakistan ve Keşmir'de ateş-
kese varıldı. . ' - .. .. 

• 3 Haziran 1972:Gandi iİe Zülfikar Ali Butto Simia an-
laşmasını imzaladılar. Bu anlaşmaya göre: 
"Keşmir sorunu ve diğer meseleler üzerinde görüşrneler 

'yapılacak; ateşkes hattı Keşmir kontrol hattina donüştü-
rülecek"ti. . 
' 1985-89:Keşmir Vadisinde anti-Hindistan düşüncesi ge - ' 
lişirken Pakistan sempatisi artmaya' başladı.Silahlı mü- , 

xádeleriin ilk temelleri atildı." .. 
15 Aralık 89:Eylemler yayılıyor ve sokağa çıkmii ya-

sağı ilanı. ^ . . , 
" 22 Ocak 90:Hind askerlerinin açtığı ateş sonucu 30 
f : müslüman şehid oldu. . r 
• 24 Ocak 90:Hindiştan ve Pakistan. Keşrnir üzerine 

başlattıkları üst düzeydeki görüşmelerden sçnuç ala-
- madı. ^ X • , / . , , r . 
. 2 Şubat 90: Pakistan Hükümeti bu haftayı Keş-

. mirlilerle dayanışma haftası olarak ilan etti ve bir de 
: konferans tertip edildi. Yine aynı gün Hindistan Baş-

bakanı Vıp Sing Pakistana savaş ihtarında bulundu. 
, 9 Şubat 90:İslam: Konferansı örgütü Keşmirliler 
için tam destek sözü verdi.Aynı gün müslüman öz-
gürlük savaşçıları 2 tane Hint polisini öldürdüler.. 

• 1 Mart 90:Bağımsizlık yürüyüşüne kat'ılâh gösteri-
cilerin üzerine ateş açan Hint,askerleri 41 kişiyi öl-
dürdü ve yüzü aşkın insanı yaraladı., • 1 • • 

17 Mart90:Pakistan Televizyonu Keşmir Vadisin-
de uygulanan sakağa çıkma yas'âğındari ötürü müslü-
manlann 'Cuma namazı kılmalarına izin verilmediği-
ni açıkladı. , " " • • ;; 

30 Mar,t 90:Keşmir Kûrtülüf Cephesi lide'rlerinden 
Îşfak Melid cuma günü sabahı güvenlik kuWetlerin-
ce öldürüldü. Öteyandah 13 kişi daha öldürülürken 20 

'Ocaktan bu yana öldürülenlerin resmi sayısı 221'e 
"ulaştı:' ' ' " ' ; • . • • 

' 6 Nisan'90:Hint askerleri 6 kişiyi öldürdüler. Aynı 
'gün müslüman özgürlük savaşçıları, Keşmir Üniver-

•'sitesi Rektör yardımcısı Dr!Müşirül-Hak, O'nun özel 
sekreteri Abdul-Gani ve Srinagar saat fabrikası genel 
müdürünü farklı iki şehirden kaçırılarak öldürüldü-

\,ieT.(i) • . . . . . - . 
, -İVot:"Bıî olayı iher ne kadar Keşmir Kurtuluş Cephe-

si üstlenmişse de edindiğimiz bilgiye göre bu olay 
Hindistan istihbaratınca gerçekleştirilmiştir. Çünkü 
Müşirül-Hak ve sekreteri Abdul-Gani müsl.üman,kö-
kenli fakat Hindi-stanın diğer bölgelerinden. Hint is-
tihbaratı bu eylemi gerçekleştifmekle Keşmir'in dı-

. şında yaşayan müslümanlara bakın Keşmirliler sizi 
• (müslümanları) Keşmirli olmadığınız için öldürebi-

liyorlar demek istiyor.... . > I. . 
17 Mayıs :Bedgam Köyünden biri gelin olan iki 

kız H.'a.skerleri tarafmdan kaçınlarak tçplu tecavüze 
marıiz bırakıldı., - , • 

2İ.Mayıs:Srinagar'daki baş müftii^ Mevle'yi Faruk 



Abdullah batılı giysili 3 kişitarafından midesinden, çe-
nesinden ve başından 15 kurşun sıkılarak öldürül-
dü.Cenaze töreninde lOO'ü aşkın müslüman öldürülmüş 
ve 200'ü aşkın insan da yaralanmıştır. 

' 2 6 Mayıs :Keşmir'e 19 Ocakta atanan Vali Jagmo-
han olayların kontrolden çıkması sonucu istifasını sun-
du. İstifası kabul edilen "Keşmir Kasabı"Jagmohan 
yerine Girish Saxena vali olarak atandı. ' ,, 

19 Haziran: Müslüman Şehitler Gücü adlı yeni bjr 
grup Srinagar'da H.Merkezi ihtiyat /yedek-Kuvvetle-
rinih bulunduğu bir otele düzenlediği saldırıda 10 H. 
askerini öldürdü. Saldırı önceki gün önde gelen bir 
mücahidin (Muhammed Badullah Bangru) şehit edil-
mesi üzerine tertiplenmişti. 

5 Temmuz:Keşmir "karışıklık bölgesi" ilan edildi. 
(Dirturbed area) Buna göre H. ordusu ve güvenlik güç-
leri hiçbir sınırlama sözkonusu olmaksızın masum in-
sanlara ateş açabilecekti. 

8 Temmuz:H.İşgal ordusu İsrail tarzı operasyonla-
rını yoğunlaştırdı. Srinagar'da en az 100 cami ve ev 
bombalandı. 

16 Temmuz: Binzigam bölgesinde 11 yaşında bir kız 
çocuğu H. askerlerin toplu tecavüzüne uğradı. Hadise 
ağaca bağlı olan aile erkeklerinin gözü önünde cereyan 
etti. • • ' • . . -

17 Temmuz: 34 Keşmirli müslüman şehirlerden top-
lanıp sınıf bölgesine götürülerek orada öldürüldü. Sı-
nırdan sızdıkları bahanesi uyduruldu. . . 

23 Temmuz: Keşmir'de %80'den fazla katılımla gerr 
çekleşen bir grevle H.- vahşeti protesto edildi. • 
• Ağustos: H.istihbaratı mücahid saflarına sızdı baskın 

düzenleyerek G.K.Kurtuluş.Gephesi komutanı Yasin 
• Malik ile yardımcısı Abdulhamid Şeyh'i tutukladîlar . 

'11 Eylül 90:Haşgaİ;:güçleri Srinagar dışında yoİda 
durdurdukları bir otobüsü gazyağı dökerek içindeki 
40 yolcuyla beraber yaktı. . , ' , 

Ekim 90:H.ordusu Srinagar'daki en yüksek dağa 
mücahitleri takibetmekjçin güçlü radarlar ve gözetle-
m e kuleleri tesis etmeye başladı. Askerlerin hızlı ha-' 
reketi için de yeni yollar yapılmakta. ' ; ' " 
, 1 Ekim 90:tS4üçahitlerin 2 H.*aslcerini öldürmesinin ar-
dından Srinagar'm güneybatısındaki Handvvara kasa-
basına Smır Güvenlik Güçlerinin düzenlediği saldırı-
da 17 müslüman öldürüldü,.bütün kasaba ateşe verildi, 
29̂ 5 dükkan, 88 ey ve'28 arrib'ar'yakılarak yok edildi. 
Son haftalarda H.indistân-Pakistan ordusu arasındaki 
topçu ateşi şiddetlendi.' ' • ' 

27 Ekim:H.işgal güçleri Srinagar'm 70'mil gühey-
doğusundaki İslamabad'da 300 evi ateşe verdi. ' •' 

25 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında H. işgal güçle-
ri Keşmir'in değişik bölgelerinde 200 çocuğu diridiri ya-
karak öldürdüler.* ' • ' ' ; • . 

' " 29 Kasim:Keşmir'deki'135.000 devlet memurunun 
3 eylülde başlayan grevi sona erdi. Hindu vali Saxena, 
eyalette işleri tamamen felce uğratan grevcilerin hemen 

•hemen bütün talepletini kabul etti. ' • , 

Ocak 91:0cak ayının son haftasında mücahitler en 
az 95 H.-aske'rini öldürdü.' - • . - / 

5 Şubat 91: Yüzbinlerce Keşmirli Srinagar'da A B D 
karşıtı gösteriler düzenledi. 

23 Şubat 91:Kunan Poşpura'da toplu tecavüz. 13 ile 
80 yaşında sayısız müslüman kız ve kadın tecavüze 
uğradı. 

3 0 ŞubatrDeğişik bölgelerde toplam 80 müslüman 
kadın H. askerlerin tecavüzüne uğradı. 

10 Mart91:Si lahl ı mücadelenin başlangıcından bu 
yana en'büyük çatışma vukü buldu. Camide ibadet 
ederken dört müslümanm öldürülmesi ve caminin kir-
letilmesi üzerine Barâmulla'da 500 mücahid H. güçle-
riyle çatışmaya girdi. 

5 Mayıs: Pakistan sınırında 80 genç müslüman H.gü-
venlik güçlerince hunharca katledildi. 

21 Mayıs :Bir yıl önce H.ajanlarınca öldürülen Mu-
hammed Faruk'un anısına Keşmirliler 10 günlük greve 
başladı. 

26 Haziran:H.işgal güçleriyle irtibat sağlama göre-
viyle bölgeye geldikleri belirtilen yedi İsrailli ve bir 
Hollandalı turist yakalandı. Hadisede bir siyonist ölüp 

- üçü yaralanırken bir mücahit de şehit oldu. 
19 Temmuz:Mücahitler turist maskesi altında bölgeye 

gelen İsraillilere karşı Srinagar'da operasyon düzenle-
diler. 

, j Aralık 91:H. Avrupa Parlamentosu'ndan dokuz kişilik 
bir heyetin Keşmir'e girmesine izin vermedi. , « 

Şubat 92:H. işgal güçleri Srinagar'daki Hazretbal Kül-
liyesi'ni ateşe'verdi. , - ' . • , 

Mart 92:Mart aymın ilk.haftalarmda mücahitler en 
az 75 H. askeriniöldürdü. H^ askerleri Keşmir'in değişik 

. bölgelerinde 90 sivili katletti.' - ' . ' 
^Nisan ayının ilk günlerinde 50 mücahit şehİt edildi. 

Şehitlerin İhvan-ı Müsl imin ve Hizbu'l-Mücâhidin 
gruplanna'mensup'oldukları bildirildi. 

19 T e m m u z : H. ile Pakistan ara'smdaki kontrol hat-
tında H. işgal güçleri 15 müslümanı katletti.^ ^ 

Ağus tos 92:H. İşgal güçleri ev ârama'operasyonla-
rını arttırırken, mücahitler de askeri konvoylara saldı-

^'nları'sıklâştırdı. ' * V - ' - • -
, 11 Ağustos:H. içişleri bakanı Şankar Gavan güven-

• ' liğin sağlanamayışı nedeniyle Keşmir'deki seçimlerin 
ertelendiğini bildirdi. ' ' ' ' ' . • ' " 

' 14 Eylül:Hizb-i Mücahidin üyesi dört mücahit şehit 
'' edildikten sonra böbrek gibi organları alınarak satışa çı-
• kanİdı. '' ' ' . '' ' ' • ' 

18 Eylül: Mücahitlerin organlarının satışa çikârıl-
masıniprotesto için Srinagar'da halk greve gitti. 

' • 6 Aralık:Tarihi Babür" Şah Camii Hindular tarafın-
- dantahrib edilerek yıkıldı. Bu hadise üzerine çıkan ça-

tışma ve gösterilerde binden fazla kişi öldü. 

(*) Kronolojinin J 990 Mayısına kadar olan kısmı büyük 
, ölçüde Dış Politika dergisininTemmıız 1990 sayısından alın-
mış,, geri kalan kısmı ise ulaşabildiğimiz kadarıyla çeşitli yer-
li ve yabancı süreli yayınlar taranarakjarafımızdan hazır-
lanmış olup, hemen her gün vuku bulan silahlı çatışma, ölüm 
ve yaralanma olaylarına fazlaca yer verilmemiştir.(M.K.) 
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TomazMASTNAK 

• Defoe'nun Veba Yıh Gün-
lüğü 'ndeki anlat ıcı , 'öykü-
sünün başında şöyle der: "o 
günlerde olanlarla ilgili söy-
lentileri ve haberleri akta-

' ' râcak'gazete gibi şeyleryok-
•'tu" ve eklĞr "vebadarı ölen-

lerin gömüldüğü çükürlara 
; halkın yaklaşması kesinlik-

le yasakti!" Yine de merak. 
Veba Anılan'nın hayali ya-
zarını bü çukurlara sürük-

¡ lüyor,".böylece o günler in 
.- dehşetirıi sözcüklere döke-
' biliyor: Yoksa, "görmeyerile-

. re durumu anlatabilecek bir 
: şeyler söylemek olası değil, 

ayrıca yaşananlar çok çok 
korkunç ye hiçbir, dil- bunu" 
anlatamaz." Günlüğijn ya-
zarı korkunç ve dehşet dolu 
bir manzaraya .tanık Qİur: 
"Cesetler çukura rasgele atı-, 

, • lıyordu.At arabalarında, ba-: 
zısı ketenle bazısı battani-
ye ile sarılmış küçük bir kıs-
mı da çıplak yada öylesine 
örtülmüş tam on altı, on ye-

• di ceset 'vardı. Neyle sarıl-
maş olurlarsa olsunlar, at 

' a raba lar ından çukura dö-
külür lerken .'örtüler üstle-
rinden düşüyor ve çıplak gö-
mülüyorlardı, oysa eşya on-
lar için çok değildi. Hepsinin 
öldüğü ve İnsanlık Mezarı 
ÜMRAN-•• 

diyebileceğimiz yere toplu 
olarak gömüldüklerini gö-
ren diğerleri için ise utanç 

i çoktu." 
' . ' Bütüın benzerlikleri ve 

farkhhkİarıyla veba yılları-
hı Bosna 'da yaşanan la r l a 

' karşılaştırmak öğretici olur. 
Elektro'hik medya, ölüm gö-
rüntülerini neredeyse nak-

. leri"herhângi birinin" evine 
/ taş ıyarak ana farkı oluştu-
,'ruyorj. Oysa son çözümle-
mede önem taşıyan şey aynı. 

' Önemli olan ölü bedenler. 
JBir hastalığın "kader kur- ' 

, banları" olmaları ya da şa-; 
% rapnel pairçaları ile ölmeleri 

o kadar önemli değil. Ara-
, .¡daki fark herhangi bir insa-

nın, ö lümün televizyonda 
; • yayımlanacak denli uzak bir 

yerde hüküm sürdüğünü bi-
lerek, evinin yada bir.bira-, 

. h a n e n i n görece güvenliği 
içinde ölümü seyretmekten 
zevk almasıdır. Evlerinden 
atılıp sürülen, ailelerinden, 
ve a r k a d a ş l a r ı n d a n , zorla 
uzaklaştırılan, tecavüz edi-. 
len," hadım edilen, işkence 
göreri, sakat bırakılan yada 
kolayca öldürülen insanların 
duygularını gerçekten anla-
yabilenleri bir kenara bıra-
kırsak, ekran bizi koruyan 

kalkandır aslında. Bu süz-
. geçten; başkalar ının- acısı 

süzülerek bizim rahatımıza 
. ve kej^imize dolar. Böyle bir 

keyif Defoe'nun entellektüel 
merak ve ilgisinde yoktur 

Bozulan insani değerlerin 
karşısında, ne> yapacağına 

• dair kaygı ve ölüm imgesini 
' halkın dünyasından uzâk-
' laştkırmak isteği baskın çı-

kar: sürülrnüş, sakat bıra-
kılmış ve ö l d ü r ü l m ü ş in-

, sarıların kamusal ve bireysel 
' olarak algılanışı kendini' her 
' türlü" entellektüel'^'çaba ya 
", .dailgiden sıyır'mıştır Bu gö-
: rüritüleri tüketen" hayatta-
• kiler ancak ölüler kadâî-dü-
• ş ü n ü r ! Bosna l ı l a r 'yaşam 
. hakkında filozofça düşün-
meye başladıklarını söyler-

, kerı. Batı gitgide ahti-entel-
lektüelleşiyor. Batı'nın çok-

, ça övülen akılcılığından ge-
. • riye kalan abartılı bir.duy-

gusalhkla reddediş, "Toplu 
însanhk Mezarı"nırı sonuca 
dek açık olduğunu farket-
memek ve elele tu tuş tuğu-

.jntız bu Ölüm Dansı'nı geri 
çevirmenin zoraki akılcılığı. 

Fazla düşünmeksizin he-
men komünist Doğu'ya at-
fedilen Onvel'in romanı, ar-
tık doğduğu topraklara geri 



dönüyor . Avrupal ı diplo-
mat lar ve pasifistler sava-
şın barış , 'ba.r ış ınsa sayaş 
olduğunu öne sürerler., Fa-
kat farkli bir açıda,n b u n u n 
gerçekleri, yansıttığı bir- dö-
nemdeyiz., Bosna barış pla-
nı köklü bir, geleneğe daya-
nıyor. .Avrupa, barışı hiçbir 
zaman savaştan ayrı bir şey 
olmadı.,Avrupa barışsever-
liği sadece Avrupa'daki sa-
vaşlar, için geçerliydi.- Avru-
palıların tek istekleri kut-

• s a n m ı ş • kanlar ın ın dökül-
mesini,:engellemekti,r Avru-
pa'yı savaştan uzak tutma-

rnın yolu, savaş la r ı Avru-
pa'nın dışına ya da UÇ: 
l a r ına ; i h r a ç , e tmek t i . 
Daha da ötesi, "Avrupa 
Birliği dışarıdan gelecek 
bir düşmana karş ı sa-
vaş ¡düşüncesiyle ya da 
savaşın kendisiyle ,çpk 
yakından bağlantılıdır, 
kural olarak da bu düş-" 
m a n , , . M ü s l ü m a n ;Oİt 
muş tu r . •Müslümanlar 

türel çoğulculuk ve hoşgö- . ter pa res -eşitler a r a s ında 
r ü n ü n merkezi o l d u ğ u n u birinci- değilse eğer) müza-
anlatmak için çok f ^ l a çaba . kereciler olarak değer görü-
sarfedilmedi. BöylV bir "ça- 'yorlar ye.yalanlarinın, rieşri 
ba gösterilseydi bile çok .faz- ^için medyayı kül lanmâ ola-

nağına sahipler. Dönem do-la bir. şey, değişmeyecekti 
Anti^Müslüıhan duygu ye 
imajlarının geçersizliğini sa-
vunmak anti-semitizmi'târ-
tışmak gibi nafile bir çaba-
dır rtartış'ma hiçbirşeyi' .de-

.ğişt irrnez.Daha da önemli 
bir zorİuk da, ariti MüsÎü-
mânçılığıh'Bosna'daki Bâtı 

.politikasınm^'âna uns ' u r^ -
. 'rın'dan olduğunu inconcerto 

ispat, etinenirı imkansızlığı-
dır. Bosria'dak'i durumun bu 

nem Avrupalı politikacıların 
Sırp, faşizrnine karşi 'durmak 
için güçlerinin yefersizliğin-
den,dem vurüluypr. Faka t 
korkarım ki bu yanlış,bir ta-
nımlarha, çünkü ilk önce Av-

" rüpah . politikacıların farklı 
bir şekilde davranmak iste-
diği is 'patlânmalıdıf. Evet, 
Bösria'daki soykı r ımı 'dur -
durmak, ' sayaş ın ' dehşetini 
sona eirdlrniek'güçİü bir ira-

rüyasıdır. 

de gerektirir ve Avrupa i • ,, ^ • J- l;' I.J: i' j j • r». • j 
.. da b u n d a n yoksun de-

Batı'mn politikası 'anfifmfîtiyetçiliki^id^, Batı 'nm politikâ-
. ve İslam katşıtîİğıdır. 's ı .anti-milliyefçilik ve 

• Bosnalılar, sadece devlet kurduğu. Aislam katşıthğıdır;Boş-
için yokedilmemeliydi,.çünkü aynı -

yamanda ilke olarak ^rupa'daki- •• 
^ . ' Miislümanyarligı da - ...yzam'arİ.da i l k e ' o l a r a k 
önlenmeÎiydİ.Müsliiman Bosnalıları' Avrıipa'daki Müslüman 
,. etnik bir grup bimanın ötesinde [. vârhği'da önlenmeliydi. 

Avrupalıların,sembolik , }jir umut taşımaktan ¿ « ¿ ^ ¿ f i r m e n i n ' ,Müslüman; ^ 
d ü ş m a n l a r ı d ı r l a r , ye , fcts» yok" sayılarını yeter. ^J^ 

j j ' 1,1. 7 r » j T T , ötesinde bir u m u t taşı-
derecede azaltmaktır.Bu daha çok ' mMktâ'AVk'zğeçirmeriîh 

bir rüyanın gerçekleştirilmesine • "eh İpsa yolu" sayılarım 
. benziyor. MİislümanlarıAijrupd''^ aza l t -

dışındkovalamak Avrupa'nın V inaktır. . ^ 
•• b u n u n bir komplo 

' ,. olduğunu'iddia etıniyö-
, rum. "Bil fdaha .çpk bir 
rüyanın ğerçekle^tifil-

m e ş i n e benz iyör . M ü s l ü -
manlar;! Avrupa 'd ış ına kö-
yalaınak Avrupa'nın myas ı -
dir. Âyfüpa'yıV''T^ürkler''den 

• arındırmak •Aydıhİarimanıh 
en önernli klşileririiri sori ar-
z ü s ü y d ü ; , B ü , d ü ş ha la ge-
çerlidir.. Bosna 'Dev le t ı ' ne 

_ Içar'şı şayaş ve Müslüman-
^la^rıh" soyk inmı Ay'dînlan-
manın vasiyetihin yerine 'ge-
tirilmesidir. (Aydınlanmış Av-

• riipa .raşyoriâlizminih Sade-
ce ruhu sa l tanat şürmekte-
dir) Sırp faşistlerı 'Avrupkh-
İârın bizzat kendilerinin yâ-
şamaisı için çok korkunç öİ-

, mak'la İDirlikte" gene de ken-
di düşleridir. ' 'Eğer bu "düş 

ben,: Avrupalı ve Sırp 
.politikacılarm BoşnaliT,. 
l a n • Müslürnanlar ola- ; 

. rak görmelerinin rast- , ̂  
lantı olduğuna inahmiT » 
yorupı . Rastlantı ya da ; 
' değilr ama bu kesinlikle .« 
bağlantısız bir play^de-,', 
ğ i l d i r - • r-.i ' - . j , ' / - , • 

• Savaşan iMüs lüman la r 
imajı,- hem; Hriştiyan,i kül-
t ü r l ü - v e :uygar Ba t ı ' n ı n 

,;TJrahgst ' ını, 'herndeıBatılı 
politikacı, ve entellektüellerin 

. '-'İslami fundemantalizm" 
avcıliklannı çağrıştırıyor. Bir 
kez .''Müslüman", olarak ni-
telendirildikten ve Sırp ya 

, da Hıç/at,etno-fundemanta-
listlere teslim olmayı red-
dettikten sonra, Bosnalılar 
Avrupa 'ya t amamıy la ya-
bancı hale geldiler. Batı'da 
Bosn"a.İıların doğasını;, ziya-
desiyle laik-bir toplumn ol-
duğunu, şu anda ayaktakı-
'rriıhin i s t i l a s ına Uğramış 
olan Bosna şehirlerinin kül-

.^olduğu ' iddiası , kolaylıkla 
çürütülebilir. Fakat'uygula-
nan 'polit'ikanın sonuçları; -

/İpiîinçli ya. ,dâ bihnçsiz dile 
'getirilmiş ya da re'ddedilmiş, 
hedefl'ehmiş ya "da be'deiİen-
nıemiş",.t)önlükterı yâ'cia ga-
rezden kaynakla'ıîıyor plsüh-
başka türlü yoriımlan.âmaz. 

