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Değerli okuyucularımız,- ' 

. Dergimizin yeni bir sayısıyla daha sizleri se-
lamlıyoruz. 

1995'in hu son sayısında ağırhkh olarak, Tür-
kiye haricinde gelişen ve dünya müslümanla-
rını ilgilendiren konuları ele alıyoruz. Geçtiği-
miz haftalar bu bakımdan İslam dünyasının 
jKk çok köşesinde önemli gelişmelerin yaşandı-
ğı bir dönem oldu. Bu gelişmelerin başında 
kuşkusuz Bosna'da yaşanan barış süreci, Ce-
zayir'de yapılan seçimler ve Çeçenistan'daki 
mücadelenin akibeti geliyor. 

Bosna konusundaki gelişmelere ışık tutması 
ümidiyle sizlere, vakfımızda gerçekleştirilen ve^ 
gazeteci-yazar Cengiz Çandar, Prof Hüseyin 

• Hatemi ve Dayanışma Vakfı Başkanı Cevat 
Özkaya'nm katıldığı "Bosna'da neler oluyor?" 
konulu panel ile Ali İzzetbegotiç'in Cenevre 
sürecine ilişkin değerlendirmesini sunuyoruz. 

Çeçenistan ve Kafkaslar konusunda ise Mehdi 
Nüzhet Çetinbaş'ın kaleme aldığı bir çalışmayı 
ve Abdullah Yıldız'ın daha genel anlamdaki, 
değerlendirmesini okuyabilirsiniz. 

Bjımazan Ersoy'un Cezayir'e, ilişkin geniş in-. 
çekmesinin son yıÜardaki gelişmelerle ilgili 
bölümünü, bu ülke müslümanlarının maruz 

_ kaldığı zulüm, haksızlık ve komplolara ışık tut-
ması ümidiyle yayınlıyoruz. 

Yine bu sayıda Mesut Karaşahan'm dünyadaki 
. bir dizi gelişmeyi ele ajan çalışmasını ve Keş-
mir cihadının önderlerinden Seyyid Ali Geyla-
ni ile yapılan bir söyleşinin çevirisini bulabi- ' 

•lirsiniz. -

Lokman Yıldırım'm İslam'a yönelen gençliği 
konu edindiği denemesini, Burhanettin Çan'ın 
temiz toplumu Ku/anî açıdan inceleyen çalış-
masının devamını ve Sedat^ Namda/ın çeviri-
siyle verdiğimiz Marjorie 'Kelly'nin' 
incelemesinin sön bölümünü de okuyucuları-
mızın istifadesine sunuyoruz. 

Türkiye köşemizde ise hükümet krizi ve med-
yada sürgit devam edeii kavgaları mizahi bir 
üslupla kaleme alan Rıfat Küçük'ün yazısını 
okuyabilirsiniz. ' • 

Burada belirttnek istediğimiz bir diğer husus 
da ekonomik şartlar dolayısıyla dergimizin 
fiyatında ve abone bedelinde yapmak zorunda 
kaldığımız yeni belirleme. Okuyucularımızın 
bu konuda bizi anlayışla karşılayacaklarını' 
umuyor, , , -

. Selam ve sevgilerimizi sunuyoruz. ' 

" • Ümran 



, ; : VAKV'de panel: 

Bosna'da neler oluyor? 

Araştırma ve Kültür Vakfı'mn Sul- BİZİfTl tarİhİmlZ aene l l ik l e başlamamışken,' ortada yokken, 
tanahmet'teki Konferans Salo- . u ı j ' ı , ı ' ünlü Yugoslav düşünür Milovan-
nu'nda U.10.1995 .tarihinde tertip- CepneierOe KazaniIip m a s a . Djilas'ın bir sözü var: "Asıl savaş 

.lenen "Bosna'da Neler Oluyor?" ko- baş lar ında k a y b e d i l e n zaferler- Bosna'da cereyan ed^ektir. Bütün 
nulu panele, konuşmacı olarak Prof. l e doIudÜr. B o s n a m e s e l e S İ korkum odıir. Bosna'da eğer savaş 
Hüseyin Hatemi, gazeteci-yazar tg^n d a bu krîtik a ş a m a d a başlarsa, bu Hırvatistan ve Sloven^ 
Cengiz Çandar ve Dayanışma Vakfi^ bu lunmaktadır . . ya'da zaten fazla bir şey öirnad, ^ 
Başkam Ceııat Özkaya katılmıştı. , ama Hırvatistan ı kat kat aratacak 
Bu panel yapıldıktan bir süre sonra . • bir savaş olacaktır." diye böyle bir • ; 
ABD'nin dayattığı bir barış anlaşması bu ülkenin Dayton kehanette bulunmuştu. Bü lafın söylendiğinin 4. yılııi-
kentinde imzalandı. Anlaşma her ne kadar müslümanlarm da bu kehanetin ^ortaya çıktığını görüyoruz. Savaşın 
beklehtilerine cevap vermiyörsa da zaman içerisinde geliş- n^den Hırvatistan'da veya Slovenya'da değil de, Bos-
melerin nasıl bir yön takibedeceğini kestirmek güç. Bosna na'da bu kadar şiddetli olduğuna ilişkin sizin düşün-
panelini Cenevre'den Daylon'a uzanan "barış süreci"ne cejerinizi almak isteriz. •• , 

• ışık tutması bakımından faydah olacağı düşüncesiyle özet • " - . • . . ' 
halinde okuyucularımızın dikkatine sunuyoruz.. Hüseyin Hatemi: Sizin de tamamen katıldığım biraz • 

" ' . . • önceki cümlelerinizde söylediğiniz gibi Bosna bugün 
Cevat Özkaya: Bosna meselesi .1992 Nisan'mdan bu gevşenmemesi gereken, bilakis çok dikkatli olunması 
yana öncelikle bir Balkan meselesi olarak ortaya çık- gereken bir dönemdedir. Yani bazıları artık Bosna'da 

^ mış daha sonra bir Avrupa ve bir dünya meselesi hali- NATO müdahalesinden sonra, Cenevre müzakerele-
ne gelen ve hala bu dünya meselesi olma vasfını koru- , rinden sonra artık bir mûtİu dönem başladı zannı 
yan bir konu, Gerek Türkiye'de gerek dünyada bu me- ' uyandırmak isteyebilirler. Bu zahna. kapılmak belki en. 

- sele ile ilgili oldukça fazla sayılabilecek yayın yapıldı. tehlikeli birşey yapmak olur. Çok dikkatli olmak la-r< • 
Medyanın gözünde, kitlelerin gözünde bu mesele bi- , zım. Durum hiç de öyle iyimser bakılacak şartlar için- '' 
rinci meşele olarak uzunca bir süre yerini korudu. An- de değildir. Niye Bosna'da cereyan edecektir en şid-
cak Bosna meselesi şu anda çok kritik bir aşamaya gel- detli savaş, Yugoslavya'nın çözülmesi sırasında? Bu-
îniş durumdadır. Bizim tarihimiz genellikle cepheler- nun dâ sebebini hepimiz biliyoniz, çözebiliyoruz. Siz 
de kazanılıp masabaşlanndâ kaybedilen zaferierle do- • de biliyorsunuz. Mesela niye Çeçenistan'da Sovyet İm-
ludur. Bosna meselesinin de böyle olacağını söylemek paratorluğu'nun çözülmesinden sonra benzer şekilde 

. istemiyorum, ama tam da bu kritik aşamada bulun- bir savaş cereyan ediyor? Aynı sebeple, ama biraz da-
maktadır. İlk olarak sayın hocama bir soru ile başla- ha iş karışık.. Yugoşlayya'da da Bosna Hersek'de el-
mak istiyorum. Yugoslavya'nın dağılması biliyorsu- bette cereyan edecektir. Çünkü Bosna"da gerek Sırpla-" 
nuz Sovyetlerin dağılmasının hemen akabinden gel-", rın olsun, gerek Hırvatların'olsun bir nevi kendilerine 
miş bir play. Yugoslavya'nın dağılması başladığında ihanet etmiş, aynı dili konuşsalar) kendilerini aynı mil-

• öncelikle Slovenya ve Hırvatista'ın adeta Almanya ta- letten sayabilseler bile Osmanlı saydıkları bir topluluk ' 
rafından özgürlükleri, bağımsızlıkları çekilip koparıl- var. Yani Osmanlı'nın mirası saydıkları, orada Osman-
mıştır. Fakat bu dönemfİe daha henüz bir Bosna savaşı lı'yı temsil eder saydıkları bir topluluk var ve tekrar. 



. Bosna bugün 
bilakis çok dik-

katli olunması 
gereken bif dö-
nemdedir. Bazı-
ları artık mutlu 
bir dönem baş-

ladı zannı uyan-
dırmak isteye-, 

bilirler. Bu zan-
na kapılnıak 

belki en tehlike-
li birşey yap-

mak olur. 

bu kişilerin Bosnâ-Hersek'te söz 
sahibi olmasını istemiyoriar. Ya-
ni bize ne kadar mesele bir din 
savaşı değildir filan diye gösteril-
mek istense bile din savaşı olma-
ması müslümanlar açısındandır.. 
Çünkü esasen İslam'da bu an-
lamda, kastedilen anlamda bir-
din savaşı olmasına imkan yok-
tur. Başkasının Hristiyanlığma 
tahammül edemeyip onları yok 
etmek tarzında bir din savaşı söz 
konusu olamaz. Fakat karşı taraf 
Boşnaklara müslüman gözü ile 
baktıkları için, Avrupa'da tekrar 
İslam'ın duyulmasını istemedik-
leri için İslam'ın iktidar sahibi ol-

masını istemedikleri için bu düşmanlığı 
gösteriyorlar. Almanya tabi Hırvatları ve 
Sİovenleri destekledi. Sırpları da Rusla-
rın desteklediği herkesin malumu. Ayn-
ca Yunanistan'ıh da mesela Türkiye'ye 
karşı unutamadığı bir hıncı,-bizde olma-
yan fakat Yunan tarafında maalesef var-
Sırplarda olduğu gibi, bir hıncı, öfkesi ol-
duğu için o da Ortodoksluk adına Sırpla-
rı kışkırtıyor 

Bosna seyahatimden döndükten son-
ra, gene bizim içimizde de, Bosna'ya gi-
den kafilede şu görüşlere de rastladık ve 
halen de tekrarlanıyor: "Orada bir İslam 
savaşı filan yoktur. Boşuna kendi kendi-
nize gelin güvey olmayın. Avrupalının 
İslam'a düşmanlığı yoktur. Bunlardan 
bahsetmeyin". Ayıp şeylerdir. Medeni 
dünyaya da ayıptır. Onların İslam'a 
düşman oldukları diye birşey yoktur. 
Kardeş kavgasıdır. Yakında da çözüle-
cektir, hatta çözülmüştür. Biz şimdi bu 
savaşı çözülmüş sayalım. Ve bundan 
sonra onların kardeş kardeş Sırp-Hırvat-
Boşnak, İslam kelimesini pek ağızlarına 
almamak şartıyla birarada yaşamalarına 
yardımcı olalım. Yeni dünya düzeni için-
de. Bu, gafleti bilinçli veya bilinçsiz kuv-
vetlendiren görüştür. Biz bu gafletin so-
nuçlarına çok defa yakın tarih içinde kat-
landık. 

^Girit müslümanları meselesinde de 
mesela: "Girit bizim canımız, feda ol-
sun kanımız, kurtulsun vatanımız" de-

dik; ama sonra Girit'i filan da unuttuk, 
zaten kendi derdimize düştük. O sırada 
da Giritli müslümanlann icabına bakıldı. 
Şimdi Niyazi Mısri'nin bir zamanlar bu-
lunduğu Oniki Ada'da Girit'te, Rodos'ta. 
Gidip görmedim ama öyle zannediyorum 
ki İslam'ı temsil den bir yapı bile pek kal-
madı. Şimdi Bosna-Hersek için de yapıl-
mak istenen o. Yani orada Müslüman 
kimliğini ağzına alan, kendisinin müslü-
man olduğunu söyleyen, ama bilinçli ola-
rak söyleyen kimse kalmasın. Avrupa ol-
sun, Amerika olsun, bundan ancak mem-
nun olacaktır. Gerçekten bundan mem-
nun olacaktır. Ama ikiyüzlülükle tabi 
söylenebilir "Asla biz böyle birşey istemi-, 
yoruz" diye; ama meselenin iç yüzü bu-
dur. • 

Orada, Avrupa'da İslam'ın temsil 
edilmesi istenmiyor. Bosna seyahatinden 
dönüşten sonra bir iki günlüğüne İsviç-
re'ye gittim. Dönüşte Cenevre'de bir ki-
tap gördüm. Onu satın aldım, Bosna me-
selesi ile ilgili görünce. Üzerinde bir Fran-
sız generalinin ismi; ama açıkça söylen-
miyor İsviçre ordusundan mı, Fransa or-
dusundan mı? Fransa'da yazılıp, Lo-
zan'da basılmış bir kitap. İçinde tamamen 
daha da şiddetli bir biçimde 1916 da Ça-
nakkale Savaşı'nın, sonucunda Osmanlılar 
için, genel olarak müslümanlar için ne, 

. düşünülüyorsa aym şey daha şiddetli bir 
şekilde Bosna-Hersek müslümanları için 
düşünülüyor. Yalnız Almanya değil, ade-
ta Amerika bile Boşnaklara müsamaha 
gösterdiği için İslam fundamentalizmihin 
hamisi olarak gösteriliyor. Yani kitaba ha-
kim olan düşünce şu: Bir generalin, hava 
generalinin yazdığı, belki de müstear isim 
kullanıyor, uydurma bir ünvanla sahte-
karlık yapıyor ama, Marie Piere Galue is-
mi ile bu zatın, general olduğu yazılıyor 
ama inanamadım. Türkiye'nin NATO'da 
müttefiki olan bu ülkenin generali nasıl 
olur da böyle bir kitap yazar da Türkiye 
hakkında şu ithamlarda bulunabilir? Ki-
tapta söylenen şu: Ali İzzetbegoviç bugün 
Hitler'in yeniden canlanışıdır. Hitler'i 
temsil etmektedir ve İslam fundamen-
talizmi Sırpları şeytan gibi göstermekte-
dir, şeytanlaştırmaktadır. Oysa zulüm gö-



ren taraf, mağdur olan taraf Suplardır. 
Peki bu Boşnakların günahı nedir? Neler 
isnat ediliyor bunlara? Tabii Sırpların ' 
yaptıklarından bir bahis yok; mesela bu 
kadar kadına tecavüz edildi şu kadar kişi 
öldürüldü. Bunlardan hiç bahis yok. Peki 
Ali İzzetbegoviç'i Hitler yapan suçları ne-
dir acaba? Sözde veya gerçekte hava ge-
neralinin kitabında şu suçlar isnad edili-
yor Boşnaklara, şu bağışlanamaz suçlar! 
Bu Sırp-Hırvat dilini Arap aksam ile telaf-
fuz etmeye başlamışlar. Konuşurken ve 
hatta bazı televizyon programlarına baş-
larken Arapça "Selamün aleyküm" di-
yorlar. Başka ne suçlan var? Mesela sa-
vaşta "Allahu Ekbef" sloganlarını kulla-
nıyorlar. Demek ki bunlar fundamenta-
list. Arkasından da gene şu kehanet geli-
yor: Bunlann asıl düşmanlığı birinci dere-
cede Avrupa'ya, Avrupa uygarlığına 
düşmanlık gibi görünüyor ama, orada İs-
rail'i de yok etmek istiyorlar. Şöyle söylü-
yor: Türkiye bu Sırplara karşı Boşnakları 
eğitiyor. Boşnak milislerin Arnavut milis-
lerini Türkiye'de eğitiyor; Alman ve 
Amerikan hoşgörüsüyle eğitiypr ve biçare 
Sırplara zulmedilmesine vesile oluyor. Şu 
halde Avrupa uyansıh ve Türkiye'nin de 
icabına baksın. 

Şundan korküyoruni ki bir müddet 
"Girit bizim kanımız" diye marşlar söyl^ 
dikten sonra nasıl kendi derdimize düşü-
rüldü isek, ye Girit'in icabına bakıldiysa, 
biz de eğer bilincimizi daha istenir bir se-
viyeye getirinezsek, bu konuda daha göz-
müzü açmazsak, gafletten kurtulmazsak 
Boşnak müslümanlarının da icabına bakı- . 
labilir. Çünkü bir sulh anlaşması daha im-
^lanmadı. 2 aylık bir mütarekeden sonra 
eğer Boşnakların durumunun güçlendiği 
görülürse tam da kışın ortasında, kışın en 
şiddetli döneminde biraz rahatlamış Sa-
raybosna halkının başına yeniden savaş 
felaketleri, yeniden bombardımanlar filan 
açılabilir. Ve böylelikle onlar, bir sulhe 
zorlanabilirler.. \ . 

Ali İzzetbegoviç de niye bu anlaşma-
ya r u ı oldu? Hiç tenkit etmeye hakkımız 

;yok bu mütarekeyi.. Çünkü orada bir a\mç 
müslüinandan çoluğunu, çocuğunu tama-' 

men kurban vermesini bekleyemeyiz bu-
rada biz rahatımıza bakarak. Şimdi Ali İz-
zetbegoviç de İmanı Hasan gibi bir sulh 
yapmaya mecbur olabilir. Bütün İslam 
alemine bir görev düşmektedir ki, orada 
karşılarında iki ihtimal bırakılmıştır; onla-
ra iki seçenek bırakılmıştır. İslam alemi-
nin bu pasifliği yüzünden. Birisi ya İmam 
Hasan usülü bir sulh yapacak hiç değilse 

N halkın canını kurtarmak için bir müddet, 
yahutta İmam Hüseyin gibi -ki ben Saray-
bosna'da o Kerbela özeliklerini, Kerbela 
simgelerini gördüm. O gittiğim sırada, 
kendimi adeta Kerbela'yâ gitmiş ve İmam 
Hüseyin'i görüp sonra^ da maalesef tekrar 
çıkarak muhasaradan çıkarak kendi rahat 
bölgesine dönmüş birisi gibi hissettim-
Ali İzzetbegoviç'le ziyaretim .bir bakıma 
bana manevi haz veren seyahatin ö anı ol-
du. Diğer taraftan da içimde küçük bir 
hüzün duydum tabii ki. Saraybosna müs-
lümanlannın ve başlarında Ali İzzetbego-
viç'in içinde bulunduğu şartlar dolayısıy-

islam alemine bir görev düştüğü apa-
çık. Ama İslam alemi de bu görevi yerine 
getirecek mi? Yani onları ne Hasanî bir 

. sulhe, ne de Hüseynî bir şehadete mecbur 
bırakmadan acaba orada gerçek İslam'ı 
temsil eden bir İslami yöneticiler görüle-
cek ini? Yoksa bu sulhden sonra yapılmak 
istenen şu: Özerk Sırp Cumhuriyeti ola-
cak; Boşnak-Hırvat federasyonu içinde de 
elbette Hırvatlar hakim olacak, müslü-
manlara belki, eskisinden de daha kötü, 

- Yugoslavya federasyonu zamanından da 
daha kötü bir durum djüşecek. Ancak bel-
ki ramazan davulcusu, belediye zabıtası, 
bekçi baba olabilecekler, bununla avuna-
caklar. Yugoslav ordusu zamanında nasıl 
müslümanlann general olması, orduda 
önemli mevkilere gelmesi, ustalıklı b i r ^ 
kilde önlendi ise bundan sonra hiçbir 
önemli mevkide ilerde tekrar benzer bir 
hareket olmasın diye Boşnaklara aman 
verilmeyecek veyahut kültürel baskı, sa-
tın alma yöntemleri ile bunlar tamamen 
pasifize edilmek'İslam'dan uzaklaştırıl-
mak, kimliğini unutturmak yoluna gide-
cekler'Buna razı değilsek eğer, daha fazla 

• > 

Ali Izzetbego- ' 
viç'e ve Boş-
naMara şu 
suçlar isnad 
ediliyor: Sırp-
Hırvat dilini 
Arap aksanı ile 
telaffuz etme-
ye başlamışlar. 
Konuşurken ve 
hatta bazı te-
levizyon prog-
ramlarına baş-
larken Arapça 
"selamün 
aleyküm" di-
yorlar. 

V -



Hiç tenkit et-
meye hakkımız 
yok bu mütare-

keyi. Çünkü 
orada bir avuç 
müslümandan 

çoluğunu, çocu-, 
ğunu taniamen 
kurban verme-

sini bekleyeme-
. , yiz, burada biz 

rahatımıza 
bakarak. 

çalışalım, daha fazla birşeyler yapalım. 
Birbirimizi hiç değilse daha fazla uyara-
lım. Birbirimizi uyutmayalım: yani orada 
böyle İslam'a karşı hareket yoktur, Allah 
Amerika'dan razı olsun, adamcağız ora-
dan okyanus ötesinde müslümanlann da 
haline yüreği yanıyor, bir sulh anlaşması 
imzalatmak istiyor. Allah Amerika'dan 

."razı olsun. Bunlar da kardeş kardeş, artık 
, kavga etmeden geçinsinler, biz de he-
men .Türk-Boşnak işadamları derneği 
kuralım, gidelim orada belki müteahhit-
lik işlerini üstlenerek biz de biraz dünyâ-
hk edinelim. Yani bu gaflete düşmekten 
korunmaya çağırıyorum kendimizi. 

Cevat Özkaya: Teşekkür ediyorum, ho-
cam. Cengiz Bey'e sormak istiyorum; bu 
yüzyıllık bir dönem içinde yanılmıyor-
sam üçüncü defa Balkanların sınırları çi-

. ziliyor. I. Dünya Savaşı sonrası, ikinci 
dünya savaşı sonrası ve sanıyorum bu 
da üçüncü defa sınırların'çizilmesi ola-
cak. Bize sa vaşın oluşuniunun arka planı-
nı ve bugünkü gelinen noktayı izah et-
mesini istiyorum Cengiz Bey'den.-

Cengiz Çandan Hatemi Hoca daha ziyar 
de felsefi yönüne işaret etti ve ben daha 
dünyevi bir konuşma yapmayı tasarla-
mıştım. 

. Türkiye'de maalesef diyelim en bü-
yük katliama uğramış milletiz aslında. 
Bundan yetmiş yıl öncesinin yazışmala-
nnı okuyamıyoruz dilinden kopartılmış, 
belgelerinden, vesikalarından, tarihin-
den-kopartı lmış bir milletiz. Hatta 
1930'lardâ Latin alfabesiyle yazılmış me-
tinleri okusanız anlamak mümkün de-
ğil. Harfleri tanıyorsunuz ama dil o ka-
dar değişUdiğeuğratılmış ki, cumhuriyet 
döneminin kuşakları birbirinden kop-
muş ve toplum kollektif bir hafıza kaybı-
na uğratılmış olunca kendi tarihimizi büi 

• tün derinliğiyle kavramak dâ. pek zor. O 
bakımdân biz kendi tarihimizi bilmedi-
ğimiz için Bosna'yı da bilmiyoruz aslın-, 
da. Yani bizim tarihimizde Bosna nedir? 
Nereye oturur? Ve soğuk savaşın sonun-
dan itibaren Türkiye'nin en azından mâ-

nevi ve kültürel sınırlarının Misak-ı Milli 
, diye ifade edilen sınırlarla sınırlı olmadı-

ğını farkettiğimiz zamandan -ki çok yakın 
bir zamandır tarihçi için- üç beş senedir 
kendimizi tanıma çabasına"girdik ve ken-
dimizi tanıma çâbası içinde Bosna müslü-
man halkı üzerine bildiğimiz felaket ini-
verdi ve Bosna'nın serencamı içinde biz 
kendimizi de keşfetmeye, elimizi kendi 
tarihimize değdirmeye yeni yeni başla-
dık. Bazı zaaflarimız) dâ dikkate ajmamız 
lazım. Türkiye'de zamanının bujöik bölü-
münü ya hamasetle ya şikayetle geçiren 
bir toplum görüntüsündeyiz. Özellikle 
Bosna konusunda. 

Herkte bu toplumda herhangi bir ko-
nuda ihtilaflf; ideolojiİc olarak ihtilaflı, de-
ğişik partileri tuttuğu için ihtilaflı, değişik 
futbol takımları tuttuğu için ihtilaflı, yani 
her zaman bir ihtilaf sebebi var. Bütün 
toplumun adeta.kollektif vicdanının müş-
terek olarak buluştuğu çok az sembolden 
bir tanesi Bosna. Kime sorsanız Bosna'ya 
karşı özel bir muhabbeti var. Muhabbet 

_ ilgiden gelmiyor- belki bunuh böyle ol-
ması daha da iyi-vicdandan geliyor. Yal-
nız bilgili olmak da zararh birşey değil-

. dir. Ve o hamaset başladığı anda çok si-
' nirlendiğimiz Batı bizden çok daha iyi bi-

liyor Bosna'yi günlük gelişmeleri daha iyi 
biliyor. : ' . 

Biz Batı'nıri tarihini -toplum olarak 
. söylüyorum- çok iyi bilmediğimiz gibi 

bugünkü durumunu da çok iyi bilmiyo-
ruz." Bosnalı müslümanlara kıyılıyor zul-
mediliyor." Bu bir adaletsizliktir, haksız-
lıktır. Kalbimiz Bosna'dan yanadır. Bunu 
biliyoruz. Fakat bu yetmiyor. Yani mo-
dern dünyada belli gelişmelere karşı ko-
yabilmek için ne yapacağımızı bilebilmek 
için o gelişmelerin ne olduğunu, nereden 
nereye yol aldığını da bilmek icap ediyor. 
Kendimiz için ideal bir dünyada yaşamı-
yoruz. Bizim gibilerin olmadığı üstelik, 
hasımlarımizın bulunduğu bir dünyada 
yaşıyoruz. 

Bosna tarihinde bağımsız devlet ola-
rak sadece İslam öncesi dönemlerinde 
bulunmuştur. Yanılmıyorsam 11; 12. yüz-
yıllarda Bosna krallığı aşağı yukarı bu-



« 
günkü sınırların dışına çı-
karak Dbnkodin zama-
nında bir Bosna krallığı 
oluşmuş ve bir iki hane-
dan böyle devâıri etmiş-' 
tin Onun dışında bir ba-
ğımsız Bosna devleti ta-
rihte yok. Osmanlılar ora-
ya gittikten sonra Bosna 
halkımn bir bölümü müs-
lümanlıkla tanışmış, müs-
liiman olmuşlar. Vie 1463 
tarihinde İstanbul'un fet- . 
hinden 10 yıl sonra .Os-
manlılar Bosnaya girmiş 
ve bir gecede de müslü-
man olmuştur Bosna; hat-
ta bu, yüzyıla uzayan bir 
süreçtir. Yani Bosna'daki 
müslümanlar Dünya İs-
lam tarihinin en genç 
müslümanları. Yani hicretten bu yana ge-
çen süreyi düşüniin; zaman bakımından 
onun yansından daha az ve müslüman 
olan ve olmayanlarla aynı toprağı 100 yıl-

• dır birlikte paylaşan ve ırkî anlamda bak-
tığımız zaman etnik.kökü aynı olan bir 
topluluk. Daha sonra Osmanlılardan alın-
dıktan sonra 1908'de ilhak edildi, l.Dünya 
Savaşından sonra ortada Bosna'nın ismi 
de yok. . ' • 

' LDünya savaşı'ndâh sonra Yugoslav-
ya kurulduktan sonra Yugoslavya'yı oluş-
turan Federe Cumhuriyetlerden biri ola-
rak' Bosna milleti tekrar tarih sahnesinde 
Bosna-:Hersek Cumhuriyeti olarak var. 
Yugoslav bünyesi içinde var; ve Bosna-
Hersek dendiği zaman Bosna'nın gele-
neksel halkı ifade ediliyor. Geleneksel 
halk içinde müslümanlar da var, Sırplar 
da var, Hırvatlar da var. 
- Fakat Bosna'ya kimliğini, karakterini 

veren müslümanlar ve müslümanlık. " 
Çünkü'Bosnalı Hırvatların bir referans 
noktasrvar. Bosna'da yüzyıllardır yaşar 
yan bir Hırvat orada olmaz iSe kendisini 
Hırvatlar içinde hissedeceği bir yer var. 
Oranın adı da' Hırvatistan; Sırplar için'de 
Subistan yar. Ve bir saat uzaklıkta bir yer; 
zaten aynı dili konuşUyör. Dolayısıyla 

SAVAŞTAN BARIŞA 
BOSNA'DA NELER OLUYOR » 

BASTİRMA VE KÜLTÜR VAKFI 

Böshayı Bosna yapan, tarih sahnesinde 
Bosna kimliğini ifade eden müslümanlık 
Çünkü Sırp'ın Sırbistan'ı Hırvat'ın Hırva-
tistan'ı var. Sâreyova'daki, Travhik'teki, 
Dubrdvnk'teki Föça'daki Mostar'daki 
müslüman orada olmaz ise müslümanis-
taiı diye bir ülke yok. . 

Bosna'da o mevcut sınırları için'de bel-
ki 1000 yıla yakın bir aradan sonra ilk de-
fa. bağımsız egemen cumhuriyet kimliğiy-
le devlet olmaya kalktığı gün savaş geldi. 
Şimdi şu anda ülaşıla.n bu banş müzake-
relerinde İzzetbegoviç'e benim ölçülerim-
ce çok haksızca ve hayâsızca ve gayri adil 
bir saldırı yürütülüyor. "Madem bu nok-
taya gelecektin, niye o zaman'savaşma 
yolunu seçtin, p zaman bu kadar insanin 
ölümüne sebep oldun? Geri gelinen nokta 
madem buydu öyleyse bu bir teslimiyet-
tir. Bu bir bozgundur" denmesini fevkala-
de gayriadil, haksız ve adaletsiz bulma-
mın sebebi şu: Bosna devlet olarak kendi-
ni ifade etmeye kalktığı gün savaşla yüz-
yüze geldi; o anlamda hukuken devlet ol-
du ama fiilen hiç bir zamân Bosna devlet 

"olmadı. Yani Yugoslavya dağıldıktan son-
ra Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edil-
mesi anlamında uluslararası hukuk meş-
ruiyetine sahip bir devlet idi ama devleti 

Şu anda ulaşı-
lan bu barış 
müzakerelerin-
de İzzetbego-
viç'e çok hak-
sız ve hayasız-
ca bir saldırı 
yürütülüyor. Bu 
bir bozgundur 
denmesini fev-
kalade gayri-
adil, haksız ve 
adaletsiz bul-. 
üyorum. 



Bosna çok 
kültürlü, çok 

dinli bir yapıyla 
var olmak 

durumundadır. 
Coğrafya, tarih, 

sosyo-politik. 
ve uluslararası 

. siyaset başka-
sına imkan 

vermiyor. 

devlet yapan başka unsurlar vardır. Ta-
nınmış topraklan üzerinde egemenliğini 
uygulaması, rejimini hakim kılması, ku-
rumlarını var etmesi ve çalıştırması... 
bunlar, oluşmaya kalktığı gün savaşla 
yüzyüze geldi. Bu bakımdan fiili anlam-
da bir müslüman ağırlıklı Bosna devleti 
vardı, Sırplar oraya tecavüz etli. Şimdi 
de gelindi, bir uzlaşma noktası bulundu 
diye bir keyfiyet yok." Fiili anlamda yok, 
bundan sonra olursa olacak ve tabi Bos-
na konuşmamın girizgah bölüıhünde ar-
zetmeye çalıştığım gibi tarihi, coğrafi ye_ 
kültürel özelliklere sahip bir yer ve Bos-
na devleti kendini ilan ettiği zaman 
1991, 92 yılında nüfusun %44'ü müslü-
mandı. %31'i Sırptı (Sırbistan Sırpı değil 
Bosna Sırbı) %17si Hırvat idi. Dolayısıyla 
birinci günden itibaren Bosna'nın nüfu-
sunun %50'sinden azı müslüman. Yani~ 
Hristİyan-muslüman kalın çizgiyle ayır-
dığınız zaman Hıristiyanlar çoğunluk. 
Fakat Katolikler ve Ortodokslar arasın-
daki fark müslümanlık ve hıristiyanlık 
arasındaki fark kadar önemli ve derin 
olduğu için üçlü bir durum var. Üçlü bir 
durumun içinde müslümanlar çoğunluk 
ama nereden baksanız Bosna'nın sağın-
da Hırvatistan solunda Sırbistan var. 
Sırbistan ve Hırvatistan'ın aynı mezhebe 
bağlı parçaları da Bosna'nın içerisinde 
biri nüfusun %17'sini diğeri ise %33'ünü 
oluşturarak varlar ve dolayısıyla Bosna 
çok kültürlü, çok dinli bir yapıyla var 
olmak durumundadır. Başka şansı yok-
tur; coğrafya, tarih, sosyo-fKJİitikTilusla-
rarası siyaset başkasına imkan vermiyor. 
O anlamda baktığımız zaman Bosna'da 
bir müslüman devlet kurulması müm-
kün değildi, müslümanlann müslüman-
lıklarını serbestçe icra edebilecek ve yeri-
ne getirebilecekleri ve devlet sistemi 
içinde de ağırhkh olabilecekleri ve o an-
lamda Avrupa'da da müslümanlığı tem-
sil edebilecekleri bir statüleri olabilir. Fa-
kat Boşna İslam cumhuriyeti olamaz. Bu-
nu bilmemiz görmemiz lazım. Niye ola-
maz? Bu isteğe bağlı bir şey değil, ülke-
nin nüfus yapısı ve coğrafyası... yani 
Bosna,-Hersek sınırlan içerisindeki coğ- > 

rafyada komşulan itibanyle Sırbistan ve 
Hırvatistan'la çevrilmiş bir ülke, denize 
çıkış yok, 20 km'lik bir alan denize çıkışı; 
onun da iki yanı Hırvatistan ve bu denize 
çıktığı noktada meskun olan ahali de Hır- ' 
vat. Kuzey sının bir nehir. Sava nehri; 
nehrin öbür tarafı Hırvatistan ve Sırbis-
tan, nehrin bu. tarafında da. Sırplar, Hır-
vatlar yaşıyor. Böyle bir ülkenin Bosna İs-
lam Cumhuriyeti olmasını gönüller mu-
rad edebilir ve eğer eski çağlarda yaşıyor 
olsak Fatih Sultan Mehmet gibi oraya va-
rıncaya değin İmparatorluğumuzun şe-
refli bir parçası olsa keşke, ben öyle olma^ 
sını çok istiyorum ama olma şansı bizim 
görebildiğimiz ufuklar sathında mümkün 
değil. 

Bu bakımdan Bosna'da müslümanla-
nn ağırlıkta olacağı müslüman kimlikleri-
ni koruyabilecekleri -ki öyle gerekiyor za-
ten- bir bağımsız devlet varılabilecek aza- • 
mi noktadır ve bu anlamda ben miletimi- , 
zin vicdanının Bosna konusunda muaz-
zep olmasını büyük sempatiyle karşıla-
makla birlikte Bosna'nın Türkiye'de bir 
ah vah vesilesi olmasından da hazzetmi-
yorum. Bosna deyince zavallılar gibi bir 
duygu uyanıyor. Bosna halkı zavallı bir 
halk değil, Bosna halkı gururlu bir halk. 
Öyle ki yardım malzemesi gittiği bazı du-
rumlar oluyor. Millet Türkiye'de üç ceke-
ti varsa bir tanesini veriyor. Bir battaniye-
sini veriyor. Orada sıkıntılar çıkmış, bun-
lar kullanılmış ceket demişler, kaç kere 
geri çevirmişler. Yani biz sadaka istemi-
yoruz diye. Çünkü savaş öncesi nisbeten 
müreffeh bir halktj gururlu bii- halktı. 
İkincisi, kimliğine sahip çıkmış ve savaş-
mış, 300.000 insanını feda etmiş. Topu to-
pu 2,5- 3 milyon nüfuslu bir halk, müslü-
man halk; onda birini feda etmiş neredey-
se. Sakatı, yüz kızartıcı durumlara maruz 
kalanı... savaşın dokunmadığı bir tane ai- . 
le kalmamış, bütün bir toplum orda kim-
liğini varetmek üzere ayağa kalkmış. 

Ali İzzetbegoviç, Yugoslavya dağıl- , 
inakta olduğu sırada Yugoslavya'nın bir , 
federe cumhuriyeti içinde yapılan seçim-

. lerde cumhurbaşkanı oldu. Bağımsız devr 
let olmak istediği anda savaşla yüzyüze 



kalmış ve daha birinci günden Bosna top-
raklarının %70'i Sırp kontrolü altına gir-
miş." O günden bugüne topraklarının ' 
%50 sinden fazlasını kurtarmış bir Bos-
na müslümanlığı var. Masaya uluslarara-
sı alem tarafından bir devlet başkanı mu-
amelesi görerek, Sırbistan ve Hırvatistan 
cumhurbaşkanları ile eşit seviyede otura-
cak olan ve onlardan daha fazla itibar sa-; 
hibi bir cumhurbaşkanı var. Neye dayanı-
yor bu cumhurbaşkanı? O halkın iradesi-
ne dayanıyor, sahada o halkın kimliğini 
koruma konusunda gösterdiği azme da-
yanıyor, ordusunun başarılarına dayanı- . 

. yör ve diplomatik zekasının kıvraklığına 
dayanıyor. Bu kadar olumsuz şartlar al- • 
tında, Bosna'nın bugüne gelmesi bir 
mucizedir. Ve savaş Allah'ın bir lütfü -
olmuştur. Yazık olmadı m,ı cennet'gibi bi-
r ülke perişan oldu, binlerce onbinlerce 

. aile parçalandı, tehcire uğradı. 300.000 in-
sanı şehid oldu, büyük elemler acılar çek-. 

• ti. Bu nasıl Allah'ın lütfudur? Bosna halkı 
müslüman kimliğini bu savaş sayesinde . 
edinmiştir'.-Şimdi bir Bosna müslüman 
halkı vardır. Yoksa Sırp ne^ir? Hırvat ne- * 
dir? Kendisi nedir? Çok fazla fark gözet-
meden, dolayısıyla kendi dini kimliğini . 
de fazla farketmeden o güney Slavları sis-

, . temine entegre' olarak tarih i^nde yavaş -
yavaş yokolmaya doğru giden, camileri-
nin, minarelerinin bir folklorik ünsür ola-
rak kalabileceği bir süreçten, kendi kimli-
ğine sahip, kendi tarihinin bilincinde bir 

•' gelecek arayışı içinde ve müslüman kimli- * 
, - ğini varetmek için dört yanı çevrilmiş ol-

masına rağmen 3,5 sene içerisinde muci-
zeler sergilemiş bir Bosna müslüman mil-
leti şimdi vardır. Bu savaşla birlikte Bosna 
müslüman milleti, IS.yy'da Fatihlerle, 
Osmanlılarla birlikte oraya gidildiğinde 

. müslümanhkla tanıştıktan sonra 2.kez 
" doğmuştur. O anlamda, Bosna iyi durum-

dadır.. Tabii, bunların hepsi izafi şeyler. 
İyi dummda; işte sokaklarda herkes dan-

• setmiyor, doğaİgazı çevirdiğinizde hemen 
.. yanmıyor,. kışın ne yapacağız diye düşü-

nüyor. 0_başka. İzafi anlamda söylüyo-
rum Bosna gayet iyi durumdadır. \ . , . ; 

•. . ' .. • •. • . • • • • . . 
Hatemi: Yani iyi durumda mıdır, kritik . 

durumda mıdır? ' . " 

Çandan Hayır, kritiktir. Ama 3 sene önce-
sine, hatta 3 ay öncesine oranla iyi 
durumdadır. 3,5 sene öncesinden, 2 Şene 

. öncesinden, 1 sene öncesinden ve 3 ay önr 
cesinden daha iyi durumdadır Ama bu 
durum tehlikeyi azaltmıyor, ya da yoket-
miyor. Çünkü Bosna toprakları üzerinde 
cereyan ederi askeri mücadeleden daha 
şiddetHsi masanın üstünde cereyan ede-
cektir. Anayasal yapısının tayininde. Öyle 
ki bir virgül, bir noktalı virgül, bir kelime-
nin orda değil, burda olması anlaşmada 3 
ay , 5 ay sonra, 1 sene sonra, 5 sene sonra 
Bosna'nın nihai olarak yok olmasına da 
götürebilir. Hırvatlar Hırvatistanla, Sırp-
lar Sırbistan'la birleşmeye doğru gidebi-
lirler. Bosna kalkar ortadan. 

Bir şeye itiraz ediyorum, onu söyleye-
yim. Bosna'ya acıhmamah, Bosna'ya da-
yanışmaya, desteğe evet, ama Bosna git-
miştir diye bir durum yok, mücadele 
eden bir halk var ve onun bir özelliği var. 
Onu anlatmak istiyorum.' 

; Önümüz çok kritik bir dönemdir.' Fa-~ 
kat mücadele-masa başında cereyan ede-' 
cek. Onu görmek lâzım ve çok dikkatle iz-
lemek lazım. Ali İzzetbegoviç, bu halkın, 
Bosna halkının halisane temsilcisi oldu-, 
ğunu ispat etmiştir. Dolayısıylâ yapılabi-
lecek olan, Bosna dışındakilerin yapacâğı 
ona destek vermektir. Onu yargılamak ye 
sorgulamak^ "Acaba Bosna gidiyor mu? 
İhanet ırii ediliyor? Teslim mi olunuyor?" 
gibi bir tavıriçinde olmamak lazım. • 

Çok kafa karıştırıcı bir döneme ayak 
•basıyoruz, onu anlatmak istiyorum. Şimdi 
Amerika'da üç cumhurbaşkanını, ayrı 
yere yerleştirecekler. Biraraya getirmeye-
cekler. Prosedürü anlatıyorum size. Camp 
Dayid'de İsraille Mısır arasında yaptıklan 

• usul. Bir -binada Miloseviç, bir binada 
Tudjmân, bir binada İzzetbegoviç olacak. 
Amerikalılar bir o binaya gidecekler, or-
dan kalkıp bu binaya gelecekler. İşi üelli 
bir noktâda pişirdikten sonra hadi baka-
lım hep beraber Paris'e gidecekler. Orda 
işte AB temsilcileri BM... vs barış antla-
şması imzalanacak. Uluslararası barış 
konferansı olacak, Paris'teki prosedür bu. 

Bosna halkı 
müslüman 
kimliğini bu 
savaş sayesin-
de edinmiştir. 
Şimdi bir Bos-
na müslüman 
halkı Vardır. 
Savaş Allah'ın 
bir lütfü ' 
olmuştur. 



Bu kolay bir iş değil. Bu olacak mı, olma-
yacak mı, o da belli değil. Tasarlanan bu. 

İslam dünyası dediğimiz zaman, o İs-
lam dünyasının kim olduğunu da merak 
ediyoruz. Orada bir Kral Fahd, Hüsnü 
Mübarek, Kral Hüseyin, Saddam Hüse-
yin, Mahatır Muhammed... herkes İslam 
dünyası. İslam dünyasından ziyâde ben 
Türkiye'nin Bosna ile olan çok özel tarihi 
gerekçelerinden ötürü Türkiye'nin elinde 
ne kadar araç varsa, sivil kuruluşlann gö-
nüllü desteklerinden, İslanı konferansı 
teşkilatını seferber edip ordan kararlar çı-
kartmaya, Temas Grubu içinde yeralma 
talebinde bulunmaya. Nato içinde asker 
göndermeye kadar hepsinden yanayım. 
Türkiye Hersek'de her kurumuyla ferdiy-
le dikkatle bu işin içinde olmak zorunda-
dır. 

Bosna-Hırvat federasyonu %51, Re-
pública Sırpska %49 toprak dağılımı; tek 
devlet olacak ama, o devletin içinde özel 
statülerde iki birim olacak deniyor. Çok 
ince anayasal noktalarda büyük mücadele 
verilecek, yarın öbür gün bu bildiğimiz 
şey kopup Sırbistan'la bağlanmaya kal-
karsa, ne olacak? Onun yolu nasıl kapatı-
lır? Onun mücadelesi verilecek. 

H.Hatemi: Gerçekten Batılıların kötü an-
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İzzetbegoviç 
Bosna halkının 

halisane tem-
_ silçisi olduğu-
nu ispat etmiş-
tir. Dolayısıyla 

onu yargılamak 
ve sorgulamak, 

"Acaba ihanet 
mi ediliyor?" 

gibi bir 
tavır içinde 

olmamak 
lazım. 

lamda kullandıkları fun-
damentalist terimine la-
yık olan bir devlet baş-
kanı ne yapsa^aynı şekil-
de kötü olmuyor. Hiçbir 
zaman Hitler'in bugün 
temsilcisi diye, mesela 
bir Batılı tarafından nite-
lenmiyor. Fakat Ali İz-
zetbeğoviç'te bu düş-
manlığı çeken ne? işte 
bu İslam düşmanları gö-
rüyorlar ki oyunları bo-' 

; zuluyor, itham* edenin 
i yanhşlığı ortaya çıkıyor; 
[': adam İslamı yapmacık-

sız, içinden benimsemiş, 
gayet tabii o İslami an-
lamda demokrat, hu-
kukçu, adalet devletine 
taraftar. Bunu temsil 

' . ediyor yapmacıksız bir 
şekilde. Onun için de yükleniliyor ve Av-
rüpa'da böyle bir İslam'ın dahi temsiline 
yer yok; o milli çıkarların, ırk çıkarlarının, 
iktisadi çıkarların hakim olduğu yörede 
böyle bir düzene yer verilmesi istenmi-
yor. böyle olunca bizim uyanarak bunları 
desteklememiz lazım. Hiç değilse arka. 
çıktığımızı hakh gördüğümüzü söyleme-
niz lazım. Yoksa biz de, Avrupalıların 
kullandığı terimlerden korkarak aman İs-
lam adını ağzımıza bile almayalım bunla-
ra sadece hasbelkader müslüman olmuş, 
mesela bir kahveyi Türk kahvesi şeklinde 
içsin, bilmem Osmanlı özellikleri taşısın, 
ama bunlan da fazla ortaya çıkartmasın-
lar. Mesela mehter takımı falan da kurma-
ya kalkışmasınlar. Hem Avrupalı hemde 
bazı özellikleri ile onları taşısınlar. Y.ani 
bunu, bu yanlış anlayışı Türkiye'de ha-
kim kılmayalım 

Mesela Malezyalılar, böyle tarihi bağ-
lar olmadığı halde, oturup tarihi münaka-
şalara da girmeden yapılması gerekeni 
daha iyi yapıyorlar, kestirmeden Ali İz-
zetbegoviç desteklenmelidir diyorlar ve 
destekliyorlar. Biz de tarihi sebepler üze-
rinde münakaşalan bırakalım; doğrudan 
doğruya müslüman olarak, insan olarak; 
o adalet devletinin adalet düzeninin tem-

• / . ' 



. silcisi olarak bunlan destekleyelim". Mese-
la Boşnak ordusu %50'sini tekrar ele ge-

• çirmişti diye de pek sevinmeyelim . Gene 
ihtiyatlı olalım. Çünkü Boşnak ordusu al-

. tında zamanı gelince belki bir Musolini 
gibi sahneye çıkacak olan bir tiyatro, ope-
ret generali, operet mareşali kılığında bir 
Tudjman var. Bu da Ali, İzzetbegoviç'e 
pek öyle bir devlet başkanı.olarak bakma-
ya hazır değil, o da en az belki Sırp asi li-
deri kadar düşman. Onun için Katolik 
dünyasının yakınlığı gibi bir şeye de gü-
venmeyelim. Ama bugün o ortak düşman 
tehlikesi dolayısı ile belki Katolik alemin-

• de Boşnaklara daha yakın olanlar var. Orr 
todokslar bu tehlikeye maruz ol'madıklan 
için hiç değilse ilk planda onlar önce Türk ' 
düşmanlığını, İslam düşmanlığını ön pla-
na çıkartmış durumdalar. İşte benini söy-
leyeceğim şu 1. Dünya savaşından önceki 
gibi dünya savaşı Bösna'da yeniden bir 
kıvılcımın ortaya çıktığını görüyoruz, İn-
şaallah ikibinli yıllara başlarken bu kıvıl-
cım söndürülür ve Avrupa'da şu biline-
gelir ki İslam öyle korkunç gösterilmek is-, 
tendiği gibi korkunç bir şey değildir. Ye 

, Ali İzzetbegoviç İslam'ın temsilcisidir. 
. .Yoksa İslam, Avrupa sentezinin ürünü 

değil, temel insani değerler dedikleri şey-
ler de Avrupa'ya mahsus değildir. Zaten 

' insanlığın, dolayısı ile geniş anlamda İs-
lam'ın ortak değerleridir. Samimi olarak 
bağhlarsa Ali İzzetbegoviç'i de bir insan 

, kardeşi olarak kabul etsinler Avrupa'da. 
Ama samimi olarak bağlı olmadıklarını-

• . görüyoruz ki nerede İslam' ın gerçek bilin-
ci uyanırsa, oha karşı aynı düşmanlıkla 
hücum ediyorlar. Ama iki yüzlü olduklan 
için gerçekten fundamentalist diye kötü-
ledikleri kişiler böyle olmuyor, fakat onla-
nn kullandıklan sıfatlarla fundamentalist 
diye nitelendirilebilecek kişilere de hiç ; 
İ)öyle bir düşmanlık göstermiyorlar. Bu 

• da nereden doğuyor? Çünkü Osmanlı hi-
lafeti şeklen ilga edildikten sonra bir sene 
geçmeden maddeten Osmanlı hilafetinin 
yeri, yani İslam hilafeti Beyaz Sarayın eli-
ne geçmiştir, çünkü bir şene sonra Suudi 
hanedanı oraya biat ederek Mekke ve Me-
dine'ye, İslam hilafetinin merkezine sahip 
olmuştur. Hadimül-Harameyn, olriıuştur. 

Ama hakim Amerika olduğu için bugün 
İslam hilafetinde zaten maddeten bir boş-
luk yoktur; Beyaz Saray o hilafeti maale-
sef temsil etmektedir. ^ . 

Cevat Özkaya: Bu olayların, yani bizim 
çok da gündemimizde olmayan olayların 
Türkiye'nin gündemine girmesi Türki-
ye'nin iç politikasında olmazsa olmaz ola-
rak sunulan işte misak-ı milli, yurtta sulh 
cihanda sulh gibi çok da pasif politikala-
rın ana unsuru olarak istenen şey lerde bir 
değişiklik meydana getirdi mi? bunu sor-
mak istiyorum. ^ " • " • 

Cengiz Çandar: Evvela Hoca bu Girit'i 
gündeme getinnekle haklı. Ben Girit'e git-
tim; tek bir İslami ve Türk kalıntısına rast-
lamadım. Yani burada 30Ö, 400 sene Os-
manh devleti bulunmuştur; bir hamamı, 
bir bedesteni bir camisi olur. Hiçbiri yok. 
Yalnız Bosna önünde yatan tehlikeli ya da 
kiritik kavşaklarda bulunmasına rağmen 
benim kendi fikrim Girit olmama ihtimali 
çok kuvvetli; zira Bosna savaştı. Varoldu 
ve Bosna halkı orada duruyor; kimliğini 
benliğini edindi ve savaştı. Bundan üç 

. sene önce sıfır adet askeri olan bir ülke-
nin şimdi silahlan yetersiz dahi olsa 
herşeye rağmen 150.000 kişilik einir ku-
manda zinciri olan bir ordusu var; ikinci-
si, İzzetbegoviç kendisine ilişkin olarak 
belli mihraklarda oluşturulan zincirleri 
parçalamıştır. Yani İzzetbegoviç'tfen, yok 
edilmesi gereken bir fundamentalist lider 
portreleri kitn çizmek istiyorsa o tablo 
yoktur. . • y 

Şimdi asıl Bosna'ya ilişkin probleın 
bizden kaynaklanıyor; yani Batı dünya-
sında İzzetbegoviç'e ve Bosna'ya bir hu-
sumet pek yok; tam tersine Batı komiserli-
ğinde ciddi bir sempati var Bosna'ya, mü-
cadele ettiği, savaştığı ve İl.Dünya Har-
binde kendi durumlarını hatırlattığı için.. 

Holbroök'ün getirdiği formül; en iyi, 
ideal formül değil. Çünkü Holbrook neti-
ce itibarıyla Clinton'u bir daha başkan 
seçtirmek için bu işin içinde. Esas mesele-
si Bosna şöyle dursun, böyle olsun değil. 

• Bosna öyle bir şey olgun kiÇlinton bir da-
ha seçilebilsin. Adamın önceliği o. Bunu 

Holbrook'un 
getirdiği for-
mül, en iyi for-
mül değil. 
Çünkü Holbro-
ok netice itiba-
rıyla Clinton'u 
bir daha baş-
kan seçtirmek 
için bu işin 
içinde. Bosna 
öyle bir şey ol-
sun ki Clinton 
bir daha seçi-
lebilsin. 



Bosna'ya as-
ker gönde-

rmemizi Sırp-
lar, ̂ Yunanlılar 

istemiyor. 
Fakat yurtta 
sulh cihanda 

sulh ve 
misak-ı milliy-

le şartlanmış 
olduğumuz 
için biz de 

istemiyoruz 

. Bosnalılar da biliyor. Çıkar kesişmeleri di-
ye bir şey var. Bir daha soruya dönersek; 
Türk hariciyesi, sistemi, soğuk savaş son-
rası meydana gelen duruma hazırlıTclı 
mıydı? Hayır. Hala değil, o zaman hiç de-
ğildi. Şimdi hiç değilse Gürcistan diye bir 
yer var. Çeçenistan var. İsimlere bile aşina 
değiller. Yurtta sulh cihanda sulh, misak-ı 
milli hudutlan filan... Böyle sınırlan belir-
lemiş bir siyaset kalıbı içinde hareket 
eden bir devletin birtakım refleksleri var." 
Fakat devlet sistemi hala cumhuriyetin 
kurulduğu döneme, göre ayarlanmış. Bu, 
Bosna gibi durumlarda Hoca'nın altını 
çizdiği işaret ettiği tehlikeyi,oluşturuyor. 
Benim derdim Batılılar değil. Ben Bosna 

• konusunda titrek davranırsam Türkiye 
olarak, o zaman büyük felaket.. Avrupa-
dan ne bekliyorsanız onu alıyorsunuz. 
Hatta beklemediğimiz kadar iyi şeyler 
oluyor. -Kaderimizi adeta onun kaderiyle 

. bağlı olarak sürdürmez isek Bosna o za-
man gidiyor işte. O zaman çok tehlikeli. 
Bir tehlike Türkiye'de var. Cevat Bey'in 
sorusundaki çerçeve içinde var. Cumhuri-
yetin kuruluş kalıplan içinde mütalaa et-
tiğimiz için, zihniyet hala devletin resmi 
kanallarında değişmediği için, misak-ı 
milli hudutlan dışında rol ve göreve kar-
şr bir reaksiyonlan var bizimkilerin. Bos-
na'ya asker gönderilmesini Sırplar istemi-
yor. Kıyametleri kbpa/ıyor Yunanlılar is-
temiyor, "Yahu bunları Balkanlardan biz 
zor attık, tekrar ne işleri var?" diyorlar. 
Amerikalılar kendileri için dizayn ettikle-
ri yeni uluslararası sistem içinde her yere 
yetişemeyeceklerinden belki acentalıklar 
istiyorlar.-Dünyanın orasından burasın-^ 
dan Tuna'yla Orta Asya arasındaki hatta 
da bizi istiyorlar acentaları olarak; onun 

. için bizim var olmamızı Amerikalılar is-
tiyor. Fakat biz yurtta sulh cihanda sulh 
ve misak-ı milliyle şartlanmış olduğumuz 
için biz de istemiyoruz. Kim istemiyor 
bizi? Sırplar istemiyor Ruslar istemiyor 
Yunanlılar istemiyor. Bir de kendimiz is-
temiyoruz. Böyle bir tuhaflık var. Yanıl-
mıyorsam 2800 asker talebi BM genel sek-
reterliğinden geldi. Bizim oradaki bir-
liğimizde 1700 asker var. 2800 'e tamam-
lamadık ve hep öyle iğreti duruyor bizim-

kiler orada; her an çekilebilirler. 
Bunu şunun için anlatıyorum: Eğer bü 

gelişmelere hazırlıklı bir ülke olmuş ol-
saydık, yurtta sulh cihanda sulh ve 
misak-ı milli gibi yetmiş yıldır kapkalın 
çizgileriyle üzerimize basılan bü dam-
gadan, bu kavramlardan kafamızı sıyınp 
baksa idik böyle bir karar vermekle yüz-
yüze kalmamız diye birşey sözkonusu ol-
mazdı; uluslararası diplomasi ve 
politikada başı çeken ülke biz. olmak 
zorunda olurduk. Amerika'ya şunu yap-
man lazım, ne biçim süper devletsin 
dememiz lazımdı, Malezya'ya Pakistan'a 
.... koşup asker gönderin şuraya; müs-
lüman dayanışması olması lazım. Ne 
yapıyorsunuz siz? diye bizim dememiz 
lazımdı. İngiltere'ye Fransa'ya tarihte 
yaptığınız hatalara devam ederseniz 
başınıza şu belalar gelecek, buralar biz-
den sorulur. Çünkü buralan biz yönettik 
500 yıl. İyi biliriz buraları. İnsanını 
tanırız. Sıkı ilişkilerimiz var dememiz 
lazım. Biz, bizim dışımızda meydana 
gelen gelişmelerde test sorusuna cevap 
verecek öğrenci gibi değil, imtihan kağıt-
ları dağıtan öğretmen olınak durumun-
dayız. İmtihana giren öğrenci değil. • 

Cevat Özkaya: Hatemi hocanın söylediği 
Cengiz beyin de bir biçimde katıldığı gibi, 
yeni, kritik bir döneme girilmiştir. Bu 
kritik dönemde çok dikkatli olunması 
gerektiği, asıl savaşın masa başında dev-
ma edeceği anlaşılıyor. Ortaya çıkan tas-
lağm iki maddesi birbirine zıt gibi gözü-
ken maddeler. Birisi Bosna'nın sımrlanm 

: değiştirmeyeceğini, tanınacağını söyler-
ken, diğeri de orada Sırp cumhuriyeti'nin 
var olduğunu, bu cumhuriyetin de bazı 
ülkelerle özel ilişkiler kurabileceğini söy-
lüyor. Bu özel ilişkiler nedir? Zaten Sırbis-
tan'dan başka komşusu yok. Bu şartlar al-
tında hem Sırp cumhuriyeti varken Hır-
vat-Boşnak federasyonu ortada dururken 

-bu bütünlük nasıl sağlanacak? Sınırlar 
garantör devletler tarafından garanti al-
tına mı alınacak? Bütün bunlar bundan 
sonraki dönemde ortaya çıkacak ve galiba 
çok zorlu maraton olacak. İhşaallah hayır-
lısı olsun diyorum. • 



Cenevre süreci üzerine 
Ali İzzetbegoviç 

Cenevre'de başlaytp Dayton'da şe- Dünyanın mantikll bulduğu 
killenen Bosna.Barışı'na ilişkin Ali bî  bariŞl reddedersek, Sİlah 
izzetbe^viç'inimpact Ekim 1995 . v ambargosu-kesinlikle 
sayısında mgtltzce çevirisiyle yayın- . . 
ianan aşağıdaki yazısı son gelişmek-^ kaldırılmaz ve çevremizdekiler, 
re ışık tutacak önemli mülahazalar bİZİ kuşatanlar savaş İÇİn 
içeriyor. îhtiyacımız olan kaynaklan 

8 Eylül'de, Cenevre'de Bosna- keserler. 
. Hersek, Sırbistan ve Hıryatistan dışişleri bakanlannın 

katıldığı bir toplandı gerçekleşti. Hiçbir resmi anlaşıria 
, imzalanmadı, ama müzakerelerin devamında çok 

önemli olduğuna inandığım, gelecekte Bosna'daki bâ-
hş ile ilgUi bir dizİ prensip anlaşmasına vanldi. Bu ko-

, nu ile ilgUi şahsi görüşlerini takdim etmeye çalışaca-
ğım. ; ; : •• • • ' • ^ 

i , Bu klasik bir uzlaşmaydı ve her uzlaşma gibi bir acı , 
hissi veriyordu. Cenevre'de üzerinde anlaşılan neydi? 

. - İki noktada özetlenebilir: : v ' " 
1) Bosna-Hersek uluslararası tamnmış sınırlan içe-

risinde, BM mensubu bağımsız bir devlet olarak varol-
; maya devam edecektir. 1 ^ -

2) Bosna-Hereek gelecekte %51'e %49 toprak bölü-
şümüyle Bosna-Hersek ve Sırp cumhuriyetinden olu-
şan bir federasyon olacaktır. 
" . Sırplar, kendisine karşî savaştıktan Bosna-Hersek 
ve biz de ohlânn saldın ile yarattıklan cumhuriyeti, ta-" 
mmak ve kabullenmek durumunda kaldık. Başta red-
dettikleri %5re %49'luk iç paylaşım sımrlanm da ka-
bul ettiler ve aynca Sırbistan ile bir konfederasyon da 
oluştürulmayacak.~-

• Bu önemli noktalara, Sırp cumhuriyetinin Bosna-
Hersek içerisinde olması ve Sırbistan'la konfederasyon 
oluşturulmamasına, Karadziç'in güdümündeki medya 
tarafından hiç değinilmedi,^ama kendilerine veya dışa-
nya karşı bunu saklamaları hiçbirşeyi değiştirmeye-
cektir. -1 . , . 

Peki bu uzlaşmayı neden ka-
bul ettik? Cevabı çok basit: Savaşı 
durdurmak için; zaten insanlar " 
için yeterince acı ve sıkıntı var. Sa-
vaş hergün birçok, kurban ortaya r 
çıkartıyor, her geçen gün birçok 
evsiz yaratıyor, mültecilerin sabn 
ve Ümidi tükeniyor, her gün tah^ -
rib edilen yerleşim birimleri ve r 

fabrikalar artıyor. Dünya tercihini savaştan değil barış-
tan yana kullandığım gösterdikten sonra savaş devam 
ederse, beklentilerimiz, ümidimiz desteksiz kalır. Dün-
yanın mantıklı bulduğu bir barışı' reddedereek, silah • 
ambargosu kesinlikle kaldırılmaz ve çeyremizdekiler 
(BM) bizi kuşatanlar saVaş için ihtiyacımız olan kay-
naklan keserler. Savaş, özü itibanyle kontrolü çok güç 
bir hadise olduğundan,'Sırbistan ve Rusya'nın da katı-
lımıyla kolayca yayılabilir. Eğer olaylar bu yönde geli- ; 
şirse he^ey tehlikededir ve herçey kaybedilebilir. 

Batının davranışı göründüğü kadar mantıksız ol-
mayabilir. Bazı Batıh devletlerden dolajn çok âz deği-
nilen bir konu var: Rusya'nın nükleer silahlan^ Günü-
müzde bu Sovyetler Birliği zamanından bile daha çok 
tehlike arzetmektedir. O "zamanlar'tam kontrol altın-
daydılar ama şimdi tatsız sürprizler ortaya çıkabilir. 
Bu Batılılann kafasında sabit olan ama çok az dile ge-
tirdikleri gerçeğe analistlerirniz önemle eğilmektedir- ' 
1er. Batının anlaşılamayan, sebepsiz görünen tutumu-
nun arkasında bu yardır. Bosna'da savaştan ve barış-
tan bahsederken ,bu çok önemli noktayı gözönünde 
tutmalıyız. , • 

Federasyon. Ne Getirecek? ; 

Dünyayı değiştiremeyiz. Yapman^ gereken onu.da-
ha iyi tanımak ve gözlerimizi gerçeklere kapatmamâ-
mızdır. Bu acı banştan ne elde edeceğiz? Bunu bir liste 



ABD'nin dayattığı, Dayton'da imzalanan anlaşma taraftarların hiçbirini memnun etmedi... 

ile göstermeye çalışacağım. 
1- Federasyon ile Bosna-Hersek Bo-

sanska Kmpa, Sanski Most, Donji Vakut, 
Jajce, Tronöva, Brcko, Odzak, Brevanta 
IDoboj, Bosanski Brad, Bonsanki Samac ve 
bir dizi diğer köy ve kasaba dahil olmak 
Üzere %25 daha fazla toprağa sahip ola-
caktır. Aynı zamanda federasyon Gorad-
ze'nin blokajını önleyen bir toprak bağ-
lantısını da sağlamaktadır. Büyük bir ihti-

• maile Sarayevo'yu da alacaktır. Dürumu-
. muz budur ve pes etmeyeceğiz. 

2- Tüm mültecilerimiz gelip bu geniş-
letilmiş bölgeye yerleşerek normal hayat-
larına başlayabilecekler. 

3- İnsani yardım yerine ekononiik yar-
dım alarak ülkenin yeniden yapılanması-
nı, sağlayacak. Fabrikaları, okulları, üni-
versiteleri yeniden açacak ve buna bağlı 
olarak insanlara iş, çocuklara okul, ve hal-
ka ev, sığınma imkanı sağlayacak. Aynca 
gazi ve şehit aileleri için de sistematik çö-
züm üretilecektir." 

4- Son olarak, banşçıl birleşme şu an-
da Çetnik kontrolünde olan bölgeleri de 

•" etkileyecektir. Bu gelecek iki nesil için 
zahmetli bir iş olacaktır. Fakat iki ön ko-
şul şimdiden sağlanmalıdır. 

Birincisi, üniter Bosna tüiiı bağımsız 
ülkeler tarafından tamnmış ve Cenevre'de 
de tanınmıştır. 

> İkincisi Bosna'nın korunmuş bölümü 

Savaşın 
Bosna'nın 

bizzat varlığını 
tehdit ettiğini 
ve bu durumu 
ancak barışın 

önleyebileceğini 
kabul etmedik 

mi? 

ki burada bü-
yük bir poli-
tik ve ekono-
mik gelişme 
sağlanacak-
tır. 

Bosna'nın 
gelecekte ye-
niden enteg-
rasyonu için 
bu hususlar-
dan birincisi 
b i çi m s e l , 
ikincisi ise 
gerçekçi bir 
çe rçevedi r . 
Bu fırsatlar-
dan yararla-
nıp yararla-

. namayacağı-
mız hususu bize, bizim kim olduğumuza 
ve sözde Sırp Cumhuriyeti'nin .dağınık 
parçalanndaki karanlığı yok edecek. Bos-., 
na'nın bu parçasındaki demokratik ve 
ilerlemeye elverişli bir devlet modeli 
oluşturup oluşturamayacağımıza bağlıdır. 