,.., 'Bariz bir gerçek versa ô  da 
. B p s n a M ü s 1 ü in an l a r i n 1 n 
s.oykırırna uğradığı .ye b*u 
soykırımın uygulâyıçılarıiı-
dan da bırakınız dûrdûfü l -
mayı, onlara etkirı jDİr şekil-
de karşı dahi konulmadığı-
dlr: ,Şoykırımin fikir baba-

"İârı'Avru'pa dipiömatik koiı-
feranslannda eşit(prirhus in-
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Sırp ye Hırvat faşistlerinin 
'yardımİârıyla gerçekleşiyor- . 
şa, bu "Avrupalılara ancak 
çifte haz verir. Rüyanın ger-
çekleşmesinin ve de b u n u n 
için kendi elini kana bula-
mamış oimanıri verdiği haz. 
Bir yandan da uygar olduk-
ları ' iddiasını muhafaza et-
menin hazzını duyuyorlar. 
En vahşi politik hayallerini 
gerçekleştirirken," aynı za-
manda bu vahşet dolu tab-

, lodan dolayı dehşete düş-
"müş eleştirmen olma pozis-
yonlarını "koruyabiliyorlar. 
Baîiykan" kabilelerini kınar-
ken kendi ırkçûıklan yüce > 
ve saygın bir hal klabiliyor. 

Bununla birlikte. Bu Bos-
n a k a b u s u Avrupa l ı l a r ın ' ' 
kendileri için de bir kabus ' 
olmaya mahkumdur . Tele-
vizyon ekranlar ının filtre-
sinden geçmerhiş bir kabus. 
Bosrıahların kendilerini s a - , ' 
vunmşL haklarının reddedil-
mesi ahlaki değildir. Ahlâki 
argümanların pek önemli ol- : 
duğıi bu günlerde bile, buriu 
arada belirtmek yersiz sa- ,. 
yılmamaJıdır. Ahlaki değerler 
Avrupa'yı yöneten omurga-
sız hayvanlar tarafından bü- '' 
yük bir güvenle' terkedildi. 
"Real politik" "olarak kabul 
ettikleri bir şeye tutunuyor-. 
1ar, arna "Real politik" sade-
ce kendi hayalleri doğrultu-
sunda bir gerçeklik yarat-
makta başarılı olduğu ölçü-
de geçerli oluyor. Ashndâ, 
kelimenin geleneksel anla-
mıyla bu "real politik" değil, 
"Realitatsverlust"dur (ger-
çekliğin yitirilmesi). Bunun 
yanı sıra.Bosnalılarin meşru 
rnüdafaa haklar ının reddi 
sadece ahlaksızca olmakla 
kalmıyor. Bu aynı zamanda, 
modern Avrupa^ düzeninin 
güvenliğinin temel aldığı bir 
kesinliğin de'"yıkılmâsıdır: 
meşru müdafaa hakkı." Eğer 
Boşnaklar koyun gibi bo-
ğazlanıyorsa b u n u yapan 

her iki el de görülmeli; onları 
boğazlayan ve boğazlanma-
sı için bağlayan eller. Onla-
rı bağlayanlar en yaşamsal 
olduğu anda," "uluslararası ' 
hukukun dokusunu zedeli-
yor. ' ' ; • • '•" 

insani yardım da çare de-
ğildir. Birleşmiş Milletler'in 
deli gömleği içerisinde onu 
ulaştıranlara saygı göster-
mek gerekmekle birlikte... 
Bu bir yalandır. Bosnalıları 
besleyen el, onu bağlayanla 
aynı eldir. İnsani yardım, 
Bosna l ı l a r ın bu y a r d ı m a 
m u h t a ç o lana k a d a r yok 
edilmesi ve sivil düzen in 
tahribini durdurmaya yüz 
çevirmekle kalmayıp, bizzat 
buna eşlik" eden politikalârm 
bir "parçasıdır. İnsani yar--
dım, uygar varoluşun red- j 
dedi lmesinin diğer yüzü , 
soylu yüzüdür. Bu yüzden 
Batı'nın insani yardım poli-
tikası, bir tür irisansızlaş-
t ı rma 'politikasıdır ve hü-
manizme son bir darbedir. 
Bu, Sırp-Hırvat faşistlerini 
düşündüren bir şey değil, , 
çünkü onlar, Müslümanla-. 
rın insan olmadıkları konu-
sürida çok netler. "Ve Bosna-
lılara ne yaparlarsa yapsın-
lar insan haklarını ihlal et-
miş olmuyorlar. "İnsan hak-
ları kültürü" tehlikeye düş-
müş olmuyor. İnsani yardım 
da Batı'nın askeri müdahe-
le yapmamasımri özürü olü-
yor. Bu da barışı ko ruma 
olarak adlandırıldığına gö-
re, "barış"ın Batı'nın buldu-
ğu en öldürücü silah olduğu 
söylenebilir. İnsani yârdım 
bir yandan birkaç kişinin 
yaşamını ku r t a r ı rken öte 
yandan Bosna'da yaşamın 
insâhsızlaiştırılmasına. yar-
dımcı olüyor. Eurocratiar ta-
rafından empoze edilen ba-
nş görüşmeleri sadece laftan 
ibaret olarak, savaşın ken-
disinden daha fazla öliime 
neden oldu. " 

'"Bosnalılann ölüm neden-
lerinden biri Avrupa'ya inan-
ıhış"̂  olmalarıdır. Ülkelerinin 
tanınmış olmasının "ulusla-
r a r a s ı top lum"a bazı so-
rumluluklar yüklediğini dü-
şündüler. Ne acı ki, yanıl-

"" mışlardı;henüz zaman var-
ken, silahlanmadıkları .için 
de yanllıyoflardı. Avrupa de-
ğerlerine sadakatlarının bir 
önemi olduğunu düşünür -
lerken de çok naiftiler-da--
yanışma yerine ırkçılık, des-
tek yerine hakaretle karşı-
laş t ı lar . İhane te uğ ramı ş 
umutları Avrupa'nın umut-
suzluğurıu ortaya çıkardı. 
Savaşın dehşet ve harabiye-
tinin ortasında, üs t düzey 
bir Birleşmiş Milletler gö-
revlisi, Srebrenica'daki kit-
le kıyımından sorumlu olan 

'Sı rp savaş suçlularının, ce-
hennemin en sıcak köşesin-
de yanacaklarim söylüyor-
du. Bu cennete sığınış pek 
çok ş'eyi açıklıyor.- Öyle gö-
rünüyor ki, adalet için yer-
yüzünde başvurulacak ma-
kam 'kalmamışt ı . Ve eğer, 
"u lus l a ra ra s ı top lu luk ta" 

, adalet yoksa, o zaman bu 
topluluk "latrocinium" (çe-
te) ve l ider ler i de "latro-
nes"(haydut) oluyorlar;.Bu 
c e n n e t e sığınış , aynı za-

' manda çok bilinen Lockeva-
ri bir' -"Cenriıete Sığınış" oİ-
madığı için de açıklayıcıdır. 
Bu bize, dolaylı yoldan, li-
beralizmin söyleyecek çok 
az şeyi olduğunu hatta, hiç-
birşeyi olmadığını anlatıyor. 
Gerçekten, Bosna'daki sa-
vaşın arka planına rağmen 
liberalizm iflas etmiş görü-
nüyor. Bu tarihin sonudur, 
ama liberal tarihin sonu. 

(*) Bu yazı Birikim dergisinin 54. 
(Ekim 1993) sayısmda Banş Bı-
çakçı -Atakân Özdemir-Aksu Bora 
tarafından aynı isimle çevrilip-ya-
.yınlanan makaleden özetlenerek 
alınmıştır • 
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Çağdaş dünyanıızın önemli bir bölümiinde 
memnunluk verici olduğu tahminjedilen nıilli-, 
yetçiliğin yeniden- canlandığına tanık, olmak-
tayız.İleri sürüldüğü gibi-,milliyetçilik Doğu. 
• Avrupa'.daki, yeni- siyásal hareketlerin arka-, 
sında itici bir güç, olup. hem iki ^manya 'nın birr; 
leşmesi hem de ufukta görülen SSCB'nin .par-, 
çalanmasınm başlıca nedenidir. Uzun zamanT 

,dan beri bastırılmış ve unutulmuş olduğu far-
. zedilen bayraklar, diller, seıiıboUer ve şikaye.t-: 
1er su yüzüne çıkmıştır. 'Bir .çok yerin eşki adı 

. değiştiriliyor ve yenileri konuyor.'Milli kimlikle-
özdeş,r.olan din'ye inançlar; kök sahypr.Heye-
cah dolü,kafalar kendilerine ait ulusal toprak-, 
l an belirleyen haritalar ç i z iyo r . . , • • 

Bu süreç hiçbir yerde SSCB' kadar patlamaya 
hazır değildir.Milliyetçilikler sorunu ekonomi 
ile birlikte Sovyet lider kadroşüniın başını ağ-

' ritan, iki en büyük sorunundan biri olmuş-, 
-tur:Gorbaçov 1985'te iktidara-geldiğinde bu- ' 
nun SSCB'nin-en büyük güçlüklerinden biri 
olmadığı ve; Sovyet-gücün ün milliyetçilikler so-
rununu"çözümlediği "ne inanırken 1989'da işe 
içten içe kaynıyah milliyetçi bir.tatminsizliğin 

- varolduğunun yanısıra Birlik'in İçinde yer.ralan 
»onbeş- Cumhuriyetten birçoğunun ayrılmak is-
tediği bütün çıplaklığıyla ortaya çıkmıştı.Bu, 
Moskova için sadece büyük bir,ekpnprnik ve 
askeri güvenlik sorunu oluşturmuyordu,ayrıca" 
güç sisteminin inanırlığına da bir meydan pku-
'ma.,niteliğinde idi;- , • - , , 

Çağımızın tarihinde, ayrılıkçı ve .milliyetçi 
akımların diğer büyük devletlerin-inanırlığını 

V.J.jC • , .1 
<i ••> Í 

Fred HALLİDAY 

nasıl etkilediği hepimizin malümüdur.Öndo-
kuzuncu yüzyılın sonuna doğru İrlanda sorunu 
İngiltere'nin iç sorunlarını derinden etkilemiş-

• tir;1914'de .meydana gelen Çürrâch olayı ye 
I9I6 Paskalyasıyla. İngiltere 'ninl640 'lı yıl-

la rdan heri gördüğü^en büyük ve _en kapsamlı si-
lahh ayaklanma gerçekleşmiştir.Çeşitli aralık-
larla yapılan: ihnı,al,kaba kuvvetin, kullanımı 

^ve iyi niyetli siyasi b'askılar'a rağinen bu sorun 
çözumlenememil.ye canlılığını körumakta-

, dır.Cezayir sorunu 1Ö50 'li yıllarda,Fransız po-
litikasını gölgelemiş 196İ 'de, âarbe, girişlini 
için zemin hazırlamıştı/.1861-65 İÇ savaş 
rika Birleşik. Devletlerini,temelden' sârsa'rak 
perişan etmişti. ' ,. - . . . 

Modern sânayitdes't'eğıyle yapılan .bu ilk sa-
- ,vaşta bu ülke,İkinci Diinya SaV̂^̂^ 

tiğinin (600,*0.00)iki mislini kaybetmiştir.Mo-
dern çağda barışçı ayrılık bilirim''eye'n bir'^şey 

, olup 19Ö5'te.Noryeç'in İsveç'ten,ayi-ıhşı ise tam 
bir istisnadır.Âyrıhklann'çoğu hayli kanlı geç-

.miş ,bazıları ise, dünya sayaşçılarînın şbııucu 
olarak gerçekleşmiş ve bu/gibi ^iurürnlarda 

. önemli ölçüde sinir ayarlamalârı ve deyl'et teş-
kilatlanmasına gidilmiştir. Örneğin. ,Bolşevik-
1er Finlandiya'nın 1918 'de ayrılmasına izin 
verdiler,ancak 1990 'un'ilk yarısına kadar ha-

Jefleri bu tür başka ayrıhşla'ra kesinlikle izin 
yermediler. . . : .. , „ , 

' . ! SSCB'deki.milhyetçihkİer^sorunünÜn böyle-
sine zor olmasının başka bir nedeni vardı ki o 

. ,da bu sorunun,diğer ülkelerdekine oranla çok 
,daha karmaşık olmaşıdır.Başka ülkelerdeki ay-
nhk ve milli beriliğinı kazanma krizreriSŞC.İB'de 

• .karşılaşılan şo.rundân daha hâsitt i .Bunun en 
bariz .nedeni., etnik gruplârm^çok,çeşit ve .kar-
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ma'şık blmâsıdır.Diğer durumlarda zamamn ", 
herhangi birdiliminde uğraşıhcak tek,ikili,mil-
liyetçilik ve aynhkçıhk sorunu vardı. SSCB'de 
100'den fazla etnik grubun varolduğu tahmin 
edilmektedir.Bu ülkede 55 dilde dergi yayın-
lanmaktadır. Ve her birini haritadan birer pay 
verilmeye kalkışılırsa ,bütün iyi niyetlere rağ- • 
men bağımsızlık, ye ayrılıklar imkanşız 6la-. 
caktır.SSCB'de 60 milyonu aşkın insan ,milli-
yeçiliklerinin doğduğu bölgelerde yaşıyor ve 
her Cumhuriyette daha küçük azınlıklar bu-
lunmaktadır. Orta Asya Cumhuriyetlerinde ve 
Azerbeycan'da yaşayan milyonlarca Rus'un bu-
ralardan çıkmaları için baskı altında oldukla-
rına dair işaretler belirmeye başlamıştır.Bu-
nun sonuçları, bu Cumhuriyetler ve bunca 
Rus'u barındırma ve yeniden iş bulma imkan-
larındanyoksun olan Rusya için felaket olabi-
lir.Çeşitli etnik ayaklanmaların bazı ortak ne-
denleri vardır,ancak aralarında hayli farklı-
lıklar olan huzursuzluklar da vardır. Bunları 
Ernest Geliner Ekim 1989 'da LSE'de verdiği 
konferansta güzel bir şekilde dile getirmiş-
"tir.Diyor ki Rusya'da yahudilerden niefret'edi-
liyor;Baltık'devletlerinde ise Ruslardan nef-
ret ediliyor;Kafkasya'da ikisi birbirinden nef-

" ret eder ;Orta Asya da ise Mafya kime dese on-
dan nefret ediliyor."Ortak bir etnik sorunun 
görüntüsü de yanıltıcıdır;aynı şekilde Müslü-
inari Cumhuriyetle'rde'ki hareketlenmelerin 
nedenleri ve'amaçları her ne kadar birbirine 
benzerse ' de aynı öldüğünü söylemek aldatıcı 
olabilir.Ancak onların hepsinin ortak yönü, 70 
yıldan beri'kepdilerine egemen olan merkezi bir 
yapıya başkaldırınalarıdır.Sovyet gücünün kar-

' şıkarşıya bulunduğu bunalımın genel yapısı 
işte budur ki, 1980'li yıllarda merkezi kontro-
lün gevşemesiyle giderek güçlenmiştir 

SSCB'de millliyetçilikler krizi bu bakımdan 
büyük bir uluslararası öneme sahiptir. Bu, Av-
rupa ve Asya haritalarının Birinci Dünya Sa-
vaşı'ndan bu yana az çok istikrarlı olan ulusal 
çizgilere göre yeniden çizilme imkanını gös-
termekte ve ayrıca, bizzat SSCB'nin uluslara-
"öı yapı ve gücünü etkileyeceğinin sinyalini ver-
mektedir. Ancak bü, aynı zamanda bunun ola-
bilecek etkileri için de önemlidir; çünkü, dün-

' yanın çeşitli devletlere bölünmesiyle ilgili bu-
ğünkü.duruma meydan okuma fırsatını da ver-
mektedir. Bu bölünme keyfi olup birçok du-
rumlarda mantıksızcadır; ne var ki,'_1945'ten 
beri Avrupa'da ve Üçüncü Dünya'da şöyle ya da 
böyle kabul edilegelmiştir. Bü iki bölgede İkin-
ci Dıinya Sâvaşı'ndan sonra çeşitli girişimlere 
rağmen sadece tek bir ayrihş -Bangladeş- ola-
yı ve Î960'h yılların başında sömürge hakimi-

'yetinin sonunda Soinali ve Kamerun'da ve as-
keri bir zaferle İ975'de Vietnam'da olduğu gi-

bi birkaç birlik oİâyı^lmuştiir. Sovyet gücünün: 
yıkılması öyle bir süreci başlatmıştır ki bunun üç 
devlet -Doğu Almanya, Güney Yemen,Kuzey Ko-
re- ya yok olmuş veya yok olmak üzeredir; ve 
bundan bizzat SSCB'nin içinde, kesinlikle Bal-
tık devletlerinde ve muhtemelen başka yerlerde 
yeni devletler ortaya. çıkacaktır.Böylelikle 
SSCB'nin içinde bülünduğu burialıni, üzerinde 
İkinci Dünya Savaşı'ndan beri üluslârarâsı iliş-
kiler teorisinin çoğunun kurulduğu faraziyeyi al-
tüst etmiştir. Başarı olsa da olmasa da, artık 
birlik ve ayrılık isteyenin teşvik edileceği tahmin 
edilebilir. Artık sınırlar, savaştan sonraki ilk 
kırk yılda sahip oldukları kalıcı görüntüye ka-
vuşamayacaklardır. Sınırların değişiminin her-
hangi bir demokratik örneği varsa o da Alman-
ya'dır. Başka yerlerde ise böyle olmamıştır, Ör-
neğin ,Irak'ın Kuveyt'i işgal ettiği gibi. 

Milliyetçiliğin Unsurları 

Bu milliyetçilik sürecinin iki memnunluk ve-
rici yönü vardır: Birincisi, Doğu Avrupa'da ve 
SSCB'de gördüklerimiz^ demokrasinin tekrar 
canlanması ve halklarından uzun süre esirgenen 
özgürlüktür. Milliyetçilik farklı toplulukların 
bağımsızlık haklarını simgelediği için demok-
ratik politikalard.a önemli bir rol oynamakta-
dır. Doğu Avrupa'daki değişiklikler, çeşitli halk 
topluluklarının zengin miraslarına dayalı dil, 
yazı ve halk müziğindeki kültürel farklılıkları da 
vurgulamâktadır.SSCBhin empoze ettiği "ulus-
lararasıcıhk" bu iki şeyi inkar ettiği için dünya 
bundan kurtulduğundan dolayı rahat bir nefes 
almıştır. Ancak daha fazla demokrasi ve ba-
ğımsızlık ile kültürel farklılıktan memnunluk 
duymak, milliyetçiliğin kendisini olumlu karşı-
lamak demek değildir. Milliyetçilik tabii kı bu gi-
bi olumlu güçleri kendi içinde toplayabilir, ancak 
onlarla özdeşleştirilemez ve kendisi de bir takım 
mit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. , 

Milliyetçiliklerine kadar da kendilerinin ye-
gane ve özel niteliklere sahip olduklarını iddia 

' etseler de bunlar, pekçok bakımdan birbirinin ay-
nısıdır. Bunlar, herbiri çağdaş ortama göre ge-
rekli görülmesine rağmen ideolojik açıdan te-
melsiz olan yeniden ortaya çıkmış üç görüşe da-
yanır. Bu görüşlerin ilki şudur:Milletler uzun 
zamandan beri ayakta duruyor, onlar bir bakıma 
tarihin ürünü veya mevduatıdırlar ve bir gün 
gerçek ama gömülmüş bir nesne olarak keşfe-
dilmeyi bekliyorlar. Halklar, kültürler ve toplu-
luklar değişen süreklilik dereceleri ve homo-
jenlikleri bakımından yüzyıllar ve hatta daha 
uzun zamanlardan beri varolmuşlardır.Ne var M, 
kendilerinin bazı ortak özellikleri olduğu ve ken-
di geleceklerini kendi belirleme hakları olduğu-



nu düşünen topluluklar olarak "milletler" ol-
dukça yeni bir kavramdır; çünkü, bir milletin va-
rolabileceğim ifade eden siyasal terminoloji ve 
gerekçeler 200 yıldan daha az bir öırire sahip-
tirler. Ancak 1789'dan beridir ki, "milliyetçilik" 
ideolojisinin değerleri, siyasal yaşamın bir par-
çası olmuştur.Daha önce bİr kabile veya grubu 
belirlemek amacıyla kullanılan "millet", çağdaş 
anlamıyla siyasal sahnede Fransız Devrimiyle 
birlikte kullanılmaya başlanmıştır. O zaman bu 
esas itibarıyla vatandaşların bir topluluğu an-
lamına geliyordu ve daha sonradır ki, bugünkü 
anlamı kazanmıştır. 1840'h yıllarda ilk kez "na-
tion"i (millet, ulus) ve "nationalism"(milliyetçilik, 
ulusçuluk) sözcükleri İngilizceye girdi.-Milletler, 
ondökuzuncu yahut yirminci yüzyılın bir bölü-
münde kendilerine bu tanımı veren bir grup in-
sa:ndır. .'- ' •• . - '.<•- -j^i-/-

Milliyetçiliğin ikinci miti şudur: Bir bakıma 
milletler, örneğin, tarih, ge-
lenek, ırk, dil, toprak, ka-
der gibi gerçek ve bazı du-
rumlarda , ilahi bir nizam-; 
nameye bağlılıklarını bil-
dirirler. Tüm milletlerin bir • 
tarihi vardır. Yine de, mil-
letlerin varlığı tarihe göre > 
değil, soîı ve çoğu en son .̂ 
eğilimlere göre belirlenir. 
Diğer objektif bağıntılar, 
milletlerin haklılığını bi- ^ 
raz daha kanıt lar . Mart 
1990'da Namibya'nın ba-
ğımsızlığa kavuşmasıyla 

r ] 1789'dan heridir ki, ' ̂  
'.'miÎliyetçilik" ideolojisinin 

• değerleri, siyasal yaşamtn u". 
hir pdrçast olmuştur, - -i 

Daha önce hir kabile veya gruhu 
helirlemek amacıyla üullamlah 

"millet", çağdaş anlamıyla ' 
.siyasal sahnede , 

Fransız Devrimi'yle birlikte .. 
kullanılmaya haşlanmıştır. 