Buna bir tek alternatif vardır: Bos-
na'nın bütünlüğünü askeri bir zaferle sağ-
lamak için savaşa devam etmek. Bunu ya^ • 
pabilir miyiz ve bize neye malolur, özel-
İikle insan hayatı bakımından? Kaç kişi 
daha ölür, kaçı yaralanır ve daha kaç gö-
nüllü ya da gönülsüz mülteci olur? Bu 
ulusun.kurtuluşu nedir? Savaşın Bos-
na'nın bizzat varlığını tehdit ettiğini ve bu 
durumu ancak barışın önleyebileceğini 
kabul etmedik mi?,Sayaşın Pale'deki sa-
vaş suçlularını besleyip koruduğunu ve 
banşın bunlann bir şekilde sonunu hazır-
layacağını kabul etmedik mi? Etnik temiz-
lik Bosna'yı harab ediyor. Srebrenika, Ze-
pa ye Banja Luka'da bu bağlamda geçen 
aylarda neler olduğuna bakın. Ordunun 
başarısına rağmen çok uluslu bir devlet 
olarak Bosna bir sene öncesine nazaran 
bile ulaşılabilir olmaktan daha uzakta kal-
mıştır. Savaşın devamı da bu istikamette 

' olmayacak mı? Hala savaşabiliriz, ama 
başka bir seçeneğimiz olmadığına emin 
olmalıyız. 

Çeviren :Yavuz Petek 



' • r . 
Bosna'dan Çeçenistan'a 

islam'ın dirilişi ' 
Abdullah Yıldız 

Merhum üstad Ebu'al-Alâ el-
Mevdudî, 1963'te verdiği bir 
konferansta (1) İslam tarihinde 
dört önemli aşamanm katedildi-
ğini, şimdi ise yeni bir dönemin 
eşiğine gelindiğini söylüyordu. 
Ona göre müslümanlar sırayla 
kısa süren birind ve örnek aşa-
mayı, sonra uzun süren meliklik 
(saltanat) aşamasını, daha sonra 
kölelik ve nihayet bağımsızlık aşamalanm yaşadılar. 
Ancak20. j^zyıhn ikinci yansında elde edilen bağım-

, sızhklar, kısa zamanda sosyalist veya Batia yönetim-
lerin işbaşına geçmesiyle bir başka çelişkiyi ve çatış-
mayı beraberinde getirdi. Böylece müslümanlar, sal-
tanat dönemiyle birlikte tedricen yürürlükten kaldın-
lan, esaret döneminde neredeyse unutturulan, bağım-
sızlık döneminde is^uğrunda mücadele verilen ama 
bir türlü kavuşulamayan İslamî düzeni yeniden haya-
ta hakim kılma aşamasına gelmiş oluyörlardı; ki bu _ 
aşamada hem emperyalist güçlerle hem de yerli işbir-
likçileriyle boğuşmak zorundaydılar. 

berçekten de müslümanlar, İslam'ın örnek aşama-

MUslümanlar, bir yandan 
iyice azgınlaşan sömürgecilerin 
pençesinden kurtulma müca-

delesi vernrıek, diğer yandan da 
islam düşüncesini taklit uyku-
sundan uyandırmak görevi ile 

karşı karşıya idiler. 

(3) sayesinde ortaya çıktı. 
Sonraki aşamada iktidar ye 

>servet heveslisi sultan ve melik-
lerin bozulması ve dini siyasal 
otoritelerini sağlamlaştıran bir 
araç olarak görmeleri ile "İs-
lam'ın çöküşü" (4) başladı. İkti-
dar yanlısı ulema da saltanat re-
jimlerinin meşruiyetine dair ge-

' ^ ' • rekçeler üretti. Garaudy'e göre,' 
İslam'ın çöküş sürecine girmesi, harici sebeplerden 
ziyade (Bağdat'ın Moğollar, Kurtuba'nm İspanyollar 
tarahndan çiğnenmesi gibi...) iç sebeplerden kaynak-
lamr: İçtihat kapışının kapatılması, taklit, İçendi içine 

• kapanma, yeniliğe karşı teolojiîc güvensizlik... Zaman 
^ m a n müslüman imanından kaynaklanan panitılar 
görüldüyse de, bu çöküş devam etti; özellikle Batılı 
sömürgecilerin egemenliği ve yerli seçkinlerin işbirli-
ği sonucu İslam medeniyeti Icaranîıkİara gömüldü, 

. müslümanlar madden ve manen inkıraza girdi.(5) • 
19.yüzyıl sönlarma gelindiğinde, müslünaanlar, 

bir yandan Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanma 
sürecini girmesiyle iyice azgınlaşan sömürgecilerin 

smda Garaudy'riin ifadesiyle "iyi bir̂  müslüman ol-, pençesinden kurtulma mücadelesi j/ermek, diğer yan-
maj^ ilk görev olan Allah'ın hükümranlığım yeryü- dan da İslam düşüncesini, uzun süren taklit uykusun-
zünde gerçekleştirmek olarak gördükçe ve bu vazife- dan tekrar uyandırmak görevi ile karşı karşiya idiler, 
yi yerine getirme gücünü kıldıkları namaz, gittikleri _ XIX. yüzyıl sonlarında, Osmanlıların Kuzey Afrika, 
hacc ve tuttukları oruçtan aldıkça, birkaç pnyıl içinde Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslarda hakimiyetini yi-
İndus nehrinden Atlantik okyanusuna kadar mUyon- tirmesi sonucu Batılı emperyalistler, bu bölgeleri, ele 
larca erkek ve kadını kendi imanlarına kazandırdı-
lar."(2) Böylece devasa bir imparatorluk haline geldi-
ler. Garaudy'e gÖre bu gelişme, hayatın yeniden an-
lamlandınlması temeline dayalı bir "kültür devrimi" 

geçirmekte gecikmediler. Emperyalizm, sadece askeri 
olarak değil, ideolojik olarak da yani Batı uygarlığımn 
bütün unisurlarıyla birlikte saldırıya geçmişti. İslam 
dünyâsı bu çift yönlü saldırıya, her iki yönüyle de çe-



Osmanlı'nın 
Batı'da İlk top-

rak kaybıyla 
yeniden alevle-

nen Haç-Hilal 
kavgasında 

Bosna-Hersek, 
"hilarin ateş 
hattında yer 

alırken, doğu-
da da Kafkas 

müslümanları, 
giderek güçler 
nen Rus Haçlı 

saldırılarını gö-
ğüsleme göre-

vini üslen-
mişlerdi. 

vap vermek durumundaydı. Cezair'de 
Emir Abdülkadir'in, Kafkaslarda Şeyh 
Şamil'in başlathğı direniş bu iki yönlü 
(imani ve askeri) başkaldırının sadece 
iki örneğinden ibarettir. Cemaleddin 
Afgani, Muhammed Abduh, Şeyh İbıî 
Badis, Muhammed İkbal ve diğerleri ise, 
Batı'mn ideolojik saldırılarına karşı İs-
lam düşüncesinin yeniden canlandırıl-
ması için çaba sarfettiler. 

20.Yüzyılda emperyalist güçler, iki 
büyük dünya savaşı sonunda İslam 
dünyasını da kendi aralarında paylaşa-
rak bütün dünyada "dehşet dengesine" 
ya da "soğuk sâvaş"temeline dayalı bir 
düzen kurdular. Böylece de müslüinan 
dünyadaki kıpırdanışları da bir ölçüde 
frĞnİemiş oluyorlardı. Ancak, "İslam'ın 
yeniden, ihyası", ya da "öze dönüş" diye 

. isimlendirilebilecek bu gelişmenin ön-
leîımesi mümkün değüdi. 1990'lara ge-
lindiğinde soğuk savaş bir anda bitiver-
di ve dehşet dengesinin oluşturduğu 
büyü de bozuldu. Cezayir'de müslü-
manlar iktidara yürüyordu. İran'da ''İs-
lami devrim" çoktan gerçekleşmiş ve 
oturmuştu. Sudan sessiz sedasız aynı 
yolda ilerliyordu. Sovyetlerin ve Doğu 
Blokunun dağılmasıyla birlikte önce 
Bosna'da sonra da Çeçenistan'da başla-
yan mücadele ise, "İslami diriliş" süreci-
nin biraz daha farklı bir boyutunu oluş-
turuyordu. 

Biz bu yazımızda birbirine çok ben-
zeyen Bosna ve Çeçenistan direnişleri-
nin İslami diriliş süreci içindeki konu-
munu ele almaya çalışacağız. (Genel 
olarak İslam diinyasıridaki, özel olarak" 
da Cezayir, Filistin vs.deki gelişmelerin 
bu perspektiften değerlendirilmesini di-
ğer yazılarımızda bulabilirsiniz.) 

Haç-Hilal Kavgasının İki Sıcak 
Noktası: Bosna ve Çeçenistan 

Osmanlıların Avrupa içlerine doğru 
ilerlemeye başladığı IS.yüzyıl ortaların-
dan itibaren Tuna Çizgisi ve Bosna-Her-
sek; Rus prensliğinin güneye doğril ge-
nişlemeye başladığı 17-18 yüzyıldan iti-

baren de Kafkaslar ve Çeçenistan "Haç-
Hilal kavgası"nm sıcak temas noktaları 
oldular. Her iki bölgede de müslüman-
hristiyan mücadelesi zaman zaman inkı-
taa uğradığıysa da günümüze kadar de-
vam etti. Tarih farklı inançların ve mede-

; niyetlerin çatışmasından ibaretse, -ki öy-
ledir- bu bölgelerdeki kavgalar da kaçı-
nılmaz olacaktı. Zira hem Bosna Hersek 
hem de Kafka'slar,'İslam medeniyeti ile 
Hrıstiyan Batı medeniyetinin kesiştiği 
fay hattında yer alıyordu. (*) 

1$83 Viyana Bozgunu sonrasında Os-
manlı'nın Batı'da ilk toprak kaybıyla ye-
niden alevlenen Haç-Hilal kavgasında • 
Bosna-Hersek, "hilar'in ateş hattında yer 
alırken, doğuda da Kafkas müslümanla-
rı, giderek güçlenen Rus Haçlı saldırıları-
nı göğüsleme görevini üslenmişlerdi. Te-
vafuka bakın ki, Boşnaklar ve Çeçenler, 
dinlerin, dillerin, mezheplerin ve ırkların 
alabildiğine çeşitlilik arzettiği ve içiçe 
girdiği iki ayn karmaşık coğrafyada; Bal-
kanlar ve Kafkasların kan, barut, kargaşa 
ve katliam dolu çetin ortamlarında sür- • 
dürdüler bu ölüm kalım savaşlarını... Ta-
rih boyiınca savaşlann, isyanlarin ve ça-

. tışmaların bitmek tükenmek bilmediği 
_ Balkanlar ve Kafkaslar'da "biz"i yani İs-

lam Varlığım savundular yıllar yılı." . 
• "Kutsa ittifâk"ı oluşturan Avrupa 

' devletlerinin 17. yüzyıl sonlarından 
19.yüzyıl sonlarına k^:dar devam eden 
saldırılanna ve daha sonraları da onlarla 
işbirliği yapan isyancı azınlıkların ayak-

" lanmalarına karşı Balkanİar'da Osrhanlı 
adına en büyük direnişi ve çabayı Boş-
naklar gösterdiler. 1683-16^ yılları ara-
sında 16 yıl devam edenOsmanlı-Kutsal 

• İttifak savaşları, aralıklarla Osmanlı Ve-
' nedik ve Avusturya savaşları, Osmanlı-

Rus ve Avusturya savaşları ya da'Os-
. manh-Rus savaşları biçiminde sürüp gitti 

ve Boşnaklar bu savaşlarda hep ön şaf-
larda yer aldılar. Mahut 93 Hârbi (1877-

. 78 Osrhanh-Rus Harbi) sonunda imzala-
nan Berlin Antlaşması ile Bosna-Hersek 

- Avusturya nüfuzuna terkedildi; 1908'de 
ise Avusturya yönetimi Bosna-Hersek'i 
ilhak ettiğini açıkladı. Böylece Osmanlı 



ana karası ile bağlantısı kesilen Boşnakla-
rın "İslami kimlik" mücadelesi başlıyor-
du. > • " . . ' : 

Kafkaslarda ise. Kazan ye Astarhan 
devletlerini yutan Rus emperyalizminin 
güneye doğru yayılması karşısında en 
büyük engeli Çerkeş halklan ve Çeçenler 
oluşturdular. IS.yüzyıl sonlarında Şeyh 
Mansur öncülüğünde başlayan İslami 
mücadele, 19.yüzyılda İmam Hadis , 
İmam Gazi Muhammed ve İman Ham-
ut'larin liderliğinde devam etti. Çeçenler 
Rus yayılmaalığı karşısında en şanlı dire-
nişlerini 1834^1859 yılları arasında efsane-
vi mücahid Şeyh Şamil öncülüğiinde 
gerçekleştirdiler. 74 yıllık ömrünün bü-
yük bir kısmı Ruslara karşı savaşla geçen 
"Kafkaslar kartalı"nın esir düşmesiyle 
Çeçen direnişi önemli bir yara aldı. Ama 
Kafkasların bu yiğit halkı, İslam'dan al-
dıkları güçle, inatla ve kararlılıkla yıllarca 
devam ettiler mücadelelerine. 

19. Yüzyıldan 20.Y^yıla: . . . _ 
Tarihin Tekerrürü 

Saraybosna'da bir Sırp öğrencinin taban-
casmdan çıkan kurşunun Avusturya-Ma-
caristan İmparatorluğu Veliahdım yere 
sermesiyle başlayan Birinci Dünya Harbi, 
Balkanlar ve Kafkaslar'da sınırları, den-
geleri allak bullak etti; ancak 'müslüman-
lann, özelikle Boşnaklann ve Çeçenlerin 
talihsiz kaderi hiç değişmedi. Savaş son-
rasında parçalanmış Avusturya-Macaris-, 
tan İmparatorluğu topraklarında kurulan 
Sırp ağırlıklı Sosyalist Yugoslavya, müs-
lüman Boşnakları sindirme ve "Yugos-
lav" kimliği içinde eritme politikası' uy-

. guladı. Ne garib tecellidir ki, aynı politi-
. kayı Sovyet Rusya Kafkaslar'da .uygulu-
yor ve diğer müslüman halklarla birlikte . 
özellikle Çeçenİefi "Bolşevik" kimliği 
içinde eritmeye çalışıyordu. Zaman za-
man yapılan katliarhlarla Kafkaslar ve 
Balkanİar'da nüfus dengesi müslümanlar 
aleyhinde bozulmak istendi. 11. Dünya 

' Savaşı yıllannda Rusya, 1 milyona yakın 
Çeçen'i Sibirya'ya sürüp yarısının ölü-
müne neden olurken aynı yıllarda Sırplar 

yüzbinlerce Boşnak'ı katlediyor, yurdun-
dan sürüyordu. 

Ve böylece 1990'lara gelindi... 
Sovyetlerin ani çöküşü ve Doğu Blo-

. ku'nun dağılıvermesiyle birlikte Balkan- • 
1ar ve Kafkaslarda asnn başındaki denge-
ler yeniden belirdi; tarih neredeyse ay-
nen tekerrür ediyordu: Yaklaşık 70 yıldır 
komünist ve sosyalist rejimlerin unuttur-
duğu zannedilen etnik ve dini kimlikler 
yeniden hatırlandı. "Demir perde"nin 
cenderesinden kurtulan federal veya 
özerk devletler birer birer bağımsızhkla-
nnı ilan etmeye başladılar. 

• İ991 sonlannda Bosna-Hersek Yugos-. 
lavya'dan, Çeçenistan ise Sovyet Rus-
ya'dan bağımsızlığını ilan etti. Ve iki yi-
ğit halk, iki yiğit liderin öncülüğünde ba-
ğımsızlık mücadelesine girdiler: Bös-
na'da Aliya İzzetbegoviç, Çeçenistan'da 
Cevher Dudayev! 

^ Silâhsız ve hazırlıksız Bosna müslü-
manları Avrupa'nın "6. büyiik ordusu 
olan YugöslaV-Sırp ordusunun desteğin-
deki Bosnalı SırpÇetniklerle boğuşmak, 
onların tank ve toplarına tabanca ve tü-
fekle mukabele etmek zorunda kaldılar; 

. daha doğrusu tek taraflı bir katliam, sal-
-dın ve tecavüze maruz bırakıldılar^ 5 Ni-̂  
san •1992'den Eylül l?95'e. gelinceye ka-" 
dar Bosna'da 253.000 müslüman katledil-
di, 22 bin kadın tecavüze uğradı, 50 bin 
insan sakat kaldı, 1 milyondan fazla 
müslüman da yerinden yurdundan oldu. 
Ama Boşnaklar teslim olmadılar ve tari-
hin ender kaydettiği bir destan yazdılar. 

Çeçenistan'da ise 1992 başlarından iti-
baren muhtemel bir Rus saldınsı bekleni-
yordu. Rusya önce Hasbulatov'u destek-
leyerek sonuca gitmekjstediyse de Du-
dayev her seferinde muhalif saldırıları 
geri püskürttü,^Nihayet Rusya 1994 
sonnda Çeçenistan başkenti Grozni'yi iş-
gale karar verdi. 24 saat içinde teslim ala-
caklannı düşledikleri Grozni 3 ay diren-
di; ardından Çeçenler teslim olmayıp 
dağlara çekildiler. Grozni yerle bir ol-
muş, 30 bin müslüman katledilmişti, ama 
Çeçen direnişi akıl almaz biçimleri ve 
yöntemleriyle -geçmişte olduğu gibi- sür-

Yugoslavya, 
müslümaıi Boş-
nal̂ Iarı "Yugos-
lav" kimliği 
içinde eritme 
politikası uygu-
ladı. Aynı politi-. 
kay i Sovyet 
Rusya Kafkas-
lar'da uyguluyor 
ve diğer müslür 
mân halklarla 
biriikte özellikle 
Çeçenleri "Bol-
şevik" kiniiliği 
içinde eritmeye 
çalışıyordu. 



Tarih boyunca 
tanılc olduğu-

muz İslam-Kü-
für savaşları, 
beşeri değer-
lendirme ölçü 

ye tahminlerini 
altüst edecek 

biçimde inanıl-
mazın başarıl-, 

dığı savaş-
lardır. 

mekteydi, sürecekti de. . 

Şehit Kanlarıyla Yeşeren İslam 

Tarih boyunca tanık olduğumuz İslam-
Küfür savaşları, beşeri değerlendirme . 
ölçü ve tahminlerini altüst edecek bi-
çimde inanılmazın başarıldığı savaşlar-
dır. Aliya İzzetbegoviç'in ifadesiyle: 
"Özgürlük savaşlarında bütün tahlilleri 
boşa çıkaran açıklanamaz bir boyut var-
dır. Ve kurtuluş savaşları kaybedilmez!" 

Elbette tarihsel süreç hakh ve doğru 
olanlardan yanadır. Zalimlerin maddi 
üstünlükleri geçici olmaya mahkumdur: 

"Yol, ancak insanlara'zulmeden ve 
yeryüzünde haksız yere tecavüz ve taş-
kınlıkta bulunanların aleyhinedir." (42 
Şura 42) " / 

"Onların tuzakları (planları) dağlan 
yerinden oynatacak da olsa, Allah katın-
da onlara hazırlanmış bir plan var-
dır."(Î4 İbrahim, 46) 

Bosna ve Çeçenistan'da Allah'ın va-
- adi gerçekleşti ve cesaretli yapılan ve si-
lahlarıyla dünyayı dehşete düşüren Rus 
ve Sırp zalimleri karşısında bir avuç, 
mazlum müslüman Allah'ın yardımı ile 
olağanüstü başanlar kazandı ve hayatta 
kalma mücadelesinden zaferle çıktı. 

Bosna'müslümanları Aliya İzzetbe-
goviç gibi bir siyasi dehanm kararlılığı' 

. ve Rasim Deliç, Sefer Haliloviç gibi ko-
mutanların fedakarlığıyla sayısı 150 bini 
aşan bir ordu kurmayı ve sağır-hissiz 
dünyaya rağmen ayaklan üzerinde dur,-
mayı başardılar. İslami kimliklerini ye-
niden kuşandılar ve Hristiyan denizin-
de "müslüman bir ada" olarak kalacak-
larını isbatladılar. Böylece Bosna'da İs-
lam 200 bin şehidin kamyla tekrar yeşer-
meyle başladı. . "" 

. Çeçenler ise Cevher Cİudayev ye Şa-
mil Basayev gibi efsanevi kahramanla-
rın öncülüğünde inanılnfıaz başanlar ka-
zanarak, dev Kızılorduyu çaresiz bırak-
tılar ve Rusya'nın bir "kağıttan kaplan" 
olduğunu isbatladılar. 70 yıllık komü^ 
nizm uygulamasına rağmen İslami kim-

liklerinden fazla bir şey kaybetmeyen 
Çeçenler bü bağımsızlık savaşında sade-
ce İslam'dan güç aldılar ve İslami kimlik-
lerini iyice pekiştirdiler. 

Öte yandan Bosna ve Çeçenistan İsla-
mi mücadeleleri, sadece kendi bölgele-
rinde değil, tüm dünyada "İslam'a dö-
nüş" sürecine ivme kazandırdı ve müvSİü-
manlânn akıllanm başlarına toplamalan-
na vesile oldu. 

İnanıyoruz ki, sadece Bosna ve Çeçe-
nistan mücadeleleri değil, Filistin; Ceza-
yir, Keşmir, Moro, Tacikistan, Kırım gibi 
dünyanın dört bir yanında sürüp git-
mekte olan mücadeleler, hatta ABD'deki 
.müslüman zenci hareketi ve Avrupa ül-
kelerindeki İslamî faaliyetler, 21 .yüzyılın 
"İslam asrı" olacağını müjdelemektedir. 

Garaud/nin dediği gibi "rüzgar (İs-
lam'dan yana) esmektedir ve yelkenleri 
doldurrha zanıanıdır." (6) 

Ve Allah Teala'nın Kur'an'daki vaadi 
yakındır: • 

"Allah sizin iman edip salih âmeller-
de bulunanlarınıza şu vaadde bulunmuş-
tur: Onlardan öncekileri hükümran kıldı-
ğı gibi onları da yeryüzünde muhakkak 

. hükümran kılacak, onlar için seçip be-
ğendiği dinlerini yine onlar için güç kay-

. nağı yapacak, onları korkulannın ardın-
dan mutlaka güvene kavuşturacaktır." 
(24 Nur 55) 

Ve "zulmedenler nasıl bir devrime 
uğrayıp başaşağı edileceklerini pek ya-
kında bileceklerdir." (26 Şuara 227) 

• ^ Dipnotlar 
1. Bkz. Ebu'1-Ala el-Mevdudi, Günümüzde 

İslam, Çev. B.Eryarsoy, Bir ŷ  İst. 1985. 
2. Roger Garaudy, İslam ve İnsanlığın Gele-

ceği, Çev. Cemal Aydın, Pmar y., İst.1995, s . n 4 
3. Age., s . n 9 

• • 4. Roger Garaudy, Yaşayan İslam, Çev., 
Mehmet Bayrakdar, Pmar y., İst.l 995, S.51. 

: '5;Age.,s.55 . • • ' ' ' -
6. R. Garaudy, İslam ve İnsanlığın' Geleceği, 

.S.121. 
(*) Samuel Huntington'ın "medeniyetler ça-

tışması"na ilişkin öngörüsü, tarih olaylarını 
inançlar çatışması ile izah eden görüşün fütürist 
bir yorumu olarak değerlendirilebilir. ' 



- " gündem 

Kuzey Kafkasya'nın geleceği 
Mehdi Nüzhet Çetinbaş 

N 

Rusİann Çeçenistan'ı işgal giri- Birloç asİnİn hareketi olarak . yaşayan Kuzey Kafkas halklan-
şimi Aralık ayında birinci yılını niteledikleri Ç e ç e n direnişini ""i"®" ^ milyona ulaş-
dolduruyor. Birkaç asinin hare- ^ . , , , . ı . . mışlır. Buradan şu husus ortaya 
keti olarak nifel J i k l e r i Cecen 2 4 S a a t t e b a s t i r m a k IÇin g i d e n Ruslar bu-^ecen süre zar-keti olarak niteledikleri Çeçen 
direnişini 24 saatte bastırmak 
için giden Rus küvvetleri, birin-
ci yılın sonunda bir bataklığa 
saplandıklarının ancak farkına 
vardılar. ' -
• Şamil Basayev'in dünyayı şaşırtan Budenoysk 
baskınından sonra barış masasına oturmak zorunda 
kalan Rusya, bu hareketinde gerçekten de samimi 
mi? Bu soruların cevabını belki de zaman verecek. 
Ancak biz geçmişte yaşanan tecrübelerin ışığında 
mesele3d bir parça aydınlatabiliriz. 

Rus kuvvetleri, birinci yılın 
isonunda bir bataklığa 

, ¡saplandıklarının ancak 
farkına vardılar. 

çıkıyor: Ruslar bu-geçen süre zar--
fında da soykınma devam etmiş-
lerdir. ; " 

Bir Kuzey Kafkasyalı olarak 
şunu kesinlikle söyleyebilirim; 
hangi görüşte olursa olsun, bu 

toprakların insanı bağımsızlık düşüncesinden hiçbir 
zaman vazgeçmemiş, vazgeçmeyecektir de. , 
• Bunu çok iyi bilen Sovyetler. Birliği yöneticileri, 

çarlığın düştüğü hatalardan ibret alarak, Kafkasya'yı 
ufak parçalara bölerek yutmaya çalışmışlardır. 

Stalin'in şeytani oyunları sonunda, Kafkasya'da 
17.yy. sonlarında başlayan Kafkas-Rus savaşları-; • suni bölünnielerle yedi ayn muhtar cumhuriyet oluş-

nın* hiçbirinde. Kuzey Kafkasyalılar Ruslara boyun 'turiılmuş, sözümona hepsine sınırlar çizilmiş, başla-
eğmiemişlerdir. Tarihte görülmemiş bir vahşetle Kaf- rina da kukla yöneticiler getirilmiştir. Komünizmin 
kasyâlılar soykırıma tabi tutujmuşlar, büyük bir kıs- felsefesine tamamen ters olmasına rağrhen, bu bölge-
mi da 1864 yılında zorla yurtlarından sürülmüşler-
dir. Q yılların rakamlarına göre, 3 milyona yakın ih-
sanın vatanlanndah koparıldığını gözönünde tutar-
sak, işlenen" vahşetin büyüklüğünü daha iyi idrak 
ederiz. 

1800 yılının başlarında müslüman Kuzjey Kafkas-
yalıların tahmini nüfusları 7 milyon civanndadır. Bu-
gün bütün dünyadaki Çerkeş halklannm toplam nü-
fusu, ancak 10 milyonu bulmaktadır. Sürgüne'gönde--

lerde kabile milliyetçiliği desteklenmiş; güdümlü in-
sanlarla, halklar birbiri aleyhinde sürekli kışkırtılmış-
tır.- '..; . • . 

Bugün Kafkasyada yaşanan problemlerin teme-
linde, yetmiş yıldır birbirleri aleyhine kışkırtılan 
halkların bir araya gelmede çektikleri sıkıntı yatmak-
tadır. '' , • 
. Tarihte fopyekün olarak Rusya'ya karşı savaşan 

milletlerin, bugün aynı amacı taşımadıklannı söyle-
rilen'insanlann akıbeti bir yanda tutulsa dahi. Kuzey / mek büyük bir haksızlık olur. Könrıünist sistemin ye-
Kafkasya'da 1864 zorunlu göçünden sonra da, 3 mil- Hştirdigi elit tabaka, bugün de Kuzey Kafkasya Cum-
yon civarında Kafkasyalının vatanlarında her türlü , huriyetlerinin büyük çoğunluğunun başında bulun-
baskıya rağmen kaldıklarını görüyoruz. ' maktadırlar. . " -

Aradan geçen 130 senede, Rusya topraklarında " , Abhazya'nin lideri Ardzınba ve Çeçenistan devlet 
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başkanı Düdayev'i istisna tutarsak, di-
ğer cumhuriyetlerin bütün liderleri 
Rusya'nm yörüngesinde hareket etmek-
tedirler. 

Bölgelerinde nüfus bakımmdan ye-
terli bir çoğunluğa sahip olmayan Adı-
gey, Karaçay-Çerkes, Kabardino-Bolkar 
ve Osetya yöneticileri Rus nüfusundan 

• aldıkla'ri destekle seçimleri kazanıp ikti-
darlarını koruma çabası içindedirler. 

Rus ordusunu, Çeçenistan'a müda-
hale etmek'için davet eden metni imza-
layan Kafkasya bölgesi yöneticilerinden 
dört tanesinin, (Adıgey, Karaçay-Çer-
kes, Kabardino-Bolkar, Osetya) Kafkas 
muhtar cumhuriyetlerinin temsilcileri 
olması Kuzey Kafkasya'nın önemli 
handikaplarındandır. 

- . ' Bütün bu olumsuzluklara rağmen 
Kuzey Kafkasyalılar, kendi aralarında 
örgütlenerek "Kafkas Halklan Konfe-
derasyonu"nu kurmuşlardır. Konfede-
rasyon ilk olarak Abhazya-Gürcistan 
savaşında adını duyurmuş, organize et-

(tiği binlerce gönüllüyle bu savaşın ka-
zanılmasında önemli rol oynamıştır. 

Abhaz-Gürcü savaşındaki etkisini 
gözönüne alan Ruslar, Çeçen savaşı sı-
rasında Konfederasyon yöneticileri üze-
rinde büyük baskılar uygulamışlar, yö-
neticilerinin bir kısmını tutuklâmış, bir 

, kısmını da çeşitli yerlere sürmüşlerdir. 
İlk olarak Kabardino-Bolkar cumhu-

riyetinin başkenti Nalçik'te faaliyete ge-
çen konfederasyon, yoğun baskılar so-
nucu merkezini Abhazya'nin başkenti 
Sohm'a taşımak zorunda kalmıştır. Her 
türlü ekonomik sıkıntıya göğüs gererek 
faaliyetlerini sürdüren konfederasyon, 
Kafkasya'nın tek kurtuluş reçetesidir. 

Yukarıda yaptığımız uzun tahlillerin 
sonunda Çeçen meselesine dönebiliriz, 
bu tahlilleri bu kadar uzun tutmamızın 
sebebi, Çeçenistan'ın bağımsızlığının 
diğer Kafkas toplumlanndan ayn düşü-
nülemeyeceğini vurgulamak içindir. 

Çeçenistan gerek İmam,Mansur, ge-
rekse İmam Şamil döneminde her za-
man Kafkasya'da dinamitin ateşlendiği 
yer olmuştur.' Çeçenistan'da cereyan 

eden olayların diğer Kafkas cumhuriyet-
lerini etkilememesi düşünülerhez. 

, Çeçenistan'da süren direnişin bu ka-
dar uzun sürmesinde. Kuzey Kafkasya 
müslümanlarının maddi ve manevi kat-
kılan oldukça büyüktür. Ruslar Çeçenis-
tan'a karadan, yaptıkları müdahalelerin 
hiçbirinde kendilerini güvende hisset-
memişlerdir. Kafkasya'da rahat hareket 
etme imkanını bulamamışlardır. Bilhas^ 
sa en rahat müdahale yapabilecekleri 
Dağıstan topraklarıni bırakın kullan-
mak, sivil halkın yoğun protestoları ve 
kadınların tanklann önünü kesmeleri se-
bebiyle, bu cumhuriyette bannma imka-

(m dahi bulamamışlardır. 
Kabardino-Bolkar halkı, İnguşlar sü-

rekli askeri ikmali engellemişler, Ruslan 
rahatsız etmişlerdir. Arkalarından des-
tek alma garantisini görmeyen Rus kara 

' kuvvetleri, başlangıçta sıfır moralle Çe-
çenistan'a girmiş," bilindiği gibi büyük 
bir hezimete uğramıştır. 

Çeçeh:Rus savaşının kaderini en faz-
la etkileyen unsur, yoğun hava bombar-
dımanı olmuştur. Asker, sivil gözetmek-
sizin her hedefi bombalayan Rus uçakla-
rı, bütün dünyanın gözleri önünde savaş 
suçu işlemeye devam etmişlerdir. Çe-
çenlerin direniş sembolü olan başkanlık 
sarayının, 15 gün yoğun bir bombardı-
mana tabi tutulması dahi dünyada eşi 
benzeri görülmemiş bir olaydır. 

Onbinlerce masum sivili katleden 
Rusya'ya karşı Dudayev'in gösterdiği 
sabır, belki de tarihte örneğine rastlana-
mayacak bir davranıştır. Zorla cepheye 
sürülen ve savaşta Çeçenlere esir düşen 
Rus gençlerini, hiçbir karşılık bekleme-
den annalerine teslim etmesi, onun ne 
kadar barışçı ve savaş karşıtı bir insan 
olduğunu anlatmaya yeter. 

Dudayev, ülkesine saldıran bir düş-
mana mukavemetten başka hiçbir eyle-
me tevessül etmemiştir. Halkın teveccü-
hü ile iktidara gelen bir lideri terörist 
olarak nitelemek kargaların bile gülece-
ği, sıradan bir iddiadan öteye geçemez. 

Kuzey Kafkasyalılar üç yüz. jnl süren 
savaşlarının hiçbir döneminde terörist 



olmamışlardır. Kaldı ki, savaştıkları ül-
kenin bütün stratejik hedefleri onların 
tabii savaş alanıdır. Tarihin her döne-
minde, bütün savaşlarda sivilleri katle-
den Ruslara karşı, hiçbir kaynakta Kaf-
kas ordularınin Rus köylerini basarak, 
oradaki sivilleri kâtlettiklerjne dair hiç-
bir belgeye rastlayamazsınız. 

Kuzey Kafkasya müslüman halkının 
bu yapısını bilen Ruslar, acımasızca Çe-
çen sivil hedeflerini vurmaktan çekinme-
fnişlerdir. Dudayev'den bağımsız hare-
ket eden Çeçen gerillalarının tehditlerini 
blöf pİarak algılayan Rus yetkililer. Şa-
mil Basayev'in hareketi karşısında şoke-
olmuşlardır. 

Aslında onları korkutan, Budenovsk 
biaşkını ve orada ölen insanların yakmla-
rinın tepkisi değildir. Asıl onları ürküten 
Şamil Basayev'in sözleridir. 

Şamil Basayev amaçlarının ne oldu-
ğunu soran yabancı ajanslardan birinin 
muhabirine "Biz aslında Moskova'ya 
Kremlin Sarayı'nı havaya uçurmaya gi-
diyoirduk. Paramız bitince eylemi bura-

. da yapmaya karar verdik.", diye cevap 
vermesi, belki de abartıh bulunabilir. Bu 
sözlerin abartılı hiçbir yanı yoktur. Çeçe-
nistan'dan yüzlerce kilometre uzağa eli-
ni kolunu sallayarak giden Basayev ve 

- adamlannm, Rusya'nın herhangi bir ye-
rinde' her an aynı eylemi tekrarlamaya-
cağının garantisini kimse veremez. 

Şu noktayı kesirılikle yeniden vurgu-
lamak gerekir. Kuzey Kafkasya savaş ge-
leneğinde kesinlikle teröre yer yoktur". 
Bu açıdan olaylara yaklaşıldığında, 
mil Basayev örneğinde olduğu gibi, Rus-
lar da dahil olmak üzere dünyanın hiçbir 
toplumii. Kuzey Kafkasyalıların bundan 
sonra da gerçekleştirecekleri eylemlere 
terör damgasını vurangayacaktır. 

Dünyanın Kuzey Kafkasya'ya bakışı, 
bundan sonraki hareketlerin de seyrinde 
önemli gelişmelere sebep olacaktır. 
NATO ile Rusya arasında devam eden. 
Kuzey Kafkasya'nın silahlardan arındı-
rılması görüşmeleri sırasında, Rusya'nın 
bütün baskılara rağmen buna yanaşma-
masmdan Kafkasya'iim ilerde de büyük . 

,Cenç bir Çeçen mücahid... 
mücadelelere sahne olacağını anlıyonız. 

. AKKA Anlaşması çerçeve.sinde, k<ın-
vansiyonel silahları Urallarin arkasına . 
çekmesi gereken Rusya, Kuzey Kafkas-
ya'da Krasnodar, Adıgey ve Stâv'ro-
pöl'da konvansiybhel silahlar bulundur- . 
ma konusunda tâviz veremeyeceğini ifa-
de etmektedir. Bu cumhuriyetlerden 
Adıgey'de müslüman Çerkesler yaşa-
maktadır. Krasnodar ye Adıgey, Kafkas-
ya'nın Karadeniz'e açılan kapılarıdır. Bu ' 
yerlerin hepsi işgal edilmiş eski Çerkeş 
topraklandır. 
- Rusya bu hareketiyle, Kafkasya'daki 

Rus olmayan müslüman azinlıklara göz 

/ 



Kuzey Kafkas-
ya'nın silahlar-

dan arındınl-
ması görüş-

meleri sırasın-
da, Rusya'nın 

bütün baskıla-
ra rağmen bu-

na yanaşma-
masından Kaf-
kasya'nın iler-

de de büyük 
mücadelelere 

sahne olacağı-
nı anlıyoruz. 

dağı vermeyi ve hareket alanlarım-da-
raltmayı amaçlamaktadır. 

Kuzey Kafkasya'nın geleceğinde en 
öfiemli rollerden birini Türkiye, daha 
doğrusu Türkiye'de yaşayan Kuzey 
Kafkasyalılar x)ynayacaklardır. Tam bir 
kargaşanın yaşandığı Rusya'da hakimi-
yet, ekonomik gücü elinde bulunduran-
lara ait olacaktır. Türkiye'de yaşayan 
Kuzey Kafkasyalılar kanalıyla, müslü-
man Kafkas Cumhuriyetleriyle kurula-

; cak ekonoımk ve kültürel ilişkiler, Kaf-
kasya'nın geleceğinde önemli rol ojma-' 
yacaktır. 

Şu anda her türlü riski göze alarak 
Kafkasya'da yatırım yapmaya çalışan 
idealist iş adamlarımız, arkalarında 
devlet desteği olmadan da büyük mesa-
feler katetmişlerdir. 

Kuzey Kafkasya'ya yapılacak yatı-
rımlarda iş adamlarımıza gösterilecek 
olan kolaylıklar, karşılığını fazlasıyla: 
bulacaktır. Türkiye Kuzey Kafkasya'yı 
Rusya'nm bir parçası olarak görme has-
talığını en kısa zamanda terketmelidir. 

" Abhazya ve Çeçenistan deneylerin-
• den sonra Kafkasya şu anda fırtına ön-
cesi sessizliği andırmaktadır. Çeçenis-
tan'da bugün kağıt üzerinde görünen 
ateşkes, çok uzUn sure devam etmeye-
cektir. 

Bakü-Novorosisk petrol boru hattını 
devreye sokmak isteyen Rusya'nın 
önündeki en büyük engel Çeçenis-
tan'dır. Çeçenistan, hem petrol boru 
hattının merkez güzergahı, hem de bü-
tün ulaşım yollarının kesiştiği odak 
nokta olması sebebiyle, Moskova açısın-
dan büyük,bir önem taşımaktadır. 

Rusya Çeçenistan'ı kolay kolay ter-
ketmeyecekdr. Önümüzdeki günlerde 
Çeçenistan'da iç karışıklıklar çıkarmak 
için her türlü provakasyon denenecek-
tir. Bilhassa Çeçenistan'ın etrafında bu-
lunan Osetya, Dağıstan ve Kabardino 
Bolkar Cumhuriyetlerinin bu kışkırtma-
larda maşa olarak kullanılma ihtimalle-
ri çok yüksektir. ' ' 

, Sınırlan içinde bugün bir tek Rus'un 

dahi yaşamadığı Çeçenistan'ı Mosko-
va'nın asker gücüyle elinde tutması çok 
zordur. Bu işgal devam ettiği sürece, bu-
gün bölgesel bir tepki gibi görünen Rus 
askerlerine karşı suikast planı, zamanla 
bütün Çeçenistan'ı, hatta tüm Kafkasya-

, yı kaplayarak genişleyebilir. 
Sayısı tam olarak bilinmemekle bera-

. ber, 50 bine yakın ihsanını bu şanlı dire-
nişte feda eden Çeçenlerin, bundan son-
ra Ruslarla barış içinde bir arada yaşa-
masını hiç kimse isteyemez. Çeçen dire-
nişinin kahraman lideri Düdayev'i devre 
dışı bırakarak ânlaşina zemini arayan 
Rusya, bu konuda da muvaffak olama-
mıştır. Dudayev adına görüşmelere katı-
lan Osman İmayev'in büyük baskılar al-
tında Dudayev'in bilgisi dahilinde imza-
ladığı ateşkes anlaşmasına Çeçen halkı 
büyük tepki göstermiştir. Bu durum hal^ 
kın Dudayev ile ne kadar bütünleştiği-
nin önemli bir göstergesidir. 

Çeçen sorunu Dudayevsiz çözüle-
mez. Çeçenlerin bugüne kadar yetiştirdi-
ği tek karizmatik l ider olan Duda-, 
yev'den Çeçen halkının kolay kolay vaz-
geçmesi beklenemez. . ' -

Bu şartlar altında Çeçenistan'a kısa 
vadede bir barışın gelmesini beklemek 
hayaldir. Kafkasya'da bağımsız bir Çe-
çenistan, ancak diğer Kafkas cuınhuri-
yetlerinin desteği ile var olabilir. Baskı, 

>ye şiddet, karşı tepkiyi doğurur. Çeçe-
nistan'a bundan sonra yapılacak kanlı 
müdahaleler, Rusya'nın başına »yeni bir 
terör belasını sarabilir. Hem bu terör öy-
le kalleşçe arkadan vuran örgütler gibi 
de olmayacaktır. . . 

' Bütün bu bilgilerin ışığı altında söy-
leyebileceğimiz tek şey, Rusya'nm daha 
fazla kan dökmeden bu meseleye aklı se-
limle yaklaşmasıdır." 

Kafkas halklan da daha fazla zaman 
kaybetmeden, kendi milli birlikleri olan 
"Kafkasya Halkları Konfederas-
yonu"nun çatısı altında toplanmalılar. 
Yedi yıldızlı federasyon bayrağı altında" 
toplanmadıkça, Kafkasya'nın bağımsız-

' lığı hayal olacaktır. 



İslamî piüşurnlar ve global 
sistemin 

Mesut Karaşahan 

\ 

Avrasya islam Şurası 

Ekim ayının son günler inde 
Ankara'da tertiplenen ve Bal-
kanlardan Kafkaslara ve Türkî 
Cumhuriyetlere kadar sayısız' 
ü lkeden gelen "dini temsil-
ci" nin katılımıyla gerçekleşen - . 
bir toplantı, global ve yerel sistemin İslamî uyanış 
hareketlerine karşı "ılımlı İslam"ı ortaya sürme ça-

' balarında somut bir adım olarak değerlendirildi. 
Anıtkabir'e göre daha iyi ışıklandırılıyor ve daha 
fazla dikkât çekiyor diye laik çevrelerin şikayet ve 

Avrasya İslam Şurası 
sistemin İslamî uyanıp hare-
ketlerine karşı "ılımh Islam"ı 

ortaya sUrrne çabalarında 
somut bir adım olarak 

değerlendirildi. 

. numa gelmesi bizce pek müm-
kün gözükmüyor, yahhabilik ise 
bundan daha da suni bir tehlike 
gibi görünüyor. , 

. Şu halde toplantınm-açıkça 
dile getirilemeyen amaçlan ola-
rak özeİlikle Türkî cûmhuriyet-
lerdeki İslami uyanışı ve bu an-

lamda İran'ın etkisini bertaraf etme, Türkiye Gunı-
lıuriyeti'nin liderliğinde bütün bu ülkeleri birleş-
tirme ve hatta siyasal yönü olmaksızın hilafeti te-

' sis etme gibi hususlan gündeme getiren çevrelere 
hak,yermemek tnümkün değil. Bu ilk'toplantıda 

yakmmalarina konu olan Kocatepe Camii'nin kon- bu bakımdan pek soıriut adımlar atılmamış olabi-
ferans salonundaki toplantıya bu yorumlan kuvvet- lir. • ., , _ 
lendirecek biçimde devletin ilgisi büyük olmuş, si- .. Ancak toplantının "Avrasya İşlam Şurası" âdını 
yasiler ön saflan tutmuştu. Zaten konferansı Türki- alarak bundan böyle kalıcı bir halé, gelmesi, belli pe-, 
ye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tertipliyor- ' riypdlarla ülke dini temsilcilerinin, müftülerin; vs. 
dıi. . . " ' toplanacak; istişarede bulunacak olması, gelecekte 

Ancak ilk günden itibaren toplantı boyunca ço- biı yorumlarrteyit edecek icraatlara zeniin oluştu-
II f a r n c i l / ^ i n î n TroL-ırı/iıfÇı cAvr ' 'Aın/^fs iviûnf is l îc t - ' 'Tolgam . r i i K î l i r ' T i ' ı n m mi i fh* î c i î nHf»T i T i i f a r î c t a n VP ğu temsilcinin yakındığı şey "fundamentalist" islam 

değil (zaten olamazdı da), fakat "Bahailik" ve "Vah-
. habilik" cereyanlan idi. İddiaya göre Ukrayna'dan 
-Tacikistan'a kadar pıek çok bölgede bu iki akım güç-, 
leniyor, yayılıyor, taraftar bufuyor ye "dinimizi" 
tehdit ediyordu. . . . 

.. Bu ülkelerde gerçekten de böyle bir gelişme ya-

rabilir. Kırım müftüsünden, Tataristan, Kırgız ve 
Bosna müftüsüne kadar toplantıdaki temsilcilerift 
Türkiye'ye lider gözüyle bâkmalan. Diyanet İşleri 
Başkanı M.Nuri Yılmaz'a "Ekselans", "Sir" gibi hi-

- tapiarla hitabétmeleri bu bakımdan anlamlıydı. 
Zaman gazetesinin "Din adamlan tek yürek oldu" 
başlığıyla haber verdiği (24.10.1995) "to{3İantıya ka-

şanıyor muydu7 yoksa bu yakınmalar açıkça dile ge- , tıİan ülkelerin sayısına baktığımızda bunun ne ka-
tirilemeyen başka bazı hareketlere mi işaret etmek dar ciddi bir girişim olduğu daha iyi aıîlaşılacak-
istiyordu? Her ne kadar bazı ülkelerde yoğun pro- tır: . . 
paganda faaliyetleri yürütüyor olsalar da Bahailiğiri Türİciye,' Arnavutluk, Azerbaycan, Batı Trakya,^ 
büyük* çapta rağbet görmesi, tehlike arzedecek kcK; . Bosna-Hersek,'Kazakistan, Kırgızistan, Kınm, Ma-" 



kedonya, Romanyaj Tacikistan, Türk-
menistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-

" riyeti, Hırvatistan,'Rusya Federasyonu, 
Karaçay-Çerkezya, Kabartay-Balkarya, 
Başkırdistân, Rusya Federasyonu Ras-
tov Bölgesi, Dağıstan ve Ukrayna.'' 

Toplantı sonunda yayınlanan "An-
kara Bildirisi' 'nde bütün bu ülkeler 
arasındaki ilişki ve işbirliğinin kurum-

/ sallaştırılması amaa ile Avrasya İslam 
Şurası'nm tertip edilmesi kararlaştınl-
dı. Şuranın sekreteryası ise T.C. Diya-
net İşleri Başkanlığı tarafından yürü-

• tülecek. Yine Diyanet'in bu ülkelere 
"acil dini hizmetleri karşılamak ama-
cıyla" din görevlisi , Kur 'an- ı Ke-
rim'ler, çeşitli lehçelerde dini yayınlar 
göndermesi, bu ülkelerden Türkiye'ye 

• getirilecek öğrencilerin her türlü ihti-
yaçlarinı karşılaması da kararlaştırıldı. 
Ancak bu tür faaliyetler içinde zikredi-
len en ilginç husus ise belki de "her ül-
keye Osmanlı mimarisinde birer caırıi" 
inşa edilmesi yönündeki karardı. Belki 
böyle bir girişimle, Osmanlı mimari-

. . . sindeki cami inşaatlanyla İslami hare-
ketlerin önüne set çekmeyi başarabilir-
lerdi! 

Müslümanların 
tepkisini ciddi-
ye almaya de-

. ğer bulmayan, 
dolayısıyla şı-

mardıkça şı-
maran yayın 

organları Şe-
kaki'nin şeha-
detini "müthiş 

suikast" 
"Mossad'ın 

Müthiş İnfazı" 
gibi manşet-

lerle vermekte 
bir beis gör-

mediler. 

Filistin'de Şehitler, Suikastler 
ve Taba Anlaşması 

Geçtiğimiz haftalar Filistinli müslü-
manlar için de önemli gelişmelerin ya-
şandığı bir dönem oldu. İslami Ci-
had'm 'lideri Fethi Şekaki'hin Mossad 
tarafından Maltâ'da şehit edilişi dola-
yısıyla.dikkatlerin bu bölgeye çevrildi-
ği bir esnada İsrail Başbakanı İzak Ra-
bin bir yahudinin kurşünlârıyla öldü-
rüldü.'Şekaki'nin şehadetinden duy-
duğu meninuniyeti gizlemeyen Rabin, 
•eski demir yumruk, yeni barış kahra-
manı, işlediği cinayetlerin hesabını 
vermek üzere ahirete yollandı. 

Her iki hadisenin de medya tarafın-
dan işlenişi, tahmin edilebileceği üzere 
İslam düşmanlannm kalplerinde gizle-. 
dikleri kin ve büğzu sergileyici nitelik-

te oldu. Bir sözde İslam ülkesinde ken-
disini güçlü hisseden, müslümanlarm 
tepkisini ciddiye almaya değer bulma-
yan, dolayısıyla şımardıkça şımaran ya-
yın organları Şekaki 'nin şehadetini 
"Müthiş Suikast" (Sabah,30.10.1995), 
"Mossad'ın Müthiş İnfazı" (Hürriyet, 
30.10.1995) gibi manşetlerle vermekte 
bir beis görmediler. "Mossad, İsrail'i 
kana bulayan(!) terör örgütü (!) İslami 
Cihad'm lideri Şekaki'yi aylarca süren 

• takipten sonra Malta'da kıstınp öldür-
dü. Terör örgütlerinin beyinlerini nere-
de olursa olsun bulup öldürmesiyle ta-
nınan İsrail gizli servisi Mossad'ın bu 
son başansı (!) dünyadan üç gün gizlen-
di." gibi ifadeleri rahatlıkla kullanabil-

, diler. FKÖ liderliğinin ihanetiyle başla-
yan sözde barış sürecinin başlangıcın-
dan bü yana yaptıklan gibi sevinç çığ-
lıklarını aleni atmaktan çekinmediler. 
Mossad efsanesine efsâne kattılar, efen-
dilerine sadakatlerini tazelediler. 

Kısa bir süre sonra Rabin'in suikaste. 
uğraması ise bu çevrelerde tam bir şok 
etkisi yaptı. "Dünyanın en güvenli ül-
kelerinden biri"hde, '"eh iyi korunan 
başbakanlanndan biri" Mossad efsane-
sini bitirecek tarzda herkesin gözü 

• önünde öldürülüvermişti. Üstelik su-
ikastçı bir yahudiydi ye İsrail ordusu-
nun Filistin ve Güney Lübnan'daki köy 
ve kasabaları günlerce bombalaması, 
•taş üstünde taş bırakmayacak biçimde 
saldırı ve tecavüze kalkışması için de 
bir bahane teşkil ederneyecekd. • ' 

Müslüman halklar Şekaki için gıyabi 
cenaze namazı kılarken, yöneticileri Ra-
bin'in cenaze töreninde buluştular. 

Şekaki'ye sevinenlerin Rabin'e üzÜt 
lüp ağıtlar yakmalan şaşırtıcı değildi el-
bette. Şaşırtıcı olan "ılımlı İslam"ın tem-
silciliğine soyunan çevrelerin ve yayın 
organlarının da koroya katılmasıydı. 
Rabin'in hayatının son bir kaç yılına.ka-
dar devam eden kesintisiz cinayetler 

. dönemini "demir yumruk politikası" 
• gibi hafif, mazur görülebilir ifadelerle 

geçiştirip nasıl da bir banş kahramanı. 



sempatik, canâyakın bir lider(!) öldü-
ğünü anlata anlata bitiremeyenlere bu 
ikinci grup da dahil oluyordu. Hatta 
bunlardan "ekranm yüzakı" bir TV, Ra-
bin suikastinin değerlendirildiği bir 
programma tsrail büyükelçisini çağır-
mış, müslümanları temsilen hiçkimse-
nin bulunmadığı bir ortamda bu zatın 
anlattıklarına seyircilerini muhatap kıl-
mıştı. 

. Filistin'e ilişkin bir diğer önemli ge-
lişme ise 28 Eylül'de Arafat'ın liderli-
ğindeki Filistin özerk Yönetimi ile İsrail 
arasında varılan anlaşma oldu. Ara-
fat'ın "Ortadoğu'da güvenliğin ve ban-
şın oluşumu için daha iyi bir geleceğin 

. kapısını açacak; üzüntü ve işgal çağı so-
na erecek" dediği anlaşma yine medya 
tarafından son derece aldatıcı bir biçim-
de yani bu sözler doğrultusunda yansı-
tılıyordu. Oysa maddeleri dikkatle ince-
İendiğinde Filistin yönetiminin nasıl da 
taviz üstüne taviz verdiği, İsrail târafı-
nm Oslo sürecinden itibaren imzalanan 
anlaşma maddelerini kendi lehine es-
netmekte ne kadar mahir olduğu kolay-
hkla görülüyordu. 

Bu arılaşmayla İsrail bölgede yapıla-
cak yeni düzenleme planlarında deği-
şikHkler.yapıyordu. Batı Yakası'nın en 
geniş bölgesi ve halkının çoğunluğu Fi-
listinli olan köylerle yahudi yerleşim 

" bölgelerinde İsrail, askeri faaliyetlerine 
. eskisi gibi devam edebilecekti.-Yine bu 
^ bölgelerde Filistin polisi kamu düzenini 

sağlar ve "terörizm" ile mücadele eder-
ken, İsrail ordusunun da bu bahaneyle 
saldın, tecavüz, aramâ-tarama ve soka-
ğa çıkma yasağı koyma hak ve imkanı 
olacaktı. Filistin polisi bazı bölgelerde 
İsrail askerleriyle birlikte devriye gezer-
ken yahudi yerleşimcileri tutuklama gi-

, bi bir yetkisi de bulunmayacak. 
İsrail Batı Şeria'daki birkaç kasaba-

dan çekilip Filistin yönetimine ancak 
%30'luk oranda bir toprağın idaresini 
teslim ederken bölgedeki zengin su 
kaynaklan üzerindeki egemenliğini de^ 

vam ettirecekti. 
İsrail hapishanelerini 

dolduran Filistinli tutuk-
lular ise üç aşamada şer-
t e s t bırakılacak anlaş-
maya göre. Bunun anla-
mı ise, her salıverilme iş-; 
leminde tutukluların sa-
yı ve kimliklerinin İsrail 
için bir pazarl ık şansı 
teşkil edecek olmasıdır. 

. Şu halde bunün 'an-
laşma değil, bir İsrail-
FKÖ işbirliği olarak nite-
lehrnesine şaşmamak ge-
rekir. Taba anlaşması Fi-
listin'in geleceğini ipotek 
a l t ına .a l ıyor , sü rgün , 
baskı ve tutuklamalar-
dan mağdur olan çok sa-
yıda Filistinli'nin ve El-
Halil kentinin geleceği 
başta olmak üzere pek^ 
çok kçnu belirsizliğe bı-
rakılırken Filistin halkının büyük umut-
lan, İsrail ile gerçekleştirilen müzakere-
lersonuCunda yokçiuyordu. Şu an Filis- ' 
tin'de ne gerçek bir banş, ne de bir oto-
rite mevcuttu. : . "" 

1947'de Birleşmiş Milletler tarafın-
dan Filisdnlilere aynlan topraklarin da- . 
hi bugünkü Batı Şeria ve Gazze'nin" top-
lamından daha büyük olduğunu hatır--
ladığımızda FKÖ liderliğinin içinde bu-
lunduğu acz, sefalet ve ihanet daha iyi 
anlaşılacaktır. İsrail'in uzun Vadede ''Fi-
listin Milli Yönetimi"Tie asla bağımsız-
lık filan vermeyeceğini tahmin'etmek • 
için kehanete gerek yok. Bu gelişmeler 
ancak İsrail işgal ve terörüne karşı ger- ' 
çek mücadeleyi yürüten İ.slami hareket 
ve örgütlerin müslüman halk jıezdinde-
ki meşruiyet ve desteğini kuvvetlendi- ' 
recek, hele yeni yetişen nesillerin gö-
zünde bir saygınlık ve itibara sahip ol-
mayan Arafat ve avanesinin lider konu-
mundan iyice uzaklaşmasını sağlaya-, 
çaktır. ' . • ' 

Şehid Dr. Fethi Şekaki 

Taba anlaşması 
Filistin'in gele-
ceğini ipotek al-
tiria alıyor, pek 
çok konu belir-
sizliğe bırakılır-
ken Filistin hal-
kının, büyük « 
umutları, İsrail 
ile gerçekleştiri-
len rnüzakereler 
sonucunda yo-
koluyordu. 



Amerikan top-
lumunun bö-

lünmüşlüğüne 
deva olacak 

tek ilaç İs-
lam'dır. Simp-
son'u aklayıp 
Ömer Abdur-

rahmân'ı hak-
sız yere tutuk-
layan ABD yö-

netimi ve ya-
salarının çöze!-
bileceği birşey 

değildir bu 
sorun. 

Bir Milyon Adam Yürüyüşü 
veABD'de Zenciler 

İslam ve Hıristiyanlıktan aldığı unsur-
larla Afro-Amerikalıların üstünlüğü 
inancmı tuhaf biçimde meczeden İslâm 
Milleti teşkilatının 16 Ekim'de Was-
hington'da düzenlediği "Bir MUyon Si-
yah Adam Yürüyüşü" ABD'deki zenci-
lerin/müşlümanlanh ve genel anlam-
da da Amerikan toplumunun problem-
lerini bir kez daha dünya gündemine 
taşıdı. Amerikan polisine göre 400.000, 
organize edenlere göre ise 1 milyon-
dan fazla zenci katılmıştı yürüyüşe. 
Zencilerin toplum içindeki yerini ve 
imajım düzeltmek, aralarında dayanış-

• ıha sağlamak ve ikinci sınıf vatandaş 
sayılmayı reddetmek amacıyla düzen-
lendiği söylenen yürüyüş, katılanların 
şiddete baş vurmama yemini'ile başla-
dı ve olaysız sona erdi. Zenci kadınla-
nn katılmadığı gösteriye O. J. Simpson, 
Stevie Wonder, ABD eski başkan aday-
larından rahip Jesse Jackson gibi ünlü 
siyahlar dâ iştirak ettiler. . 

Aslında yürüyüş , İslam Milleti 
aleyhindeki yoğun bir medya kampan-
yasına rağmen gerçekleştirilebilmişti. 
Medya zencilerin toplum içinde zaten 
kötü olan durumlarını daha da kötü-
leştirecek bir tavır takınıyor, Jesse Jack-
son'un kelimeleriyle "onları olduğun-
dan daha az zeki, daha az çalışan ve 
daha çok şiddete başvuran kimseler 
olarak" resmediyordu. (Impact, Kasım 
1995) - ^ ^ 

Colombia Ü'niversitesi 'nden bir . 
zenci öğretim üyesi ise yürüyüşün se-
beblerine ilişkin şunları söylüyordu: 
"Siyahlar arasında yüksek oranda iş-
sizlik söz konusu. Her dört siyahtan 
birinin sağlık sigortası yok. Sermaye 
piyasalannda ciddi ayrımcılık var. Ko-
nut kredisi almak isteyen siyahlar be-
yazlarla aynı koşullara sahip olsalar bi-
le bu istekleri geri çevriliyor. Gerçek-
tien bir ırk âynmcılığı söz konusu." Yi-

ne Jesse Jackson'un bu konuda söyle-
dikleri de ilginç: "Siyah Amerika olağa-
nüstü bir durum yaşıyor. Kentlerde ka-
pana kısılmış bir durumda yaşamımızı 
sürdürmeye çabalıyoruz. Hapishaneler 
sayıları giderek artan bir sanayi kolu 
haline gelmiş durumda: Yaşlan 20 ile 29 
arasında değişen Afrika kökenli her 3 
Amerikalıdan biri bu hapishanelerde 
yaşıyor. Genç anneler çocuklanm kilitli 
kapılar ardında tutuyorlar" (Dinçer Gü-
ner, Pazar Postası, 28.10.1995) 

Gerçekten de istatistikler bu yakın-
maları haklı çıkarıyor ve zencilerin 
Amerikan toplumu içindeki içler acısı, 
du rumunu gözler önüne ser iyordu. 
"Bekar anne"lerih nüfusa oranı beyaz-
lar arasında %7,9 iken,zenciler arasında 
%30,9; yoksulluk düzeyinin altında ya-
şayanlann oranı beyazlar da %11,9 iken 
zenciler de %33,3 civanndaydı. İşsizle-
rin toplam nüfusa oranı beyazlarda %6, 
s iyahlarda ise bunun iki kâtı , yani 
%12,9 şeklindeydi. Beyazların %81,5'i, 
siyahlann ise %70,4'ü orta öğretim dü-
zeyinde eğitim almış, yine beyazların 
%22,6'si, siyahlann ise %12,2'si yüksek 
öğrenim görme imkanı bulmuştu. 20-29 
yaş grubu gençlerin gözaltına alınma, 
tutuklanma ve hüküm giyme oranlann-
da da büyük uçurumlar vardı. Bu duru-
ma düşen beyazlar %6,7'de kalırken, 
zencilerin örahı %32,3'e çıkıyordu. Bü-
tün bu istatistiklar ABD'de yaşayan 33 
milyon zenci ile geride kalan beyaz nü-
fus arasında ciddi bir aynmın hala ya-
şandığının en bariz göstergesi. 

Ancak tahmin edilebileceği üzere 
geleneksel beyaz yaklaşımı bu manza-
rayı ırk aynmcılığma bağlamıyor. Biz-
de de kraldan fazla kralcı olarak nitele-
yebileceğimiz bazı kalemlerin dile getir-
diği bu görüşe göre olumsuz durumla-
nnıri sonımlululan yine zencilerin ken-
dUeriydi. Mesela Hürriyet gazetesinden 
Serdar Turgut hadiseyi şöyle izah edi-
yordu: "ABD'nin tarihi incelendiğinde, 
kapitalist girişimciliğin ezilen alt grup-



lara gereken dinamizmi sağladığı görü-
lecektir. Girişimcilik Amerikan toplu-" 
muna göç ederek entegre olmaya çalı-
şan birçok etriik grubun kurtuluşunu. 
sağlamıştır... Zenciler ise kendilerine ta-
nınan bütün imkanlara rağmen, girişim-
ciliğe hayır demekte ve refah devletinin 
^dakası ile yaşamayı tercih etmektedir-
ler.", (Hürriyet, 18.10.1995) 

Bizce elbette Amerikan toplumunun 
bölünmüşlüğüne deva olacak tek ilaç 
islam'dır. Simpson'u aklayıp Ömer Ab-
durrahman' ı haksız yere tutuklayan 
ABD yönetimi ve.yaşalannin çözebile-
ceği bit problem değildir bu sorun. Kili-
selerin başarısız olduğu yerde camiler 
bu bakımdan en iyi eşitleştirici, kaynaş-
tırıcı mekanlar olarak fonksiyon icra et-
mekte, İrkçılık problemini ortadan kal-
dırabilen mahaller olabilmektedir. 

Pakistan Ordusunda Müslümanlara 
Tasfiye . 

Pakistan, geçtiğimiz haftalarda orduda-
ki bazı tutuklama hadiseleri dolayısıyla 
gündieme gelen birbaşka ülke oldu. Ge-
len haberlere göre ordudaki pek çok su-
bay bir İslam devrimi yapma hazırlığın-
dayken suçüstü yakalanıp g ö ^ l t ı n a 
alınmışlardı! General, albay ve.yarbay 
rütbesinde subayların da bulduğu bir 

, İslami örgüt bu sayede çökertilmiş! olu-
yoridu. 40 civarında subay ve birkaç da 
sivil tutuklanmıştı. ' . , , 

Başlangıçta heyecan yerici bir geliş-
me olarak karşılanan hadisenin mahiye-
tinin bu tarzda verilişinin gerçekleri 
yansıtmadığı daha sonra anlaşılacaktı.-
Pakistan ordusunun durumu ve yapısı 
gözönünde bblundunılduğunda "İslam 
devrim"ini hedefleyen bir askeri darbe-
nin Afganistan'daki açık silah pazann-
dan temin eidiien birkaç düzine Kalaşni-

kov'la gerçekleştirilmesinin hayal bile 
edilemeyeceği ortadaydı. 

Şu halde Pakistan yönetiminin böyle 
bir adım atmasının sebebi başka yerler-
de aranmalıydı. Butto bu hareketiyle 
belki de başta ABD olmak üzere Batılı 
dostlarına şirin gözükrhek istemiş veya 

; onlardan bu yönde gelen baskılara ce-
vap vermişti. . 

Çünkü bundan bir yıl kadar önce 
Fransız Le Figaro gazetesinde çıkan bir 
haberde Pakistanlı yüksek düzey yetki-

. liler ABD'nin Pakistan yönetiminden 
ordu ve istihbarat içinde temizlik yap-
'masını istediğini ye bu maksatla bir de 
liste sunduğunu belirtmişlerdi. 

(Drdunun Özel Araşt ı rma Şube-
si'ninm ilk bulgulardan oluşan ve bası-
na sızdırılan raporuna göre ise tutukla-
nan subaylar "temiz" ve dindar kimse-
lerdi. Sadece kendi kişisel gayretleriyle 
Keşmirli mücahitlere yardım etmek is- , 
temişler, hükümeti devirmek veya ikti-
dan ele geçirmek gibi bir niyet taşıma- , 
mışlardı. Davranışları asil bir tutumdu, 

'fakat ordu disiplinini çiğnemişlerdi. ' 
(Ahmed İrfan, İmpact, kasım 1995) . 

Sonuç olarak diyebiliriz ki bütiin bir 
dünyâ İslami uyanışlara, kıpırdanışlara 
tanık oluyor. Ve elbette global v,e yerel 
emperyalist sistem buna karşı kendince 
önlemler alma çabası içinde. Bazen sin-
dirme, baskı ve işkence politikalannyla, 

- bazen de sureti haktan görünüp İslami 
hareketleri ya amacından saptırma ya 
da kaışısına"müslümanmış gibi" gözü-
ken grup ve hareketleri çıkararak bu 
amacına ulaşma ârzusu içinde. Elbette 
onlann bir tuzağı varsa Allah'ın da bir . . . 
tuzağı olacaktır ve elbette Allah'ın yar-
d ımı , . ancak ve ancak tevhid 
mücadelesinin kanuniyetlerine riayet 
ederek mücadelesini yürüten mü'min-
lere vasıl olacaktır. , 

Pakistan ordu-
sunun durumu 
ve yapısı gözö-. 
nünde bulundu-
rulduğunda İ s t 
lam devrimini 
hedefleyen, bir 
askeri darbenin 
Afganistan'daki 
açık silah paza-
rından temin 
edilen birkaç ! 
düzine Kalaşni-
kov'Ia gerçek-. 
leştirilmesinin ' 
hayal bile edile-
meyeceği Orta'-
daydı. 