184Ö'lı yıllarda ilk kez '-
gımsızı ıgaKavuşmasıyia . . . . 
dünyada''millet-devlet" ta- .- ve ''natıqnalısm''(mıllıyetçıhk. 
nımıyla gurur lanan tam 
ITO egemen devlet .var-
diiOnlarm yerkürenin ka-' 
raya ait kısımlarına gelişi- , • , S , 
güzel dağılmış olması, bu-' ; < ' r - .: 
günkü dünyanın siyasi haritasını meydana ge-
tirmektedir. Bunlar devlet olmasına devlettir, an-
cak kendilerine, dünyadaki farkh insanlarla 
tam bağdaşmalarını sağlayacak tarihin, Allah'ın 
yahut ta herhangi bir; şeyin verdiği bir özellik 
yoktur. Tarihten sonraki ilk deneme, dil ise, mil-
leti tanımlamaya çalışan biri için çok az bir mal-
zeme sağlamaktadır. Bu husus sadece Üçüncü 
Dünya'da değil, İsviçre ve Belçika şöyle dursun, 
Avrupa'nın bırçoktyerinde kendini belli etmek-
tedir. Dünyada tam tamına, dört bin dil vardır ve 
bunun gereği olarak dünyada 4 bin devlet ol-
malıdır. i • i •' . . 

"Irk", elimizde olan bir başka unsurdur, ancak 
bu kesinlikle tehlikeli bir kavramdır- B.askı ve 
zulmü haklı göstermek için sürekli olarak kul- ^ 
lanımı bir yana bırakılsa bile, bu kavram, hiçbir 
yerde mümkün olmayan ve gerçekte bulunmayan 

ulusçuluk) sözçiikleri 
'İngi li zceye girdi. 

bir genetik oluşum ve saflığı ifade etînektedir. 
İnsanlık tarihi göç, fetih've toplulukİârarası 
evliliklerle doludur. Çok daha yerleşik kıta-
larda bile bugün uluslararası düzende gördü-
ğümüz belirleyici çizgiler bir bir yıkılmış yeni 
topluluklar eskilerle kaynaşmış, etnik bölün-
meler oirnuştur. Çok daha göçebe nitelikteki 
topluluklarda dururri daha dakarışık olmuş is-
tilaya veya işgale maruz kalan topluluklar ye-
ni toplulukların dil, din ve kültüîrleri ile eşlerini 
de' paylaşmış ve benimsemişlerdir,ve bunun 
tam tersi de olmuştur. Açıkça görüldüğü gibi, 
1500'den beri ortaya çıkan düzinelerce yeni 
topluluğun ırk açısından belirginibir özelliği ve-
ya ayrıcalığı yoktu. ABD, Avustralya, Brezilya 
ve bir düzine başka devlet ırkların yoğun bir şe-
kilde karışımıyla ortaya çıkmışlardır. • ' • 

Milliyetçiliğin üçüncü miti, bazı bakımlardan 
hepimizin bir millete "bağlı" olmartiızdır. "Bağ-

lı olmak" tıpkı "topluluk" 
gibi birçok sahte veya al-

• datıcı yanıtlar içerebilir; 
Birçok kişinin,^-değişik' 
ulusal grûptara bağlı an-
ne-babaİariı vardır; onlar 
o millete hem "bağlıdır" 
hem" bağlı değildir. Oh-
lardan-kendi düygü, ika-
met ve pasaportlarına gö-
re seçimlerini yapmaları-^ 
nı istemek abestir, saç-
malıktır. Onlar geldikleri 
iki topluluğa hem bağlı-
dır, hem bağlı değil-
dir. "Bağlı olma" iddiasi 
aynı zamanda kontrol et-
me iddiasıdır Birçok "mil-
let devletler"de resmî mil-̂  

. -i " ' • ̂  liyetçilik, farzetmiş oldu-
' ' ' i ğıi yasallığı diğer millet-^ 

leri kendisine tabi etmeye çalışan tek hakim bir 
gruSa" aittir." Bunuh Üçüncü Dünya devletleri 
için doğru olduğunu söylemek alışılagelmiş bir 
şeydir; ancak aynı şey Avrupa'nın belli başlı ül-
keleri içiri de geçerlidir.Britâhya'Krallığı, fe-̂  
tihleirle meydana gelmiş ve uzun süre sadece 
güç kullanılarak bir arada t'utulmuş çok ulus-
lu bir devlettir; Fransız Devrimi'nin gerçek-
leştiği sırada Fransa nüfusunun yarısı Fran^ 
sızca biliniyordu; İspanya hala değişik dil ve si-
yasal yapiya sahip bir ülkedir Milliyetçiliğin 
önemi sadece milliyetçiliğin açıkça kapsadığı 
konular, bakımından değil, örneğin sınıf ve cin-
siyet çizgiler üzerinde kontrol ve hakimiyetin 
diğer şekillerine göre de ortadadır İktidarda-
ki gruplara karşı olanları aşağılamak ve halkın 
gözünde küçültmenin en basit yolu onlara ha-' 

- . 1 



yolu onlara hain, dış güçlerin ajanları ye ulusal 
geleneklere hıyanet edenler demektir. Aym şe-
kilde", sanki farklı davranışlaı; yabancı etkinin 
ürünüymüş ve -ulusal dayanışmayı zedeliyor-
muş gibi, kadınları kontrol ve baskı altında tut-
mak için milliyetçilikle ilgili kavramlara.baş-
vurulur. Ne var ki, egemen grubun bir parçası 
olan kimseler için bile "bağlı olmak" boş ve an-
lamsız birşey'dir. Bireylerin bağlı ̂ oldukları gru-
bun kimliği ve tanımı keyfidir. Milliyetçilikle il-
gili her sorunun cevabı "gelenek"ten .verilir; 
sanki milletin oluşmasını sağlayan herşey daha 
önceki kuşaklar tarafından armağan edilmiştir. 
Oysa, bu.tamamen bir palavra ve masaldır. Ge-
lenek, örf ve adetler, çağdaş amaçlar için oluş-
turulan sanat, şanat, el sanatları ve,seçilmiş 
masallar.ile icatlarm.toplamıdır. Geleneğin cüz 
ve parçalarım iktidar sahipleri belürler. ; 

: İşte tüm. milliyetçiliklerin altını çizen mit ve-
ya masallar bunlardır. Bunlar kendi başına za-
rarsız, kimlik için gerekli ve Modern Çağ'da bir 
güven duygusu olarak kabul edilebilir." Ancak 
bir kere kabul edildiler mi, topluluk içinde'fark-, 
İl görüş taşıyanlara egemenlik kurmak ve daha; 
kötüsü "yabancı"; ye ecnebi olarak görülenlere 
karşı nefret ve düşmanlık temeli sağlanmış olur. 
Azınlık tupluluklarımn ve "kozmopolitanizm"le 
suçlanabilecek kimselerin kaderi, milliyetçiliğin 
baskıcı ve ayırımcı tutumunun apaçık sonuçla-
rıdır.. . ,..' . « ' ' i V' •. 

.r 
.Şovenizm, Hakim ve Mağdur V . --

- • Şovenist milliyetçilikle ilgili tartışma, ge-
nellikle hakim ve egemen halklar, özellikle Na-
zizm çevresinde cereyan eder. Ancak, bu iki açı-' 
dan yanıltıcı bir yaklaşımdır. Egemen ülkelef--
de böyle bir şovenizm, ne geçmişte kalan bir 
şeydir,;ne de başkalarını baskı altında tutan 
ve ezenlerle sımrhdır. Gelişmiş dünyanın baş-
lıca ülkelerine şöyle bir baktığımızda,20. yüz-
yılın sonlarında şovenist milliyetçi eğilimlerin 
tekrar ortaya çıktığını görürüz. İngiltere'de ko-
yu renkli ğöçmenlere,karşı ırkçı saldırılar olmuş, 
yabancı futbol takımlar-mm taraftarlarına kar-
şı şiddete başvurulmuş ve Falkland adalarının 
işgal edilmesi amacıyla yapılan savaşta vatan-
severlik gösterisi yapılmıştır ABD'de de,Pa-
nama'nın işgalinden sonra militarist bir gövde 
gösterisi yapılmış, dünyanın diğer yörelerinde 
olanlarla fâzla ilgilenineme şeklinde ifade bulan 
büyük devlet kompleksi sergilenmiştir. Alman-
ya'da ise Helmut Kohl., ülkesinin mağdur mil-
liyetçiliğinin tekrar ortaya çıkmasının simgesi 
olmuş ve geçmişte yapılanlara sünger çekerek 
yeni bir uluslararası, saldırganlığa girmiştir. 
Kohl,.1985'te Bitburg'da eski SS subaylarının 
kalıntılarının bulunduğu mezarlıkta Reagan 

için bir tören düzenledi ve 1990'da ise. Almana' 
ya'yı savaş öncesi sınırlarına kavuşturmak için 
sağcıların desteğini elde etmeyi başardı. 9 Ka.-
sım 1989'da başlayan iki Almanya'nın birleşme 
süreci,- beraberinde daha ırkçı faaliyetler ge-
tirdi. Liderleri yurt içinde kültürel üstünlük ve 
yurtdışında ekonomik hegemonya için çabalar-
ken Japonya'nın milliyetçiliği son yıllarda aynı' 
derecede çirkin bir şekil almıştır SSCB'de Or-
todoks Kilisesi'nin sakallı patrikleri, tarafın-' 
dan teşvik edilen Rus milliyetçiliği, "glasnosf'un 
sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır , ; 

Ancaki milliyetçiliğin tehlikeleri, zalim-ve 
baskıcı devletlerle sınırlı değildir. .Ne tuhaftır 
ki, mazlum" ve mağdur milletlerle dayanışma 
yönünde yapılan girişimler ve söylenen şözler, 
bu acı gerçeği inkar etmeye çalışmaktadır. Ha-
len ve son zamanlarda milliyet ve etnik neden-
lerden dolayı baskı altında t.ütulanlar, aynı şe-
kilde karşılık verebilirler ve bunu çoğu diğer 

" mazlum ve mağdur insanlara karşı yaparlar 
İkinci Dünya Savaşı sırasinda. Yahudilerin nes-

. linin tükenmesinde Litvanyahlar, Beyaz Ruslar 
ve .Ukraynalılar başlıca rol oynadılar. Bugün 
Avrupa'da milliyetçiliğin.ve özellikle Doğu Av-
rupa'da etnik bölünmelerin yeniden ortaya çıkr 
'masından önce Üçüncü Dünya'da Lübnan, Pen-

^ cap,'Assam, Sri Lanka ve Filipinler gibi bölge ve 
4 ülkelerde egemen ve mağdur topluluklar ara-

sında inezhep ve etnik çatışmalar, meydana gel-, 
m i ş t i r . . - . : - . 

. Bu kavga ve çatışmalar önemli bir gerilemeye 
"işaret etıhektedirler.Bunlar uzun zamandan 

' beri çeşitliliği taşıyan toplumlarda .meydana 
• gelmekte, çözümlenmesinin çok, zor olduğunu 

göstermekte ve işbirliği ile dayanışmanın diğer 
bütün şekillerini paramparça etmektedirler. 
Bunların kolay kontrol edilemeyeceği, gelişmiş 
Batı 'nın üç en meşhur sorunlarının bütün 
şiddetiyle devam etmesinden* bellidir: İrlanda, 
Bask Bölgesi ve Quebec. Bu kavga • .vet 
çatışmaların hepsi, çözümleme imkanları en 
fazla ve en geniş olduğu toplumlarda cereyan 
etmektedir. Buralarda siyasal demokrasi vardır 
ve nispeten daha yüksek yaşama düzeyi vardır 
Yine de buralarda bu sorunlara hiçbir siyasal 
çözüm bûlunulamamıştır .Bundan şu sonuç 
çıkmaktadır: SiyasaLve ekonomik baskıların 
daha yoğun olduğu yerlerde çözüm imkanları 
daha azdırSSCB ve Doğu Avrupa'daki son 

• çalkantı ve huzursuzluklar, kendilerine özgü 
etnik kavga ve anlaşmazlıklara yolaçmıştır. 
.Kafkasya'ya, Kosova'y a ,Bulgar is tan 'a , 
Romanya'ya ve Transilvanya'ya bir göz atınız ve 
Rusya ile Polonya' daki yahudi aleyhtarlığına 
dikkat edin .. • . 



. Dayanışmanın Çeşitleri . 

Sosyalist hareket uzun zamandan ber i 
milliyetçilikle boğuşuyor ve hep yeniliyor. Gayet 
tabii, solun uluslararasıcılığı bazı hayaller 
doğurmuştu; ...ekonomik , temaslar . i le 
değişimlerin daha geniş a.nlamlı s iyasal 
topluluğu doğurma kabiliyetine olan saf bir 
i n a n ç , o n d o k u z u n c u ; yiizyıl u lus la ra ras ı 
liberallerin çoğu tarafından paylaşılan bir uınut; 
s ın ı r lar ın ötesinde siyasal dayanışmanın 
yapabileceklerine ilişkin abartılı bir düşünce ve 
komünist partiler açısından, SSCB'ye kayıtsız 
şar ts ız bağlılık . . an lamına . , gelen 
uluslararasıcıhğm yerinden oynaması.. Ne var 
ki, i- bu gibi . hayal lere tepki olarak 
uluslararasıcıhk fikrinin kendisi çok kolay bir 
biçimde terkedilmiştir. .. 
. Ne , olursa olsun, • 

kısmen İkinci Dünya Savaşı'nda yahudilerin 
uğradığı kötü kader ve kısmen aynı zamanda 
Fi l is t inl i lere yapı lan lar - hakkındaki 
bilgisizliklerinden dolayı İsrail 'i destekledi. 
Ancak daha sonra tam tersi oldu.. Yani 1967 'den 
önce ve hemen şonraşı şol, Filistinlilerin kendi 
devlet kurma haklarına kulağını tıkaınışken. 
Arap Dünyası'da aynı derecede kışkırtıcı bir 
tavır benimseyerek İs ra i l l i le r in devlet kurma 
hakkı olmadığını ilan etti. • . . . , , . 

Aynı, karmaşa Kuzey İrlanda sorunuyla ilgili 
olarak ta uzun süreden beri devam etmektedir. 
Gerçekte, al t ında Katolik ve Protes tan iki 
topluluk a ras ındak i çekişme ve kavganın 
bulunduğu Kuzey İrlanda sorunu, soldaki birçok 
kimse tarafmdan İrlanda milliyetçiliği ile İngiliz 
emperyalizmi - a r a s ı n d a k i ' kavga olarak 

görülüyor. Belki bu sorun ilk 
çağdaş -dünyamızda . . . Gelişmiş dünyanın haşitca baş larda böyle idi, ancak 
uluslararasıcıhk iki açıdap. ülkelerine şöyle bir baktığımız- 192rde güneyin bağımsız bir 
yakından . i lgilenilmesi 
gereken bir konu olmuştur 
i s te r başkalar ın ın , i s ter , 
kendi halkının miti olsun, 
'milliyetçi mitlerin kendisinin 
reddedilmesi. Gerçekte.hiç 
olmayan- u lus la ra r s ı 
eğilimler .. . k a r ş ı s ı n d a • Y g V ' ^ ^ ^ d i ^ S^^^^ b^Şİ^^a 
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devlet , o larak , h a r i t a d a k i 
yerini almasında kesinlikle 
böyle değildir. Hele -1960'lı 
y ı l lardan sonra bu sorun 
geliştiği , . ş ek l iy le , , ,b i r 
mil l iyetç i l ik-emperyal izm 

beraberinde daha ı r k ç ı f a a l i y e t - y ^^''S&sı değildir. SoruAun. 

da,20: yüzyılın sonlarında: 
şovenist milliyetçi eğilirnlerin 

te:krar^orfaya çıktığını görüriiz. 
9 Kaşım 1989'da başlayan iki 
Almanya 'nfn birleşme süreci. 

işbirlğinin demokratik ve .. . , , , . ^ . . i , . 
insancıl şekillerine destek. . ' Kılısesı'nm sakallı patrikleri 

Sor genellikle egemen, .tarafından teşvik edilen Rus 
milletlerin uluşal mitlerine 
karşı; ^nispeten sağlıklı-bir' 
hor görme tutumu içindeydi. 
Ancak bu, yeni bulunmuş 
çoğulculuk uğruna 1970'li ve . , ' 
1980'li yı l larda ortadan" . , ^ 
kaybolrauştur. Aynı şekilde, dayanışmadan 
doğan,bağlı l ıklar , sosoyalişt, mazlum ve 
mağdur, milletlerin milliyetçi, hareket mitlerini 
tanımak konusunda çekingen yapmıştır. Bunlar, 
özyönetimin rd.emokratik arzular ını dile 
getirdikleri için bu tür hareketlerin yasal olan 
yönleri üzerinde özellikle odaklanmıştır Baskı 
ve zuliim alt ındaki insanlar ın ;başkalarına 
zulmedebilecekleri veya , zulmetmeye 
çahşacaklar i ya da, . s iyásal program ve 
kü l tü r le r inn içinde şovenist unsur la r ın 
varolabileceğin! kabul etmek konusunda ciddi 
bir çekingenlik vardır. . . . :. . - . 

Bunun başlıca örneği Arap-İsrail anlaşmazlığı 
ve solun'buna karşı olan tutumudur. Bu sorun 
ilki zalime karşı ve diğeri mazluma karşi olmak 
üzere iki tür tepki ve tutum yaratmıştır 1960'h 
yılların sonlarına doğru, yarii'1967 savaşı ve 
sonrasında Avrupa ve Amerika solunun çoğu. 

rnilliyetçiliği, "glasnosf'un , 
sonuçlarından biri olarak 

ortaya çıkmıştır. . v 

sorumlusu elbet te İngiliz 
H ü k ü m e t i ' d i r . ¡ B ö l g e d e 
1921'den beri bir ^ mezhep 
yönetimi ve, egemenliğinin 
sürmesine , izin - -yeren 
Londra'dır . İngil tere 'nin, 
bugün : Kuzey - İ r l a n d a ' d a 

- , - -- , ; . ^ha lk ın-çoğunun- i rades ine 
. tc . karş ı hakim. olmasında bir 

çıkarı yoktur.Sprun şü ki,- nüfusun çoğunun, 
yani Protestanların İrlanda'nın güneyinin bir 
parçası olmaya niyetleri yoktur; aksine İngiltere 
topraklarının bir parçasi; olmayı tercih ederler. 
Karş ı la r ındaki Katolik , . milliyetçiliği, 
kendilerinin bağımsız ;bir İrlanda devletinde 
eşit ; o larak . yaşamala r ına imkam 
v e r m e m e k t e d i r ' » i . .. .. .•, , . 

Uluslararasılaşma ve Sonuçları , 

Ancak, çağdaş dünyada,-miliyetçilikler ile 
part ikülarizmin (belli bir davaya kişi veya 
grupların kendilerini adamaları) dal budak 
sarması başka bir süreç, yani dünyanın giderek 
u lus la ra ras ı laşmas ıy la içiçedir. Sık .,sık 
söylendiği gibi, eknomi, kültür, ve iletişimin bu 
uluslararasılaşması, halklar arasında, daha çok 
işbirliği ve u lu sa l ' görüş/, ayr ı l ık lar ın ın 
giderilmesine '-fırsat ye imkan,sağlar, Ancak 



ûlüslarâras ıc ı l ığ ın" demokrasi ve ' kü l tü re l 
farklılıklara imkan tanıdığı söyleiıirse,/ çağdaş 
u lus la ra râs ı l aşma basit bir süreç değildir. • 
Bunun iki yanı yardır.-Şöyle ki» uluslarair'sı 
temaslar ve etkileşimlerin-yeni "şekillerinin 
gelişmesi hem'ufukların genişlemesi, ve hem hir 
tepki olarak, mekanın daralmas'ını kapsar. Bazı 
açılardan,' örneğin Avrupa'da ve ABD'de yerel, 
e tn ik ve bölgesel kül tür le r in gelişmesi 
memnunlukla karşılanabilir. Ancak bazı diğer 
açılardan bu özgürlüklerin kısıtlanması gibi bir 
sonuç' âoğabilir. Bü yüzyıl bö'yünca, devletlerin 
güçleri kısıtlamak ko'nüBundaki yetkilerinin 
giderek artması düşündürü'rcü bir 'noktadır.. -
• i 'I " ' - •• • • . • • • • • A J. .1 ' i . , • . ' : ; 

' Şimdi -burada' bir s'oru' daha 'drtaya 
çıkiyof:Ulusİarârasiiaşma kimin şartlarına göre 
gerçekleşiyor? Bü demokratik midir, çok çeşitli 
midir ve siyasal ve sosyal eşitliği sağlayan bir 
düzen midir? 
' ' Medya-'ve telekoinünikasyon dünyasında biz 

uluslararası düzeyde güçlerin toplandığına tanık;, 
oluyoruz. Aiıierikah kü l tü ründe olumlu ve^ 
evrensel'değere sahip birçok şey vardır. Herş'ejd 
kaplayan"aiîti-Amerikan' ve aiıti-empery'âlist 
bağnazlığımızı bir yana bıraksa-k'Amerikan " 
müziği, edebiykti ve s inemasınih .yirminci 
yüzyılda 'dünyaya büyük" katkıda bulunduğunu 
inkar 'edebil i r ' ' miyiz? Ayrıca,. /Amerikan 
toplumunda öyle pek ç'ök siyasal değerler yardır. 
ki,'bunlardan daha ciddi ve konformist (geçerh' 
toplumsal kurallara uyan) gelişmiş kapitalist 
ülkeler ya'rarlanabilir . Ancak 'd iğer 'd i l 've 
kültürleri dışladığı içirf Amerikarii kültürü- ve . 
bühün değişik şekillerinin egemenliği, =o.rtaya l 
çıkmakta olan global iletişim sisteminde hoş 
karşılan'mamkktadır. 'Bü'global leşmenin ne 
kadar""sınırlı olduğunu görmek için bir kişinin 
bir vid'eb k i ra lama stüdyosuîıda 'Amerikan 
olmayan filmleri tespit etmesi yeterlidir." Bu 
çelişki pop müzik dalında olduğu kadar "hiçbir 
âlânda belirgin değildir.Sırf müzik âçisındân 
'bakacak olürsak steqiL ve enstrümanlar ölarak 
harika'hir etkileşim ölmüştür," ancak şarkılar 
için kullanılan dilin nerdeyse tâmainiiıa yakını 
İngilizce'dir. Son 40 yılda İngilizce' olmayan 
ancak parmakla sayılacak kadar başarı l ı 
uluslararası pop şai-kilar'o'rtâya çıkmıştık- ¡'̂  ' 

Ekonomik açıdan 'benze'ri ' b i r - süreç 
gözlenmektedir! ' Dünyâ - e k o n o m i s i n i n 
uluslararasılaşması beraberinde daha zengin ve 
daha yoksul ülkeler arasındaki 'uçurumun daha 
da artmasını getiriniştir ve en bariz şekilde 1982' 
de başlayan' borç krizi şeklinde olan kontrol ve 
gasbın yeni türlerine "meydan vermiştir. Doğu 
Avrüpa'nın Sovyet u lus lararas ıc ı l ığ indan 
kurtuluşu, yani bâskıcı bir tür •, daha açık, ancak 

ajmı zamanda daha ihâtçı ve" vazgeçilmez Batı 
Alman sermayisinin kontrolüyle değişmiş 
olacaktır. - ' î • " • .' . 
• , • ••'•" ' '• Gerek ' ' niil l iyetçilik -gerekse 
uluslârarâsıcılıkla ilgili brtây a'çıkan sorunlar 
âynıdır.Bunlar ne kkdar dahâ çok v6ya daha az 
demokrasiye götürüyor ve ne kadar kültürel 
çeşitliliği geliştirir veya önlerler? Bunlar kendi 
ba'şlarına toplumsal - s ını f lar , ' devletler, 
cinsiyetler ve egemen" ethik grupların birer 
köhtr'ol aracı olabilir. »n i - -j .h • • ><..':«. ̂  (• 

• . . : ! , , ; . ' > ' • ' 

' • Bü sebepten dolâyıdir ki, milliyetçi mitlere, 
demokrat ik " ülüslararas ıc ı l ığa meydan 
okuyanlar özel bir" dikkate değerdir.Tabii, bir 
birey için en büyük meydan-okumalardan biri, 
içerdikleri mitlerin altını üstüne getirir ve 
bunların ayırım yapıcı kullanımlarinf en ağır 
şekilde eleştirirken'kendilerine'özgü kültür ve 
tarihsel geçmişlerini takdir etmektedir.Böyle 
bir yaklaşımi-benimseyenlerin listesi hayli 
uzun olup kendi lialklari tarafmdan 'ihanet'; 
•'kpzmopolitizm' ve- nice şeylerle buçlanmış 
kimseleri içerir: örneğin, Gonor Cruise O'Brien, 
•Edward Said, Florâ' Tristan, Rosa Luxemburg^ 
i'saac' Deutscher, Maxim'e' Rodinsö'n,Tom 
Nairn,'Andr'e'-Sakharov.Bu gibi aydın-ve 
eleştirmenlerin en iyileri, ki kökleri belli bir 
kültüre bağlı olmasına rağmen bunun' dışına 
çıkabili. yorlar, ta'nırim'ış 'yazar lardı r : 
'örneğin,Erich Mar ia 'Remafque ve James 
Jbyce'den Graham Green, Günter Grass ve 
Joseph' Brodsky'ye" kadâr . 'Onun için , bu 
ö'zellikle dikkate değerdıir ki, tüm-milliyetçi 
sorun .ve , anlaşmazlıkları yaratmış olmalarına 
rağmen Doğu Avrupa'daki huzursuzluk ve 
kargaşa, "Vaclav Hayel'in kişiliğiri" de başka bir 
tutarlı, cesur ve ¿"çık sözlü bir yazar dbğura 
bilmiştir. Vaclav Havel" kendi ülkesinin, uzun 
zaman dan beri bastırılmış olan çokuluslu -Çek 
ve' Slovak- -karakterini kabul etmek ve biina 
başkalarının dikkatini çekmekle kalmamış j 
"aynı zamanda , İkinci Dünyâ Savâşı sonlarında 
Sudeten 'Almanlai- ınin davranış lar ın ı 
kınarken, ülkesinde henüz söylenmemiş feazı 
şeyler"'söyleyebilmiştir. -'Avrupa'da eski 
düşmanlikların yeniden" ortaya Çıktığı bir 
sırada onun, uzun zamandan beri-bâskı ve 
zulme maruz kalan kendi halkının milliyetçi 
mit ler ine - meydan ökumasi'' özel bir 
uluslararasıcı ayrıcalığın simgesidir. •" * 

. (*)Bıı makale^,'"solcu" ve "Sovyet yanhst" 
bir bakış açtst ile yazılmış olmasına ve iki yıl 
öncesine • ait yorumları içermesine rağmen, önemli 
anekdotlar ve yaklaşımlar sunduğu için , yayınlamayı 
uygun gördük. j, 
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ADİL BİR SAVAŞ MI ? 
ADALEfSİZÜİR ĞÂFtİl MI ? 

• . -" ' i : - Z^:: i-

Aliya İZZETBEGOVÎÇ 
i i- r 

Evet demek için dokuz. Sekizincisi, şimdi kesin olmasa bile, büyük bir ihtimalle 
hayır demek için beş sebep — uluslararası garantiler gerçekleşecektir.Her halükarda 

. • , } bu bizim muhtemel imzamızın şartı olacaktır. • 
Temel öğeleri Gİiışturan 25 madde,70 sahifelik detaylı bir. Dokuzuncusu, Rusya'daki durum'giderek sarpa 

doküman olan müzakere metrıinin ihtiva ettiği her şeyi kap- sanyor ye gelişmeler bu dpğnıltuda giderse dünyanın dik-
samamaktadır,fakat bunun kongreye katılanların leh ve-, ^kati Bosna'dan tamamı'ylâ uzâklaşabilir.Buhun ne ma-
ya aleyte bir karak vermeleri için yeterli olduğunu düşünii; naya geldiği ile ilgili bir açiklâina gei^ekliğini sânmıyo-
yorum. . « . . . ı . '. , ' ' ' / ^nim-Bunİar beni planı kabul etmeye z^^ 

Müsâadenizle Bosnâ-Hersek üzerindeki yapısal an- Mer. Bunun yanında palnı reddetmeye zorlayacak se-
laşmayı kabul veya red etmeme iHşkin çelişkileriini SU-' bepler de aşağıdaki ğibidir: ' a "» • ui i .i.'' 
nayım. ' 'J ' ' .< . ! • . . Birincisi savaş ve saldın ile'̂ ölmasına rağmen Bosna-
. Kabul sebep ler in i : ' •• r : • ! i-Hersek'iripârçalanmasıaıilaşmailelegalizeedilmiştirki 

Birihctsî,savâşın varlığı müslüman halkın varlığını bu sadece bir imza ile olmamış, bizzat bu topraklarda ger-
tehdit etmeye başlamıştır.Çoğu öldürülmüş^ sakat u çekleştirilmiştir.Bosna-Hersek'in keşin bir paylaşımını 
bırakılmış,yahut yurtlarından sürülmüştür.Metnih ka-L görebiliyorum. Bölünme eğilimjnin engellepmesi için 
bulü insanlann acısına bir sön verebilir.R^ ise savaşın ne-., anlaşmaya konulan öğeler makul ama yetersiz. , , . 
redeyse kesin olarak devamı demek olur.kaldıki metnin ka- , . Diğer bir sebep de -,ki ben bunu ilk şıraya koyardım-
bülü mutlak banş anlamına gelmez. , ^ ' t , . - .h Şudur: müslüman çoğunluğun yerlieşegeldiği ve etnik 

/fei/ıcişi,lojiştik yardim engellenerek . Bosna-^Hersek olarak temizlenen bölgeler, saldırganların elinde kala-
ordusu savunma savaşına mahkum edilmiştir ye'dahâ fa- 'caktir. Karşıt taraflar eski sınırlannâdönmejn hiç düşün-
zala;toprak kaybı ile gelecekte.daha zayıf müzakere şert-' mıiyprlar arh'a ellerine geçirdikİöri topraklan, duşünü-
lannın oluşması ğibi'büyük tehlikeler vardır. "" / ' ' yorlar.Banagöreihhıal̂ ediln^^^^^ 

İ^^ü^aşü, Âvrapaye/Dünya,ask^^^ ut . : i ' -̂ .t u i ı i . ! - ; , 
lunfnayacaktırVe henüz resmileşmemesihe r â ^ e n silah ^ Ûçünciisü, toprakların bir kiöinı stratejik kuştina 
ambargosunun kaİkmasi çok uzak bir ihtimaldir. ' ^ içindedir. Özellikle Herselc ve Merkez Bösnai'dâki yollar 

Dördünciİsü, HVO (HlıVatistan Savunma Konseyi .^demiryollarve nehirlerbirbiıylesürekli kesişmektedir. 
)'nün saldifılan bize karşiikinci bir cephe açmıştlr.Bu sa-'' ? Beni reddetmeye zorlayan dördüncü'sebepse askeri du-
yede bütiiıîyafdim yollan kesilmiş ve bu da Sırbistan'a bü- • rumdur.Saldırganiri askeri ve özellikle ekonomik gücü za-
tün dünyâiiıhgbzü önünde sivil halka saldırma ceşareti verf rar görmüştür. Ordulannm moralman.jÇökmüş olduğu 
miştir. " ••.i.i'^-f . .JV»:" .• -i-: söylenebilir Buna mukabil bizim askerimizin ¡motiv 
Beşincisi, mülteci sayisigiderek artıyor. Genel duırum çok., yonu çok yüfeek ve askeri endüstrimiz yeterli silah üre-

kötü. İnsanımız gün be gün azalıyor. Bu da lehimize değil, tibiliyor. Mühimmatımız ise ambafgonun/etkilerihi bir 
A/ftncıs^ savaş çabalannın bu şekilde devam etmesidu^. nebze hafifletiyor. , ' . ç •• " - C 

rumundu insani yardımm kesileceğine dair UNHCB (Bir- .'[Beşincisi, sözde gerçekler aleyhirhizde'olmasına 
leşmiş Milletler Mülteciler .Yüksek Komisyönu)'den rağinen birçok insan sebatlı bir çaba sonücûnda bu şart-
uyanlargelmjştirBununla beraber bir şey kesin:halkımız larâgâlip geldiler. ' .'S'U-'' • • ' •••'.>î t 
düzenli bir gıda ye ilaç yardımı almadan hayâtta kalmayi " Adalet bizimle. Eğer bu şartlan, rhiıkayese eder-
başâramâz. ' ' "" ' ' ''" • . • i v - iseniz şartların dengelendiğini görürsünük ' 

YedinCisiİ\i}ş geliyor.însânımiz genellikle' şehirlerde Biz adil savaş ile adaletsiz bânş arasiiıda bir 
yaşıyor Ve yakıt ve gıdâ rezervleri yok. Çetnikler (Siİtj çe-. iseçimyapmak zorûnddyız^u herbirimizin kişisel 
teleri) veHVO; köyleri tütüyorlar; Sırbistan ve Hırvatis- i6 ir dramıdır.. t.i" ».¡v tc : . -n 
tan'dan bir takım yârdımlaralıyorlar.Onlâr da çok sert ve • 'i;, ' . -i; -iîî r*.- ; -i.-'r; . 
çetindir kış geçirecekler ama bizimki tahartıınüledilemez .. -.j,. Jmpaci İnlGrnationardançcv./l//(/iiw;»;(Y/y4\̂  . 
olacak.. .••••• . . : ^..J; j; , 4 uı ; îy 
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T E Z K i V E V E t A K VA 

Mustafa AYDIN 

TEZKIYE 

' ' Arapça' (z.k.y.) fiilinden ze-
. ka, tezekka,ezka,zekiyye, ze-' 
kat şekillerinde gelen kav-
ram, Kur'an'da:(32'si zekat 
halinde olmak üzere) yakla-
şık 60>yerde geçmektedir. Söz-
lükte temizlemek ,temizlen- , 
mek, arınmak , arındırmak 

' anlamlarına gelmektedir. .-• ' 
• • Ahlak eksenli olan Kur'ân'a 

göre insan kendi isteği doğ-
' rultsunda değil, Allah'ın ira-

desi ist ikametinde ziKnini, 
, gönlünü 'ye eylemini düzene; 
koymak durumundadır. Böy-
lesi bir çaba olmaksızın inşa^, 
"nın hayatı bulanıktır ve ilahi 

- murad dışıdır. Onun için tez-
kiye Kur'ani bir amaçtır, s 

Tezkiye'nin hep ilahi bir ta-
'•'rafı vardır:"Eğer size Allah , 

• 'ın lütfü olmasaydı hiçbirinizi 
asla temizlemezdi: Fakat Al-
lah dilediğini temizler. "(Nur 
721); "Kendinizi temize çıkar-
mayın) çünkü Allah korunanı 
bilir. "(Necm/32) ve Allah'ın ' 
ayetlerini birkaç paraya sa-
tanlar için "Kıyamet günü Al-

. lah ne onlarla konuşacak ye 
ne de onları temizleyecek-, 
tir.'"(Bakara/174) mealindeki 

' aye'tier buna örnektir. Tezki-. 
ye'nin ölçüsü Allah'tır, temiz-
leme yolunu gösteren ve ni-
ha'yet onu kabul edecek olan 
da O'dur. 

Bununla birlikte tezkiye'de 
(hidayete ermek, Kur'an'ı an-
layıp iman etmek, vb." insanı" 
ilgilendiren bir yön olduğu gi-

_ bi)insanâ düşen kişisel iradi 
bir görev'vardır.Bu noktada 
Nefsini temizleyen kur tul-
muştur."(Şems/9) buyürul-
muştur. Gerçi insanın nefsini 
takva ve fücur dengesi üzeri- -
ne kurup olumlu gelişme ta-
biatını veren de Allah'tır. An- . 
câk burada yine de insana 
düşen bir görev vardır. 

Kur'an'da belirtilen hemen 
pekçok ahlaki eylemde olduğu 
gibi tezkiyenin die bazi dün-
yevi göstergeleri vardır, yani ' 
dışlaşmış ifade biçimlerine sa-' . 
hiptir. Kendi içine katlaiiıp 
kalmış işlemler değildir. , • ' 

;'(Ey Peygamber) onların 
mallarından bir miktar sada- ı 
ka al ki onunla- onları temiz- . 
leyesin." (Tevbe/103) ayeti bu" • 
konuda sadece bir örnektir. 
Demek ki arınma sırf süb-
jektif bir iş değil, Allah için 
verebilmek, sevdiğinden yaz- ' 
geçebilmekle ispatlanabilen"' 
birşeydir. . 

İnsanlar için" arınmanın 
yolları bizzat Allah ta"rafıh-' ' 
dan peygamberleri aracılığıy-
la.belirtilmiştir. Bu konuda 
"Kendi içinizden size ayetle-
rimizi okuyan, sizi temizle-
yen bir peygamber gönder-
dik"(Bakara/151) buyurul-

maktadır. 
. - Kur'an'da tezkiye yollarına 
ait pekçok örnek -verilmiştir 

' ki aşağıda bunlardan bir ka-
• çını zikredelim: ' ' 

"Allah'ı çokça anıp namaz -
kılmak"(A'la/15), ; " " 

"Dünya hayatini üstün tut- ' 
mamak"(A'la/16-17),. , " 
. "Rabbını bilmek" ve ondan 

' korkmak"(Naziat/19), / . ' . 
"Kapıları çalarak girmek" 

(Nur/28), — - ^ 
• " C e h e n n e m d e n korkarak 
malını vermek"(Leyl/9), " • • 

• "Kendini müstağni sayma-
'mak"(Abese/3-7), vd. ••" -
' Arınmanın doğasında "te-
miz"olmak yardir. Zira bir 

• âyette (Eihrediİene üyün) bü 
sizin için daha temiz bir ha-'̂  

. rekettir" (Nur/28) buyrulu.r.' 
Şüphesiz buradaki temizlik 
ahlakidir, ^fiziksel değil. Va-

'kıa "Müminler gözlerini ha-
ramdan sakınsınlar, ırzlarını 
korusunlar, bu hareket onlar-
için daha temizdir"(Nur/30) 
ve (Cebrail Meryem'e) "Ben 
sana temiz bir erkek çocuğu 
hediye edildiğini bildirmek' 

'içingeldim"(Meryem/19) aye-' 
tindeki temizlik de böylesi ah- . 
laki/maneyi bir temizliktir. " 
Kur'an'a göre arınan .kurtul-
muştur ve "mükafatı Adn cen-
netleridir"(Taha/76). • . ; 
•• Tezkiye, yukardaki ayet-

lerden de anlaşılacağı üzere 



kapsamlı bir temel ahlaki ey-
leîndir. Zekat da'.bir arınma^ 
biçimi olarak buradan çık-
mıştır. Ancak sınırları belli 
olan zekat, tezkiye yolların-
dan sadece birisidir. Zekat 
emri, bazılarının sandığı gibi 

' a)ÇekinmekC.wUzâk'durm 

b)Yakmlaşmak ve saygı gös-
termek. Mesela"Ey insanlar 
kendinizi ve ailenizi ateşten 
koruyun"(Tahrim/6) ve "Nef-

tezkiye deneri bu ahlaki düzî.' j sinin cimriliğinden korunan^ V -
lemi ortadan kaldırmamiştıp ' 1ar, u m d u k l ^ ı n a erenler-
Aksine zekat emriyle tezkiye dir"(Haşr/9) ayet ler ihdeki 
temel eylemi pekiştirilmiştir. takva(korunma), birinci an-

lamdadır ve manası da "Ce-
hennemden, cimrilikten uzak' 
durun" demektir. 

Fakat takvanın Kur'an'da-
ki daha geniş kullanımı ikin-
ci anlamda yani saygı göster-
me, yakınlaşma manasında- -
dır.Bu, daha çok Allah'a kar-
şı gösterilecek bir takva şek-v. 

, lidir. Kur'an'da yaklaşık 50 
yerde "ittekullah-Allah'tan it-

, t ika edin" buyurulmuştur.^ .. 
.Mealler buradaki ittika'yı ge-..'; 

nellikle "korku'! .kelimesi ile,-
karşılamışlardır. Şu ayette ol-, _ 

, duğu gibi:"Allah'tan korkun 
• • ki kurtuluşa eresiniz" (Baka-
I ^^ra/185). Şüphesiz buradaki- -j 

'korku, saygılıiOİmak/sakın-T 
.;;,mak düzeyinde bir korku-veya 
/¡duygudur ve cehennenidens^ 
.. korkmaktan farklı bir şeydir.. • ^ 

. ' f Kur'an'a göre Allah k a t i n - , 
, r da insanların yegane «üstün- , 

' lük ölçüsü takvadırCHucu-., 
•.rat/13); renk, cins,-soy fiziki';.:, 

. / yapı, zenginlik vb. maddi kri- r. , 

TAKVA , 

Arapça(v.k.y.) kökünden 
gelen kavram, Kur'an'da yak-
laşık 250 yerde geçmektedir. 
Sözlükte korumak, korun- *• 
mak, sakınmak, korkmak an-
lamlar ına '< gelmektedir. . . 
Kur'an'da, kötü yolda olan an-
lamına'gelen fücur'a karşılık - , 
kullanılmışj 'Allah, nefse tak-., , 
vasim ve fücurunu ilham et-; • 
ti'KŞems/8), buyrulmuştur . ' 
Takva,' Kur'an'ın;insan için •, 
hedeflediği!güzel;bir haslet-.[.] 
tir.,Bu güzel hasletle yüklü . 
kişiye ise "mütteki",(korunan) . 
denir, "s": e /o , ,,,-j ^ 

. .Takva'nın tezkiye ile yakın, 
bir ilgisi, yardır.. Arınma ve • 
korunrna ayni ahlaki düzle-, 
min eylemleri olarak gözükü- , 
yörlar.Hangisinin sebep, han:* 
gisinin sönuç" olduğunu kes-̂ -. 
tirmek güçtür. Çünkü iNazi-.» 
at/:l'9;,î ayetinde "Rabbını .biKf 
mek- ve korkmanın insanı ?(,i.terler değil. Sözkonüsu mad- ...,j 
arınmaya götüreceği", belirti- ,.di ölçülerin gerçekleştirilme- a ı 

• isiıinsanların elinde olan bir 
şey değildir, ama takiva, isteT;, 

ılirken, Leyl/17-18. ayetlerin: 
deı''Mütteki,- malından-vere-, 
rek arınandır", buyurulmak-
tadır. Deinekki bunlarjiçiçe 
kavranılar, bir bütünlüğü olan 
ahlaki ilkelerdir. ' t'.:--

Kur'an'da müminlerin-te-1 
mel özelliklerinden birisiola-. 