Cezayir'de 
dönemi ve FIS 

• * * 

Ramazan Ersoy 

Ağırlaşan ekonomilt 
problemler, dış borç çıkmazı, 

yönetim kademesindeki 
yaygın yolsuzluk olayları 

sonuç olarak halkı 
patlamaya hazır hale 

, ^ getirdi. 

16 Kasım 1995'te yapılan ve müs-
lümanlara göre katılımın % 30 gi-
bi oldukça düşük bir düzeyde ger-
çekleştiği seçimler FIS'e karşı ger-
çekleştirilen askeri darbeyi meşru-
laştıracak bir sonuç hasıl etti ve 
empeıyalist sistemin sözcüsü yerli 
ve yabancı medyada, müslümanla-
nn 1992'de hal^ızlığa uğratılışma 
hiç değinmeksizin sevinç çtğlıklanyla karşılandı. Bu tür 
yayın organları en ufak bir utanç hissi duymaksızın ga-
yet şirret ve şımarık bir üslupla şaibeli seçimlerin sonuç-
larını "FIS dize geldi", "kazanan Cezayir oldu" ve "Ce-
zayir halkı şeriata hayır dedi" biçimindeki başlıklarla 
verdiler. - • 

Kuşkusuz Cezayir hadisesi dünyanın diğer bölgele-^ 
rindeki müslümanlar için de dersler çıkarılması gereken 
önemli olgular içeriyor. Arkadaşımız Ramazan Ersdy'un 
Cezayir'e ilişkin yaptığı oldukça geniş incelemenin bu-
günkü gelişmelere ışık tutacak bölümünü bu bakımdan 
faydalı olması ümidiyle okuyucularımızın istifadesine su-
nuyoruz. -

Demokıatikkşme Dönemi 
. . • r 

Çok Partili Siyasi Hayata Geçiş: 
Cezayir'in Bumedyeh döneminde devam eden "tek 
parti tek adam" iktidan, "otoriter yönetim ve mer-' 
kezi idare" anlayışrBin Cedid döneminde de aynen 
devam etti. Cezayir'in bir petrol ülkesi olmasma 
rağmen, her geçen gün ağırlaşan ekonomik prob-
lemleri, artan işsizlik oranı, halkın büyük bir bölü-

münün gittikçe yoksullaşması, 
dış borç çıkmazı, belli bir zümre-
nin aşın lüks ve zenginliği, dev-
let ve yönetim kademesindeki 
yaygın yolsuzluk olayları sonuç 
olarak halkı patlamaya hazır ha-
le getirdi. . 

- 5 Ekim 1988'de ülkede rejime 
karşı ilk kitlesel gösteri başgös-

terdi. New York Times ve BBC olayların arkasında 
, "İslâmcılânn" bulunduğunu yazdı ise de gerçekte 

halk kendiliğinden harekete geçerek hükümet aley-
hine gösterilere başlamış, bu gösteriler yer yer dev-
let mallanna zarar vermek, genel düzeni bozmak ve 
güvenlik güçleriyle çatışmak aşamasına»kadar yük-

• selebilmiştir. (1) . 
Ülkenin bugünkü siyasal açmazında önemli bir 

dönüm noktası olan 5 Ekim olaylarında halk, yer 
yer kurtuluş savaşında sıkça kullanılan dinsel içe-
rikli sloganlara da yer vermiş, Cezayir'in içine girdi-
ği siyasal, toplumsal, ekonomik ve hatta Wmlik bu-
nalımından kurtuluşu için köklü düzen değişikliği 
taleblerini dile getirmiştir. . 

FLN'nin resmi^ulusalcı söylemi, 8 yıllık ulusal 
kurtuluş savaşı mirasına ve zengin petrol-doğalgaz 
gelirlerine rağmen 26 sene ancak devam edebilmiş, 
üstelik ülkede yaşanan ekonomik ve sosyal bunalım 
halkı patlama noktasına getirmiştir. Bu 26 yıllık tek 
partili kapah devre otoriter rejim döneminde, eski 
Başbakanlardan Abdülhamid el İbrahimi'ye göre 26 

.milyar dolar, FİS kaynaklanna göre ise 300 milyar 
dolann haksız yere çalınması (2), bunalımı ve balkın 



tepkisini dáha da arttırmıştı. 
Cezayir'in tek partili otoriter rejimi 

- yasallığım, birisi tarihsel, diğeri de sos-
yal olmak üzere iki temelden alıyordu. 
Bumedyen döneminde bunlann ikisi dé. 
tüketilmiş, halk patlamanın eşiğine gel-
mişti. ŞadU bin Cedid'in 1979-1988 ara-
smda uyguladığı kışmi açıkhk politi-
kası toplumsal tepkiyi bir süre ertele-
miş, ancak bu dönem aynı zamanda "İs-
lami muhalefet"in örgütlenme dönemi 
olmuştur. ' 

5 Ekim Í988 olaylan ise, artık denge-
lerin bozulduğu, askeri çözüm yerine, 
halkm siyasal katılımını sağlayıcı, böy-
lelikle tek partili rejimin tasfiye edilebi-

, leceği demokratik reform dönemini aç-
mıştır. • • 

Bu süreç beraberinde çok partili sis-
teme geçişi dayatinış, 4 Şubat 1989'dá 
yayınlanan ve 23 Şubat 1989 referandu-
mu ile kabul edilen yeni anayasa ile"si-

. yasal nitelikli cemiyetler^'in kuruluşuna 
izin verilmiş, "n;.N"nin yasama ve yü-
rütme üzerindeki vesayeti" sona erdiril-
miştir. Çök partili sisteme geçişle birlik-
te, ilk bâşvuruyu yápári partilerden biri-
s ide İsİamcılann FİS'i olmuştur. 

FİS ve Yerel Seçİmlen , 

Cezayir'de bugiin sistemi zorlayan vé 
• kanh iç çatışmanın sivil tarafını oluştu-

ran FİS'in kuruluşu 10 Mart 1989'da Bin 
; Badis Camii'nde düzenlenen bir törenle 

ilan edilmiştir.- ' . 
Yeni anayasaya göre etnik ya da. 

dinsel tenıele dayalı partilerin kurulma-
sı yasak idi. Anayasanın açık hükriıüne 
rağmen 6 Eylül 1989'da FİS'in Ceza-
yir'deki ilk İslami siyasal parti olarak 
kuruluşu resmen kábul edildi. 

'" FİS İslami bir söylemle yola çıkmıştı. 
' İslami çözüm ve İslami bir devlet kur-
. mak, FİS'in parti programındaki temel 

hédeflerini teşkil ediyordu. Cezayir İs-
' lami hareketinin "İlımlısından radikali-
• ne" Çolc çeşitli grublannı çatısretrafmda 

toplayabilmiş; bir felsefe Profesörü olan 
^ Abbas Medeni hareketin liderliğini ya-

piarken, Ali Bin Elhac da partinin ikinci 
adamı olmuştur. • 

' Siyasal, ekonomik ve sosyal prob-
•" lemlere kapsamh bir İslami çözüm öne-

ren FİS programı; Medeni 'nin daha 
"pragmatik, yumuşak ve ılımh" şöyle-
mi ile,öna nazaran daha ateşli olan ve 
gençliğin temsilcisi durumundaki Ali-

• bin Elhac'ın "sert, katı ve coşkuİu" söy-
lemi arasındaki bir uzlaşmayı yansıt-
mıştır. (3) ' 

FİS'Mn, Cezayir'de resmi bir siyasal 
parti olarak tanınması ile birlikte yöne-
timi içte ve dışta zora sokacak büyük 
bir tartışma ve eleştiri de başlatılmış ol-
du. Bu eleştiriler karşısında Cezayir yö-
netimi kendisini, bu durumun kendi iç 

" sonınlan olduğunu, çatışmaya karşılık 
demokratik diyaloğü tercih ettikleri 
şeklinde savunmuştur. (4)" " i 

Bu şartlar altında kurulan ve çoİc kı-
sa birsüre içinde yığınsal bir desteğe 
ulaşan FİS, çok partili siyasal yaşama 
geçildikten sonra Ceza'yk'de 12 Haziran 
1990 günü yapılan ilkTyerel seçimlere 
katıldı. - l ' . / 

12'Haziran 1990'a ğelindiğinde İs-
larhcılanh FİS'i ülkVde "yükselen siya-
sal gücü", 28.yıldır Cezayir'i yöneten 

. FLN de "alçalan gücü" temsil ediyordu. 
• 60 siyasi partinin katıldığı bü ilk çok 
' partili yerel seçimde oyların %55'i ile 
• 1541 belediyenin 853'ünü FİS, 487'sini 
de FLN kazanıyordu. 

FİS'in yerel seçimlerdeki bu beklen-
- medik başarısı' içte ye dışta ş6k etkisi 

yaratıyor, Cezayir yönetimini, bundan 
sonra, yapılacak genel seçimlerin bu tür 
bir kazaya uğramaması için daha ciddi 
tedbirler almaya itiyordu. Merkezi yö-
netim bu bağlamda, yasal bazı düzenle- -
meler yapıyor, belediyeleri mali açıdan 
zor durumda bırakan ve tiim yetkilileri-
ni mülki idare amirine veren bir yasayı 

. Şubat 1991 'de.'yürürlüğe sokuyordu.(5) 
Yerel seçimİerde büyük bir başarı , 

FİS programı; 
Mederii'nin da-
ha ılımh söy-
lemi ile, ona 
nazaran daha 
ateşli olan AH 
bin Elhac'ın 
sert ve coşku-
lu söylehni ara-
sındaki bir uz-
laşmayı yan-
sıtmıştın. 
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HS dize geldi 
18 Kasım'da yapılan genel seçimlerle FİS'in dışlanmasını laik basın böyle çığlıklar atarak kutladı 

kazanan FİS önderliği ise, doğrudan 
. iktidan hedefleyen yeni bir politika de-
ğişikliği ile siyasal taleplerini tumandı-
nyor, erken seçimi zorlamaya başlıyor-
du. FİS'in artan taleplerinden bunalan 
Cezayir yönetimi, bir yandan gönel se-
çimlerin 27 Haziran 1991'de yapılaca-
ğını duyururken, bir yandan da 1 Ni-
san 1991 tarihinde yeni bir seçim yasa-
sı çıkanyördu. 

^ FİS liderleri, bu yeni seçim yasasına 
karşı çıkmakla kalmıyor, toplumu ge-
nel greve -Medeni'nin ifadesi ile "sivil 
c ihad 'a" - çağır ıyordu. 2 5 . M a y ı s 
1991'de başlayan genel grev ülkeyi si-
yasal açıdan sarsıyor, hükümetin istifa-
sı ve sıkıyönetim ilanı ile birlikte FİS 
önderlerinin tutuklanması ve 27 Hazi-
ran seçünlerinin iptal edilmesi sonu-
cunu doğuruyordu. 

26 Aralık 1991 Seçimleri: 

27 Haziran seçimlerinin iptalinden 
sonra ülkede yaşanan siyasal gerginli-
ğin iyice tırmanmasi, FİS cephesinde. 

yeni tutuklamalar ve sokağa çıkma ya-
saklan ile birlikte, yeni kurulan hükü-
met; iptal edilen seçimlerin 26 Aralık 
199Tde yapılacağmı duyurarak siyasal 
süreci yeniden işletmeye başlamıştı, 

Bu arada. Medeni ve Benhac dahil 
800 kadar önde geleninin tutuklanması 

, ile birlikte FİS büyük bir darbe yemesi-
ne rağmen kendini yenileme gücünü 

. gösteriyor ve içeri girenlerin yerini dı-
şarda kalanlar dolduruyordu.(6) -, 

Şiddet ve terör de bu ara siyasal ya-
, şama giriyor, merkezi yönetim orduyu 

yavaş yavaş olayların içine sokuyor, 
_ gerçek iki güç ordu ve FİS karşı karşıya 

geliyordu.(7) " 
Ancak tüm bu olaylara rağmen se-

çim takvimi işliyor, İslami, Selamet Cep-
hesi 14 Aralık günü seçimlere katılaca-
ğmı açıklıyordu. 

Cezayir'in içinde ve dışında artık 
tüm dikkatler 26 Aralık seçimlerine çev-_ 
rilmiş, Cezayir'in ikinci bir "İran" olup 

" olmayacağı Batı basınında tartışılır ol-
maya başlamıştı. FİS daha önce de ol-
duğu gibi ülke içinde camileri karargah 



ve siyasal propaganda merkezi olarak 
kullanmaya yönelmişti. Seçim günü 
yaklaştıkça ülkedeki siyasal tansiyort 
yükselmiş, seçimlere ilişkin değişik he-

. sap ve tahminler yapılmaya başlamıştı. 
FİS'in yeni lideri, seçimden bir gün 

önce yaptığı son konuşmada, seçimleri 
en az %70'le kazanmazlar ise, seçimle-. 
rin hileli olduğunun anlaşılacağını söy-
lüyordu. 26 Aralık'tan önce FİS lideri 
Haşani dışında kesin konuşan yoktıi. 

' Cezayi r 'deki 58 siyasi pa r t iden 
49'unun katılımı ile yapılan 26 Aralık 
l.tur seçimlerinde FİS, kendi beklenti-
lerinin de üstünde bir başan elde ede-

. --rek, oyların , %85'ini, 232 milletveldiliği-
nin de 188'ini kazanıyordu. Bu seçimde 
FLN 16, Sosyalist Güçler Cephesi ise 25 
milletvekilliğinde kahyordu. • 
^ Bu şok sonuçları ülke içinde daha 

•; büyük bir siyasal.deprem yaşatıyor, 
' tüm gözler 16 Ocak 1992'de yapılacak 

ikinci tur seçimlere çevriliyor, FİS de bu 
sonuçların akabinde siyasal söylem ve 

• uslubunu bu defa yumuşatmaya çahşı-
, yordu. (8) ' ' - r 
. , Ancak 26 Aralık seçimlerinin hemen 

- akabinde yaşanan ıbu gelişmelere ,kar-
şm, Cezayir derin bir sessizlik ve bekle- " 

. yiş ortamma giriyor, özellikle Batılılann 
rĞjimin bekçisi olarak gördüğü ordû .si-

. yaset şahnesine çıkıyor, 16 Ocak günü 
yapılması öngörülen ,ikinci tur seçimler, 
bazı siyaset bilimcilere göre doğrudan 
halkın iradesine karşi yapılan askeri bir 
darbe ile bir daha hiç yapılmamak üze-
re erteleniyor ve Cezayir bugün yana-
şık 35 bin kişinin can verdiği şiddet ve 
kaos ortamına sürükleniyordu. ' , 

FİS'in toplumsal Giicü: 

İslami Selamet Cephesi'.nin Cezayir tari-
'. hinde yapılan bu ilk çok partili iki se: 

çimde oyların yaklaşık %85'ini alarak 
_; toplumsal tabanını kitlesel desteğe dö-

nüştürmesi, FİS'in bu gücünü toplumun, 
V daha çok hangi kesimlerinden aldığı 

noktasmda fârkh yorum ve değerlendir-
. melerin yapılmasına sebep olmuştur. 

. Özellikle Bati kaynakİi değerlendir-
melerde FİS'in büyük oranda sisteme 
yönelik tepki oylarını aldığı, 26 yıllık 
otoriter tek parti yönetiminin ortaya çı-
kardığı ekonomik, toplumsal ve sosyal 
somnlarm bu tür bir tepkiyi doğurduğu 
ifade edilirken bazı değerlendirmelerde 
de; "İslanü Cephe'nin toplumsal tabanı-
m sadece İslamcılar, işsizler, ekonomik 
ve toplumsal hayattan dışlananlar de-
ğil, aynı' zamanda gelişmiş şehirlerdeki 
kentsoylu yüksek bir tabaka ile^sosyete • 
semtlerinde oturan sakinlerin de oluş-
turduğu" vurgulanmıştır.(9) 

Cezayir'i çok iyi tanıyan ve bugün- ! 
kü olaylan çok iyi yorumlayabilecek bir 
kişi olan Ahmet Bin Beİla, kendisi ile 
yapılan bir görüşmede FİS'in toplumsal 
tabanı ve sosyal gücü hakkında Batılı 
gözlemciler tarafından ileri sürülen bu 
tezlerle ilgiU şu ilginç değerlendirmeler- • 
de bulunmaktadır: . 

. "... Bakın FİS'in en dikkat çekici 
özelliği, genelde yirmi ila otuz yaş ara-
sındaki gençleri bünyesinde toplamış • 

. ve nerede ise yüzde doksanlık kesimi 
gençlerden müteşekkil bir hareket ol- , 
masıdu. Bunlan, faİcirlik ve yoksulluğa 
bir tepki neticesi bir araya gelmiş genç-, " 
1er olarak görmek doğru değil. 

" Evet; halkın geniş bir kesimıi arasın-
da sosyal adaletsizliğin ürünü olan bir 

.yoksulluğun hüküm sürdüğü doğru. 
A.ncak bu yoksulluk karşısında FİS'in 
somut bir şeyler yaptığı da doğru. Yok-
sullann oturduğu mahallerde FİS'in son 

: derece güçlü olduğiı bir gerçek. Mesela . 
n S üniversitelerde, enstitülerde, örgün 
eğitim sistemi içerisinde de sön derece 
güçlü. FIS yanlılânnm bu kurumlardaki 
yüzdesine baktığımızda yine yüzde 80-
90 arası bir rakam çıkıyor karşımıza. 

Dolayısıyla, FIS'ı aslında yoksullu-
ğun beslediğini savlayarak, hareketin 
ortaya çıkışım sadece maddi nedenlere c 
bağlamak doğru değiL Bu işin sadece 

FISMıi en dikkat 
çekici özelliği, 
genelde gençle-
ri bünyesinde 
toplamış olma-, 
sıdın Bunları, ' 
fakirlik ve yok- , 
şulluğâ bir tepki 
neticesi bir ara-
ya gelmiş genç-
ler olarak gör-
mek doğru 
değil. : 



FİS'in asıl 
gücü, tüketim 

toplumunu, 
ailenin çözül-

mesini reddet-
mesinden, ma-
nevi ve zihinsel 

yoksulluğun 
' hüküm sürdü-
ğü bir topluma 
karşı olmasın-
dan kaynakla-

nıyor. 

bir yönü. ' 
FİS'in asıl gücü, tüketim toplumu-

nu, ailenin çözülmesini, hiçbir değer 
ve aynm gözetmeyen bir varolma sa-
vaşını reddetmesinden kaynaklanıyor, 
merhamete yer vermeyen, tam tersine 
acımasızlığın, manevi ve zihinsel yok-
sulluğun hüküm sürdüğü bir topluma 
karşı olmasından kaynaklanıyor. 

' Netice itibariyle FİS'in gücü, sözü-
nü ettiğim sisteme karşı, hayata bir an-
lam yüklemesinden, bir hayat felsefesi-
nin savunucusu olmasından kaynakla-
nıyor-Fas'tan Malezya'ya dek tüm Gü-
ney Akdeniz'de kendisini hissettiren 
İslami uyanişın sırn da burada yatı-
yor..." (10). 

Tırmanan Siyasal Şiddet: 

Cezayir'de ordunun Ocak 1992'de yap-
tığı darbe ve ikinci tur sieçimlerin iptal 
edilmesi sonucu yaşanan oİaylar, tır-

-manan siyasal şiddet ve terör, bugün 
ülkeyi tam bir kaosa ve çıkmaza doğru 
sürüklemiştir. Cezayir, tanhinin en ka-
ranlık ve korkunç vahşet dolu günleri-
ni yaşamaktadır. 

Bir tarafta, Fransa'nın çok açık Ba-
- tı'nm da dolayir desteğini almış yöneti-
me hakim askeri cunta ile diğer tarafta 
FİS yandaşları arasındaki savaş ülkeyi, 
her geçen gün biraz daha tahrip ve yo-
ketmektedir. 

Ünlü siyaset bilimci ve Ortadoğu 
uzmanı John L. Esposito; 3.Dürtya ül-
keleri ile Ortadoğu ve İslam ülkelerin-
deki yerli rejimlerin genelde baskıcı bir 
karaktere sahip olduğunu, buralardaki 
yaygın şiddet ve devlet terörünün ge-

^nelde muhalefeti özelde de İslami ha-
reketleri daha da radikâlleştirdiğini. 
Batılılar'ın da yaygın ve o derece de 
yanlış fundamentalist tiplemesinden 
hareketle kendilerini "... Askeri rejim 
çök iyi değil ama, hiç olnıazsa radikal , 
bir FİS'den daha iyidir...." şeklindeki: 
bir düşünce eksenine oturttuklarinı; 

böyle olunca da, Batı'nm bizatihi ken- . 
dişinin, evrensel değerleri ile çelişme 
pahasına bu baskıcı, şiddet ve terörü 
politik bir araç haline getirmiş, kendi 
halkı ile kavgalı yerli rejimlerin doğal 
müttefiki haline geldiklerini dile getir-
mekle pek de haksız görünmemekte-
dir.(ll) ' ; 

Cezayir'in eski Başİjakanlarmdân 
Prof. Dr. Abdülhamid İbrahimi de 
(1984-1988 yıllan arası); bugünkü Ceza-
yir yönetiminin hiçbir "meşruiyetinin 
kalmadığını, ahlaken bozulmuş marji-
nal bir politik sınıfın temsilcileri olan 
"Fransız Partisi" taraftan generallerin, 
kendi rejimlerini sürdürmek için her şe-
yi yâptıklannı, 1 Kasım 1994'den itiba-^ 
ren baskının daha da şiddetlendiğini, 
her hafta 4(K) ile 500 kadar masum Ce-
zayirli öldürülürken, bu sayının ayda 
1600 ile 2000'i bulduğunu,"gerçekte Ce- "' 
zayir halkına karşı savaşan ve Fransa 
tarafından açıkça desteklenen bu reji-
min, iktidarda kalmak ve Fransa'da,ye-
ni bir ideoloji '.aline glen kaybedilen, 
kolonileri tekrar ele geçirerek Franka-
fon denilen Fransızla.ştırma politikasını 
uygulamak için uğraştığını söylerken 
(12); Ahmet Bin-Bella da yukanda anı-
lan söyleşisinde ordunun Cezayir-de 
bugün için yaptığı tek şeyin bizzat hal-
ka karşı terör politikası uygulamaktan 
iİ)aret olduğunu, mıntıİca temizliği ya-
parcasına önüne gelen herşeyi tarayıp , 
geçtiğini, kullanılan üslûbun bile tama.r 
men insanlık dışı oludğunu. Ordunun 
ülke topraklarını korumak olan asli va-
zifesine dönerek siyaset meydanım si-
yasetçilere terketıhesi gerektiğini sert 
bir biçimde.dile getinniştir.(13)_ 

Diğer taraftan, Türkiye ve Batı'daki 
bazı çevrelerce; Cezayir'in bugün ikinci 
bir kurtuluş savaşını yaşadığı, iktidar- . 
dakİ cuntanın sömürge dönemi Fran-
sa'sının yerine aldığı, askeri rejimin 
kendi halkıyla bizzat Fransa adına sa-
vaştığı Fransa'nın pervasız bir şekilde 
ve açıkça bu generalleri desteklemesi-



nin bunun bir kanıhnı teşkil ettiği şek-
linde, değerlendirmeler üretilirken, as-
keri yönetim ve İslamcı grublar arasın-
da üç yıldır süren ve yaklaşık 35 bin ki-
şinin öldüğü bu iç savaşta Paris'in ba-
şından beri Cezayir'deki" askeri yöneti-
mi hatta hükümetteki uzlaşmaya en ka-
palı fraksiyonu desteklediği, böylelikle 
Fransa'nın yeni bir "Cezayir Savaşına" 
girdiği yorumlanna da yer verilmekte-
dir. (14) 

. • s ' ' I 

FİS'in Yaklaşımı: 

' ' - • - » ^ 

Bugün Cezayir'de yaşaninakta olan si-
yasal olayların aktif bir tarañ ve öznesi 
durumundaki FİS'in lider kadrosu tu-
tuklu olduğundan FİS'in' Ceziayir'in bu-
gününe ve geleceğine ilişkin değerlen-
dirmelerine sağlıkh bir şekilde ulaşmak 
mümkün olmamaktadır. 

Aıicak 21-22 Kasım 1994 tarihleri 
arasında F,LN dahil, Ahmet Bin Bel-' 
la'nm Cezayir Demokrasi Hareketi, Sos-
yalist Güçler Cephesi, FİS ve diğer türii 

, Cezayir Muhalefet Partileri lider ve 
temsilcilerinin katıldığı Roma'daki mu-
halefet zirvesine FİS adına katılan, 
FİS'in sürgündeki lideri Enver Had-
dam'la bir görüşme gerçekleştiren gaze-

• teci-yazar Nilgüh Cerrahoğlu'nin ko-
nuşmasında FİS'in, Cezayir'in bugünü 
ve geleceğine yönelik siyasal t a^nmlan 
ile ilgili bazı ipuçlan bulmak mümkün. 

Buna göre FİS adına yaptığı şöyleşi-
de özetle Enver Haddarh; FİS'in Ceza-
yir'de İslami değerler üzerine kurulu 
lîir islam devleti projesini savunduğu-
nu, biınun çoğulcu ve çok partili bir sis-
temi ésas aldığını, siyasi otoritenin halk 
iradesi ile belirlenmesini talep ettikleri- ; 
ni, Roma'daki muhalefet zirvesinde de 
bu hususlan açıkça teyit ettiklerini, vaz-
geçemeyecekleri üç temel ilkenin; î -
halkııi egemenliği, yönetimi kendi eliyle 
belirleyip ne tip bir toplum içindö yaşa-
yacağına kendisinin karar vermesi, 2-
İktidarda olanlann diktatöre dönüşme-

mesi, medya dahil kuvvetler aynlığı il- . 
kesi> "- Çok partili demokrasi ve çoğul-
culuk ilkeleri olduğunu, Cezayir için 
ekonomik, dış dcaret ve siyasi özgürlük 
istediklerini, iktidan zorla ele geçiren 
orduya karşı Cezayir'de şu an bir öz-
gürlük savaşı verdiklerini, serbest se-
çimlerin yapıldığı gün bu savaşın sona 
ereceğini dile getirmiştir. (15) 
" Görüldüğü gibi FİS, Cezayir'in gele-
ceğine ilişkin siyasi projesini, çok partili 
demokrasi ve çoğulculuk gibi Batı siya-
sal sisteminin de föasırii teşkil eden de-
ğerier üzerine otünfıuş İslami bir devlet 
üzerine kurmakta, şu an orduya karşı 
yürüttükleri savaşm da serbest seçimle-, 
rin yapılması ile birlikte biteceğini dek-
lare etmektedir". -

Sonsöz: 

Cezayir'e ilişkin son sözü; evrensel ve 
bölgesel krizlere ilişkin görüşleriyle ün-
lenen, Türkiye'deki bunalımın iki ayağı-
nı olûşturan Kürt ve İslam meselesine 
yaklaşımlarıyla da tartışma konusu 
oluşturan, günümüzde "ıhmh İslam 
projesi" adıyla bilinen, özetle Ortado-, 
ğu'daki güçlü İslamcı hareketlerin "ikd-
dara ortak edilmesi" esasına dayalı 
Ainörikah planının da teorisyeni olarak 
görülen, ünlü Rand Gorpöration adlı • 
kurüluşûn yöneüçilerinden ÇIA'nın ¿s-
ki Başkan Yardımcısı Graham FülleVıh, 
Los Angles Times için yazdığı 5-11 
Ocak 1995 tarihli Fransız Courrier thter-
nat ional derg is inde yayımlanan ve 
Amerikan politikasının da ipiıçlarını 
yansıtması bakımından önemli gördü-
ğümüz, Cezayir'e ilişkin makalesinin, 
bazı bölümlerine bımkarak, kohûyâ bu-
rada nokta koyalım: (16) . 
• • "Fransız uçağının kaçınirnâşı, İslam-̂  _ 
alarla hükürhet arasındaki savaşta yeni 
bir dönüıri noktasıdır. Bundan esinle-
nen ABD, Fransa ile Cezayir arasında 
kalmak gibi bir tuzağa düşmemeye çalı-
şıyor. C|toriter rejim gerilemeyi yaşar-

FİS, projesini, 
(çok partili . 
demokrasi ve 
çoğulculuk gibi 
Batı siyasal . 
sisteminin de 
esasını teşkil 
edén değerler . 
üzerine otur^ ! 
muş İslami bir ' 
devlet üzerine 
kurmakta.. 



Fuller: _GönüI 
ister ki İslam-

cılar iktidara 
gelmesin. Fa-

kat kitle te-
melleri var, 

rüşvet ve yol-
suzluklara da 
şiddetle karşı 

çıkıyorlar; 
üstelik daha 

radikal İslam-
cılara, sadece 

bu tür ılımh İs-
. lamcılar ket 

vurup bertaraf 
edebilirler 

ken, İslamcılar da sona yaklaşmâkta-
lar. Batı, kendini, İslamcılann iktidan 

- almasına alıştırmak zorundadır. Çün-
kü Cezayir'deki mevcut durum, artık 
böyle gitmez. FİS, giderek iktidara geç-
menin eşiğindeyken, askeri rejim-yıkı-
mın eşiğine gelmiştir. Bundan böyle 
FİS'in iktidara gelip gelmeyeceği değil, . 
nasıl geleceği düşünülür durumdadır. 
Ne bekliyorduk yani? Kaos, kargaşa 
ve şiddetin yol açtığı gerginlik orta-
mında, anarşi ve intikamın dört bir ya-
nı kâplamasinı mı? Tıpkı 1979'da 
İran'daki Humeyni devriminde oldu-

^ ğu gibi. O halde son dilek ne olmali? 
Bizce; yeni bir seçim yapılmalı. FIS'm 
bu seçimi kazanması kesin gibi. Fakat 
hiç olmazsa; bu yolla iktidara gelmek 
şunları güvence altına alıp ayakta tu-
tar: Anayasal çerçeve, parlamento, or-
du ve benzeri kurumlar. Zaten başka 
çaresi de yok bunun. Çünkü şimdiki 
Cezayir yöneticilerinin bundan sonra 
demokrat olacaklannı beklemek boşu-

" nadir. O halde şu soruyu sormalıyız. 
Batı yanlısı ama otoriter bir yönetimin. 
Batı karşıtı potensiyel taşıyan bir yöne-

. timden daha iyi olduğunun ölçütü ne-
dir? Ancak mesele bu kadar basit de-
ğil. Mesele şurada: Mevcut durum da-

- . ha fazla süremez. Kuşkusuz İslamcılar, . 
Batılıların hoşuna gitmeyecek bir ta-
k " " sosyal kurallar ve yasalar koya-
caklardır. Böyle bile olsa, şimdiye ka-
dar Batı tarafından desteklenen de-
mokratik olmayan Suudi Arabistan ve 
Çin gibi ülkelerin durumu çok mu da-
ha iyi? Gönül ister ki İslamcılar iktida-
ra .gelmesinler. Fakat kitle temelleri 
var. İslam dünyasmda iyi tanınıyorlar 
ve hatin sayıhr bir ağırlıklan da bulu-

nuyor. Eh, rüşvet ve yolsuzluklara da , 
şiddetle karşı çıkıyorİar; belli bir top-
lumsal programa da sahipler. Kitle des- , 
teği olmayan ve tecritteki iktidara karşı 
çıkıyorlar. Hem sonra, daha radikal İs-
lamalara, sadece bu tür ılımlı İslamcılar 
ket Vurup bertaraf edebilirler. Bu ba- \ 

. kınidan Cezayir'de geleceğin kavgası, 
radikal ve ılımlı İslamcılar arasında öia-
caktır..." 
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Keşmir cihadı İcritik bir 
dönemden geçiyor 

' Seyyid Ali Geylani ile söyleşi 

Delhi asla d i ^ t e alma niyeti taşı-
madığı vaatlerinden geri dönmeye -
nasıl başladı ve Keşmir Soğuk Sa-
vaş politikalarının kurbanı haline 
nasıl geldi gibisinden konulara, ta-

Naime^AhmĞd Londra'da yaşayan ~ 
.^ Keşmirli bir gazeteci, impact dergisi' 

adtna, Bütün Partililer Hürriyet 
. Konferansı ve Cammu-Keşrnir Ce-
maat-i İslami Örgütü'nün önde ge-
len üyelerinden olan Seyyid Ali 
Geylani ile görüştü. • 

Naime Âhmed: Özgürlük hare- -
. ketiniz büyük sıkıntılarla karşı ' . . . 

karşıya gibi gözüküyor. Eşsiz güzellikteki bir vadi 
olan Keşmir, halkın maruz kaldığı aa ızdırap, sefalet, 
oİüm ve musibetlerle adeta cehenneme dönüştü. Hin-
distan'a! karşı verilen b-jş yılık silahlı mücadelenin so-
nuçlarını nasıÎdeğerİBn.'Siriyoı^unuz? " • ' 

Seyyid AH GaylitRs: Kuşkusuz bugünlerde mücadele-
• mizirt en kritik aşamasım yaşıyoruz; ancak bizzat ha-

reket yeni ortaya Çfkmış değil. Keşmir özgürlük hare-
keti ve Self-determinasyoiı hareketi Hindistan ordusu-

. nun bu topraklara 27 Ekim 1947'de ilk ayak basışın-
dan da öncelere'ğitmektedir. Câmmu Keşmir halkı 
Hindistan Biriiği'nih bir parçası olmayı asla kabul et- , yoruz, onu asil bir vazife, Keşmir deyimiyle bir ibadet 
medi ve Hindistan'ın illegal işgaline daima karşı koy- . eylemi olarak görüyoruz, . 