, . y e n i n öze l ç a b a s ı i l e gerÇek-.i' 
( İ e ş e b i l e c e k b ir a h l a k i , t a v ı r - z ı 

. dır. Jİ.: . i ; , ; * .! !..,. 
.... 'Allah'ın azâbından.kurtul-^ 

n. mak ve iyi bir.sonuca ulaş-e 
takva,ile, mümkündür. 

rak sayılan takvanın gerçek-. t..Yani o,> mümin için ihtiyari 
leşmesi d^ nihai olarak Al- ; bir süreç değildir. İşte bu ko- -
lah'aConun yol göstericiliğine) ^ < nuda bir kaç ayet: .' > ...; .. 
bağlıdır. ' 'Kur'anımüttekiler • ,., "İyilik' ve. takva,üzerinde .. 
için yol göstericidir"(Baka-/;...yardımlaşın, günah ye düş-
ra/2). , ;. ' , ,-.manlık.üzerinde değil- Al-, . 
• İlgih ayetler incelendiğinde. -., lah ' tan korkun, çünkü Al-:.-
takvanın genel olarakiki an- ' lah'ın azabı- çetindir. "Mai- ; 
lamdakullanıldığ.1 g ö r ü l m e k - d e / 2 ) , r . 
tedir: nr. - , , r ; '>r . , "Ey.inananlar, Allah'tan. .! 

ona. yakış ı r biçimde kor-
kunCsIakının) • ve;- ancak müş^ ' -
lümanlar olarak ölün"(Âr-i 
İmran/102), 

"Korunanlara yadedilen 
cennetin durumu şöyledir:Alt-
larından ırmaklar akar, ye-
üıişi.de'süreklidîr,- gölgesi 
de"(Ra:d/^). i'1 

•~Şu âyetîbakva'sâhiplerinin 
(müttekilerin) özellikleri hak-
kında bize açık bir bilgi ver-
mektedir: 

"Yüzlerinizi doğu ve batı 
tarafına çevirmeniz iyilik de-
ğildir, asıl iyilik (sahibi) odur 
ki Allah'a, ahiret gününe, me-
leklere, kitaba ve peygam-
berlere inanan; Allah rızası 
için yakınlara, yetimlere, yok-
sullara/, yolda kalmışlara, di-
lencilere ve boyunduruk al-
tında bulunan (köle ve cari-, 
ye)îe:çe nıal veren, namazı kı-
lıp zekatı eda eden; andlaş- - • 
ma yaptıkları zaman bunu ye-
rine getiren sıkıntı, hastalık 
ve savaş zamanında sabre-
denlerdir. İşte doğru olanlar 
yani mütteki olanlar bunlar-
dır':(B.akara/177). Bu davra-
nışlar ın ortak paydası her 
işinde ^Allah'ın rızasını göze-
ten(arınmış) bir ruh halidir. 

• . . Sonuç olarak denebilir ki 
takva, arınma kaygısıyla da-
ima bir <tetikte/gerilinide bu-
lunuştur., Mutlak bir güven 
(kurtulmuşluk) duygusuna 
kapılınamaktır.*'Çünkü'mü-
kellefiyet ve kullukîbizim- dı-V. 
şımızdaki bir mutlak iradey-
ledir.; "Takva; .tezkiye, infak, 
sadaka vb. kavramlar gözö-. 
nünde bulundurüldüğundâ 
kalbin e^sen hâliıîe'g'etiriP 
mesi inanç, zihin ve eylem sü- ' 
reçlerinin bir noktada birleşs'; 
tirilmesi demektir.;Yalnızca.. 
kendijiçine katlanıp kalmış 
bir iç süreç değildir "Tarihi^ge- ^ 
lişimi içinde takva'nın,"şer'i 
o lana,kajş ı thk oluşturması: 
(yaygın bir deyimle takvâriıri -
ayh, fetvanın ayn olması) gö-
rüşü.Kur'an dışı bir anla5aşt ır . . 
Çünkü bunların hepsi bir bü-
tünün farklı görünümleridir. 
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İSLAM'DA DAVET -IV 
Şemseddin ÖZDEMİR 

U .. i 
'* (Şemseddin Özdemir'in geçen dönemde' vakfmnzın merkezinde verdiği hir dizi • 
seminerin son bölümünü yaymhyoruz.Önceki sayılarımızda davetin ilkeleri ve 
özellikleri işlenmişti.Bu bölümde daveti bekleyen tepkiler ve tehlikeler ele alınıyor.) 

- Bir yazarın 
dediği gibi: • 

"Taife gidin 
de taşlanın, 
öyle oturup ra- , 
hat konuşmak, 
güzel. Taife gi-
derseniz taşla-
nırsınız, ayağı-
nızdan kanlar 
akar,, başınıza / 
taşlar yağar." 

DAVETİN KARŞILAŞACAĞI 
TEPKİLER 

Değerli kardeşlerim,Kur'an'ın em-
• rettiği tarzda yürütülen tebliğ olayı-

nın ardmdan birçok tepkiyle karşı--
laşılır.Bu tepkiler çok kaba olarak 
ifade edersek ikiye ayrılırlar: ' • 

a)Psikolojik Tepkiler 
'' Tebliğ konusuna Kur'an 'ın ışığında 
baktığimızda karşılaşacak olduğu-
muz çeşitli tepkiler vardır- Davetin 

• karşısında değişik tepkiler olur, ola-̂  
çaktır, olması doğaldır Öncelikle kar-
şılaşacağı tepkiler psikolojiktir. Eğer 

' tebliğ faaliyetine devam edersek, her 
yerde Kür 'an'ı anlatmaya devam . 

• edersek muhtemelen bu tepkiler kat-
lanarak' devam edecektir. Ve bunlara 
hiçbir 'söz ilave etmeden sadece Kur 
'an'daii alınma esaslar ile karşılık ve-

- relim. ' . • 
' ' Evet, çoğu zaman bu psikolojik sal- • 
• dırılar (İslam'a karşı) pek çok davet-

çiyi yıldırıyor, tebliğden vazgeçiriyor.' 
Davetçi davet ettiği kesimden aldığı 

" üç beş tane alaycı,küçümseyici tepki 
sonunda yılıyor, insanlara birşey an-

• latılmıyor diyor. Niye bunlarla kar-
şılaştık. Bunlarla karşılaşılması ge-
rekiyor zaten.Askeri tepki en son kar- ' 
şılaşılan tepkidir ve dahâ kolaydır. 
Çünkü tek kuralı vardır:savaşmak; 
gücünüz varsa savaşmak, yoksa zaten 
o savaşa girmezsiniz.İçinde bulunu-' 

' lan şu ortama bakalım, ortam öyle 
' bir ortam ki insanlar yaz gelince fa-

aliyetlere iltifat göstermiyorlar. Bos-
'na-Hersek'deki kan gölü,'Azerbaycan ' 

ayrı bir dert, Keşmir, Filistin kana-
yan yara.Doğusundan batısına ka-
dar bizim açımızdan önemli olayların 

"yaşandığı dünyada birçok müslü-
manda heyecan yok azim yok. Tür-
kiye'deki bu ortamda müslüman na-

' sil heyecan duymuyor anlamıyorum. 
Bü bir yerdi vurmak kırmak anla^ 
minda değildir. Böyle bir ortam bizim 

' heyecanımızı daha çok artırmalı. Da-
vamızı daha çok götürmeliyiz in-
sanlara . Arkadaşımız Mehmet Çiçek 
Arnavutluk anılarını anlattı. Bir yı-

- kim ve felaket var. İhsanlar dini öğ-
renmek için geliyorlar. Geçen gün 

• Moğolis'tandaın bir arkadaşla kar-
şı laşt ık.Moğolis tan 'daki Kazak-
lar'dan... Moğohstan'dâ 120.000 Ka-
zak var.Diğerleri Budist. Kazaklar 

; müslüman kökenli .Arkadaş İktisat 
fakültesi inezunu İslami öğrenmek 
için geliniş İsmail Ağa'da kurs gö-
rüyor. Tebrik ettim. Önümüzdeki 15 
gün içinde kalkıp, buradan Moğolis-
tan'a dönecekti. 120.000 tane müs-
lüman 2.5 milyon budist Moğol.'Al-
lah yardımcıları olsun . Allah feraset 
versin. Şimdi bu kadar ufuk açılmış, 

. bu dili konuşuyorsunuz, yarın bu dil 
daha çok konuşulacak . Buirda yap-

"'mıyrsamz gidip orda da anlatma ih-
timaliniz ve imkanınız vâr.Şimdi bu 
kadar ortamin bizim önümüze açıl-
dığı b i r zaman da heyecansızlık 
varSanki ölü toprağı serpilmiş müs-
lümanlann üzerine. Konuşmaktan 
aciz, yorgun! bitkin, hale gelmiş bir 

» yığın insan uüsuru var. Kur'an'dan 
direkt gıdasını alan bir insanın bu-
gün heyecansız kalacağını kabul et-



miyorum. Bukonuda sistem 
başarılı, sistemi suçlamaya 
hiç lüzum yok. Suç bizatihi 
kendimizde. Biz Tükiye'de 
müslümanlar olarak suçluyu 
dışta arıyoruz.İşte Amerika 
suçlu, işte sistem suçlu, işte 
şeytan suçlu. İyide bizim hiç 
mi suçumuz yok. Bu olayları 
tespi t e t tğimiz , halde 
Kur'an'dan uzaklaşırsak suçt 
lu biziz. Yani başkasında suç 
aramak bizi kurtarmaz. Ka-
lem usresinde "Q Kafirler 
zikri işittikleri zaman nere-
deyse seni gözleriyle deviri-
vereceklerdi, O delidir diyor-
lardı.,(68/51)" Öyle bir, psiko-
lojik savaş veriyorlar, ki, ka-
firler Kur'an'ı okuyunca Pey-
gamberimize gözleriyle yiye-
cekmiş gibi bakıyorlar. V̂e en 
sonunda ."delinin biridir", di-
yorlar. "Kendilerine ayetleri-
miz okunduğunda, o eskilerin 
masallarıdır" der.Bugün aynı 
şey günümüzde geçerliliğini 
koruyor. Yani üslupta değişme 
yok. Geçenlerde öldü Turan 
Dursun.Kur'an"a yönelik çok 
eleştiriler yapmıştı. Kitapları 
yazıldığında biri çıkıp kendi-
sine diyecekdiki '.' "Bugün se-
nin söylediklerini söyleyece-
ğini Ku'rah^ı Kerim bize söy-
lemiş zaten.-Yani sen orjinal 
birşey getirip • de söylemiş de-
ğilsin", çünkü hepsi burda ay-
nen geçiyor. En'am suresinde 
"Eğer. sana kağıt üzerinde ya-
zılı bir kitap indirmiş olsay-
dık; onu elleriyle tutsalardı 
yine onu inkar eder ve bu apa-
çık büyüden başka birşey de-
ğildir diyeceklerdi." Yani bazı 
insanlar, biz.ona kitabı tek 
celsede indirseydik, bu büyü-
cünün biridir," diyeceklerdi.Bü 
sebepten-yavaş yavaş ve bir 
meleği vâsıta kılarak indirdi 
Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i. 
Psikolojik savaş çok zor bir 
savaştır ve insanda irade bı-
rakmaz. meselenin özüne va-
kıf olamazsa.nız.; bu. sorular 
iradenizi de felç eder, sizde 
anlatacak takat bırakmaz." 

Dediler ki :ey kendisine zikr 
indirilmiş olan , sen mutlaka 
cinlenmişsin.'- Peygamberimiz 
Kur'a.n'ı anlatıyor, Mekke^de 
tebliğ ediyor insanlara. Öte-
kiler gelip diyorlar ki "Ey ken-
disine Kuran indirilmiş adam 
, sen mutlaka büyülenmiş bir 
adamsın ki saçma sapan râst-
gele şeyler söylüyorsun." Aynı 
şey sizin.başınıza da gelebilir. 
Savaş psikolojik olarak de-
vam ediyor. Siz , durmadan 
usanmadan anlatıyorsunuz. 
Bütün engellere rağmen teb-
liğe devam ediyorsunuz.Bun-
1ar da mücadelenin stratejisi 
olarak sizin onlara karşı gü-; 
cünüz artmadığı zaman sizi 
psikolojik olarak ezmeye çalı-
şıyorlar, yıldırmaya çalışı-
yorlar. "Büyücü, deli, aklı ka-
çık, saçma şapan düşünüyor-j 
sunuz " diye önünüze çıkma-
ya çalışıyorlar. - • ••> 

.1' . \ . ' ? ! ^ ^ , - . t * 
Şimdi, Allah'ın ayetlerinin 

içinde Allah'm düşmanlarının 
da V şeytanın ,da , Ebu Le-
heb'in de sözü var. Ve biz bun-
larla, namaz kılıyoruz. Allah 
bize-düşmanlarııhızın bize 
hangi entrikaları çevireceği-
ni söylüyor. En ince detayına 
kadar. Kur'an öyle bir kitap 
ki en azılı düşmanlarının,din- -
le ilgiliTüçlamalarını,-en, ga-
liz, iftiraları içine koymuş ye . 
aktarmıştır. Ama bizim^ müs-
lümanlann Kur'an'la ilgileri 
fazla olmadığı için din yıkılır 
diye korkarlar, ve konuşınaz-
1ar. Din yıkıls aydı bu görüş-
lerle yıkılrdı. Ancak bizim 
Kur'an'ın bilgisi ve onu tanı-
ma.mız halinde , olay kafa-
mızda çok daha iyi çözülmüş 
olacaktır. , • , 
- Mesela; ".Onlara açık açık 
ayetlerimiz okunduğu zaman 
dediler ki bu sadece bizim ba-
balarımızın taptığı tanrılar-
dan çevirmek isteyenden.baş-
ka birşey değildir." Yine", in-
kar edenler .dedüer. ki ; Ona . 
Rabbinden bir ayet indirilmeli 
değil miydi?,.".;Tabii indirilse 

başka birşey istiyorlardı. Ha-
bire yeni şeyler istiyorlar. Di-
ğer yandan - Şuayb^dedi ler 
ki: "EyŞuayb! Sen iyice,, bü-i 
yülenmişsin. Sen de bizim gi-
bi beşersin. Biz seni mutlaka 
yalancı olarak kabul ediyo-, 
ruz." Salih (a.s.j'e de, şunu' 
dediler:"Salih, sen ve -benim 
gibi ojan-müslünıanlar yü-, 
zünden uğursuzluk geldi." Ba-
zen diyorlar ya - Türkiye aşı-
rı dinciler yüzünden geri kaİ-
dı- yıllarca dediler. Türki-
ye'nin geri kalmasını müslü-
manm üzerine attılar. Pey-
gamberimize^'Seni bizim ila-
hımızdan... biri çarpmış de-
mekterı, başka birşey deme-
yiz." Bir ara .Kenan Evren: 
"Başımıza gelen her türlü fe-." 
laket, Atatürk'ten uzaklaştı-; 
ğıınız içindir.'.'. Yani uzaklaş-
tık , o bizi çarptı ve ülke ınah-
voldu. Aynı şeyi^yeni şartlara 
adapte ederek söylüyorlardı. 

- . < -1. i' I ,'-> • -•• . 
. Dediler ki "Bizi çağırdığın 
şeylere (İslama) karşı kalple-
rimizde örtüler, kulaklar ı -
mızda bir ağırlık , seninle bi-
zim aramızda bir perde var. 
Sen ne istersen yap: , biz de 
istediğimizi, yapacağız.", Yani 
boşuna anlatma, .ne anlatır-

-sân-anlalrbiZ'b'ünİan kabul 
etmeyeceğiz. Şimdi birçokları 
bunların Mekke/de, Peygabe-
rimizin' yüzüne karşı söyler 
nen,sözler, Ve ona iman etnıiş> 
olan, arkadaşlarına söylenrniş 
sözlerdir. Bu korkunç bir.ğe-: 
rilimdir.Üslupların, yüzümü-
ze karşı söylenmiş olduğu or-
tam hasıl olduğunda bak ne 
kadar gerilime.girersiniz, bel-
ki kavga etmeye .kalkarsınız. 
Bu olaydan kaçmamn en basit 
yoludur. İlk müslümanlara bu 
sözler söylendği zaman he-
men, kavga etmediler. Çünkü 
kavga, etmeleri halinde müş-
rikler tarafından daha çok ezi-
leceklerdi. Qnların görevi di-
ni anlatmak ve yaymaktı. Da-
ha sonra güçlendiklerinde,bir 

. başka yola başvurdular.' 



b ) T e h d i t v e B a s k ı 
Bu kbriüda Kür'ari'da' onlar-

ca ayet' var. Bunların hepsi-^ 
nih' üzer inde" durabilmek^ 
mümkün "de'ğif. Ayrıca bir ders' 
gibi "yapılırsa üzerinde düru-
labilir:'Ama psikolojik olarak' 
her tür tepki ile karşılaşabi-
liriz.Bu genel esastır.İkihci 
aşamada yine'Kür'an-ı Kerim 
bize bildiriyor ki;'bir tebliğ, 
faaliyeti baskıyla, tepkiyle 
karşı karşıya kalacaktır. Bu 
davetin kanüniyeti gereğidir. 
Mesela , önce yapacakları şey 
kendi yandaşlarinı kendi din-i 
lerini savunma'ya çağrırlar. 
Türkiye'de hatırlayın başör-
tüsü çlayıhda Kenan Evren 
ne • dedi. açık' kadınlara liiçin 
yürüyüş yapmıyorsunuz , de-
di.' Cezayir 'deki la ikler de 
yaptılar bu işi, müslümanlara 
karşf laikleri ayağa kaMİrdı> 
1ar. Sonuç itibariyle oradaki-
ler hârekete geçirdiler! "Ve bel-
li birşeyibaşardılar.Kendi ta-
raftarlarını kışkırtıp provoke 
ettiler. "Ne duruyor'sunüz yani 
, bü'yobazlar yürüyor da siz 
niye yürümüyörsunuz?"diye-
ceklerdi.' Bir 'döriein' Ceza-
yir'de dê  Türkiye'de de gör-
dük. Başörtüsü olayları cok 
güncel oldukları zaman bu 
olâ3d basmdaişlediler."Siz de 
cev'p verin" .' "Ve o dönem bir-
çok yerde başörtülü kızlara 
laf'âtıldi, bazen daha ileriye 
götaraldü bu olay.-Aslında 
Türkiye'nin genelinde yoktu 
böyle birşey. En dinsiz adam 
bilfe başörtülüye laf atmazdi-
"Ve' müslümari kesimle sür-
t ü şmey i ' başladılar . 'Yani 
"Yandaşlarını dinlerini sa-
vunmaya çağırıyo'rlar". Müş-
rikler Ebü Talib'e diyörlardı 
ki, "yeğenine de kiT bu işi çok 
ileriye götürüyor, biz mahv'öl-
duk artık, karışıklık çıkardı. 
Hu işten vazgeçsin." Ebu Talib 
ise :yegenim bunlar senden 
şöyle hirşey isterler, buna bir 
çözüm bulsak^ der.' Rasulül-
lâh" da "Tamam bir kelime söy-
lesinler ben kab'ul ediyorum'-' 
der. Bü sözleri tabii çok İlginç - , 

bulurlar. Bir kelime ne ki biz 
on kelime söyleriz, ne söyle-' 
yeceğizj'^söyle kabul'edelirh;-
Dei- 'ki:"Onlara söyle "La İla- ' 
he İllallah desinler, ben onla-
rın söyleyeceği herşeyi kabul' 
edeceğim..'' Bu olay şu ayetin 
tefsiri ölarak'anlatılır: "Onlar • 
kehdile'ririe 'bir uyarıcı gel-
mesine hayret ettiler de, o kâ-
firler dediler ki-'bu yalancı bir 
sihirbazdır, ilahları~tek bir 
ilah yaptı.bu cidden çok saç-
ma birş'eydir.' Onlardan bir 
grup fırladı!Hemen kalktılar 
öylece kışkırtma yaptılar. De-
diler" ki 'Yürüyün ilahlarını-
za bağh kalın, çünkü a'rzü edi-' 
len b i r şeydi r 'bu . 'Muham-
med'in lafinı bırakın siz ilah-
larınıza sahip çıkm,'çünkü o 
sizin ilahlarınızı tek yaptı."' 

Aslında - birçoklarının ka-
bül etme imkanı varken o kış-
kırtıcılar hem'en kendi yan-
daşlarını provake ederök , 
tahrik ederek yandaşlarının 
sağlıklı düşünihe şartlarinı 
ortadan kaldirdılar. Onları ey-
leme ittiler. - Bugün de siste-
min yandaşlar ı kendi yan-
daşlarına bü, tarz davranışla-
rı hep yapıyorlar. Yani özet-
lersek bir tebliğ faaliyeti, teb-
liğ hareketi öncelikle psiko-
lojik olarak çok yoğun bir tep-
kiyle karşı karşıya kalacak-
tır. Kendimize bakalım. Acaba 
biz gerçekten bü sistemin be-
yinlerini katlett iği milyon-
larca insanın kaçta ka^yız? 
İslam'ı b bölgelere götürme-
ye"̂  çalışıyoruz. Tabi gidersek 
bü tür ayetleri daha iyi kav-
rayacağız.-Yani bir yazarın 
dediği gibi: "Taife gidin de 
taşlanın, öyle oturup rahat 
koiıuşmak güzel; Taif e gider-
seniz taşlanırsınız, ayağıniz'-
dan kanlar akar, başınıza 
ttaşlar yağar.*' Türkiye'nin Ta-
if ten'kötü yerleri var. Dini 
doğruca anlatırsanız sizin di-
ninize tabi olmak isteyen in-
sanlar var. Bizi 'kendimize 
hapsederek,' onları dini öğ-
renme şansından mahrüm bir 
f akıyoruz'.- Buna hakkımız 

yok. Zaten onu yaptığımız za-
man bü ve benzeri tüin'tep-
kilerle karşılaşacağımızı gö-
receğiz. Ayetlerde daha iyi an-
layacağız. "i' •• ' - • ' 

'li J > . - . • 
DAVETİ VEYA DAVETÇİYİ 
BEKLEYEN TEİILİKELER 
' j »î' ' - ' ' - - , > 

' Değerli arkadaşlar, bir de 
davet olayını bekleyen tehli-
keler vardır. Bu tehlikeler 
kendİ-iç tehlikeleridir.Yani 
düşmandan geleh tehlikeler 
değil. Bizzatihi kendimizden 
beklediğimiz tehlikeler ne-
lerdir? ' • ' " '-
' • -, -

A) Gösteriş Hastalığına . 
-'Yakalanma 
Cemaat haliyle ,- sayîniızla 

hava atmak,'grubumuzla ken-
dimizle övüninek. Çünkü ba-
şarılı olursanız-ferdi de ola-
bilir-' insanlar o davete gelir-
ler v̂e bunlâr kendi nefsine 
pay çıkarmayı beraberinde 
getirir. İnsanın başına gele-
cek "en büyük tehlike budur. 
Bu bir daveti ve davetçi yi öl-
düren, mahveden bir hareket 
tarzıdır. Maun suresinde :'î 
Onlar ki namazlarında gaflet 
içerisindedirler ve ahlaki gös-
teriş içindedirler." Buna düş-
tüğümüz anda, bir cemaat, 
bir fer t çok yakında,' dağıl-
mayı parçalanmayı beklesin-
ler. ' . • • • : >•• 
•i'/. . i • . i-''- -'J./ 

B)Bilgiçlik Hastalığına 
Düşme ' » 
Bu çok ciddi bir tehlike. 