' dü! İlk genel vali Lord Mountbattan ve ilk başbakan, ,. . • , 
Javvaharlal NehrU tarafından Pakistan'a, Birleşmiş, Bazı gözlemciler, baskı̂  politikasında bir değişik-

. Milletlerce ve hepsinden önemlisi Cammu-Keşmir lik olmadığından ye meselenin kısa vâdede çözülece-
: halkına, eyaletin dahil edilip ediİmeyeceği meselesi- ğini düşünmediklerinden Keşmiriilerin gitgide yılgın-

nin halkın aritusu yönünde halledileceğine ilişkin veri- , 
len sözleri Hindistan'ın yerine, getirmesini bekledik. 

. Birleşmiş Milletler'in, bizzat kendi kararlar? çerçevef -
sinde ve hem Hindistan hem def Pakistan tarafından., 
kabul edilen zorunlu halk oylamasını gerçekleştirme • büyük bir yatınm yaptılar. 500.000 asker yerleştirdiler 
sorumluluğunun gereğini.yapmasını bekledik. Yeni ve Keşmir'i türlü türiü binlerce ajan,'muhbir ve prova-

Lord Moüntbattan ve Nehru' 
tarafından Pakİstân'a^ BM'ye 

ve hepsinden önemlisi 
Çammu-Keşmir halkına 

referandum konusunda verilen rihe, geçmişe bakmamıza gerek 
sözleri Hindistan'ın yerine • , - - " 

. ,4 . - . . , I I j i ı Halkımız Hindistan'ın fiili iş^ 
getirmesini bekledik. • : onaylamadı. Yeni dI 

.. . . hi'nin sunduğu bütün ekonomik 
ve siyasi rüşvetleri geri çevirdi. Onlarca yıl işgal güç-" 

• lerinin vahşetine maruz kalmasına rağmen self-deter-
minasyön hakkını talebetmekten vazgeçmedi. Diyalog 
ve talep, halkı harekete geçirme ve derdimizi ifade hu-
susunda bütün siyâsi yollar denenip Hindistan yöneti-
cilerinin sömürgeci, ta vrmda hiçbir değişikliğin olma-
dığı görüldükten sonradır ki Keşmirliler silahlı müca-
dele yoluna başvurmuşlardır. : . i ' . 

İnsanlarımız sizin zikrettiğiniz acı-ızdırap, sefalet, 
öliim ve musibetlerin, -nihai özgürlükleri (inşaallah) 
için ödedikleri kaçınılmaz bedel olduğunu biliyorlar. 
Bi^ hareketimizi kar-zarar bağlamında değerlendirmi-. 

İlk göstermeye başladıklannı düşünüyorlar. 

- Bu elbette-Yeni Delhi'dekilerin onlara söylemek 
istediği şeylerdendir. Onlar ölümüne teşebbüsleriyle 



Bütün siyasi 
yollar denenip 
Hindistan yö-

neticilerinin 
sömürgeci tav-

rında hiçbir 
değişikliğin ol-

madığı görül-
dükten sonra-

dır ki Keşmirli-
ler silahlı mü-
cadele yoluna 

başvurmuş-
lardır. 

katörle doldurdular. Vadi')n bir toplama 
kampma çevirdiler. 40.000 ."den fazla . 
Keşmir'li katledildi; insaiı meskenleri 
mezarlıklara, dönüştü; binlerce kadm te-
cavüze uğradı ve kirletildi; yine binlerce 
ev, dükkân, işyeri," çiftlik ve meyvalık 

'alanlar bilinçli biçimde tahrip edildi; ve 
habis bir gayretle camilere, kutsal m e — 
kanlara ve mezarlıklara saygısızlık edU-
di. Keşmir'de hayat sokağa çıkma yasak-
ları ve olağanüstü hallerden ibaret hale 
geldi; sokağa çıkma yasaklan sözde gü-
venlik güçlerine hiçbir cezaya çarptınl-
makslzm ve hiçbir insanlık duygusu ta-
şımaksızın herşeye vahşice saldırma, 
âteş etme imkanı veriyor. 

Fakat insanlar ille de yılgınsailar, an-
cak Hindistan işgalinden yılgınlar. Onlar 
hala cesur ve korkusuzlar;, özgürlükleri-
nin ve geleceklerini tayin konusunda ka-
bul edilmiş haklarının gayri insani ve 
gayri ahlaki biçimde gaspedilmesine 
karşı savaşmak ve direnmek için eskisin-
den daha az kararlı değiller. Halkımızın -
gösterdiği fevkalade cesaret ve çabuk .. 

. iyileşme kabiliyeti üzerine benim iddi-
ada bulunmam.a gerek yok.Davamızm 
haklılığına sonuçta hakh olanın galip ge-
leceğine inanıyoruz. ' 

- İşittiğimiz kadariyla halk militanla-
rın tavır ve davranışlarından da şikayet-
çi. Küstahça davranmalarından, zorla 
para gaspetmelerinden, hastane ve eği-" 
tim kurumlarını kullanmalarından Eya- ' 
let'te hukuku, düzeni ve idareyi felce 
uğratmalaniıdan şikayetçiler. 

-Bunlar çok geniş bir suçlamalar d izi-
sini oluşturuyor. Doğru olanlan ise Mü- ' 
cahitlei-'e değil,-sözde militanlara atfedi-
lebilecek şeyler. Keşmir halkına zarar ve- . 
renler militan dahi değiller; harekete kö-
tü şöhret kazandıracak hadiselere sebe-
biyet Vermeyi elbette arzulayacak olan 
işgal güçlerinin âjanlan veya apaçık suç-
lu kimselerdirler. Öte yandan Mücahit-
ler ise disiplinli savaşçılardır ye böyle 
bir savaşm kurallanna riayet etmeye ça-
lışmaktadırlar. Bu tür bütün şikayetleri ' 
araştırmak ve böyle hadiselerin önüne" 

geçmek için bir komite oluşturduk. Eğe-
tim ve tıp kurumlannıh kullanımına ge-
lince; bu durum halka empoze edilen bir 
savaşın kaçınılmaz bir parçası. Bu öyle 
biri mücadele ki sadece öğretmen veya' 
doktorları değil, çiftçi, dükkan veya iş sa-
hibi bütün herkesi ve bulabildikleri bü-
tün imkan ve kaynakları ilgilendirmekte-
dir. ' -

Bununla beraber hukuk ve düzenin 
ortadan kalkışı ise tamamıyle farklı bir 
hadisedir. İnsanlar yabancı güçlere karşı 
mukavemet ediyor ve savaş veriyor; ye-. 
rel yönetimi ̂ Veya hukuk ve düzen meka-
nizmasını altüst etmemeye dikkat ediyor, 
bunun yanısıra insanların daha çok acı 
çekmesi ve Hindistan yönetimine boyun 
eğmesi maksadıyla yürütülen.kontrollü 
bir vakum oluşturma politikası da var; 
ancak insanlar azim ve sebatlannı devam 
ettiriyorlar. Böyle kurnazca taktiklere ye-
nilmiyor ve mücadeleye devani ediyor-
lar. - . 

- Özgürlük mücadelesine katılan de-
ğişik örgütlerin farklı ideolojileri hakkın-
da da zihinlerde soru işaretleri var. Mü-
cadelenin sonuna yaklâştığmızda ve Hin-
distan ordusunun geri çekUişine dair sön 
şartları müzakereye başladığınızda bu ör-
gütler arasında savaş çıkabileceğinden 
korkuluyor. ^ 

- İdeolojik anlamda hiçbir karışıklık 
yok. Bütün Keşmirliler tek bir ideolojinin 
taraftarlığını yapıyorlar: Hindistan işgali-
ne son vermek. Bundan ötesi ayrıntı me-' 
selesi. Yabancı yönetimden özgürlüğü 
kazanmanın en iyi yolunun ne olduğu ve 
işgal gücünün gidişinden sonra hayatımı-
zı ve toplumumuzu en iyi hasıl düzenle-
yeceğimiz konusunda da benim kendi fi-
kirlerim, başkalarının kendi fikirleri var. 
Fakat nihai karar "ben" veya"onlar" ta-
rafından verilmeyécek, "biz" Çammu-
Keşmir halkı tarafından özgürce ve hep 
birlikte verilecek. '' 

Bununla beraber çeşitli Keşmir özgür-, 
lük fırkalan arasıiıda "çikan kanlı çatışma^ 

-1ar ise düşmanımızın olmasını arzuladığı 
ve bunun için de elinden geleni esirgeme-

\ 



diği olaylardır. Fakat bu aynı zamanda 
bizim son derece uyanık olmamız ve da-
ha başlangıç safHasmda bertaraf etmemiz 

' , gereken bir problemdir. 
İşte bundan dolayıdır ki, özgürlük 

mücadelesindeki bütün önemli unsurlar 
Bütün Partiler Hürriyet Konferansı 
(BPHK) yoluyla çabalarını birleştirmeye 
çalışmaktadırlar ve umuyor ve Allah'tan 
niyaz ediyorum ki, BPHK daha büyük bir 
eylem birliğine doğru gitmeye ve birliğe 
yönelik entrikalarla Keşmir mücadelesini 

' sonuçsuz bırakma girişimlerine mukave-
met etmeye devam edecektir. Cammu-
Keşmir Özgürlük Cephesi lideri Yasin 
Malik'in son günlerde BPHK'ya tekrar 
katılma kararını ve Konferans tarafından 
çok sıcak bir şekilde karşılanışını kaydet-
mişsinizdir. Taraflar arasında görüş fark-
lılıkları olmakla birlikte bunlann hiçbiri 
birlik davasına ve özgürlük davasına ga-
lebe çalacak şeyler değil. BPHK fikri,"işte 
böyle birşey. •' ' ' ' , 

- -Hürriyet Konferansı ne kadar etkin? 
Yeni bir grup olan El-Faran'in kaçırdığı 

. beş Avrupah'nm serbest bırakılması giri-
şimlerinde başarılı olamadı... 

- Hürriyet Könferansı'mn bu grup 
üzerinde bir nüfuzu yok. Konferans El-
Faran'ı özgürlük hareketinin bir parçası 

- olarak görmüyor; bu grup Keşmir müca-
delesini sabote etmek ve dünyanın dikka-
tini.başka yöne çekmek isteyenlerin bir 
tezgahı. Yabancıları öldürmek, kaçırmak 
veya rehin almak, biz.im mücadelemizde 
yeri olmayan şeyler. ' 

Aslında bize empoze edilen daha pek-
çok şey hususunda Çaresiz durumdayız 
ve mücadelenin uzun vadeli olmasının 
sebebi de bu. Fakat lütfen Hindistan ajan-
lan olduğuna inanılan kimseler üzerinde 
denetim sahibi olamadığımız için bizi 
suçlamayın. BPHK grev çağrısında bu-
lunmak ve hadisenin bağımsız araştırfna-
sını tercihen BM'nin yardımıyla-talebet-' 
mek suretiyle bir Norveç vatandaşının 
kaçırılması ye öldürülmesi olayını açıkça 
kınamıştır. Grev aynı zamanda "ilgili ola-
bilecek kimilere" Keşmir özgürlük hareke-

Keşmir cihadının liderlerinden Seyyid AU Geylani 

tinin böyle kirli hilelerle saptırılamayaca-
ğı yönünde bir mesajdı. • _ , 

- "ilgili" herhangi bir kişiden birşey 
işittiniz mi? . 

-Bin bana telefon etti. Adının "Da-
vûd" olduğunu söyledi ve kaçırma olayı-
nı kınadığım için beni ölümle tehdit etti. -
Pahâri aksanıyla Urduca konuşuyordu. 
BPHK liderierinden Şabbir Şah ve AMül-
gani Lone de benzer tehditler aldılar. 

- Davûd" belki de bahsettiğiniz tür-. 
den bir ajandır. Ancak sizler önce Hizbul-

.Mücahidin, ve Cemaat-i islami'yi dağıt-
mak sonra da Hindistan'la ilişkiye geç-
mek isteyen "Kuka Parray"ın terfi edişine 
nasıl oluyor da izin verebiliyorsunuz? 

•• - "Davûd", ve "Kuka Panay" iki âyri 
kişi olabilir, fakat her ikisi de ayni şeyi 
temsil ediyor. "Kuka Pa'rray" Hindistan 
istihbaratının "aziz evladı" ve basit bir şe-

. kilde Yeni Delhi'nin örgütlediği paralı 
askerlerden oluşan bir grubun başı. 

-O halde niçin sadece Hizb'i ve Cema-
at'i hedef alıyor? . 

-Herhalde onlar Hizb'i ve Cemaat'i en 

Keşmir halkv 
na zarar veren-
ler militan dahi 
değil, işgal 
güçlerinin ^ -
fanları veya " 
apaçık suçlu 
kimselerdirler. 
Öte yandan 
Mücahitler ise 
disiplinli sa-, 
vaşçilardır 



Özgürlük 
mücadelesin-

deki bütün 
önemli unsurlar 

Bütün Partiler 
Hürriyet Konfe-

. ranşı yoluyla 
çabalarını bir-

leştirmeye 
çalışmakta-

dırlar. 

önemli unsurlar olarak görüyorlar. Ha-
reket içindeki çeşitli unsurları bölmek ve 
onlarla ayn ayn Uişkiye geçmek istiyor-
lar. Burada yanlış anlama olmamalı: Bi-
zim hedefimiz Hindistan işgalinden kur-
tulmak. Özgürlük hareketi bütün halkın 
iradesini temsil ediyor; liderlerini öldü-
rerek onu yoketmek mümkün değildir. 

-Öyleyse bu kanlı çıkmazdan hasıl 
kurtulmak istiyorsunuz? Hindistan poli-
tik süreci başlatmaya istekli görünüyor 
ve Vadi'nin gerçek temsilcileriyle görüş-
mek ve' dolayısıyla Eyalet Meclisi için 
yeni seçimleri gerçekleştirmek istediğini 
söylüyor. 

- "Vadi'nin "gerçek temsilcileri" fikri-
nin ne demek olduğunu iyi biliyoruz. Bu 
kimseler daima x>nlarm nüfuzu altında 
olageldiler ve ancak Yeni Delhi yöneti-
mine halkın duyduğu nefretin artmasını 
sağladılar, hindistan 48 yıllık ayni eski 
komediyi tekrarlamak istiyor. Besbelli 
ki, Hindistan'ın yönetici tabakası ders al-
maya hiç niyetli değil. Eski sahte meclisi 
yeniden oluşturmak ve onu/ 'gerçek 
temsilcileriyle" doldurmak suretiyle bas-

, kı altında tutup yönetme şeklindeki ^ k i 
oyunu yine oynamak istiyorlar. 

• - Siz bir zamanlar Hindistan anayasa-
sı çerçevesinde aynı türden bir meclis se-
çimine iştirak etmemiş .miydiniz? Şimdi 

_ böyle seçimleri niçin reddediyorsunuz? 

. * - Giizel soru! Hindistan Birliği'ne 
tabi olmayışının basit bir sebebi ülke dı-
şına bir Hindistan seyahat belgesiyle çık-
mak zorunda kahşımdır. Bu, sömürge 
oluşumuzdan kaynaklanan daha pek 
çok olumsuzluktan bir tanesi. Yeni Del-
hi'nin işgal konusunda "gerçek" Keşmir-
iilerin ne düşündüğünü öğrenmesini 
sağlamanın iyi bir yolu olduğunu zan-
nettiğimiz için meclise girmeye çalıştık. 

Meclis tutanaklannı inceleyecek olur-
• sanız göreceksiniz, biz gayri meşru Hin-' 

distan işgaline karşı sesimizi yükselt-
mekten asla geri durinadık ve tekrar tek-. 
rar şu hukuki durumu dile getirdik: Bu 

"tartışmalı bölge"nin nihai statü.sü BM 
kararlannda geçtiği gibi hala kendi halk-
nın arzusu doğrultusunda karara bağlan-; 
mayı beklemektedir. Besbelli ki bu tür na-
hoş hatırlatmalardan dolayı Yeni Delhi 
daha sonra meclise birkaç temsilci sesin 
girmesine dahi izin vermeme kararını al-
mış ve muhalefet kokusu aldığında fes-
hetmek üzere de olsa 1987'de bütün inec-
lisi türlü hilelerle teşkil etmiştir, hindis-
tanlı gözlemciler şimdi önceki keşmir .se-
çimlerinde yapılan hileleri kabul ve itiraf 
ediyorlar. Yeni bir meclisin hileyle teşki-
linde ne değişecek? - . 

- Hindistan 1953 öncesi duruma dön-
meyi müzakere etmeye hazır olduğunu 
belirtti ve söylenenlere göre bazı Keş^ıir-
liler de bunu kabule hazıHar. Hürriyet 
Könferansı'mn bu konudaki tâvn nedir? 

—Burada yeni birşey yok. Bu girişimin 
amacı uluslararası kamuoyunun gözünü 
boyamak. Keşmir halkı kendilerini Hin-
distan anayasasına tabi kılacak her türlü 
müzakereyi açık biçimde reddetmiştir. 
Halkımız bütün bu fedakarlıkları Hindis-
tan yönetimi altında küçük bir otonomiyi 
kabul etmek için yapmıyor. Kendileri 
için', kendi ceplerini doldurmak ve Yeni 
Delhi'deki efendilerine kölelik yapmak 
üzere sadece kendileri için bİr parça "oto-
nomi" karşılığında halkının haklannı ve 
geleceğini satmayı göze alan küçük bir çı-
kara grup her zaman yarolagelmiştir. 

Mücadelemizin amacı Hindistan iş-
gali altında seçimler veya otonomi elde 
etmek değil. Halkımız topraklarımızdan 
her bir Hindistan askerini kovmak için 
savaşıyor. , 

Özgürlük hareketi zulme uğrayan 
Keşmiriilerin davasını bir başma gerçek 
anlamda temsil ediyor. Şimdi (Hindistan 
için) makul olan tek siyasi süreç "Keş-, 
mır'i terketme sürecidir." Onu sömürgeci . 
girişimlerine teşvik edenler onun döstlan 
değildir; Bu kimseler Hindistan'ı eski" 
Sovyetler Birliği'nin izinden götürüyor-
lar. 
• • , impact (Ekim 1995)'ten Çev. 

- . Ubeydullah Raykara 



Yükseliyor ışık 
ağar geceler 

Lokman Yıldırım 

İslam hayatm her alanmı dü- Türkiye kendini korkular üzerine . ABD dudaklanm azgm bir ma-
zenleyen ve iktidarda olması ¡ ^ ş a İnsanlarımız Yunan fobi- kullandı. 

siyle, Komünijzm geliyor tehlike-
siyle korkutuldu. Bu yönetici 

kadroların bir takım gerçekleri 
, gizleme ve.iktidarlarını'kendi 
halkları, karşısında güçlendirme 

ve koruma mücadeleşiydi. 

gereken evrensel ilkeler vaz' 
etmiştir. Birey olarak müslü-
manın> toplumun, ülkelerin 
tüm ümmetin hayata geçir-, 
mesi gereken ilahi ilkeler... 
Tarih; Allah ' ın ölçüleriyle 
kendisini ölçü koyma yetki-

Türkiye ekonomik, siyasal, 
i askeri ve güvenlik mekaniz-

malannı Doğu Blokü karşısın-
da örgülledi. Savunriiasmı ona 
göre oluşturdu. Yani Türkiye 
kendini korkular üzerine inşa 
etti. İnsanlarımız Yunan fobi-

sinde gören hizbuşşeytariın . 
mücadele süreci ve alanıdır. 19.yüzyıla geldiğimiz-
de dünyânın her tarafında müslümanlann ve ilahi 

siyle. Komünizm geliyor tehli-
kesiyle korkutuldu. Amaçlanan milli birlik ve bera-
berlikti. Ama bence esas amaç bu değildi. Yönetimi 

ilkelerin iktidan hayatın her alanında tecrid ediİT/ ele geçiren kadorların bir takım gerçekleri belli bir 
miştir.'Baş gövdeden aynimış veya İjaş gövdede ol- süre daha gizlemesi ye iktidarlarını kendi halklan 
duğu halde bütün mekanizmalan dumura uğramış karşısında giiçlendirme ve koruma mücadeleşiydi. 
felçli bir insanın hayati ve asli fonksiyonİanm yeri- 1933'lerden 1950 kadar bu öyle devam etti. 1950'lere 

• ne getirememesi gibi olmuştu ümmet." Başsız ve şaş- gelindiğinde zulüm ve baskılardan bunalan halkın 
kın..; ' • .. / İslam'ı yaşaina arzu ve talepleri bendi yıkmak üze- ' 

Son nokta sıkıştınidığımız şu üç beş metre misa-
kı milli sınırlan içerisinde T.C.'nin kurulmasıyla ko-
nulmuştur. İslâm yeni yönetimle birlikte hayâtın 
her alâmndan el-etek çektirilmiştir. Bu psikolojik 
yenilgi iki dünya savaşıyla perçihlenmiştir. İki dün-
ya savaşı emperyalist ve sömürgeci ruhun dünya 
ölçeğinde siyasal, ekonomik paylaşım ve üstünlük-
leri ^ b u l ettirme savaşlaridır. Milyonlarca insan ba-
tının totem amaçlan için ölmüş ve istenilen çekim 

- alanı oluşturulmuştur: iki kutuplu bir dünya..! Kan, 
gözyaşı ve çaresiz çığlıklar üzerinde, sınırlar adeta 
cetvelle .çizilmiştir. Türkiye kapitalist paylaşımın 
payına 4 ü ş e n ülke o ldu . Türk iye 'n in kader i 
ABD'nin iki dudağı arasına sıkıştınidı. Her zaman. ' 

re olan bir sel gibiydi. İşte bu aşamada din'dersleri-
nin okullarda okuluİması tartışmaları başladı. Bü 
tartışmalar hiç bir dine inanmayan bir insanın çeljş- ̂  
kişini ve ruh halini yansıtan nitelikteydi. Tehlike 
anında Allah'a .sığınma ihtiyaandâydı bu: "Denizde 
size bir sıkıntı (boğulma korkusu) dokunduğu za- . 
mân P 'ndan başka tüm yalvardıklarınız kaybolur. 
(Artık o zaman,' Allah'tan başka kimseden yardım 
istemezsiniz. Çünkü O'ridan başka sizi kurtaracak 
yoktur.) Fakat o sizi kurtanp karaya Çıkannca yiiıe 
(Allah'ı bir tanımaktan) yüz çevirirsiniz. Ge.rçekten 
insan nankördür." Usra Sursi, 67) , ' 

Dönemin başbakanı Recep Peker'in tavn bu te-
zadı net bir şekilde yansıtıyor ve tartışmal?n şöyle 



Bugün 3. Dün-
ya ülkelerinin 

ekonomik, po-
litik, kültürel 
ve toplumsal 

yapısını kemi-
ren ne kadar 

dengesizlik 
varsa, bunların 
tamamının to-

. humu sömürü 
günlerinde atıl-

mıştır. 

noktalıyordu Peken "Komünizm tehli-
kesine karşı Din Bilgisi derslerini bir 
koruma' tedbiri diye düşünmek zehiri 
zehirle tedavi etmek gibidir. Çünkü 
komünizm ne kadar zehirli ise, din de . 
en az onun kadar tehlikeli ve zehirli-
d i r . " (TBMM Tutanak Dergisi , c.3, 
S.445, Ankara 1946) 

Tarihine, kültürüne, damarlarımız-
da dolaşan İslam'a et ile tırnak gibi 
bağlı olan bu toplum, rejim ve onun 
bekçileri arasında aynı coğrafyada ya-
şaman ın d ı ş ında hiç bir or tak l ık 
yoktur. Rejimin rengi Batı'nm kendisi-
ne uygun gördüğü renktir. Biz müslü-
manlar Allah'ın bize uygun gördüğü 
rengin temsilcileriyiz: "Allah'ın boyası 
(ile boyan) Allah'ın boyasından daha 
güzel boyası olan kimdir? Biz Ancak 
O'na kulluk edenleriz" (Bakara 138) 

Allah'a kul olmayı reddedenler, di-
ni afyon ve zehir olarak görmüşler ve 
müntesiblerini gerici, yobazlıkla suçla-, 
mışlardır. 

Ama bir gün bilincimizin ye inancı-
mızın sonsuz diriliği şimşek gibi çakın-
ca karanlıklardan aydmlığa hicret joi-
rüyüşümüz daha bir hızlandı. Bizleri 
bir köle gibi yönetmeye kalkanlar, pal-
yatif çözüm arayışına girdiler. Ama 
halkımızın sosyal ve siyasal talepleri 
ve inancını yaşama geçirme arzsu her 
geçen gün daha bh- yürüyüşe geçmişti. 
Bu yürüyüşü sakat bırakmanın çareleri 
aranmaya devam etti. Eğitim yaz-boz • 
tahtası haline getirildi. Türkiye'nin asıl 
sahipleri olan bu müslüman halkı azın-
lıklara verilen haklardan bile mahrum 
kaldı. Azınlıklar istedikleri gibi inânç-
larının öngördüğü şekilde, örgütlenebi-
liyorlar, kendi eğitim kurumlannı ser-
bestçe açabiliyorlar; sömürgeciliğin ile-
ri bir karakolu olarak... 

, Paul Harrison'un ifadesiyle: işin as-
lına bakarsanız, bugün 3. Dünya ülke-
lerinin ekonomik, politik, kültürel ve 
toplumsal yapısını kemiren ne kadar 
dengesizlik varsa, bunlann tamamının 

tohumu sömürü günlerinde atılmıştır." 
Türkiye gibi ülkelerde yöneticiler 

kendi hâlklanm bir sömürge yönetiyor 
gibi yönetmeye kalktılar. Halk kendi di-
lini ve alfabesini konuşamaz duruma 
geldi. . ' 

İbadetlerinde serbest bırakılmadı-
lar. Köy enstitülerinin açılmasındaki 
mantalite de budur: Komprador kültür-
lü insanlar yeHştirmek. Bir ayağı bura-
da diğer ayağı ve beyni Batıda olan, Ba-
tı'yı olduğu gibi öykünen insanlar... Ba-
tılı müzik dinlemekle ve acaip giyin-
mekle çağdaşlaşacağına inanan 'punk' 
ve 'hippy' bir gençUk... 

Düzenin her türlü imtiyazlarla do-
nattığı bu kesim, yönedmle yönetilenler 
arasındaki uçurumu gittikçe derinleşti-
rerek istedikleri gibi at oynatabilecekle-
rini sanmışlardı. Kendi toplumlarına 
öylesine yabancı ve öylesine hissizdiler f 
ki... Bir makina gibi. 

Hedeflenen; hiç bir şeye inanmayan 
bir tojjlum projesiydi. Bunun için de 

. bütün kadim kültürler barbar olaraİc ni-
, telendirildi. Ortaçağ karanlığından ışığa. 

ancak onlann gösterdikleri yoldan yü-
rünebilirdi(!) Yırtıcı hayvandan kaçar 
gibi bu toplumun sahip olduğu bütün 
değerlerden kaçtılar. Müslümanlara ge-
rici, yobaz, müslüman hanımlara kara-
fatma suçlamalanr.ın yapılması tesadüf 
değildi elbet. Bütün bu amaçlan realize 
edebilecek bir eğitim politikası maya 

' tutmamıştı. 
İmam-Hat ip Liselerine giden yol 

1950'lerin şartlarına göre de iyice açıl-
mıştı. Amaçlanan sadece ölü yıkayan, 
düzenin bir memuru gibi çalışan din 
adamları yetiştirmekti. Rejimin amacı 

, buydu. Ama Allah'ın da bir hesabı Var-
dı ve Allah hesabı çabuk görendi. İnans 
cını yaşama geçirmede Zıpkın gibi, sa-
bahın karanlığı yarmasındaki kararlıh-
ğında nice yiğitler yetiştirdi İmam-Ha-
tip Liseleri. 

Ve İmam-Hatip Liseleri müslüman 
aydını doğurdu. Bu aydın nefesini ve 



gücünü içinden çıktığı toplumdan aldı-
ğı için toplumun yüksek düşüncesi ve 
sesi oldu. Fen ve dini ilimlerle müceh-
hez, erdemli, kültürlü, inancını her şe-
yin üstünde tutan bir gençlik... İinam-
Hatip gençliği. "Rabbinin adıyla oku" 
Kur'an mesajım bayraklaştıran bir genç-
Uk... , 

Şu kutlu ilkeleri hayata geçirmenin 
mücadelesini veren bir gençlik... 
7 "Allah sizden iman edenleri ve ken-
dilerine ilim verilenleri derecelerle yük-
seltir. Allah yaphklanmzı haber almak-
tadu-." (Mücadelen) 

İyiliği emredip kötülükten vazgeçi-
ren bir gençlik... 

"Siz insanlar arasından çıkarılmış 
• hayırlı bir ümmetsiniz iyiliği emreder 
kötülükten vazgeçirir ve Allah'a iman 

.edersiniz," (Al-i.İmran, 110) • ' 
, Velisi ve dostu Allah, Resulü ve tüm 

müslümanlar olan bir gençlik... _ 
'•Sizin veliniz ve dostunuz Allah, 

O'nun Peygamberi, namazlarını kılan-
lar, zekatlarını, verenler ve rükû eden 
müminlerdir." (Maide 55). Allah'tan ge-
reği ,gibi korkan bir gençlik (Al-i İmran 
102). Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı 

. sarılan bir gençlik (Al-i İmran, 10.3). 
Allah yolunda hicret etmeyi, eziyet 

çekmeyi göze alan ve şehid olan, altla-
nndan ırmaklar akan cenneti hiç bir şe-
ye değişmeyen, önümüzü aydınlatan 
şura yıldızı bir gençlik. (Al-i İmran, 195) 

Toplumu Allah'ın istediği şekilde 
dönüştürme görev ve biUndnde olan ve 
bu görevin işçisi olan bir gençlik, ( j^d , 
11) 

... Ve şu duayı ciğerlerine yükleyen 
bir gençlik... , ' 

"Rabbimiz bizi ve iman ile daha ön-
ce geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla ve 
kalplerimizde iman etmiş olanlara karşı 
bir kin buakma (Haşr, 10). 

Toprağa düştü bu tohum 1950'de. 
Taşı toprağı yara yara çıktı günyüzüne. 
Bazan kara ızdıraplar solukladık derin-
den, yılmadık. Biliyorduk dirilişin hep 
böyle başladığını. Karanlığın en koyu. 
anında sabahın yakın olduğunu...-Nû-
refşan iklimine işte böyle ulaştık. Ve 
toprağı yardık, çıktık günyüzüne. 

Umûtlannızı pariak tutun güneş ka-
dar sıcak ve diri... 

Geliyor İslam gençliği... 

Bazan kara 
ızdıraplar sö-
lükladık derin-
den, yılmadık. 
Biliyorduk diri-
lişin hep böyle 
başladığını. • 
Karanlığın en 
koyu anında 
sabahın yakın 
olduğunu. . 

^̂  : ' ABONELERİMİZİN DİKKATİNE ^ ' 
• ^ ;••• ^- . -. • 
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Toplumsal kirlenmeye Kur'anî 

Burhanettin Can 

2.13Fahşâ Buradaki olay, en iğrenç bir 
davranışın bir yaşam standardı 
şeklini alması, toplum tarafın-

dan meşru kabul edilmesi, 
toplumıih böyle bir suça 
ekseriyetle iştirak etmiş 

olmasıdır. 

Fahşâ, fuhş, "aşın derecede çir-
kin ve iğrenç fiil ve söz", anla-
mında kullanılmaktadır. (1,2). 
Elmalılı, "haddi aşmış, çok çir-
kin edepsizlik" olarak Fahşa'yı 
tammlar (3) Cürcânî ise, fahşa- ' 
yı, temiz yaratılışın tiksindiği, 
saf-temiz aklın reddettiği şey" anlamı için kulla-
nır.(l) Fahişe, çirkin, tiksindirici iş yapan, ölçüyü . 
taşıran anlamındadır. ' . 
. Kötülük, çirkinlik ve iğrençlik anlamında kulla-

nılması açısından sû (seyyie) kavi^mı ile arasında 
bir ilişki vardır. Her ikisinin anlamlan ve kullanıl-
dığı alanlar incelendiğinde; fahşa'nın sû'nun aşın 
şekli, haddi aşmış şekli için kullanıldığmi görebili-
riz. Bu açıdan her fahşâ, sû'dur; fakat her sû fahşâ 
değildir diyebiliriz. Yol boyu fahşâ'mn sû gibi baş-
ka kavramlarla olan ilişkisini ortaya koyacağız. 
Unutulmaması gereken nokta, Fahşa'da aşınlık bo- . 
yutunun olduğudur. Ayrıca, Cürcani'nin "temiz 
yaratılış ve temiz aklın reddettiği şey" tanımlama-
sında, gerek yaratılış ve gerekse akıl için temiz kul-
lanılması ilginçtir. Bir şeyin fahşa kapsamına girip 
girmediğine vahyin haricinde karar verebilmek 
için gerek yaratılış ve gerekse aklın temizliği soru-
nu ile karşı karşıya kalırız. Bu konu aynca incele-
necektir. • 

Şimdi Kur'an^ı Kerim'in fahşa diye nitelendirdi- -
ği davfanışlan inceleyelim. 