Mutlaka her soruya cevap 
vermek hastalığı. 'Bizim li-
derlerimiz, önderlerimiz, ağa-
beylerimiz, cemaatimiz! her-
şeyi bilir. En iyisini biz biliriz. 
Bilmediğimiz şey yoktur. Her 
konuya cevap vermeye kal-
kar.Bilmediklerinde hikmet 
vardır, biliyordur da söyle-
miyordur.; Ama Rasulullah 
(a.s.) a diyor ki Kur'an- Ke-
rim: "Ben kendime dahi Al-
lah'ın dilediğinden başka ne 
bir zarar , ne bir yarar verme 
gücüne sahip değilim. Ben sir 



ze Allah'ın hazineleri yanım-
dadır, demiyorum, gaybı da 
bilmem. Ben bir meleğim de ' 
demiyorum. Sizin gözlerini-
zin hor gördüğü kimseler için*" 
Allah onlara bir hayır verme-
yecektir de diyemem." Yani 
Rasulullah'a "Allah Teala na-
sıl söylemesi gerektiğini bil-
diriyor.Bugün birçok müslü-
manm düştüğü bilgiçlik tas-' 

, lama hastalığı, yani mutlaka 
• ben herşeyi bilirim. Ben bir 

bakayım demek yok. İnsanın, 
içinden geçeni, arzularını hep 
bilirler. 'Hatta 'Peygaıpberi-
mizle görüşürler de!.. Bazılari 
böyle .diyor. ;Hep içtibat ha-
lindeler!... Allah' böyle yan-
lışlardan hepimizi korusun. . 

' C)Para ve Makam. 
. Sahibine Yönehne 

Tehlikesi v. , , 

"Nefsini sabah akşam rızası-
n ı .arayarak Rabbine yalva-
ranlarla beraber tüt. Gözlerin 
dünya hayatının gücünü iste-
yerek onlardan başka yana 
kaymasın.Kalbini b iz i ' an- . 
maktan alıkoyup, nefsinin bi^ 
zi anmasından .alıkoyan ve 
işi hep aşırılık plan,kişiye ita-
at etme. ';'. Rivayete •göre' Hz". 
Peygamber .toplumun bazlke-; 
simlerinden insanların eşra-
fıyla, ilgilenmeye kalkmıştı'. 
Belki bunlar iman ederse halk 
da iman eder diye. İşte ayet 
bu t'ercihi eleştiriyor.Şimdi 
düşünün, bir- profesörü veya 
büyük" bir mevki sahibini ce; 
maatinize kazandırmak isti-
yorsunuz. Belli bir zaman son-
ra bir de bakıyorsunuz hak 
etıüediği halde eri üst mevki-
ye.çıkmış. Yaril makam,' mev^ 
ki Ve zümre, ayrımı yapmak 
birçok defa düşülen en ciddi 
bin konu. Böyle bir olay ilke-
lerini lağvedip, adaleti unut-
mak, emaneti ehline değil, pa-
rası olana, mevkii olana ver-
mek anlamına gelir. Bunlar 
iç bozulmalardır.Ve o zaman 
zaten iş .bitmeye başlıyor. Ya-
ni kim dinlemek ist iyorsa 

onunla konuşursunuz, 

b) Haset, İhtirsis. 

Rasulullah'dan bir hadis 
var. Efendimiz buyuruyor k i : . 
"ihtirastan kaçınınız. Çünkü 
o sizden öncekileri yoketti. ' 
Onlara cimriliğ^i emretti, cim'-' 
rilik yaptılar; zulmü eıhretti, 
zulüm yaptılar;ak]:abayla ba-
ğı kesmeyi emretti, bağı kes-' 
tiler."' ' • ' ' • 

Kur'an-ı Kerim'de hased' 
"bağy" diye geçer. "Allah on-
lara peygamberleri Uyarıcılar 
ve müjdeciler olarak gönderdi. 
Onlarla beraber anlaşmazlığa 
düştükleri konularda , hük-
metmek üzere içiride gerçek-
leri taşıyan kitabı indirdi." 
"Kendilerine kitapveriiiniş 
olanlar 'sırf bağy ile kitapta 
ihtilafa düşiülef." " 

Bu ciddi bir tehlikedir.Bu-
nun pratikte daha çok uygu-
lanması kendilerini ceıriaat 
sananlar arasında yiaygındiri 
Bir cerriaat diğer bir cemaatin 
başarısını kıskanıyor, çeke-
niiyor.Halbüki her ikiside 
Kur'an'a dayalı ve Kür'an'ı 
tebliğ ediyor. Yani'bunların 
ayrı ayrı olmasi ihtilaf konu-
su değil ki; ama'sebep nedir? 
O daha çok adam toplüy'ör. 
Biz'riiye azız.Bu hased ferdin 
içinde büyüyor. Hep şeytanın 
vesvesesi."Bu olay o.,cemâat:' 
hakkında yalan söylenıeye ka-' 
dar gidiyor. İftira atıriaya gi-; 
diyor.O zarnan kitapta ihtila-
fa kadar ulâşiyor.Hased duy-
gusu birçok;defa bü iki yönlü 
problemi meydana getiri-
yor.Siz çalışır çabalarsınız 
lah belki sizin çab'anızıri kar-
şilığını sayısal olâirak verme-
yebilir. Bu sen başarısızsın 
anlamına geliriez. Öteki in-
san da çok az çalışinıştır. bire 
on almıştır. "Yani bna hased 
etmek yerine dua etmek la-
zım. Allah'gayretini artırsın. 
Bireysel ilişkileriniz rieyse, 
biriniri m'alı mülkü sizi hase-
de itebilir. O adam çok ka-̂  
zaridı, sen kazanamadın. Ama 

Allah'da diyor ki: "Sizi mal-
lardan, canlardan, ürünler-
den azaltma ile imtihan' ede-
ceğim". "Belki seni kazandır-
mayarak imtihan ediyor. Kay-
bederse kaybetti.Bu duyguya' 
dikkat edelim ve bu bu duy-
guya kapılriiaıriaya çalışalım. 

' * r / . ' . ..." 

E)Kih Gütme Tehlikesi' 

Daha önceki özelliklerde 
bahsettik.Yani kin" taşııria;' 
fertler arasındaki kindarlık, 
tebliğ faaliyetini, ceıriaat faa-
liyetini yokeder. Çünkü artık 
orada ilkeler değil, kızgınlık-^ 
1ar hakimdir.Fertler 'arasın-
da,"prensipleri hakim kıla-
mazsıriız.Çünkü artik kinle 
davranıyorsunuz demektir.-
Bu olmaması gereken bir ha-
reket tarzı dır;fakat insan un-
suru bu haiaya düşebilir. •' 

. î' . ..'. • h.' f 
F)Mal, Evlat ve Eş TehU-' 

kesi ' = • -," ' -A 
İnsanların eri büyük sıkın-' 

tılarından biri budur; Mal en 
büyük fitnedir. Cenab-ı Hak 
"Mallarınız ve çocuklarınız bi-
rer-fitnedir" buyuruyor.. Mal 
sevgisi yüce sahabeleri • bile 
Peygamber mes'cidde Cuına 
hutbesini okurken Şam 'dan 
gelen kervanlarıh-sesini du-
yunca peygamberi mesciddei 
yalriîz bıirakıp kervanın yanı-
na koşmalarına, sebebiyet ver- , 
miştir. • ' - -ı; .-UY. r 

Mal ve iniîlk duyğusü, aşı-
rı,kazanmâ duygusu bu top-
raklarda nice yetenekli in-
sanları davalarından ahkoy-
muştur.Bu insan unsurlarını 
mücadelenih dışında birak-
mıştır. Bü para kazariilmasın 
ahlamına "ğelrriiyör.Para" ka-
zanma biirtütkıi halini alıyor,' 
yığdıkça yığıyor. Bü yığinariın 
sonucunda tutku b ü y ü y o r ve 
vazgeçilmez hale geliyor. Ço-
cuTslara gösterileri aşir i sevgi 
de bir zaaftır. Yıllarca çocuk- . 
larınız için çalışırsınız, bir-
gün gelir çdcügıinuz sizi din-
leriıez. Nasıl isyan edersiniz 
ama'iş işten geçmiş olur. Bü-



tün yatırımı çocuklara yapar-, 
sanız rizikplu bir,yatırım yap-' 
mış olursunuz. Bu konuda,, iri-
sanlarr Allah da uyarıyor za- . 
t e n . ' = • i •• jf ' ' . 

: . >.'i t -- '•/•• • -t 
G)Kadm Tehlikesi . , . 
Müslüman bireyin", davet-

çilerin, cemaatlerin en^öne;m-
li sapma nedenid i r . Yusuf 
(a.s.) ila ilgili olayı Kur'an-ı 
Kenm bütün detayıyla anlat-
mış.tır.yusuf (a.s.) o günkü, 
şar t lar gereği kralın evinde 
ikame etmektedir.Kaldığı or-
tamda tek başınadır .Krahn 
karısı Hz.Yusuf u (a.s.) arzu-
lar ve ona zina teklifinde bu-
lunur. "Andolsun kadın Yu-
suf u,arzu etmişti, eğer Rab-, 
binin doğruluğu gösteren de-
lili olmasaydı, o da onu (Yu-
suf v da kadın ı ) .,.j,arzu 
etmişti.Böylece biz fuhşu ve 
kötıilüğü engellemek istedik." 
Ayet böyle anlatıyor. Ama olay 
bitmedi^ kadının ısrarları de-
vam etti ye,Yusuf (a.s.),dedi 
ki:"- Ey Rabbim bana göre zin-
dan bunların beni davet etti-
ği şeyden daha iyidjr. Eğer 
onların düzenini benden sav-
mazsan ; onlara meylederim 
ve cahillerden, olurum." Ba-
kın bu çok enteresan..))ir 
olay.Zina yerine zindanı tercih 
ediyor Yusuf (a.s.). Kadm^ko-
nusu. müslüan davetçi için 
büyük bir handikaptır. Bu ko-
nuda Allahu iTeala'mn hudut-
larına.çok iyi,riayet edelim ki 
, ayağımız bu konuda, kaydı^ 
r ü m a s ı n . . . k - , . < -
A '' ; t ' f ' ' . • 1 ' i 
j H)Sır; Saklayamama ,, 

5. Herşeyi ifşa etme tehlike-
sidir.Müsİümanın gizlisi sak-
lısı yoktur deyip jıe.,biliyor-
san söyleme konusu .önemli 
sıkıntılardan biridir, ̂  

> .DYe'se Düşme,.Ümitsiz-
liğeKapılma.' , . .. 

Fert moralsizlikle b,irçok 
defa karşı karşıya kaİır.Yo-
ğun bir.psikolojik savaşla kar^ 
şılaşır, alay edilir,^ hakare.t 
edilir, küçük görülür, bir sürü 

V I ' - • • 
laf duyulur.Ferdih morali bö-' 
zulur. Ve bir, mağlubiyet anın-
da, artık bu iş olmaz diyo'r.Ve-
ya İslam adına ortaya çıkmış 
bir ülke baş'ahsızlıkla kötü 
bir sonuca ulaşriîîş .ise, ta-. 
mam .diyor, kıyamet geldi. Bu 
konu bizi birçok defa tebliğ-' 
den ahkoymaktadır.Sabret di-
yor Allah Teala ; sabır ancak 
Allah'ın yardimıyladır. Onla-
ra üzülme kurdukları tuzak-' 
l a rdan . da^j. s ık ın t ıya 
düşme.NahI süresi 127.'"ayet-
te "herhalde sen onlar bu söze 
inanmıyor diye. üzün tüden 
kendini helakedeceksin." Pey-, 
gambere yapılan bu üyarılar-
da insaıîlann kabul edip et-' 
m'emeleri könusuhda ye'se 
kapihnmaması gereİctîği ah-
latıliyor. Tebliğ yapıyorsak ta-
biiki bunlar karşımıza çıkar. 
Resululah'ın, yapıp .ta' insan-
ların kabul etmediği şeyler 
karşısında üzülmesine Allah 
Teala "sana' ne," diyor,"şo-
rumlu plan^şen değilsin." 

J)Hizipleşme, Kulis Faa-
l iyet ine Düşme ' 

"Görmedin mi 'şii adamları 
ki gizli konuşmadan merie-
dildikleri halde yine 9 mene-
dildikleri şeye dönüyorlar. Ey 
iman edenler, aranızda gizli 
konuştuğunuz zaman günah 
düşmanl ık 've Elçi'ye karş ı 
gelmek;hakkınca könüşnia-
yın, iyilik ve takva liz'erine 
konuşun; Huzurunda topla-
nacağın ız . Alla.h'.tan ^kor-
kun.Gizli, konuşni'alar şey-
tandandır. İnananlar^üzülsün 
diye" böyle yaptırır Oysa o. Al;-
lah ' ın izn i o.lrnaksizın mür 
minlere Kiçbir zarafy eremez." 

Kulis önemli bir prpblern-
dir. Kulis yapılan yerde riya-
karlık vardır. Herkes birbiri-
n,e güvenir, kûcaklaşır, arka-
sından "boşver beş para et-
mez" der..Örneğin, bir İslam 
cemaati yar ye bu cemaatteki 
fertler arasında belli bir ahit-
leşme yar . Cemaat .içinde ku-
lisleşme başlamışsa o cemâ-
at gider.îiulisçilik faaliyeti 

müminler 'ârasındâki ihlâsi, 
arkadaşlığı, güveni sârsan'eh; 
b ü y ü k mik rop la rdah biri^' 
dir.Kuİiöçilik yapmaktansa^ 
hataları fe^rtlefin yüzüne söy-
leinek daha iyidir. "' - ' ' 

»I ^ ' , -( , . -

K)Emânete Hıyanet ^ 
'.'Ey iman edenler! Bile bile 

Allah'a, Elçisi'ne Ve emanet-^ 
lerinize hıyanet etmeyin".Ra-
sulullah diyor ;ki: ' "Emanet i 
ehline vermeyince' k ıyameti 
bekle."Mutlaka einanete ihti-' 
mam' gösterilmeli, körünmah,' 
ania daha önemlisi "Bu kitap 
bize bir emanettir". Kur 'an 
hakkıy^ okuyanlara bir eniâ'-
nettir.Üstlendiğiniz soru'mlu-
lukla'r bir- eman'ettir.' •" '̂ • 

Özetlersek, bir^.davetin hak-
kıyla yürütülmesi için önce^ 
Kur'an'ı hakkıyla ' okumak, 
sımsıkı s arılmak ğerekif.'Ay-
rıca gereği gibi davet yürütü-
lürşe bahsettiğittıiz tavırlarla 
karşılaşmâk mümkündür. Bir 
davetin bâzı beklenen "muh-
temel tehlikeleri va rd ı r ' Ba-
ş'arıli öldük diye kendi payı-

"mıza, bahsettiğimiz zaâflara 
düşmeyelim".' Ve - özellikle 
Kür'an'ı" gerçekten okuyalım 
arka 'daşlar . Tekirar t e k r a r 
okuyalım. Yani başka hiçbir 
çözümümüz' yok.Büt'ün dün-
yanın gelip t'ıkandığı konu b'u 
kitaptan uzaklaşüıanm sonu-
cudur. Ve ancak'biz bu kitabi 
okuduğumuz, tedris ettiğimiz 
ve ariİatmâyâ çalıştığımız za-
man, bünu terk edilmiş bı-
rakmadığımız zaman", inanı-
yoruz ki, önümüzdeki dö-
nemlerde birçok problerne çö-
züm getirmeye çalışacâğız. 
B u n u ' yaptığımızda İslam 
ümmetinin ' hakkıyla' biirleş-
mesi "ğerçekleşecektir-
Kur'an'da ihtilaf çıktığı müd-
detçe pratikte ittifak ve vah-
det biraraya gelemez. ' ' ' 

Değerli kârdeşlerim,geniş 
bir konuyu,' çok özet olarak 
anlatırken inuhtemel hatalâ-
rımız olmuş omabilir Allah bi-
zi hatalarda isrârliolmayân-
lardan eylesin.Amih. • ' • 
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BOSNA'DAKİ KATLİAM 
VE CEVDET PAŞA 

Cevdet Paşa "Tezakir"inde çok güzel anlatır ve ib-
retle hikaye eder Babıâli'nin Bosna'yla ilgisini... 

1890'lı yıllarda, Sırplar kazam yine devirip ayak-
lanırlar,...Önlerine çıkan ne kadar müslüman varsa, 
kadm-erkek, çoluk-çocuk demeden kesmeye baş-
larlar...Ordu sevkedilir üzerlerine, ayklanma bas-
tıhllr ama, yine jie bir kıpırdanma vardır Sırbistan 
taraflarında... ' 1 " ' - ' 

Saraybosna'daki Sırplar da râhat durmamakta-' ' 
dır.!.O zamanın RadoVan Ka'radziç'leri yine işba-
şın'dadır^ye Babıali,'Saraybosna'ya bir "nasihat he-
yeti"gön^örır.;.Başında Cevdet Paşa vardır beye-' 
tm..."='-«' - " - • ' ' " = 

'Kış'bastırmak üzeredir, kâradan gidildiği taktir-
de, binbir müşkil'ât yaşanacaktır...Nasihatçılar ge-' ' 
miyle*''ayrılırlar İstanbul'dan...Dalmaçya'sahille-,-
rine kadar gidilecek; orada karaya çıkılacak, birkaç 
günde Saraybosna'ya varılacaktır...Ama sahiller, 
Avusturya-Macaristan İmparatoTrluğunun^toprağı-: 
dır ve Osmanlı paşalarının Avusturya'dan geçiş vi^; 
zesi alması lazımdır...Nasihatçılar muameleleri ta-,j ^ 
marnlar, vizelerini ıalır,sağ-şalim ulaşırlarj Saray-
bosna'ya'.vehemeh nasihatlerine başlarlar:"Amân.. 
yapmayın,etmeyin,..'.," diye.-.."Deyletimi.z güçlüdu^ 
haaal. .'.Padişahımız .efendimizikızdırmaya gelmez^'^. 
tepenize biniyerir,-neye, .uğı5adığınıp şaşır^^rşı-/ 
nız... "Derken söz d,önüp dpla^ır.paşaların Avüstûr-
yadan.aldıkîarıvizeyeîgelir.,!0.zaman bir hayli şa". 
şınr SaraybosnaÎılar ve "̂ ê vizesi?" derlei;,.̂ 'jKendi; 
limanlarımız varken Avusturya limanlanria'ne di-^' 
ye, çıktınız ki?;,; , , . : , , 

,Başta,Cevdet Paşa, bütün paşalar şaşkındır...Ama ' 
yine, de'Sırpların söylediklerine pek inanmaz, Sü-' 
leymaniye Medresesi'ndenyetişmiş bir molla bulup 
bir 'd'e onâ soratlar limâölüp öÎmadığırii.''.;Molla"'bir 
değir birkaç tane vâr^." der."Ama her'iıe hik'mets'e-
pek kullanihiyoruz...Zaten senelerden beri,= Avus-' 
tufyâhlann harp ğerfıileri demirli duruydr-oradâ..." 
'' Gevdet Paşâ, hemen bir ulak gönderir İstan---

bul'â.ivBabiâli'den Dâlmâçyâ'sahillerinin haritala-: r. 
rını ister...Ulak bir birbüçukiay sonra döndüğün-
de,eğeri haritalarla doludur.'.. Paşalar limanların-J 
varlığına ancak o.zainan inanmışlardır...- > . < ^ 

1 Cevdet» Paşa sonraları, "Devlet-i Âliye öyle ¡bir ; 
gaflet içindeydi ki, sahipi olduğu topraklaı-m-farkı-;, 
na varamıyordü.'.:"diye yazacaktır "Tezakir"ine...Âra-
zisinden.bile habersiz bir yönetimin isyanlarla baş 
edememesi de şaşılacak bir şey değildiç ona^göre... 

Dışişlerimizin Bosna politikası ve bugün, yan-
man npkta^ eskiden kalma birşeylerin devamı mı 
acaba? .(Murat Bardakçı^ 

UYGARLIKLAR SAVAŞI 
Amerikalı siyasetbilimci Samuel P. Huntington Fo-

reign Affairs'te yayınlanan Uygarlıklar Çatışması Mı? 
adlı makalesinde yeni dönemde dünya çapındaki belli" 
başlı çatışmaların uygarlıklar arasında cereyan edece-
ğini iddia ediyor. Bugün dünyada Batı, Konfüçyüs, Ja-
pon, İslam, Hindú, Slav-Ortodoks,Latin Amerika ve Af-
rika olmak üzere sekiz uygarlık bulunduğunu söyleyen 
yazara ğöre'çatışma nedenleri şunlar olâcâ'k:* 

*Uyğâ'rlıklâr arasındaki farklar gerçek vé köklü-
dür.Bunlar' siyasal ideolojiler ve siyasal rejimler ara-
sındaki farklılıklardan .çok daha temellidir. i . 
' -'Dünya gidecek küçülmektedir.Artan etkileşim,- uy-
garlık bilincini yoğunlaştırmakta.ve uygarlıklar ara-
sındaki farkl.arbilinçlerde. daha belirgin hale gelmek-

'tedir. ,r ; ¿.t.t, .̂ •'i-; m:»-?, , 
••v-.,.*Ekonomik modernleşme yetoplunısal değişme,bir 
.kimlik kaynağı olarak uluS;devleti zayıflajbmaktadir.Bu-
na karyıhk dinin yeniden canlanışı, .ulusal sınırları 
aşan bir kimlik temeli oluşturmakta Ve ̂ uygarlıkları 
birleştirmektedir, j, > ç,' . •'/^'Jt ' .' 
' ^fBatınıiı oynadığı ikili rol, uygarlık bilincinin ğüç-
lenmesirii'teşvik etmektedinBati bir yândan güdünün 
zirvesindedir.Âma öte yandan bélki' de bunun bir̂  so-
nucu 'olarak. Batılı olrıi ayan'uygarlıklar âr'asirida kök-
léré döniiş akımı ortaya çıİcrftı'ştır.'- -' - • ' • 
• •''*Kültürér karakteristikler vé farklılıklar, siyasal ve 
ekonorriik'faTklılıklârdari dahâ' -ğüçlüdür.Komünistler 
'd'emokrát'oTábilir âmâ" Azeriler Ermeni • olainaz.Bir 
kimse yarı-Ai-âp yarı-Fransiz lölâbilir; âm'a yárr-'fñüslü-
mari,.yarı-hrıstiyan olamaz, 'ii- J'- • r . . 
; ̂ Nihayet ekonomik bölges'ellikgelişmektedir.Bölgesel 

ekonomik ;bütünleşmelerin uygarlık bilincini ğüçlön-
dirmesi.olasıdır.Örneğin Avrupa .Topluluğu, Avrupa kül-
türü.,ye>Batı^hrıstiyanlığı temellerine dayanır.; ..,, > 

;,Huntington'a göre bazı ülkeler oldukça homojen,,tür-
deş, bir .kültürel yapıya,sahiptirler; ama hangi."uygarlı-
ğa ait oldukları noktasında bölünmüşlerdi,^. Liderleri ül-
kelerini Batı, úygai-hgiñin .üyesi, haline getirme ^çaba-
sındadır; â.ma tarih, kültür vé gelenekleri Bâtılı değil-
dır.Örıâ göi-e'üyğarlıklar ârasında^Bölünmüş ulkeİerin ta-
rihi açıdan tipik örneği Türkiye'dir.Türkiye seçkinleri ül-
keyi Bâtılı" bir toplum olarâk tanımlarken, Ba'tihın seç-
kinleri'Türkiye'yi Batılı bir Ülke' olarak-kabul 'etine-
méktédir. Türkiye Avrupa Topluluğu-üyesi-Oİamayâ-
caktir. Bunun'gerçek néde'ñini icurrlhurbaşkam Özal şu 
sözlerle ifa'de etmişti'r':"Biz fnüsiünıânız', onlar dá h'rıs-
tiyân vé bunu hiçbir zaman böyle söylemiyörlan"Hun-
tington Türkiye için şunu soruyor:Mekke.'yi reddedip 
Brüksel; tarafmdan reddedilen:Türkiye gözlerini nere-
ye: çev:irecek?Cevap Taşkent olabilir.Nitekim Türkiye 
Batının dateşvikiylâ. kendine bu.yeni kiimliği yermek 
için yoğun çaba harGiyj?r.(SaöoA, 16.10.1993) •;,' -•( 
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İSLAM BOMBASI 
1 T 

• * 

Leonard SPECTOR 

Nükleer silahların İslam 
' D ü n y a s ı n d a yayı lması , bu 
yüzyılın kalan kısmında Ba-, 
tı'nın başlıca stratejik prob-» 
lemi olacaktır. Şu anda yal-
nızca bir islami ülkenin nük-
leer (güç veya silah) birikimi 
vardır: Pakistan. İran ise bu 
topluluğa katılmak üzeredir; 

' belki sonra Irak da katıla-
caktır. Ve kendi silahlarını ya-
pacak kadar birikimi dahi ol-
mamasına rağmen, dağılan 
Sovyetlllerin silahlarından al-, 

. ma isteği ve parası plan diğer 
İslami ülkeler de vardır.İşte 
endişe duyulan budur. 

' ' ' . ' • ; •I-,,. 
Batı gözlemcileri /'İslam 

. b o m b a s ı " fikrini ilk defa 
, 1980'lerde Pakistan'ın orta-
ya çıkan nükleer gücünü Or-
tadoğu'daki komşu İslami ül-
kelerle paylaşması fikri üze-
rine ortaya atmışlardır. Bu-
gün bü endişe daha az gibidir. 
Bunun yerine daha ümit kı-

' rıcı ve moral bozucu, bii gö- • 
rüş daha vaîrdır ki, bu İran . 

've"Irak'ın kendi nükleer si-
. lahlarıhı elde edip bu nükleer j 

topluluğun üyeleri, olarak Pa- " 
kistan'a,katılmalarıdır. (Libya 

. şu safhada bu yarışta geri 
kalnıış görünmektedir.) 

.. Pakistan ilk nükleer ciha-
- zı için gerekli olan malzeme-

leri 1980'lerin başında elde 
etmiştir. 1990'ların başında, 
Hindistan ile Keşmir konu-
sunda anlaşmazlık bulunan 

, sinir bölgesi ile alakalı olarak 
meydana gelensavaş ihtimali 
üzerine, Pakistan'ın sınır böl-

gesi, ile alakalı olarak meyda-
na gelen savaş ihtimali üzeri-
ne, Pakistan'ın liderleri muh- -
temel bir kullanım için nük-
leer s i lah yapımındaki son 
adımın atılmasını emrettiler. 
Her ne kadar, Hindistan'ın 
nükleer silahlarım eksiksiz , 
hazırlamasından önce olmasa 
da, kriz kısa zamanda çözül-
dü. < 

Nükleer alanda ilerleme-
sinden "dolayı başkan George • 
Bush, 1985 Birleşik devletler 
(US) kanununa göre Pakis-
tan'ın "nükleer patlayıcı ci-
haza saİıip olmadığını" onay-

;lanıamıştır. Bu da Amerika' 
nın İslamabad'a ekonomik ve 
askeri yardımının kesilmesine 
ve Pakistan'ın bilfül nükleer 
güç oluşunun teyid edilmesi;' . 
ne sebep olmuştur. Bugün 
Pakistan 5 ila 10 arasında 

" nükleer silaha sahiptir. 

Pakistan bilgi bikimini pay-
laşacak mı? 1991 Körfez sa-
vaşı öncesinde Pakistan İran. 
ve Irak'a hassas nükleer.tek-
nblöjinin transferinde oldu-
ğu gibi Pakistan ;aktarımda . 
bulunmuştur. 1991 ortala-
rında Pakistan Genel Kurmay 
Başkanı Mirza Aslam Beg, 
İran ve Pakistan'ın nükleer 
silah teknolojisinin paylaşı-
mı konulu bir stratejik an-
laşma yapması veya pakt kur-
ması teklifinde bulunmuştu. 
İyi ki Pakistan Başbakanı Na-' 
wraz Şerif, Mr.Beg'in kişisel ' 
teşebbüsüne engel oldu. 

Pakistan hükümeti nükleer 
teknolojiyi başkaları ile pay-
laşmayacağına dair Clihton 
yönetimine güvence verdi. Bu-
nun yanında Çin -ki Pakis-
tan'a bugün bile yardim kap-
samı altında silah sağlaması 
ile Pakistan'ın uzun vadede 
hamişi görünmektedir-aynı 
zamanda gelecekte üç kutup-, 
lu bir nükleer kutup için ze-
min o l u ş t u r m a k amacıy la 
Tahran'a nükleer, teknoloji 
sağlamaktadır.' » 

' Amerikan Merkezi Haber, 
Alma Teşkilatı (CIA) yönetici-
si J a m e s 'Woolsley, İran'ın 
nükleer silah geliştirmek için 
ciddi ve kararlı planlara sahip 
olduğunu, ama "B'den 10 yıla 

• kadar ki hedeflerine varma-
sının zor olduğunu'! söyledi. 

israilli yetkililer de bü t ah- •• 
mine katılıyorlar. (Eğer İran 
dışarıdan kayda değer bir yar-
dım alarak bomba yapmayı 
başaramazsa.jİsrail've Ame-
rikallı yandaşları Çin'i bu bağ-
lamda yakından takip eder-
ken, İran'ın sabık Sovyetler 

' Birliği'nden değerli nükleer : 
bilgileri, almasından daha faz-
la endişe duymaktadırlar. Ki 
bu İran'ın beş yıllık nükleer 
silah gelişimine eşdeğer bir 
kıymettedir. Clinton Hükü-
meti İran'ın nükleer gayret-
lerini tahdit etmek için bu ül-
keye, nükleer maddelere dö-
nüşebilecek endüstriyel mal-
lar da dahil olmak üzere tam 
bir ambargo kojntnuştür. 'Was-



'(::•< .' I''- ' .f' 
£ • • . - :: ' • i. .A . 
ya 1994 yılında iran'a nükle-
er malzeme satmak üzere an-
laşma imzalamışlardır. Bu 
s a t ı ş u l u s l a r a r a s ı gözlem 
altında olacaktır. Buna karşın 
Japonya ve Almanya:'da yük-
sek teknoloji ve çift>fonksl-
yon lu ürün ler in s a t ı ş ı n ı n 
donrdürurrnası İçin anlaşma-
ya varmışlardır. 

DAHA SERT BİR POLİS 

Bu tür kontrollerin.belirsiz 
etkinliği, nükleer artışı en-
gellemek konusunda Ameri-
ka'nın ikinci kozu olan Ulus-
lararası Atom Enerjisi Kuru-
munu (I.A.A.EOİıepsinden da-
ha öneml i kı lmaktadır . 
I.A.A.E. u z u n zamandır 
BM'nIn Viyana merkezli Pa-
sif bir kolu o lage lmişt ir . 
1994'de" yalnızca İslam dün-
yasına'degll ,- tüm dünyada 
güçlü olacaklşekilde hareke-
te geçirilecektir. Körfez şa-: 
vaşandan önce Irak'ın gizli 
nükleer programını ortaya 
çıkarmadaki başansızlıgmdan 
sonra. Kurum gizli, nükleer 
pro'grarrilarla mücadelede da-
ha kararlı ve yeni l ikç i ol-
muştur. , ' " • ' ' . 

İran gibi nükleer 
s l lahsız lâhma anlaşmasına 
katılarak bütün nükleer akti-
vitelerlni, k u r u m u n teft iş i 
altına koymayı kabul e'den ül^ 
kelerin,' deklare edi lmemiş 
bütün nükleer çalışnıalannı 
ortaya çıkarmak için (idare) _ 
daha sıkı bir denetim,beklen-
rnektedlr. Egei: kurum 
araştıfrnalarnı bu ölçüde de; 
vam ettirirse İranlın savun-
mada kalmasını, r^ükleer"si-
lah konusundaki ama'çlarin 
çokça ertelemesihi Ve bâtta 
iptal etmesini sağlayabilir ve 
bu dâ Amerikanın müttefik-
leriyle beraber askeri müda-
halesinden daha umut verici 
bir tercihtir. , . , , 

The Economist'ten çeviren: 
•. Muh'ammedYdvuz 

HER OLUMDE 
ÖLÜM ŞIRASI BİZE 

A^e/^Anm kat^d&şim ¿/hsân'ın anısına 

•j i 

Lokman YILDIRIM 

B i r caiA d ü ş t ü t o p t ^ a ğ a U o ş a t ^ a k 
boyv .e^ 'd i s ı c a k l ı ğ ı n d a t o p r a ğ ı n ' 

• ' y ı k ı l m a z s e v d a l a ı . * ! k a v g a n ı n 
c e n n e t y a m a ç l a i ' m d a a d ı m l a r ı . • 

t o m u c c u k l a n d ı , s ı c a k l ı ğ ı n d a t d p p a ğ ı n 
b o y v e ı * d i y ü k s e l e K ' e k b a ş l a c ı 

Keı-' ö l ü m d e ö l ü m s n ^ a s ı . b i z e , 
g ö z ü m ü z ü n k a c a s ı a k ı a v a s ı k a d a K ' 

n e y a k ı n ö l ü m ' b i z e V-.'i" 
Ket* ö l ü m d e , , .. j ' , 

• • b ü y ü l * yü^*ekIe '^•i 'mizde a e ı l a V 
•''bMi*gw i jMt 'gu d e l e r t e n i m i z i • 

z a p d e d i j m e z bil.» K a n ç e ı . ' ö l ü m b a n a 
d ü ş ü ş ü n d e Keı* c â n t o p V ^ a ğ a 

' - v e s a ğ ı l i K ' s a . g . ö z l e c i m , 
. . d a l g a d a l g a k a b a n ı * den iz le ı*" ' -

s e s s i z a m a Kı^•çı'n d e > , i n ' a k â ı ^ 
yeı*al+ı neKit*leı*i;gibi g ö z l e r i m 

. a K bit* a ç ı l a b i l s e g ö z l e ı * i m i n b e n d l e K ' i 

• ' + u | - a n l a r k o p a V y ü k s e l i r d a l g a l a ^ ; ; / 
s e l a l ı ^ ' o zamay\'li>ıXi^C\n e v r e n i • 

INNA L I L L A H I V E INNA ILEYHI R A C I U N 

« Vakfımızın Adana Şubesi üyelerinden' İhsan inceler " 
kardeşimiz, 'geçirdiği bir beyin'.kanarnası soiıucu vefat 
etmiştir. Ailesine Ve yakınlarına başsağlığı diler, İhsan 

' " kardeşimize dualar bekleriz. ' • 

,. . . "Biz Allah içiniz ve ona dönücüleriz." . • .; 
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Münir Gavrankapetanoviç 

imtihan 
Alevinde 

CEN'Ç .MLSLCMAMV- ANJLAKİ 

Ci VÂİM \Bi 

İMTİHAN ALEVİNDE 

Münir Gavrankapetanoviç ' 

Bu kitap,1940'lı yı l lann 
Saraybosna'sında, bir "Genç 
Müslüman"ın; Münir Gav-
rankapetanoviç'in başından 
geçen çile, ıstırap ve işkence 
dolu serüvenin dramatik bir 
anlatımıdır. Yazar,' kendi ya-
şam öyküs.ü ile, birlikte, bir .-
avuç müslümanm olağanüs-
tü ve imrenilesi çabalarıyla 
kurulan"Genç Müslümanlar 
Hareketi"nin zorlu mücade-. 
leşini de rom anlaştırıyor. Bu 
İslami hareketin hasıl bir or-" 
tamda filizlenip geliştiğini, 

' totaliter ve baskıcı Yugoslav 
yönetimine rağmen üye sa-
yıları binleri bülan' bir ör-
gütlenmeyi nasıl gerçekleş-
tirdiklerini,ve sonra da iş-
kence ve baskı lar la nası l 
süsturulduğünu,-. kendibaT 
şı'ndan geçenleri eksen ala-
rak sunmaya çalışıyor. .. 

"İmtihan Alevinde", sürük-
leyici bir' rornân' üslubuyla 
kalemez alınmış "arii" türü 
bir eser. 1940'larm Yugos-" 
lavya 's ı ve Saraybosna 's ı 
hakkında belgesel anekdot; 
1ar içermesi de kitabın de-

' i ' 4 ; ^ ' ' 

^ V' 
ğerini artırıyor. 

Bugün, imtihanın bir baş-
ka alevli çemberinden geçen 
Bosna müslümanlarını daha 
yakından tan ımak , yakın 
geçmişleri hakkında belge-
sel malumatlar edinmek is-
teyenlerin mutlaka okuma-
ları gerekli bir kitap, "İmti-
han Alevinde". Öyle sanıyo-
ruz ki, bu eser, Aliya İzzet-
begoviç ' • l ider l iğ indeki 
SDA'mn 1990'lardaki başa-
r ıs ın ın temel le r in i ta 
1940'larda aramamız gerek-
tiğini bize hatırlatmakla kal-
mayacak, onların mücadele-
sinden çıkarabileceğimiz pek 
çok ders olduğunu da öğre-
tecektir. 

. i PINAR YAYINLARI 
İst. 1993 
(284 s.) 

İSLAMİ RADİKALİZMİN 
. ÖTESİ 

; İman ve A.melin Sosyolojisi 

Asaf Hüseyin 

. Müslümanların içinde bu-
lundukları olumsuz durum-
dan 'ku r tü lup yeryüzünde 

• "insanlık için hayırlı bir üm-
, met" olma vasıflarınaa ka-

vuşabilmeleri için öncelikle 
kendi hayatları üzerindeki 
kontrolü ele geçirmeleri ge-
rekmektedir. Asaf Hüseyin 
"Acaba kaçımız inandığımız 
gibi yaşamaktayız? Yaşaya-
mıyorsak acaba bunun ne-

' deni n e ? Gerçekten acaba in-
sanların inandığı bir şey yok 
da'hayatı öylesine kabullen-
miş durumdalar .rriı, yahut 
önlerine gelen herhangi bir 
şeye mi ipıan ediyorlar? İşte 
isİamda.İKur'an'ın da ana 
mevzuu (endişesi) budur, bu 
endişe iledir ki müslüman-

- - • • ' ' * 3 I ; f. L - ,, • > 

İSLAMİ.^ 
RADİKALİZMİN 

ÖTESİ 

1ar kendi kendilerine ."aca-
ba hangi inenzile gidiyorsu-
nuz" (81/Tekvir,26) diyerek 
hayatın ve varoluşun kendi-
leri için ifade ettiği anlamı 
kavrainaya çalışırlar." Bu 
değişim için verilecek mücâ-
delede bilinçli blârâk Allah 
yolunda {mücadeleyi seçen 
m ü s l ü m a n l a n n , öncelikli 
olarak Kur 'an ' la yüzyüze 
gelmelerini vurgulam'altta-
dır.. . 

islam Sosyolojjisini, üm-
metin anlaşılması çabası ola-, 
rak tanımlayan yazar, bu 
eserinde İslam toplumunda-
ki söz konusu değişimi ha-i 
sil "edecek çözümlere işaret 
etrneye çalışmaktadır. İslâm 
töplümuhun. dinamiklerini 
Meylet'modelleri, lider(lik) 
tipleri,aile,medrese vb. ku-
rumlar çerçevesinde ve ^'ri-
hi gelişim süreci içinde ele 
alıyor. Özellikle ümmetfikri 
üzerindeki vurguların kuv-
vetlendirilmesi gerektiğine 
inanan yazar; müslümanla-
rin ümmet fikrine (ve yaşa-
yışına) nasıl sevkedilebile-
cekleri sorusunun cevabını 
vermeye çalışıyor. ' ' ' 

YÖNELİŞ YAYINLARI 
İst.1993 
. (272 s.) 



DlNlN • 
SOSYAL GERÇEKLİĞİ. 

DININ SOSYAL 
GERÇEKLIĞI 

^ • i . - . . . • 
Peter L.Berger'tj .i 

•• Çağdaş sosyologlar dan" Pe-
ter L'.Berger-,TheŞacred Ca-
nopy (Kutsa l Gök Kubbe) 
olarak taıiınan eserinin "Di-
nin Sosyal G;erçekliği"adlı 
çevirisiyle Türk, öku.-'^.., 
yucusunun i lg i ra lan- . ^ 
larından birinde daha 
önemli'bir/boşluğu dol-' i . 
durmaktadır. Yazarın • ^ 

mâk is temişt i r . ' • . 
Bü çalışmada, toplumskr 

dünya dahil insanın dünya 
kurma ve kurduğu o dünya-
yı koruma çabasında genel 
olarak dinin yeri, İlahi Ada^ 
let j Yabancılaşma,Modern-
leşme ve Dünyevileşme gibi 
konuların usta bir kalem ta-
raf ından nasıl incelendiğini 
göreceksiniz. Modern bilim 
ve dine bağlılık' karşıs ında 
geçici bir "metodolojik ate-
izm" önerisinde bulunmak-
la Berger, bilimsel düşünce-' 
de farklı bir yaklaşım tarzı 
geliştirmiştir. . . , - ! 

İNSAN YAYINLARI 
İst. 1993 

• ^ (312 s.) 
• • Vf .M' 

3. DÜNYA VE EKOLOJI 

• Paul Harrişon ' 

'Aşağı yukarı yüzyıldan bu 
ta rafa bilhassa 1,950'lerden 
i t ibaren tüm yeryüzü Batı 
kültür, ve medeniyetinin is-
t i lasına uğramış durumda-

V YENİ YAYINLAR , ' • •.: • .i.,̂  ,1- i.- ; -y 

Sosyoloji Notlan,ye Konferanslar 
Cemil Meriç / İletişim y: 

Paul Harrison 

3. Dün 
tveEk)Îoji 

i '' lam. ' 

. . : 'V ...... ...M^.srıeî 

- - » ' * i i ' ' * '' ' 

d ı r .Dünyada yaşâyan" b ü t ü n 
toplumlar bu is t i ladan bir 'bi-
bir biçimde etkilenrnişlerdir. 
Genellikle medyaya bu etkileşi-

min cilalı yüzü aksetmiştir. Ku-
rulan fabrikalar, açılan yollar, 
dev gibi büyüyen şehirler. Dışr 
tan bakildığinda büyüleyici gibi 
gözüken bu 'manzaranın 'b i r de 
içyüzüyar ki, hiçde dıştan görü-
nüşle uygunluk arz etmiyor." Bû 

eser, bahsi geçen Batı dı-
' • ş ı dünyanin içyüzünü an-

latmaktadır. 
• Fabr ikalar ın ,yol lar ın , 
şehirlerin,nasıl bir diizen 

bü-çklışniayı tamam--v- Osmanh Suriyesmde Islahat Hareketleri ... oluşturdufuhu,bu düze-
lâyıcı "mahiyette oliri'ak'' 
üzere kaleme aldığı A'' ' , 
Rumour Of. -
An ge 1 s (M e l e k l e r i n 
Söylentisi) k i tabın ın . 
mütercim t a ra f ından -
tanıtıldığı sunuşla bir- • > • • 
l ik te k i t ap daha bir 
bütünlük kazanmıştır. - ^̂ " ' 
Fenomenoloj inin ye -* / ' 
değinde bir sosyoloji ' 
teorisini dine.ûygula-, " '. 
yan yazar, söz konusu, 
bakış açıs ının eksik 
bı rakt ığı noktayı gi-
dermek -amacıyla ikin- " 
ci kitabında Anceleo-'' ' 
lojik'bir bakış açışım -
uygu l amaya ." koya-
rak, "olağan" biliıriler-
den" sosyolojiye aşkin 
bir boyut k a z a n d ı r : 

D: D.ComminsYöneZiş Y. 
I Kur'an'ı Anlamada Yönteth -
Mı^ânİmed Gazali:/ Sor Y. ' 
• ' ' .'.Teşkilât-ı Mahsura V •, T '' 

Dr" PhilİF» Stbddart 7 Arba Y ' ' ,, 
. > Avrupa Merkezcilik^ _ , .. "; , 

Şamir İUmr/ Ayrıntı 
. Turabi Devrimi/ -

Abdulvahab el-E£endi / İlke Y,-'. -f 
; Dinin Hikmeti ' • 

Vâhidüddin Han / Şa/afc Y: ^ ; 
' Büyük Kargaşa ' ' - ' 

; İmnıanuelWa.Uerstein /'AlanY.'''"' 
islam'ın Serüveni (3 cilt),. ' ' 
M.G.S.^Hooİgson / iz Y. • . .; 

•Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları , 
.. İşaretY. • ... -t • 
Din ve Psikoloji • ,i r -

Cari Gustav Jtmg / însan Y-
Dinin Sosyal Gerçekliği ' • - --

• • 'Peter Berger / İnsan Y: ' ' 
" İslatni'Radikalizmin Ötesi " •' ' f 

nın m u h a t a b ı , olan 
^ insanlar ın haya t la rmı , 
J,.. ' , mülkiyet ."'anlayışından 
. ; aile so rununa , t i c a r e t 

. an lay ı ş ından , ' sağl ık 
' • s o r u n u n a ' k a d a r ^ n â s ı l 

e tki lediği bü k i t ab ın 
konusunu teşkil etmek-

' tedir. ' V" 
•• • ,'Bu.,.bir,üçüncü dünya 

. ü l k e s i n i n ; - k l a s i k 
hikayesidir. Bü hikayejd 
çok daha , ay r ın t ı l ı 
bilmek ist iyorsanız ' bu 
eser size: umduğunuz-
dan çok daha" f a z l a 
yardımcı'olacaktır. - ' • 

PINAR YAYINLARI 
; " ' " İ s t : İ993 

; " , " ( 2 4 4 s . ) 

Hâz : ÎİImnĞÜNbOĞDÜ 
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Türkiye 'den ... Dünya'dan ... 