İFahşâ Olan Davranışlar 

Zina fahşadır. 
Kur'an-ı Kerim'de fahşa diye 
açıkça nitelendirilen bir davranış 
zina olayıdır: 

"Zinaya yaklaşmayın, çünkü o,' 
bir fahşa (iğrenç bir. davranış) ve 
kötü (sâ'e) bir yoldur" (17 İsra. 

32) : : • \ . ' . 
Burada ilginç olan zina eylemi için, hem fahşa 

hem de sû kavramlannm yer almış olmasıdır. Zina, 
kötü bir yolda, çizginin karşi tarafında yapılan fa-
kat iğrenç ve tiksinti verici bir davranış olarak ta-
nımlanmaktadır. Seyyie kavramı incelenirken zina 

-ile arasındaki ilişki âynntıh bir şekilde tartışılmıştı. 
Burada zina için fahşa kavramı kullanılarak zina 
eylemine iğrençlik; aşınlık, haddi aşma boyutu ge-
tirilmiştir. Dolayısıyla topluma vereceği zararın, 
daha büyük olacağrortaya çıkar. C 

Benzer bir kullanımın su fahşa birarada Hz. Yu-
suf'la vezirin karısı arasında geçen mücadfelede 
kullanıldığını görmekteyiz.(12 Yusuf 24) _ 

Eşcinsellik (Livata) fahşadır. , 
Dünyâda, özellikle Batı topluinlanndâ, son yıllarda 
hızlıca yayılan hatta kurumlaşan bir davranış hatta 
bir yaşam biçimi, eşcinselliktir. Bâtı hukuk siste-
minde kendilerine bir yer edinmişlerdir. Örgütlen-
me haklan vardır. Evlenme ve boşanmalan Batı hu-
kuk sistemi içine yerleşmiştir. Ülkemizde de özel-

\ 



. likle büyük kentlerde, lüks gece klüple-
rinde zenginler arasında yaygınlaşmak-
tadır.(4) AİDS denen ve asrın vebası 
olarak nitelendirilen hastalığın ortaya 
çıkışı da eşcinsellikle olmuştur. İşte 
böyle bir davranış Allah taraf ından 

: Fahşâ (iğrenç, tiksindirici, haddi aşmış 
bir davranış) olarâk nitelendirilmekte-
d i r . . 

; "Lut'u da (gönderdik).Kavmine dedi ki: 
"Siz sizden önce dünyalarda hiç kimse-
nin yapmadığı fuhşu mu -yapıyorsu-
nuz?" 

"Siz kadın lan bırakıp erkeklere şeh-
vetle gidiyorsunuz hâ! Doğrusu siz, 
müsrif bir kavinisinizt" (7 Araf 80-81) 
- "... Siz gerçekten cahil bir toplumsu-

^nuz\"(27Neml55) . = ̂  -
"... Siz erkeklere gidiyorsunuz, yol 

kesiyorsunuz ve toplantılarınızda 
edepsizce şeyler yapıyorsunuz hal. " 

\ Kaiminin cevabı, sadece: "Eğer doğrular-
dan isen, haydi Allah'ın azabını getir!" de-
meleri oldu. . 

(Lut): "Rabbim, şu müfsid kavme karşı' 
• bana yardım et" dedi. (29 ankebut 29-30)' 

27 Nemi 54," 29 Ankebut 28, 7 Araf 
80'le aynı anlamdadır. Benzer ifadeler 
l İ Hud 78'de de geçmektedir, 

i Lu t kavminin geçmiş, kavimlerin 
•hiçbirinin işlemediği bir kötülüğü (eş-
cinsellik) işledikleri ifade edildikten 
sonra, bu kavmin, müs r i f , cahil ve 
mufs id olarak nitelendirildiğini gö-

. rüyöruz. Ayetleri ardarda yazmamız-
daki amaç, şu üç farklı nitelendirme-
nin açıkça görülebilmesi içindir.- Diğer 
taraftan 11 Hud 83'te Lut kavmi zalim 
olarak da. nitelendiriliyor. Dolâyısıyle, 
eşcinsellik için kullanılan faİışa'nın; 
müsrif, cahil, müfsid ve zalim kav-.-
ramları ile arasında sıkı bir bağıntı . 
vardır (3) 

İsraf: "başkasının haklan söz konu-
su olmaksızın, meşru sınırların ötesine 
geçmek, aşın sarfiyatta bulunmak, iti-
dal sahibi olmamak,"aşırılık yapmak" 

anlamına ge lmektedi r . Dolayısıyla 
müsrif , "kokuşmuşluktan, pislikten 
başka bir şeyi yaymayan, başkasının 
hak ve hukukunu gözetmeyen, doğrii 
iş yapmayan kişi" demektir. . 

Müsrifin bu anlamını göz önüne al-
dığımız zaman, Lut kavminin yaptığı 
davranışın, he kadar tiksindirici, ne ka-
dar aşın ve ölçüsüzce olduğunu daha 
iyi anlamış oluruz. Nitekim bu ölçüsüz-
lükten dolayı da müfsid, fesadcı, boz-
guncu olarak-nitelendirilmişlerdir.Eş-
cinsel ilişki ile hem mevcut toplumsal 
dengeyi, hem de nesiller arası dengeyi 
bozmuşlardır. Neslin devamı kanuni-
yetini çiğnemişlerdir. Bu açıdan boz-
guncudurlar. Cinsel tatmin şeklini ol-
ması gereken şekilden saptırdıklan işiıi 
zalim ve cahildirler, 

İşte Allah, müsrif, mufsid; cahil ve 
zalim kayramlarmı-böyle bir eylemi ya-
pan aynı kavini için kullanılmıştır. Böy-
le bir toplumun yaşamaya hakkı yok-
tur. Nitekim Allah Lut kavmini tarih 
sahnesinden silmiştir. (5) ' _ 

Buradaki olay, en iğrenç bir davra-
nışm bir yaşam standardı şeklini alma-

. sı, toplum tarafından meşru kabul edil-
mesi, toplumun böyle bir suça ekseri-
yetle iştirak etmiş olmasıdır. Toplum 

• içinde birkaç kişinin böyle bir işi yap-
ması kirlenme olarak algılanmamahdır. 

. Bununla beraber önemh olan'olaylann 
' her geçen gün nasıl değiştiği, eğiminin 
ivmesinin, ne o lduğudur . Bu açıdan 
baktığımızda Batıda durum ürkütücü-
dür. Türkiye'de ise her geçen gün yây-
gınlaşma eğilimi vardır. 23 Şubat 1992 
tarihli Nokta dergisi, "Porno Sinema-
larda Erkek Çocuk Pazarı" 1 Aralık, 
1994 tarihli Zaman gazetesi ise "AİDS 
Patlaması Kapımızda" ifadelerini başlık 
yapmışlardır. \ 

Bû gerçeği "Müslüman Türk kimli* 
ğimizle, kitabımızla ezanımızla yeni bir 
devrime hazırlanıyoruz. Gümrük Birli-
ğine hazırlanıyoruz" diyenlerin görme-

. Dillerinden 
Kitab sözcüğü-
nü düşürme-
yenlerin, Kita-
b'ın içerisine de 
bakıp; kendi tu-
tum, davranış^ 
yaşantı ve icra-
atlarını gözden 
geçirmeleri 
gerekir 

\ 



si gerekir(6) Dillerinden kitab sözcü-
ğünü düşürmeyenlerin, kitabm içerisi-
ne de bakıp; kendi tutum, davranış, 
yaşantı ve icraatlanm gözden geçirme-
leri gerekir. . 

Ziya Paşa ne güzel söylemiş: 
"Ottlar ki verirler laf ile dünyaya niza-

mat-

de" 
, Bin türlü teseyyüp bulunur haneleriri-

Tarihih özün-
de, görünürde 
aldığı şekil ve 

renk ne olursa ; 
olsun bu çatış-, 
ma yatar. Hak-
ka her yöneliş, 

şeytân ve ta-
raftarlarınca 

engellenmeye > 
çahşılır.. 

Kur'an'ı Kerim'de Fahşâ olarak ni-
telendirilen diğer bir davranış da, 
"Daha önce babalarının nikahlayıp ay-
rıldıkları kadınları evlatlarının nikah-
laması"dır. Bû konu 4 Nisa 22'de yer 
almaktadır. Böyle bir davranış hem 
Fahşa, hem sae, hem de menfurluğun 
son haddi "makt" kavramlan ile. nite-
lendirilmektedir. Burada da Fahşa ve 
Sae birlikte kullanılmıştır. 

Fahşa kavramı içinde taşıdığı kötü-
lük öğesi itibarı ile bazı kavramlarla eş 
anlamlı görülse bile, içinde taşıdığı, 
aşırılık ve haddi aşma özelliği ile bu 
kavramlardan ayrılır. Bu açıdan sû ile 
eş anlamh görülse bile hatta aynı dav-
ranışlar için kullanılsalar bile birbirle^ 
rinden farklıdırlar. Her fahşa, sû'dur; 
ancak her sû, fahşa değildir. Fahşa ile 
sû kavramları 2 Bakara 168-16^, 4 Nisa 
22, 12 Yusuf 24, 17 İsra 32'de,,beraber 
geçerler. Fahşa, mutedi ve mufsid keli-
meleri ise 7 Araf 80-82'de biriikte yer 
alır. Fahşa ve Münker 24 Nur 2 r d e 
yanyanadırlar. 

Fahşâ'mn Menşei 
- • . ' -

Fahşa, Kur'an-ı Kerim'de hemen he-
men şeytânla yanyana zikredilmekter 
dir. Fahşâ'mn menşei olarak şeytan 
gösterilmektedih 

Şeytan Fahşâ'yı Emredçr 

İblis ' in insanoğluna düşmanl ığ ı 
Hz.Adem'in yaratılışı sonrasında Al-
lah'ın meleklere ve cinlere, Hz. Adem'e 
secde etmesini emretmesi ile başlar. İb-
lis'in ateşten yaratıldığmı gerekçe gös-
tererek toprak tan yara t ı lmış olan 
Hz.Adem'e secde etmeyi reddetmesi 
sonucunda Allah katından kovulması, 
düşmanlığın temel nedenidir. Kıya-
met'e kadar kendisine yaşama izni ve-
rilmiştir. İbUs bu yaşama iznini aldık-
tan sonra Kıyamet'e kadar Allah'ın 
dosdoğru yolu üzerinde pusu kurup 
onları saptırma noktasında herşeyi ya-

^ pacağmı açıkça beyan etmiştir (7) Tari-
hin özünde, görünürde aldığı şekil ve 
renk ne olursa olsun bu çatışma yatar. 
Hakka her yöneliş, şeytan ve taraftarla-
rınca engellenmeye çalışılır. Engelleme, 
saptırma için her yol, her şekil ve her 
vasıta kullanılır. "Hedefe varmak için 
her şey meşrudur" onlar için. O neden-. 
le Allah insanları peygamberlerle, do-
ğal afetlerle, doğada saklı gizli kuvvet-
lerin keşfi gibi vasıtalarla devamlı 
uyarmaktadır: ' 

"Ey insanlar, yeryüzünde bulunan he-
lal ve temiz şeylerden yeyin, şeytanın 
adımlarını izlemeyin; çünkü o, sizin 
düşmanınızdır. O size daima kötülük 
(sû) ve çirkin işi (fahşâ), Allah hakkın-
da bilmediğiniz şeyler söylemenizi em-
reder. (2 Bakara 168-169) 

Hitap genel tutulmuş olup tüm in-
sanlar denmektedir. Birinci kısımda, 
helal ve temiz şeylerin yenmesi isten-. 
mekte; ikinci kısımda, sû ve fahşa keli-
meleri yeralmaktadır. Dolayısıyla helal 

. ve temiz ile sû ve fahşa arasında bağ^ 
lantı kurulmuş olmaktadır. Buradaki 
ayetlerde şeytanın düşman olduğu; da-
ima insanı kötülüğe ve fahşaya teşvik 
ettiği bu açıdan onun izlenmemesi ge-
rektiği ifade ediliyor. Daha önce sû'nun 
kaynağının şeytan oludğunu görmüş-
tük şimdi de fahşa'nın kaynağının şey-



tan olduğunu görmekteyiz. , 
»Bakara 168-169; müstazaflarla müs-

tekbirler arasmdaki bütün bağlann öte-
ki dünyada -zor anlarda- koptuğunu, 
kopacağmı ifade eden ayetlerden sonra 
gelmektedir. Müstekbirler, zulmeden-
ler, kendilerine tabi olanlan daima terk 
etmiş veya satmışlardır. Onlann hayatı 
üzerinde pazarlık yapmışlardı. İşte bu 
açıdan "şeytanın adımlarını izlemeyin" 
ifadesi son derece anlamh ve dikkat çe-
kicidir. 

Şimdi Molla Mustafa Barzani'nin 
ABD başkanı Jimmy Carter'a 9 Şubat 

- .1977 tarihli mektubunda gieçen şu ifa-
deleri okuyalım (8): • 

"Bize Kürt devriminin, hem Birleşik 
Devletlerden hem de İran'dan destek göre-
ceği söylendi. O şekilde ki, Kürtler için 
gerçek bir özerkliği ve Irak için demokratik, 
bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için müca-^ 

, dele eden Kürtlerin, Irak rejimi karşısında 
dayanabilmeleri mümkün olsun. . 

Bunu ilgili taraflar arasında heyetlerin 
gidiş gelişi izledi ve bizimle dostlarımız 
arasında koordinasyon sağlandı. 

... Sayın başkan, biz dostlarımızın 
, • yardım vaadine güvenerek bir savaşa gir-

dik, fakat ansızın savaş alanında kendi-
mizi yalnız bulduk; Amerikan ve İran 
yardımından yoksun, arkamızda kapalı bir 
İran sinin ve karşımızda durmadan akan 
son.model Şovyet silahlarıyla donanmış 
modern bir ordu. 

... Biz düşmanlarımız tarafından 
askeri yenilgiye uğratılmış'değildik. 
Dostlanmız tarafından yıkılmıştık. 

... Sayın başkan eğer Amerika'nın 
^ verdiği söze tam olarak inanmasay-

dım, halkımı bugün içine düştüğü fela-
ketten kurtarabilirdim. Bu BAAS'ın po-

• litikasım tam olarak desteklemek ve .onunla 
güçleri birleştirmek yoluyla yapılabilirdi. 
Ama bu tutum Amerika'nın ilkelerine ters 

• 'düşer, Irak'ın komşularına da zarar verirdi. 
' Ancak üst dereceli Amerikan yetkilile-

rinin teminatı üzerine bu alternatife il-

tifat etmedim, onun yerine, ABD ve 
İran'la işbirliğini tercih ettim. 

... Yarım asırdan fazla bir zamandır, 
halkım bütün güvenini umudunu bana 
bağladı. Şimdi ben bu umudu size devre-
diyorum" . 
' Molla Mustafa Barzani'nin mektub-
lan ibretle okunması gereken birer tari-, 
hi belge niteliğindedir. Büyük şeytanın 
adımlarım izleyenlerin tarihsel süreç 
içerisinde nasıl pazarlahdıklan ve hasıl 
satıldıklarını belgelemektedir. Şeytan 
ve şeytânın yolundan gidenlerin politi- ' 

• kalan hep aynı olmuştur. Yoksa yalnız-
ca Molla Mustafa Barzani'ye ilişkin bir 
olgu değildir: • 

"... ABD'nin diktatörlere karşı ne bir 
antipatisinin, ne de demokratik düzenlere 
karşı bir sempatisinin bulunmadığı herke-
sin malumudur: İyi olan,'Washing-
ton'un hizmetinde olandır. Bush yöneti-
minin Mobutu, Çavuşesko, Suhartn, Sad-
dam Hüseyin ve diğer muhterem dostlarına 
bakış açısı ve Latin Amerika'da çevirdiği 
dolaplar meydandadır. Başkan •aslında şöyle 
demektedir: "Sen kim olursan ol benim 
dediğim olûr." Ve kurbanlannın tama-
mı bu sözlerin ne anlama.geldiğini çok . 
iyi bilmektedir." (9) . . ^ 

Bu nedenle Allah, Kur 'an- ı Ke-
rim'de sık sık, şeytanın ad ımlannı izle-
meyin buyurmak tad ı r . Şeytânlar ın 
inanmayanların dostlan olduğu belir-
tilmektedir (10) 

İfk," Hz. Aişe'ye zina iftirâsmm ya-
^pılması olayı anlatıldıktan sonra, fah-
şa'nın yaygınlaşmasından hoşlananlar 
hem dünyada hem de ahirette acı bir 
azapla korkûtulmaktadı r . ( l l ) Deva-
mında ise, iman edenlere seslenilmek-
tedir: " 

"Ey iman edenler, şeytanın adımla-
rını izlemeyin. Kim şeytanın adımlarını 
izlerse o ona fahşayı ve münkeri emre-
der. Eğer'size Allah'ın lütfü ve rahmeti ol-
masaydı. Hiç birinizi asla temizlemezdi. 

. Fakat, Allah dilediğini temizler. Allah 

Müstekbirler,. 
zulmedenler, 
kendilerine tabi 
ölanlar\ daima 
terk etmiş veya 
satmışlardır. İş-
te bu açıdan 
"şeytanın adım-
larını izlemeyin" 
ifadesi son de-
rece anlamlı 
ve dikkat 
çekicidir. 



Molla Mustafa 
Barzani'nin 

mektupları ib-
retle okunması 

gereken birfer 
tarihi belge ni-

teliğindedir. 
Büyük şeytanın 
adımlarını izle-
yenlerin nasıl 

satıldıklarını 
belgelemek-

; tedir. 

işitendir; bilendir." {24Nm21) 
.' . . Bakara 168'deki hitap insanlann tü-

müne iken; bu rada h i tap yalnızca 
. iman edenlere yöheltilrfıiştir. Her iki 

âyette de fahşa kelimesi ile temizlik 
arasında bir bağlantı kurulmuştur . 
Aynca, teınizlik için de şeytanın izlen-
memesi Özellikle'belirtilmiştir. Şeytan 
kötülüklerin çirkinliklerin kaynağı ola-
rak ifade edilmiştir. 

Toplumdaki her i)dye ve güzele yö-
nelme ve yönlendirme çalışmalan da-
ima şeytan ve taraftarlannm engeli ile 
karşılaşmıştır. Ve karşılaşacaktır da. 
Bal<^ra 267'de müminler infak etmeye 
teşvik edilmektedir. Zekat, infak, sa-
daka, borç verme toplumsal barış ve 
dayanışma için daima teşvik edilen, 

. övülen, güzel diye nitelendirilen dav-
ranışlardır. Mümin, para, mal ve mülk 

. karşısında; vennek suretiyle özgürie-
şir. EHinyayı sıfırlar. Bu ise, şeytanı ra-
hatsız eder: 

"Şeytan sizi fakirliğe düşmekle korku-
tur ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. 

(2 Bakara 268) 
Barışın, huzurun ve güzelliğin ol-

duğu-her yerde, şeytan ve doklan ra-
hatsız olur.. Barış ister gibi görünür, 
gerçekten istemez. Huzuru ister gibi 
gözükür, gerçekten istemez. O ve ta-
raftarları kavga ve kaos ortamında 
kanla beşlenir ve semirirler. Onlann li-
teratüründe barış, özgürlük ve huzur 
run anlamı budur: 

"ABD'nin banş sürecini engellemek 
için elinden geleni ardına koymadığı dö-
nemlerde bite aksi istikametle propaganda 
yapılmıştır. Nedenini anlamak, siyasi dü-
rüstlüğün normlarının ne olduğunu kav-
radıktan sonra mesele olmaktan çıkacaktır. 

Bu normlardan hareketle ABD'nin ba-
rış sürecine sürekli olarak neden muhalif 
kaldığı kolayca anlaşılacaktır." 

... "Tarihi dokümanlara alelacele bir 
. göz gezdiren herhangi bir kimse, ABD'nin 
.dış politikasının ana hatlarına parlamenter 

.V 

rejimleri yıkma, yaklaştığı ülkeleri madderi-
manen tahrip etme, sessiz çoğunluklara po-
litika arenasında yer alma şansı doğuran 
organizâsyonlan yerle bir etme ve amacına 
ulaşabilmek için hiç çekinmeden şiddetin 
her türlüsüne baş vurma olduğunu göre-
cektir/'CM) -

O nedenle her cuma hocalar, hutbe-, 
... de aşağıdaki ayeti okuyarak iman 

edenleri uyanr ve korkuturlar: 
"Allah adaleti, ihsanı, akrabaya verme-

yi emreder, Fahşâdan, münker (fenalık)den 
ve bağy(azgınltk)den men eder. Öğüt alma-
nız için size böyle öğüt verir. (16 Nahi 90) 

Toplumu koruyan üç kavram: Ada-
let, ihsan, akrabalık bağları; toplumu 
yıkan üç kavram, fahşa, münker, bağy. 

Bu ayette fahşa, münker ve bağy ke-
limeleri bir arada zikrediliyor. Biiylelik-
le bazı alanlan itibanyle örtüşseler bile 
birçok alanlan itibarı ile birbirinden ay-
rılırlar. Dolayısıyla münker ve bağy 

. kavramlannm kirlenme Ue ilgileri var- > 
dır. Bu nedenle ayrıca incelenmesi ge-
rekir. -

Allah'ın emrettiği üç şey toplumu 
temizler, anhdırır. Yasakladığı üç şey 
de toplumu kirletir, çürütür ve yok 
eder. Onun için Allah fahşa'nın gizlisi-
ne de açığına da yaklaşılmamasını iste-
mektedir. (13) Müminler bundan dola^ 
yı fahşadan kaçınırlar. Bu müminlerin 

-bir vasfıdır." . . . 
"...Onlar, büyük günahlardan ve fahşa-

dan kaçınırlar; kızdıkları zaman da affeder- . 
ler" (42 Şura 37,53 Necm 32) • 

Toplumun temizlenmesi veya temiz 
olması ile mümin olma arasında sıkı bir 
bağıntı vardır. Bugünkü koşullarda, te^ 
miz toplumun gerçekleşebilmesi için 
mümin dediğimiz yeni bir insan tipinin 
inşa edilmesi gerekir. O açıdan bugün-
kü koşullarda mümin olmak, özel bir. 
sorumluluğu beraberinde getirmekte-
dir. O da, Kur'an'm tanımladığı ölçüle-
ri gereği gibi temsil etmektir. İslami bir 
model olarak sunabilmektir. Bütün ba-



tıl itikadlardân, hurafelerden, Kur'an'm 
ve sünnetin özüne karşı olan örf ve 
adetlerden kaçınmaktır. Yanlış gelenek-
lerin arkasına sığınmamaktır:' 

"Onlar (inanmayanlar) bir fahşâ iş yap-^ 
tıklan: zaman: "Babalarımızı bu yolda bul-
duk, Allah da hize böyle emretti." derler. 
"Allah fahşayı emretmez, de. Allah'a karşı ' 
bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?'' (7 
Araf 28). ' ' • 

Burada fahşanm ö r t ve adetler içine 
zamanla sızarak meşruiyet kazanabile-
ceği tehlikesine dikkatlerimiz çekiliyor.. • 
"Allah, fahşayı emretmez" denerek öl- " 
çüde referansın Allah'ın gönderdiği Ki- . 

.tap ve Peygamberler olduğu dolaylı 
olarak ifade edilmektedir. Nitekim mü-
teakip ayetlerde, Al lah ' ın"adaİe t i" , 
"dini yalnızca Allah'a has kılmayı" em-
rettiği açıkça belirtilmektedir. Sapanla-
nn şeytanlan dost tuttukları ve sapmış" • 
olmalarına-karşılık kendilerini doğru 
yolda sandıkları açıklanmaktadır. Bu 
son ifadelerden ataların izinde gitnie-
nin her zaman doğru yolda olmak anla-
mı teşımayacağı anlaşılmaktadır. Yolun 
doğruluğtmu belirieyen temel ölçü, Al-
lah'ın büdirdiği ölçülere uyup .uyma-
madır. - • 

Bütün bunları söylerken dp ifrata 
.. vararak bir başka yanlış anlayışa var- ' 
mamalıyız. O yanlış anlayış da; mümi-
ni melek olarak addetmektir: Mümin 
hiç günah işlenıemeli, müminden hiç 
fahşa, münker, bağy,' seyyie gibi kötü 
ye piis "eylemler, davranışlar sudur ol-
mamalı. Bu, ideal olarak doğrudur. An-

cak her mümin melektir. Genellemesi 
yanlıştır. Gerçekte ve pratikte mümin 
hata yapabilir," günah işleyebilir. Bunu 
geçici bir araz, hastalık durumu olarak 
algılamalı; hatada, günahta ısrar edil-
memelidir. Onun için Kur'an mümini 
tanımlarken "fahşalannda ısrarlı değil-' 
ler"dir demektedir: 

"Ve onlar bir fahşâ yaptıklan ya da 
nefislerine zulmettikleri zaman, Allah'ı 
hatırlayarak hemen günahlarının bağışlan-
masını dilerler. Günahları da Allah'tan 

" başka kim bağışlayabilir? Ve onlar bile bi-
le yaptıklannda İsrar etmezler." (3 Al-i 
İmran 135) ' ^ 
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Müslüman ulus devletler (III) 
Marjorie Kelly 

Baasçı Sosyalizm Eflak hristiyan bir Iall< 
olmasına rağmen Ba'as 

ideolojisinde İslam, Arap 
nasyonalizminin bir. ifadesi 

ve bir Arap hareketi 
olarak; geçti. 

20.Yüzyıl boyunca Suriye tarihi, 
Mısır'la oldukça yakın bir para-
lellik arzeder. İlımlı bir yerel ik-
tidarın kurulması için sarfedilen 
kolonici çabalar tam bağımsızlık 
için yükselen milliyetçi talepler-
le karşılaştı. Suriye (ve Lübnan) 1941'de tanındı.Bu 
tanınan bağımsızlıkları, fiilen 1945' Şam'ın Fransa ta-
rafından bombalanmasının akabinde Fransız silahlı 
kuvvetlerinin çekilmesiyle 1946'da yürürlüğe girdi. 
Mısır'da olduğu gibi Ulusal Parti hükümetin dizgin-
lerini eline aldı ve parti politikacıları 1948 krizinden 
sorumlu tutuldu. Yine Mısır'da olduğu gibi silahlı 
kuvvetler, hükümetin ülkeyi yönetmekteki becerik-

' sizliğinden nefret eden ve orduya da inanç olarak 
çok düşkün olan alt orta sınıftan -bu sınıf yerleşik 
müslüman ailelerden oluşuyordu- insan gücü olarak 
besleniyordu. 1949.'da üç askeri darbe oldu ve Gene-
ral Edip Şişhaklı muzaffer olarak çıktı. Mısır'ın aksi-
ne, politize olmuş bürokratlar müslüman kardeşlerin 
ve onlarla ilişkisi olan politik partilerin üyesi değildi-
ler. Bu tip partilerden olmayan Ba'as Partisi ilk ku-
rulduğu dönemdeki durumunda değilse de son ana 
kadar iktidannı korumuştu; 

Baasçı kurucular, Michel Eflak (D.1910/ ve Sa-
lahaddin Bitar (1911-80), ikisi de Şamlıydı; Eflak bir 
Yunan ortodoksu iken Bitar da sünni bir müslüman-
dı. İkisi de Fransa'da öğrenci iken sosyalizmi keşfetr 
mişlerdi. Öğretmenlik için yurtlarına döndüklerinde 
1943'te Baas Partisi'ni örgütlediler. Hedefleri: Arap 
toplumunu yeniden diriltecek bir Arap birliğini, tesis 

etmek; bireyin özgürlüğü ve ko-
İonizmden kurtuluş; ve sosyalizm 
ki bu ekonomik ve sosyal adalet 
demekti. Eflak hristiyan bir laik 
olmasına rağmen Ba's ideoloji-
sinde İslam, Arap nasyonalizmi-
nin bir ifadesi ve bir Arap hareke-
ti olarak geçti. İslam'ın Arabiz-

min canlı bir parça.sı olduğu noktasmda ısrar ediyor 
ve böyle de anlaşılmalıdır diyordu. 

Hama'da toprak sahibi bir aileden gelen Ekrem 
Havvrani 1950'de Arap Sosyalist Partisi'ni kurmak 
için köylüleri örgütledi. Hawrani İ953'te Arap Sosya-
list Diriliş Parti.si'ni kurmak üzere gücünü Eflak ve 
BitaKla birleştirdi. Bu sayede ideolojik bir referans ve 
geniş bir politik kuvvet dayanağına kavuşmuş oldu-
lar. Suriye 1954'te tekrar sivil iktidara kavuştuğunda 
parti sandalyelerin büyük bir kısmını kazandı ve ar-
tık yol onundu. 1958'de Suriye ve Mısır'ın birleşme-
sinde etkili bir Vol oylanayn Ba'as, kendisini de diğer 
politik partilerle birlikte lağvedilimş buldU. Nasır 
Havvrani gibi değildi ve Eflak ve Bitar'ın ideolojik 
yardımına ihtiyacı olduğunu düşünmüyordu. Birlik 
1961'de çözüldü; 1963 ilkbaharında Ba's İrak ve Suri-
ye'de patlak veren ihtilallerle başbaşa kaldı. Arap 
devletlerini tatmin etmeyen bir birleşimden sonra 
ikinci bir deneme ciddi olarak beklenmiyordu. Bu se-
fer Pan-Arabizm, yerel çıkarlara göre - Aleyi ve Dür-

' zi gibi iktidardaki azınlık gruplarının mensuplarına 
ait olan- ikinci sıraya düşmüştü. İdeolojinin kurumla-
rı ve geleneksel toplu dayanışmanın yerini alamaya-
cağı ortaya çıkmıştı. . ' 

Bir yandan 1964 tarım reformlan ve 1965 kamu-



' laşhrmalan, tüccar-toprak sahibi sınıfın 
ekonomik gücünü kırarken, 1963 ihtilali . 
de onlann politik gücünü zayıflatıyordu. 
1966 ihtilali ise Ba'as kuruCulannı sürgü-
ne göfıderdi ve partiyi Iraklı-Suriyeli "dar 
toplum kahnanma sıkıştırdı. 1970 ihtilali, 
de Hafız el-Esad'ı iktidara getirdi. Bu> 
Ba's'ın asker üyelerinin gövde gösteri-
siydi- parti profesyonellerinin değil- ve 
yazılı olarak çatışmalara davetiye çıkan-
yördu. Esat bir ideologluktan ziyade bir 
pragmatist olarak parti sekreterliğini, 
hükümet başkanlığını ve en önemlisi si-
lahlı kuvvetler başkomutanlığım elinde 
bulunduruyordu. , 

Peki bütün bu hüküm^et değişiklikleri 
. içinde İslam'ın rolü neydi? Suriye'nin 

nüfus yapısındaki karışıklık . yüzünden . 
bölgesel Suriye nasyonalizmi ve Baascı 
Arap nasyonalizmi gibi seküler ideoloji-

V ler diğer devletlerde olduğundan daha -
fazla taraftar bulmuştur. Hiçbir zaman" 

V İslam devletin resmi dini* olarak tanın- : 
mamasına rağmen 1973 Anayasası, dev-
letin başımn müslüman olmasını öngör-

= .mekte ve yasamanın temel kaynağı ola-
rak ta şeriatı bazalmaktadir. Bir_alevi 
olan Esat, dinin politikadan el çektiril-
mesini savunurken bu toplumsal kesi- " 

• min (Alevilerin) İslam'a tam üyeliğiüze-
rinde ısrarla duriır.'Aleviler partide ço-
ğunluğu sağlayacak derecede, yeterli-sa-- . 
yıya sahip değilken hükümete veya or-
duya ve diğer kısımlara da ya dahil edil-. 

. diler veya mensup olarak alındılar. Oysa 
; ulema sosyalizmi yabancı, ithal bir un- . 
sur s,aymış-ve İslam'a karşı olduğunu 
ilan etmişti. 1940'tan beri varlıklarım 
sürdüren Müslüman Kardeşler ise Esad 
.hükümetirie karşı aktif muhalefette bu-
lünuyorlardı ki bu ateşle oynamak de-
mekti. . ^ ' ' 

- Yukanda Mısır ve Suriye için sunu-
lan bilgiler gösteriyor ki bu iki temsili 

. müslüman devlet, seküler ideolojileri 
kendi ülkelerinin de ilerleme ve dengeyi 
tesis arayışlarının yanında Batı ile en 
azından eşit olmak için de kullandılar. 
Özetle, toplumun birçok unsuru 19. ve 
20. yüzyılda reformlar yapılırken el değ-

meden bırakılmıştır. Yükselen, nasyona-
lizm, sırf yabancıyı dışlamak ve onu se-' 
küler iktidar koltuğundan aşağı indir-
mek için kullandığı İslam'ı az ya da çok 
kültüreİ bir uğraşı olarak tanımışh. 1948 
savaşıyla güvenilirliklerini yitiren eski 
parlamenter elitleri alt ve orta sınıflar-
dan gelen idealist askeri.bürokratlar 
eliyle tasfiye edildi. Net bir ideolojileri 
olmadığı halde ülkelerinin talihsizliğini 
ortadan kaldırmayı ve sosyo-ekonomik 
adaletin kurulmasını arzuluyorlardı. De-- ' 
ğişik ittifaklar - kendi aralarında ve 
komünist blokla- Ai'ap nasyonalizmi ve 
tarafsızlık adı aUmda tecrübe edilmişti. 
Oevlet planlamacılığını sosyaliist ideolo-
jinin bir fonksiyonu olarak-değil daha 
çok -şayet olacaksa- gelişmenin bir gere-
ği saydılar. Politik katılım, yukarıdan 
aşağıya yapılandırılan kitle organizas-
yonlarına kadar indirildi. Kısaca hedef, 
görüntü olarak alan genişletmesine rağ-
men M.Ali döneminden bu yana pek de 
değişmemişti. Pragmatik askeriye- İs-
lam'ın ilk savunma hattı ve geleneksel 
gücün kaynağıdır. îç rekabeti minimuma 
indirgerken, toplumu da dış tehditlere • 
karşı korumaya çalışmaktadır. Fakat as-
keriye hiçbir zaman kendi bâşına politik 
meşruiyet kaynağı olmamıştır ve kulla-
nılan ideolojiler ister yabancı ister yerel -
hiçbir zaman tamamen ikna edici olma-
mıştır. O halde bu rejimler öngördükleri" 
hedeflere ulaşmayı nasıl başaracaklardı; 
sonuç olarak isteklerini yerine getirmek 
için'daha fazla desteği nasıl sağlayabile-
ceklerdi? - - i 

Meşruiyet Arayışı. 