30.9.93 RADYASYONLÛ ÇAY 
NEREYE? , • : • ' ' ' 
Çaykur'un depolarında bekleti-

len 4.900-ton radyasyonlu çay 
Ağaçlı Çiftalan mevkiine, su 
kaynaklarına yakın ormanlık 
araziye gömülüyor. 

HİNDİSTAN'DA DEPREM:16 
BİN ÖLÜ 
6.4 şiddetindeki deprerride bin-
lerce kişi de yaralandı. ' 

ABHAZLAR ABHAZYA'YI AL- . 
DI.' « - i... . 
Gürcistan'a karşı savaşan Abhaz. ı-
güçleri, Oçamçıra kentinden son-
râ  Gali kentini de alarak , Ab- . 
hazyn özerk bölgesinin tüm stra-
tejik yerlerini ele geçirdüer. 

1.10.93 ORDU'NUN SU EMRİ 
1. Ordu Komutanlığı İstan-
bul'daki barajlardan, özellikle 
Elmalı barajından şehre yerilen 
su konusunda, askeri birlik ve 
lojmanları uyarırken, sivil ma-
kamlar kıllarını bile kıpırdat-
madı.-' ' 

2.10.93 ALİYEV'DEN ANKA-
RA'YA SUÇLAMA 
Azerbaycan Meclis Başkanı-, El-
çibey dönemindeki başarısızlık-
tan Türkiye'yi sorumlu tutarak, 
30 Eylül'de kendisine suikast 
girişiminde bulunanların ara-
sında bir Türk vatandaşının da 
olduğunu bildirdi. 

. j .•• . . : l :. 
3.10.93 MOSKOVA'DA İSYAN 

FEDA OLSUN.DEMOKRASİYE BİNLERCE ÇOCUK 

Ekim ayı ortalarında Haitililerin, Amerikan askerlerini taşıyan 
geınilerin limana yanaşmasını engellemelerinin ardından*BM'in 
bu ülkeye uyguladığı ambargo daha da sıkılaştınldı.Ambârgönun 
daha sıkı uygulanabilmesi için BM Güvenlik Konseyi'nde abluka ka-
rarı alındı ye bunun içiri savaş gemileri bölgeye gönderildi.Bütün 
bu telaş v'e gayretiiı amacı bu ülkeye ABD'nin;hoşuna gidecek bir de-
mokrasiyi getirrnekti.Demokrasiyi getirmek için de 1991'ej^lülün-
de askeri bir darbeyle General Raul Sedra's'ın iktidardan uzaklaş-
tırdığı Jean Bertrand Aristide'i geri getirmek gerökiyordu.ABD'nin 
çıkarlarını koruyacağından emin olunduğuna göre Aristide'in CIA 
raporlarına veya başka bazı çevrelere göre "psikopat bir katil" 
¡"tehlikeli bir ruh hastası", muhaliflerinin vücutlarına yanan ara-
ba lastiği geçirilerek öldürülmelerini emreden demokrat bir şahsi-»-
yet olınası sadece ufak bir ayrıntıydı. , • i 

Askeri yönetimin demokrasiye dönüş şözü vermesi üzerine bir ara 
askıya alınan yaptırımlar 18 Ekim 1993'te tekrar yürürlüğe gir-
di ve generallerden ziyade yoksul halkı^ hassaten çocukları etkile- , 
meye başladı. Kasım ayında Harvard Üniversitesi Nüfus ve Kalkın-
ma Araştırmaları Merkezi'nin yayınladığı bir araştırmaya göre , 
BM'in 1991'den bu yana bu ülkeye yönelik kısıtlanma ve ambargosu-
nun etkisiyle her ay 5 ve daha küçük yaşlarda 1000 (bin) Haitili ço-
cuk ölüyor.Kaldı ki bu.araştırma hem son aylardaki daha yoğun bir 
denetim ye ablukayla gerçekleşmeye başlayan ambargonun sonuç-
larını kapsamıyor, hem de bazı çevrelerce meseleyi, olduğundan 
basit göstermeye çalışmakla suçlanıyor.Çünkü UNICEF'in yaptığı 
bir başka araştırmaya göre ambargoyla birlikte 5 yaşın altındaki 
çocuk ölümleri %38'den %58'e,yani çok daha yüksek oranlara ulaş- -
mış. ^ - • • 

Komünistler askerlere saldır-
dı... TV binası işgal' edildi.Ya-
yın kesildi." ' . 

4.10.93 KANLI ZAFERİ ; 
Direnen garlementoya yıldırım 

baskın.Çok sayıda ölü var. Has-
bulatov ve Rutskoy teslim oldu. 

5.10.93 AZERBEYCAN: 
Aliyev cumhurbaşkanı seçil-
di. ; ' • - . - -
ORDUYA CUMA NAMAZI 
TEKLİFİ 
ANAP'lı Dumankaya, cuma 

günleri öğle tatilinin iki saate 
çıkarılmasını ye TSK personel 
yasasında , bu konuyla ilgili de-
ğişiklik önerisi sundû.. 

7,10.93 GÜNEYDOĞÜDA 22 
YABANCI TV KÜRTÇE YA-
YIN YAPIYOR, 

. . . ' ' * ' ' • ' * . ' 

ALİYA İZZETBEGOVÎÇ , 
Cenevre barış planının, müslü-
manlann lehine değişmedikçe, 
savaşın devamı pahasına, bu 
planı kabul etmeyeceklerini söy-
ledi. • • - . . ' 

8.10.93 ACI İTİRAF ' 
Devlet, öğretmeni PKK'ya karşı 
koruyamıyor.Tunceli'de 4 öğret-
men daha öldürüldü. , . -

9.10.93 SOMALİ'DE BARIŞ 
HAVASI , 
Amerikan birliklerinin ciddi ka-

yıplar vermesi üzerine ateşkes 
girişimine hazırlanan Clinton 
yönetimine General Aidid'den 
olumlu yanıt geldi. 

11.10.93 İŞTE İLKSANLI 
MİLLETVEKİLLERİ , 
İlksan'dan araba alan millet-

vekilleri ve bürokratlara, İlk-
san Kayyım, Heyeti'nce borçla-
rını ödemeleri için tebliğat gön-
derildi.' 



A B D P A R L A M E N T O S U N D A 
. Yayınlanan Bir raporda,' Bos4." 
na'daki olayların Kösova ve Ma-
kedonya'ya sıçraması halinde, 
bunun Tiirkiye'deki 'Çekiç Güç 
operasyonunu tehlikeye'sokabi-
lecegi belirtildi.' • ' • ' 

12.10.93 ABD HAITI'YE GÎ  
REMEDÍ 
Haiti'ye gönderilen ABD birli-

ğini taşıyan geminin limana ya-
naşmasına halk izin vermedi. 
.. I ' ' , ' " j » ' / 
14.10.93 Ç İ L L E R : K I B R I S ' I 
F İ L İ S T İ N G İ B İ Ç Ö Z E R İ Z 

15.10.93 K İ B A R Z İ R V E ' 
ABD'de Çillere nezâket. Tür- ' 

kiiye'nin isteklerine red. -, ^ 

G Ü R E Ş S E R T Ç I K T I 
Genelkurmáy Başkanı Güreş, 

Batı'yı, NATO'yUj BM'yi sert bir 
dille eleştirerek Batılı kurum-
ların"Hristiyan klübü .izleni; 
m'i"verdiğini söyledi. 

B O Ş N A K L A R A Ç L I Ğ A T E R -
K E D İ L I Y O R ^ R - ; ^ . . ; . 
Bosna-Herşek'in kuzeyindeki; 

kent ve köylere yardım ulaştı-
rilamamasi nede-. ' . 
niyle yüzbinlerce 

vaşı" olarak nitelediği Soma-
'li'deki açlığı önemsemek yerine 
Bosna-Hersek'teki "Zenginler 
savaşı"nın üzerinde durmakla 
suçladı! " ' ' 

' 19.10.93 B A T I D A A L M A N Ş O -
^•KU - . ... î 

, Almanya'nın İran"'la gizli iliş-
kileri, ABD ye İngiltere'yi ka-
rıştırdı.^ 

T A H R A N D A N A N K A R A ' Y A 
" S Ö Z ' . . ; . 

İran PKK faaliyetlerine izin ver-
meyecek, sınırda Devrim Mu-
hafızlarını görevlendirecek. 

21.10.93 M O Ğ U L T A Y D A R E S -
M E N S A N I K - , ^ • . 
İski Skandali Savcısı Selim Ulaş 

, ç'âlişma bakanı Mehmet Moğul-
tay'ın dokunulmazlığının kaldı-

' rılmasıni istedi. • ' 

23.10.93 K E Ş M İ R I D E M Ü S -
L Ü M I ^ K A T L İ A M I _ , ^ 
Hint askerlerinin caini kuşat-

masını'protesto etmek İsteyen 
. müslüman göstericilerin üstü-

ne, Hint askerleri fateş açtı.51 
, müslünian şehit oldu. , T _ 

25.10,93 K A T L İ A M 
Erzurum ve Van'da köy basan 
PKK 52 Vatandaşı öldürdü , 62 
kişiyide yaraladı. • ' 

26.10.93 S O M A L İ ' D E K A N L I 
G Ü N " 
Mogadişu'da düşman kabilele-

re bağlı militanlar arasında gi-
derek yayılan çatışmalarda" 17 
kişi öldü. 

. •.' t • ••. ' . - . • -
K A T L İ A M S I R A S I H I R V A T -
L A R D A ' 
Stupni Do köyünde 80'den fazla 
sivil müslümanm Hırvat asker-
ler tarafından öldürüldüğü or-
taya çıktı. 

• • • - . . " 

S I R P L A R I N G Ö Z Ü D O Y M U -
Y O R 
Şimdi de Sancak"'taki Sırplar! 
silahlandırıyorlar. * . • 

29,10.93 B A R I Ş Ç A Ğ R I S I ' 
İsrail Cumhurbaşkani Ezel We-

isman barışa hazır olduklarını 
belirterek Suriye Devlet Başka-
nı Hafız Esad 'ı İsrail'e davet 
etti. • i i; " • • . 

31.10.93 H Ü K Ü M E T E T E -
R Ö R İ K A Z I 
Erzurum'da toplanan 

Boşnak açlık tehli-MÜBAREK'TEN % 96'LtKSEÇİM HİLE^^ i-'. ̂  onbinlerce vatandaş, 
kesiyle karşı k a r ş ı - ; j : ^ . V i ; - . - «: • V : • • - hükümeti PKK konu-
ya- - i, , - Mısır cumhurbaşkanı Hüsriü^Mübarek'in bu koltuğa sunda''dah'a etkin ted-
• • : ; üçüncü defa gelebilmesiiçİn 6 Ekim 1993 günii yapılahbi'̂ 1®'̂  almaya çağırdı. 

.Diyarbakır'da ^ Yeni Zelanda , BM as-
rev yapan 

açıklanmışti.iVlüteakıp günlerde, boylekerlerinin Boşnak ve 
çileri tehdit ederek, l̂ İi" sonucun âlmdığı bir üjkede mevcut huzursuzluk ve Hırvat kadınlara tecâ-
üç'giin içiride büro-karişıkliklarih yaşariraasinih bir çelişki olduğu-yo^vüz iddiaları üzerine 
larini kapatmaları-lunda'ybrumlar yapılinıştl.Bu referandumda Müba-soruşturma başlattı! 
nı istedi.Aksi halderek halkın seçme veya reddetme duriımünda bulunduğu 
şiddet uygülayaca-tek adaydı.Kendi emrindeki dalkavuk basına %99.9'luk3-lİ-93 K E Ş M İ R . • . 
ğınrşöyledi. .̂ çoğunlukla seçilmek istemediğini,"çünkü m ü k e m - h a z r e t b a l Camii'ndeki 
\ • -jiheUiğin, ancak -Allalı'ş mahsus oİduğ-unu". söylemıİ'-'̂ ".?®*™® halen-sürüyor 
g^y^'şj .'g^Şj^j_ti.(Ne>kadar,da mütevazi bir firavun!)Referândum es-' . . 
YOR ' nasmda "evet'' oyları olarak açıklanan %96'hk prana4 93 < 
IMF ve Dünya Ban-226.020 tane'geçersiz'oy da dahil edilir.Çünkü bu oy- Bosna ordusu strate-

kası Çiller'i sıkış'-lar görevli meniurlar tarafindan mütevazi firavunun le-jik öneme sahip Varej'i 
t irdi ."Başbakanhine kaydedilir.Fakât Mübarek'in seçim hilesi bu ka-kurtardı. -
''vergiler için mec-darla dâ kalmanıaktadır.Çünkü onun seçileceği besbelli 
liste gece gündüziken, kaç tane "Mısırlının seçmen belgesine,yani oy^,11,93 L . D İ N Ş U R A -
sava.şacağız"dedi, ]iuiianabilm^ hakkına sahip olduğu belli değildir! Çün-S^ SONA ERDİ 
18'. 10.93 G A L İ Yİ^'^^^^ Sosyal Apşt ırmalar Merl^zinin YAPTıĞı J G ^ J U B A R A T Ç I B İ N -
NE S A Ç M A L A D I ^̂ ^ araştırmaya gore tahminen butun Mısırlıların SA-G^GJ Ö L D Ü R U L D Ü . 

B M G e n e l S e k r e t e - d e c e % 2 7 ' ş i ye kadınların %6'şı seçmen belgesine sa- jandarma İstihbarat 
ri. Güvenlik Konse-hıptır. • • ' - , !- J - Teşküatı Grup Komu-
yi'ni "Yoksullar sa- - - . : tanlığı'ndan Emekli 



Binbaşı Ahníet;Cem Er şey er; 
Ankara Elmadağ'da boş bir aráv 
zide elleri arkasından bağlanıp 
kurşun sıkılarak öldüriildü.= .! 

7.11,93 HIRVA-r ORDUSU ÇÖ-
ZÜLÜYOR ¿5 
Saraybosna radyosunun bildir-
diğine göre çok sayıda asker 
Bosna-Herssek saflarına geçti. 

8.11.93 GÜNEYDOĞÜ'DA 600 
KÖY'BOMBOŞ .5 • 
Terör ve güvenlik kuvvetleri-

nin telkinleri sebebiyle kırsal 
kesimlerden şehirlere doğru iç 
göç bütün hızlıyla sürüyor. , . . 

9.11.93 OLAĞANÜSTÜ HAL 
OLAĞANLAŞTI. r , ' 
Olağanüstü hal 19 Kasım4993 

tarihinden geçerli olmak üzere 4 
ay daha uzatıldı. . ' [-la-

TARİHİ MOSTAR KÖPRÜSÜ 
ARTIKîYOK. : . 
. Mostar Köprüsü Hırvat bom,-
bardııiıanı sonucu yıkıldı. 

11.11.93 "KARDEŞ ÜLKE' ,f ' 
Turizm bakanı Abdulkadir Ateş 

İsrail'i'"kardeş"ülke"ilan etti; • 

12.11.93 KEŞMİR KANIYOR 
Son 24 saat içimde 20,kişi öldüV.. . 

. ..... . • 
16.11.93 TBMM ; . . . . , • 

163. maddeyi.yenidén getiren 
"laiklik" ibaresi terörle müca-' ' 
dele kanuri tasarisindá'n çıka- ' 
n ldı f . .; " ' « '•• ' 
., . •> •. - , , . , • ' " '' • 

CEZAYİR i i,M : ; , 
37 müslüman idama mahkum f ' 

edildi.': • . ' 

23.11:93 TERÖRİST FAALİ-' . 
YETLERİNİ İTİRAF E-TTİ. , 
İsrail çok sayıda FKÖ'me'nsu-

bunu suikastla öldürmüş. " ' ' 

24.11.93 HIRVATLARIN- YENİ -'' 
VAHŞETİ . • - -
; Müslümanları kalkan..olarak 
kullanıyorlar. ... -..¡ı r ' - iı 

. . i 

25i 11.93.KEŞMİR - r ... 
Bir yıllık bilanç.o:-104â şehit' 

.26.11:93 ALMANYALI'' - ' 
PKK yasaklandı;-;. ' ' •••' 

AFGAN CİHADI (!) BUTUN HIZIYLA:.. 
• y, 

• > • . .-f/ 

SbvyeÎ askerlerinin- '89' şubatında Afganistan'dan ay-; 
r.ılmalarından/bu ya'na bir türlü spna eirdirile'naeyen 
mücahit gruplar arasındaki çatışmalar geçtiğimiz haf-
talarda yine yoğunlaştı;Bu çatışmalarda, isimleri müs-
lümanlafıri biirliğini çağrıştıran, adını İölam'dân alan he-
men bütün gruplar,"Hizb-i Vahdef'ler, ''İttihad-İ, İs-
lam:"lar,' /Hizb-i;İslami''ler veya .'X)emiyet-i Îslami"ler 
birbirlerine kan kusturdu.Kabilde 10 Ekim.'93'te cere-
ykiı eden çatışmalarda 10 kişi öliirken, 900'den fazla 
bombanın kullanıldığı bildirildi.Bundâri,yaklaşık'iki 
hafta sonra 22 kişinin Ölüp 50 kişinin yaralandığı, ka-
sım ayı örtalarında ise 60 kişinin öldüğü GKabil'in.do^ 
ğusunda Sarobi'd^) çatışmalar yaşandı.Pek çok sivilin 
de öldüğü bu'çatışmalar yüzünden Afgâhistah'a yapılan 
uluslararaşı insani yardımlar da aksadr. Hikırıetyar tar 
raftarları ile A. Şah Mesud taraftarları arasındaki sa-
vaş yiizünden Kabil'e kış için yardım .taşıyan; onaltı 
kamyoiılük BM köı^voyü yollarda kaldı.Kâsım ayı son-
larına doğru ateşkes*h'aberleri gelirken hemen ardındâıi 
ateşkesin yalanlandığı.ve çatışmalara devain edildiği bil-
dirildi.' 
' Sovyet işgali boyunca da aralarıda birlik tesis edile^ 
meyen bÜ'gruplar arasındaki iç savaş Sovyetlerin çe-
kilmeye başladıkları günlerde duyulan endişeleri'hâk-
lı çıkarıyordu. Çünkü bütün İslami söylemlerine rağ-
men'Afganistan'daki örgütler kabile/aşiret esasına ve-
ya etnik temele dayanıyordu.Kabileden kaynaklanan 
ihtiraslar;\et'nik' rekabet' ve düşmanlık gibi unsurlar 
üzla'şmayijMrleşmeyi Ve kardeşliği önlüyordu..Me.şeleye 
bü açıdan baktığımizda üzülerek belirtmeliy ki,-mevr 
cut anlaşmazlıklara dair .köklü ye kaİicı bir çözüm kısa 
vadede' pek oîası/göziikmiiyor.Öon zamanlarda Südan İs-
lami hareketinin lideri Hasan. Turabi'nin. bu 'gruplar 
arasmda arabuluculuk'yapmaya çalıştığı yolunda "̂ ser 
.vindirici haberler almaktayız.Temennimiz, Turâbi'nin 
sarfettiği- bu çabaların boşa gitmemesi ve Jslam nazâr 
r-ında Hiçbir gerekçeye dayahdırılamayacak nitelikie 
blari bu^ kavgahın bir an öhee s'on bulmasıdır. . 
' • Afganistan'a ilişkin;kaydedeceğimiz son bir husus da 
devlet başkani'Rabbani'nih 15.-İ7 Kasım günlerinde 
Mısır'a yaptığı'-ziyare,t.lilübârek'in daveti üzerine bu 
ziyareti ğerçekleştiren Rabbani,, burada bü.tün biçim-
leriyle terö.rü:kınadı,Mısır'ın güyenlik ye istikrâjmı 
tehdit eden müslümarılarm.Afgan topraklarını kullan-
malar'ınıjı kabul edilerriezliğini vurguladı.Mısır da'Af-
ganisfân'ın yeniden inşası çalışmalarında yardım vaa-
dinde bulunurken her iki ülke bölgesel "yp ulüslararas 
güvenlik ve b'ariş gibi k'ohulârda işbirliğine gitmeyi ;ka-
rarlaştırdılar. . ^ ,.•.•- . ; 