Müslüman bir hükümetin ilk sorumlulu-
ğu ümmeti savunrnaktır. Bundan dolayı 
1967'de Araplarim İsrail'e verdiği kayıp- . 
1ar 1948'dekinden daha ölümcüldü. Ve 
artık kimse koloni efendilerini veya em-
peryalist soytarılan olan bitenle suçlaya-

. mazdı. Arap yöneticiler şimdi yerel sınıf-
lardan Çıkıyordu- yerel askeri katman- -, 
lârdan. Eski ideolojik rakipler Nasınst 
Mısır ve Haşimi Ürdün İsrail tarafından 

Bir alevi, olan 
Esat, dinin po-
litikadan el 
çektirilmesini 
savunurken 
Alevilerin 
İslam'a 
mensubiyeti 
üzerinde ısrar-
la durur. 



' Suriye'nin 
"nüfus yapısın-
daki karışıklık 
yüzünden böl-

gesel Suriye 
nasyonalizmi ve 

Baascı Arap 
nasyonalizmi 

gibi seküler ide-
• olojiler diğer 

devletlerde ol-
duğundan daha 

fazla taraftar 
bulmuştur. 

V , 

mağlup edildiktein sonra hemen gün-
dem dışı kahvermişlerdi. Arap Birliğini 
herhangi birilerinin liderliğinde hayatta 
kalabilmek gibi daha kökten sorunlar 
bekliyordu ve Birlik bir çözüm üretebi-
lecek durumda değildi . Belki Sa'd 
Zaghlul'un yıllar önce verdiği cevap 
haklı çıkmıştı; C n a Arap birliği hakkın-
daki düşüncesi sorulunca şöyle dediği 
anlatılır: "Sıfır artı sıfır yine sıfır eder." 

Bu cevap 1%7'de henüz tam doğru-
lanmamıştı. Çünkü bu dönemde Arap 
devletleri askeri alanda mağlup edilme-
mişlerdi ve özellikle birkaçının, mali 
durumu iyi olup tam bağımsızlıklarını 
kazanmak için de istekliydiler. Bu süre-
cin ironisi olan S.Arabistan gibi bazı 
devletler ise Arap sosyalizminin en faz-
la tenkit ettiği devletler arasında yer alı-
yordu. 1973 Savaşıyla birlikte İsrail'le 
karşı karşıya gelen devletlere yaptığı 
ödemelerle ve uyguladığı petrol ambar-

. gosu ile Suudi Arabistan etkinliğini tes-
cil ettirdi. Bu durumun dini boyUtu da-
ha sonra izah edilecektir; ancak "şu an 
için hemen söyleyebileceğimiz bu et-
kinliğin acil etkisi daha ılımlı, Arap 
devletleri arasında yardımlaşmayı teş-
vik edici bir tondaydı. (Yeni karakterle-
rin ortaya çıkmasıyla bu durum mesafe 
katetti: 1970'de Nasır'ı Sedat izledi, ür-
dün kralr Hüseyin FKÖ'yü mağlup etti 
ve Esad bir dizi kritik ihtilalin sonuçün-
da Suriye'de iktidara geldi.) Böylece 
bölge yeni bir denge kazandı ve ironik 
hedef haline geldiği an Arap devletleri-
nin birbirine bağımlılığı Arap nasyona-
lizmi günlerinde olduğundan daha faz-
la idi. 

İlerlemeyi gerçekleştirmek için sar-
fedilen çabalar devam ederken Sedat,. 
Mısır'da yabancı sermaye yatırımını 
teşvik eden açık kapı ekonomik politi-
kalanna yöneldi.Bu esnada binlerce Mı-

. sırh diğer ülkelerden de büyük gruplar 
halinde süren göçlere katılarak petrol 
zengini ülkelere iş için gittiler. Ancak 
bu iki tarafı da kesen bıçak gibiydi. 
Yüksek meblağlarda paralar işçilerin bi-
rikimleri sayesinde iş gücü ihraç eden 

ülkelere akıyor, ancak işçi aileleri tara-
fından bu para büyük oranda tüketim 
mallarına harcanıyor böylece enflasyon 
ikiye katlanıyordu. Özellikle de hükü-
mete, tanm ve kamu sektöründeki işçile-
rin sırtına büyük bir yük oluyordu. Hü-
kümetler ise gerekli takviyeleri ve kamu 
hizmetlerini yerine getiremiyorlar diye 
baskı altındaydı. Ayrıca işgücü ihraç 
eden devletler işsizler geride kalırken en 

. üretken insan ka3maklanndan bazılanm 
kaybettiler. 

Aynı şekilde Mısır'ın yatırım' serma-
yesi, tarımsal veya endüstriyel olmaktan 
ziyade ticari gelişme için büyük meblağ-
larda harcand.!. Lüks inşaatlara ve diğer 
lüks tüketimlere, turist tesislerine gitti. 
Halbuki zaten gelişmek için yeterli ser-
maye yoktu, ancak onu doğru sektörler-
de doğru projeler için doğru insanlann 
eline vermek gerekiyordu. Ne yazık ki 
eğitimli, mucit ve etkin bir idare için-
meslekler ihdas edebilme hünerine sa-
hip ender bir sivil hizmet modeli değildi 
ki ancak bu modelle ilerleme kontrollü 
olabilirdi. 

Kabataslak işgücünün durumunu 
resmedersek, şehirler gelişiyor ve halk 
kırdan kente aktıkça kamu hizmetleri 
aşırı şişiyordu. Bu yeni eğitimsiz, işsiz 

. ve evsiz göçmenler kırsal değerlerini ve 
davranış biçimlerini de arkalarında bı-
raktılar. Şimdi ise şehirlerin kırsal göç-
menler üzerindeki modemize etkisinden 
ziyade şehirlerin kırsallaşmasmdan bah-
sedilebilir. Doğum oranı birçok ülke için 
problem olmaya devam etti; hükümetler 
vatandaşları için yeteri kadar konut, 
eğitim, sağlık ve ulaşım tesislerini temin 
edemiyordu. 

Böylece sosyo-ekonomik eşitlik sık 
sık müslüman hükümetlere hedef olarak 
takdim ediliyordu ki bu geçmişte oldu-
ğu gibi şimdi de gözardı edUiyordU. Eği-
timli ve bir iş sahibi nüfus konusunda 
rakamlarla konuşulduğunda sonuçlar 
etkileyiciydi ancak yerine getirilmesi ge-
reken vazife herkül gibi kalıyordu; in-
sanlarsa hükümetleri hakkında gittikçe 
sabırsızlanıyorlardı. Özellikle eğitimli 



kesim daha geniş bir politik katılım için 
heyecan duyuyordu. Bürokratlar, idare-
ciler ve subaylar yeni bir seçkin sınıf ola-
rak doğdu. Hayatta kalmak ve ilerlemek 
için ulusun verdiği mücadelede yer alan 
sıradan askerler değildi onlar; bilakis ye-
ni tamahkar ve kokuşmuş rejimlerin 
müstefidlerdiydiler. O halde seçenekler 
neler? 

Kimisi 1967 yenilgisinin faturasını 
dozajı düşük bir sosyalizme çıkarırken 
hiç bir zaman farkı gereği gibi ortaya ko-
yamadılar. Diğerleri ise daha fazla şeyler 
hissediyorlardı. Şimdilerde Batı tehdit 
eden bir ışık olarak kabul edilmiyor; bir 

' kısım insan özellikle ekonomide moder-
nizasyon çabasına katkıda bulunması • 
için Batı'nm teşvik edilmesinden yana. 
Fakat üçüncü bir ses sık sık işitilmeye , 
başlandı; bu da İslânicı cevaptı. Batı'mn 
ahlaksızlığım, şiddeti, materyalizmi, ırk-
çılığı ve ild yüzlülüğünü vurguluyor. Âl- . 
lah Kur'an'ı yol gösterici olarak gönder-
mişken bu yabancı yolu takip etmenin 

• hiçbir mantıki sebebi olmadığım'söylü-
' , yordu. İslami cevaba, 1967 yenilgisi ve _, 

ıhüslümanların hakikatten ne kadar 
• uzak kaldıklarun göstergesi olan bozuk 

sosyal durum bü)Kik bir katkı sağlamıştı. 
' S u u d i Arabistan'ın prestij ve ekonomik 
- gelişimindeki yükseliş geleneksel İslami 

görüşün doğruluğunun bir ispatı olarak 
. görülebilir. Darul-İslam'ı işgal eden ve 

emperyalizmin uzak karakolu olarak gö-
i^len İsrail bile flju bağlamda Yahudilik 

' de denebilir) yabancı ve ithal ideolojileri . 
baz alan hükümetler yerine dine dayah 
bir devletin yarlığının daha dehşet saçıd 
olduğunun bir isbatıydı. 

Her zaman var olan bu perspektifi İs-
lam rönesansı diye damgalamaksa bir" 
yanılgıdır. Sadece birbirleriyle o da se-
küler lisanla konuşabilir Batıh gözlemci-
ler ve Batılılaşmiş elitler sadece son yıl-' 
larda İslam'a duyarlı olabildiler. İzahları -
ise değişikti: Rakip bütün ideolojilerin 
başarisızhğından geriye bir tek İslam ha-
la ayakta ve yenilmemiş olarak dUruyor-, 

: du. Bu tamdık kavramlarla teselli bulan 

yabancılaşmış ve kökünden koparılmış ' 
kitlelere bir yön duygusu veriyor ve fe-
rahlık sağlıyordu. İslam, öğretilerinin ta-
kipçilerine zaferi garantiliyordu. Politik 
analizler İslam'ın güç arayanlar tarafın-
dan rekabefnoktası ve hükümete bir 
meydan okuma aracı olarak, gücü elle-
rinde bulunduranların ise kendi meşru-
iyetlerini kurmak ve kitleleri möbilize et-
mek için kullandığını göstermektedir. 

- Kesinlikle nasyonalizm daha fazla kitle-
sel ve daha az elitist olması nedeniyle 
politik katılımın artışına sebep olurken 
dinin tonu da artıyordu. Toplumun de-
ğişik katmanları arasmdaki bu karşılıklı 
hareket ve İslam'a yönelişleri 10. bölüm-
de detaylarıyla anlatılacaktır. 

Gerçekten, şunu sorgulamak ilginçdr: 
İslamî bir düzen için destek nereden gel-
mektedir? Dini yapılanma seküler hükü- , 
metler eliyle sindirilmiş ve küçültülmüş 
bulunuyorken rejimin meşrulaştıniması 
veya kurulu düzene meydan okuması 
gibi hususlar küçük birer işaret teşkil et-
mektedir- İran gibi büyük bir istisna ile 
birlikte- Dahası Müslüman Kardeşler gi- • 
bi alt tabaka müslümanları tarafından 
örgütlenmesi yapılan popülist hareket-
ler, mevcut politikadan duyulan mem-
nuniyetsizliğin bir ifade aracıydı. Talep ' 
ettikleri'düzen diğerlerinin hedeflerine 
pek benzemiyordu: Sosyo-ekonomik-

. adalet, hakikat, ruhun ve toplumun rö-
nesansı gibi. Onların dezavantajları ise 
tanıdıktır; detaylı bir programdan ziya-
de kutsal reçeteler, musbet hareketler 
için gerekli pratik planlardan ziyade kı-
nama bildirileri. • . 

-İslami alternatifin ancak uygulan-
dığında başarılı o lup olmayacağını ^ 
zaman gösterecektir. Halbuki adres gös-./ 

-terilen konu açıktır: Halkm ihtiyaçlarını 
yansıtmak üzere kunılacak etkili kurum-
lar; elitist ideolojiler değil; ki halkın des-
teğini almak ye onlan sosyal birlik ve is^ 
tikrar içinde tutmak ilerleme için gerek-
lidir. ' , r • " , 

. . Çev: Sedat Namdar 

İslami cevaba, 
1967 yenilgisi 
ve müslüman-
lann hakikat-
ten ne kadar 
uzak kaldıkla-
rının gösterge-
si olan bozuk 
sosyal durum 
büyük bir kat-
kı sağlamıştı. 



çamur 
Rıfat Küçük 

"Onlann kendi aralanndaki çekişmeleri ise pek şiddetlidir. Sen onları birlik sanırsın. 
Oysa onların kalpleri paramparçadır." (Haşr:14) v 

Temiz Olan Ne Kaldı? 

20 Eylül'de DYP-CHP koalisyon 
hükümetinin bozuluşuyla başla-
yan siyasal arayış ve çekişmeler 
dönemi, siyasal par t i lerden 
medyaya ve işçi sendikalarına 
kadar pek çok alanda kavga ve 
dosya savaşlanna, çirkin saldın 
ve iftira kampanyalarına, kirli 
çamaşırların birer bireı; ortaya 

. dökülüşüne tanık oldu. Hayatm 
her alanını alıp götüren, siste-
min mevcut imkanlanyla gide-
remeyeceği boyutlarda bir kirli-
Uk iyice gözler önüne serildi. 

Önce koalisyon bozulur bo-
zulmaz taraflann biribirleri hak-
kında ilginç şeyler söylediğini 
gördük. V . . 

Çiller 'e göre Baykal en 
önemli şart olarak ortaya Nec-
det Menzir'in görevden alınma-
sını sürmüştü. Halbuki o, terör-^ 
le kahramanca mücadele vermiş 
böyle bir polis şefini nasıl feda 
edebilirdi! "Bir bürokratın ka-, 
davrasi üzerinde" nasıl siyaset 
yapabilirdi! Onun cesedini nasıl 
çiğneyebilirdi! Bunu yapmak-
tansa âynı kahramanca edayla 

koalisyona son vermişti. 
Baykal ise Çiller'in bu açıkla-

maları üzerine daha ilginç bir 
yorumda bulunacaktı: ''Çiller 
keşfedilmemiş bir fotoroman 
yazan!" ' . 

CHP Genel Sekreteri Adnan 
Keskin de ileride tekrar .koalis-
yon kurabileceklerini herhalde 
düşünmediğinden oldukça ağır 
şeyler söyleyecekti eski ortaklan 

• hakkmda: "Çetin'e Menzir'i ala-
cağım, söylememiş miydi? Kadı-
nm tutarsızlığı, üç kağıtçılığı, zi-
bidiliği buradan belli değil mi? 
Devleti Başba^kan'ın eşi Özer 
Çiller'le birlikte yönetmek iste-
miyoruz. (Şimdi kimle birlikte 
yönetiyorlar acaba?!) O gidip 
kocalık görevini yapşm... Çiller , 
Amerika ve Türkiye'deki serve-
tinin meşru kaynağını göstere-
medi. Pisliğin içine battı." (Hür-
riyet, 22.9.1995) 

"Türkeş 'No Problem' 
, Yeter ki Refah Olmasın" 

Koalisyon dağılınca azınlık hü-
• kümeti gündeme geldi. Burada 
da göz yaşartıcı fedakarlıklar 

sergilendi. Mesela Bülent Ecevit 
Refah'ın da içinde bulunduğu 
bir hükümete meydanı bırak-
maktansa Türkeş ile birlikte 
azınlık hükümetini destekleme-
ye karar vel-di. Vatanı Refah 
tehlikesinden (!) bir kez daha 
kurtanrken bir zamanlar aman-
sız düşmanı olarak gördüğü 
MHP lideri Türkeş'le yanyana 
kameralar, fotoğraf makinaları 
önünde etrafa gülücükler dağı-
tarak poz verdi: DSP lideri "hü-
kümeti destekleyerek MHP kad^ 
rolaşmasma izin veriyor" eleşti-
rileri üzerine şunları söyleye-
cekti: 

"Bugünkü MHP, 1970'lerin 
MHP'si değil. Marjinallikten 
kurtulmaya çalışıyor. Aynca bu 
azınlık hükümeti kurulmasa ne 
olşcak? Geniş tabanlı hükümet 
formülü gündeme gelecek. Yani 
o zaman MHP'nin, belki RP'nin 
de kurucusu olduğu bir hükü-
met oluşacak." Bu konuda CHP 
ve Deniz Baykal'dan gelen eleş-
tirileri ise şöyle cevaplıyordu: 
"Baykal 1979'da beni MHP ile 
koalisyona zorladı. Benden ha-
bersiz MHP ile temas kürdü. 
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ö n c e banâ cevap ver-
sin!" 

"Siyasi Rüşvet Ver-
mem!" (Gerekmedikçe), 
j • ' ' 
Sonuçta Ecevit gelen 

•baskılar üzerine desteği-, 
ni Türk-İş ' le anlaşma 
yapılması şartınha bağ-
ladı. . 

Çiller ise işçilerle ya-
pılan pazarlıkta vatan-
millet sevgisini ve saygı-
sını bu kadar aziz bildi-
ğini (!) bir kez daha is-
patlıyor ve "40 trilyona 
kadar,çıktım. Bundan 
sonrası ülkeye haksız-
lıktır. p a h a fazlasını 

- vermek siyasi rüşvete 
girer. Bu rüşveti verir-, 
sem kendime olan say-
ğımı (!) kaybederim."/ 
ha lbuk i daha sonra bu Milliyet eski ortağı M. Ali IlıcakUn pavyonlarda çalıştığı günleri höyle'hatırlatmıştı:. . 

rakamdan çok dahafazlâs ını mak için kayga veren işçi kesi- , alisyon-pazarlımda bir kurye 

Halkı "TV vereceğim" diye 
aldatân Akşam Gazetesi'nin 
artmasında Sabah Grubu var 
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boğan I 
Grubu-ndan ! 

açıklama j 

verdiği gibi, seçim rüşveti ola-
rak pek çok kasaba ilçeye, pek 
çok ilçe de ile dönüştürülmeye 
kalfaşılacaktı!) .. ..v- . 

Sabah versus Türk-İş . : 

Hükümetin Türk-İş'le pazarlığı 
ve bu handikapm aşılamaması 
dolayısıyla azınlık hükümetinin" 
güvenoyu alamaması gibi hadi-
seler yaşanırken bir yandan da 
,Türk-İş'le Sabah gazetesi arasın-
da bir kavga başlıyordu. İşçiler . 
hükümet yanlısı yayınlarından 
dolayı Sabah'ı boykot kampan-
yası başlatıyor. Sabah ise Türk-
İş başkânı Bayram Meral'in as-
lında he kadar varlıklı biri oldu-
ğunu günbegün gözler önüne 
seriyordu. • ' 

Alınterlerinih karşılığını" al-

mini daha önce tanıdığımız "Ja-
guarcı Şemsi" gibi sendika baş-
kanlann'dan sonra, şimdi de de-
ğeri yüzlerce milyarla ölçülen 
d ü k k ^ . Villa, dâire ve arsalar 
riyla "Bayram Ağa"yı tanıma , 
imkam buluyorduk. ; ' ' 

• Fakat asıl kavga DYP ve 
. CHP liderlerinin koalisyonu 
bozduktan soT>ra birbirlerine 
yönelttikleri hakaretleri aniden 
unutarak 16 Ekim'de tekrar ah-, 
laşmalannın ardından medyada 
pat lak verdi. Bu sefer Sabah 
grubu ile Aydın Doğan grubu 
karşı karşıya' geliyordu. 

Sabah Grubu yersus Aydın 
Doğan Grubu / , 

Doğan grubunun gazetelerin-
:. den Milliyet 22 Ekim'de '"ko-

•gazeteci" başlığıyla Sa^bah'm ge-
nel yayın yönetmeni Zafer Mut-
lu'yu DYP-CHP koalisyonunda 
arabuluculuk yapmakla "suçlu-
yordu. "Halkı doğru bilgilendir-i|^-, 
rrie görevini uzun süredir bir 
yana bırakan Sabah siyasete 
başla"mışti. . ' 

' Milliyet'in köşe yazarların- ' 
dan Umur Talu "Mutluluklar" 
t)aşlığını a tarak Zafer Mut- -
lu'nun soyadma atıfta bulunu-
yor, "gönlünü kaptîrdığı" iki li-
derin tekrar biraraya gelmesin-. 
den dolayı onu kutluyordu." • 

Aynı gazeteden Yalçın Do-
ğan ise yazısına başlık olarak' 
"DYP-CHP-Sabah koali.syonu!" 
demişd. 

. Ertesi gün Zafer Mutlu önce 
Baykal'la, sonra Çiller'le, sonra 
da tekrar Baykal'la görüştüğünü 



itiraf ediyordu. Arria ne de olsa 
o Ve arkadaşları ahlaklı (!) in-
sanlardı. "Günlferdir Can Ataklı 
hiç karn ından konuşmadan; 
milletin bankası olan İş Banka-
sı'nın Dışbank'ı nasıl Aydın Do-
ğan'a armağan ettiğini belgele-' 
riyle yazıyor"du. "Kamuoyu-
nun artık milletin paralarının 
hasıl bir gazete sahibine yediril-
diğini belgeleriyle öğrendiği bir 
noktada bu iddialara cevap ver-
mesi gerekenler yeni bir iftira 
yolunu seç"mişlerdi. Zafer Mut-

' l u daha sonra kendisine saldı-.1 ^ 
ran Milliyet'ten Umur Talu ve 
Yalçm Doğan'a şöyle cevap ve-
recek ve hatta Doğan'ın "küçük 
bir s ımnı" ifşa edecekti: 

. "Milliyet'te 'iki sakallı' bir-
den bana hücuni ediyor. Bun-
lardan küçüğüne (Umur Ta-
lu'yu kastediyor) söyleyecek sö-
züni yok. Ona cevap vermeye 
gerek görmüyorum. Beyaz sa-
kallı olana gelince, beni arabu-
luculukla suçluyor ve ondan 
sonra bütün öfkesini ve komp-
leksini döküyor. . 

Beyaz keçi sakallı; unuttun 
mu, hükümet îcrizi çıkmasaydı. 
Sayın Çiller özel uçağı ile Önce 
iki gün Belçika'ya, sonra da bir 
günlüğüne İspanya'ya gidecekti 
hani. Unuttun mu, sen yaptığı-
mız bir telefon görüşmesi sıra-
smda bana "Ya söylesene Tansu 
Hanııh'a, Milliyet'ten beni is-
men davet etsin " diye arabulu-
culuk istediğini." 

Mesut Yılmaz versus Sabah 
ya da "elinde belge olup da 
açıklamayanın..." • * 

Zafer Mutlu'nun geniş açıkla-
ması yine o günlerde başlayan 
birbaşka kavgaya temasla de-

vam ediyordu. Bu kavga Sa-
bah'm bir de Mesut Yılmaz'la 
giriştiği savaştı. ANAP lideri 
birkaç gün önce İnterstar'da ya-
yınlanan Kırmızı Koltuk progra-, 
mında neler söylememişti ki.. 
Ona göre bir kısım medya satıl-
mıştı. (Günaydın Sayın Yılmaz!) 
Bu sözleriyle özellikle de Sa-

. bâh'ı kastediyordu. Sabah şan-
tajcıydı. Geçtiğimiz mahalli se-
çimlerden sonra Sabah'm sahibi 
ve genel yayın yönetmeni ona 
gitmişler ve ANAP'ın DYP'yle 
hükümet kurmasını önermişler-
di. Hayır, önermemişler, adeta 
ültimatom vermişlerdi, ültima-
tomun gereğini yerine getirme-
diği için de gazetelerini 1,5 yıl-
dır kendisine karşı şantaj aracı 
olarak kullanıyorlardı; 

Bütün bunlara Zafer Mut-
lu'nun cevabı gayet edep sınır-
lan dahilindeydi(!) : "Türk poli-
tikasmda seviyeyi gittikçe düşü-
ren Saym Yılmaz'ın bizimli ilgiU 
iddialan tümüyle yalandır, ifti-
radır.. . elinde belge olup da 
açıklamayanın..." 

, Yine Sabah'tan Güngör Men-
gi aym günkü yazısında Yılmaz 
için "Başarısızlık, hırs ve hınç 
onu lamalara çevirdi. Bilirsiniz 
lamalar yanına çok yaklaşan in-
sanlara tütükür. bu tükürüğün 
sebebi yoktur, mesut Yılmaz'da-
ki durum da mutsuzluğa bağlı 
bir lama sendromü olmalı" di-
yordu. 

En Kahraman Kim? 

24 Ekim günü Sabah çağnda bu-
lunarak basın kuruluşlannın de-
netlenmesi için geniş yetkilerle 
donanmış bir meclis soruşturma 
komisyonunun kurulmasını ta-
lep ediyor, sonunda da şunu ila-

ve ediyordu: "Saygıdeğer Sabah 
okurlan... Sabah basın tekeline 
karşı mücadele veren bir halk 
gazeteşidir. Sabah Türk milleti 
adına basın özgürlüğü mücade-
lesi vermektedir. Bizimle gurUr 
duyun. Buna layığız ve hep la-

. yık olmaya deyam edeceğiz" ' 
Aynı gün Milliyet ise "Uyan 

Sabah" manşet ini atacak ve 
. "Meclis göreve" çağnsmı tam 14 

ay önce kendilerinin yaptığını " , 
hatırlatacaktı. "Milliyet o gün 
kimin rüşvetçi olduğunu, kimin 
basının yüzkarası o lduğunu , 
gözler önüne sermişti.. .Ama 
Milliyet'in o günkü çağnsından 
kaçan Sabah bugün köşeye-sıkı-
şınca hedef şaşırtmak için, Milli-
yet'in dürüstlük nişanesi çağrı-
sını kopya etmeye kalk"mıştı. 
^ Fakat Milliyet'in tüm bunla-

. ra ilave edecek birkaç küçük if-
şaatı daha vardı. İkide bir "ga-
zetecilikten başa işimiz yok" di-
ye şişinen Sabah grubu bu "işle-
ri" nedense hep gizli gizli çevir- ^^ 

• mek istiyordu. Sabah'ıh sahibi 
ve yöneticilerinin girip çıkmadı-

• ğı "iş" kalmamıştı: Batık banka-
cı Âttila Uras'la birlikte Ameri-
ka'da banka satın almaktan bü-
ro malzemeleri süpermarketçili-
ğine, TV montajcılığından tu-
rizm şirketine, otomobil, konut, 
arsa ye seks kaseti pazarlaması-
na varıncaya kadar bir yığın 
sektör... Üstelik "Sabah'm tepe-
sine bayrak gibi Türkiye haritası, 
koyanlar, Türkiye'nin koylann-
da yabancı bayrak dalgalandı- ' 
ran yatla dolaşmaktan utanma-
dılar. Sabah'm sahibi Dinç Bil-
gin bu yatı yurt dışında bir şir-
kete kayıtlı göstererek, Göcek 
koylarindaki sefasının vergisin-
den kurtuldu. Bu sayede güm-
rük de ödenmediği gibi, yabana 



yatlara yönelik ucuz benzin teş-
vikine de tenezzül etti. Dinç Bil-
gin vergi ve gümrükten kaçar-
ken, ucuz İjenzini kaçırmadı!" 

Sabah 25 Ekim nüshasında 
patronun yatıyla ilgili söylenen-
lerin doğru olduğunu belirterek 
"bunun ne ayıbı, ne yanl ış ı 

,var?" diyor ve okur la r ından 
"önemli bir rica"da bulunuyor-
du: "Eğer hürriyet ve milliyet 
gazetelerini de satın alıyorsanız, 
lütfen bu gazetelerle Sabah'm 
dünkü ve bugünkü sayılarını 
yanyana kojoın ve aralarındaki 
zerafet, seviye ve üslüp farkına 

- bir bakın. Biz ne diyoruz onlar 
ne diyor? Karan siz verin.", 

" O n Kupona Başbakan" 

Milliyet'e nazaran bu kavgada 
/daha geride duruyor gibi gözü-
ken Aydm Doğan'ın öbür gaze-. 
tesi Hürriyet'te Enis berberoğ-
lu'nun 24 Ekim tarihli yazısı ise 
hadiseye bur parça daha mizahi 
boyut katar nitelikteydi. "On 
Kupona Başbakan" başlığını . 
atân Enis berberoğlu şöyle de-

/ vam ediyordu: "Memlekete Baş-' 
bakan lazımsa başka kim vere-
cek ki. Sayın Mutlu'yu Anka-. 
ra'yâ gönderen promosyon em-

• ridir. Meğer ki Sabah gazetesi 
Türkiye'ye bir başbakan yere-
cek. Bütün d iğe r .Başbakan 

adaylan kötüdür." 
Ancak kupon meseldi bu es-

nada daha ciddi bir tartışmaya 
da konu oluyor, televizyon ver-
me vaadiyle tirajını bir milyo-
nun, üzerine çıkaran Akşam ga-
zetesi de kavgaya dahil olurken 
biriktirilen kuponların TV'lere 

. dönüşüp dönüşmeyeceği sorul-
maya başlanıyordu. 

Bunu başlatanlardan Hürri-
yet yazarı Emin Çölaşan "Ku-
ponculuğun bile şerefini çiğne-
dileı'' diye yakııjmaktan kendi-
ni alamıyor ve sözlerine' şöyle 
devam ediyordu: "Artık burada' 
'gazeteciliğin haysiyeti ' gibi • 

- kavramlardan fazla sözetmeye 
gerek yok. Bunlarda böyle kav-
ramlar zaten yok da, bbyah ka-

^ ğıttan oluşan ve televizyon va-
adiyle 700 bin kişiyi söğüşleme-
ye devam eden Akşam gazetesi 
kuponculuğun bile haysiyetini 
yok.etd." 

. Mehmet Ali llıcaİc konuşun-
• da Milliyef in söyledikleri daha . 

da ağır şeyler olacaktı. Sabah 
gazetesinin tuttuğu fedai veya 
"kiralık katil" olarak adlandır-
dıklan M.Aİİ ÎÎıcak "dolandıncı-
hk yüzünden' Almanya'ya giriş 
çıkışı yasaklanmış, pavyon şar-
kıcılığı, şarap satıcılığı özentili-
ğinden "sahte" gazete sahipliği-
ne'zıplamış bir şaibe örheği " 

. idi. (24 Ekun 1995) 

Bununlara cevaben Sabah, 
Akşam'la bir ortaklığının olma-
dığını belirtecek, başlangıçta 
Aydın Doğan tarafından basım 
ve dağıtımı yapılırken bu "Ay-
dın Abi"sinin "Mehmet Ali Ilı-
cak kardeşi"nden zam istemesi 
üzerine aynidıklanm, şimdi ise 
Sabah tarafından basıldığı için 
bu saldınnın yapıldığını öne sü-
recekti,Sâbah ayrıca en iyi sa-
vunmanın saldırı olduğu dü-
şüncesiyle herhalde, bir de karşı 
hamleye geçecekti: 

"Nitekim Aydın Doğan da..-. 
Milli Gazete'yi, Cumhuriyet ga-
zetesini, laik çevrelerin bir nu-
marah düşmanı Akit gazetesini, 
MHP'nin yayın organı Orta Do-
ğu 'yu , solun önemli gazetesi • 
Evrensel'i dağıtmaktadır.".Ayn-
ca Aydm Doğan "Fortçu, Yavru, 
Süper Sekspres, Teleseks" gibi , 
porno dergilerinin dağıtımını 
yapmaktadır." (29.10.1995) : ° - , 

Bu yazının yazıldığı günler-
de siyasi partiler ve medya çev- -
relerindeki çamur .savaşlan bit-
miş değildi kuşkusuz. Devlet 

' denen aygıtın halktan topladığı 
Şehvetin dağıtımında pay sahibi , 
olma kaygasmı yansıtan bu çe-
kişmeler , buna elverişl i bir 
kurulu düzen varlığını devam "" 
etdrdiği sürece de bitmeyec'ek-

•tir.- • • • • • " - . • 



Alıntı ve değimler. 
Haz.: İlhan Gühdoğdu- Savaş Yaylı 

Hacca gidince anlıyorsunuz... 

Politik du ruma bir göz atin, 
tam kaos..!. Allah sonumuzu 
hayretsin, Ankara senaryodan 
ğeçilmiyor.X^azetemizin birin-

~ ci sayfasmda detayları bulac-
aksınız. Sence ne olacak denil-
diğinde "Allah büyük" dedim 
ve aklıma Hac önkayıtları işi 
geldi. Diyanet ' ten Hac' İşleri 
Başkan Vekili Nevzat Unal 
ile görüştüm. İl il listeler geli-
yormuş, ön ka)ntlar dolmuş, 
60 bin kişilik kontehjanırhız 

.. var, galiba Hac'ca yine kuray-
la gidilecek. , V 

Şimdi tahmin ed iyorum, 
içinizden diyorsunuz ki "Bu 
Hac konusu nereden çıktı?" 
Belki bir k ısmınız , "Hac 'ca 
gi tsek ne o lur g i tmesek he 
olur?" diye düşünüyorsunuz. 

Hatta , Rize Belediye Baş-
kanı Şevki Yılmaz'ın hacılara 
şeriat yemini ettirmesini sey-
redip, "Benim orada ne işim 
var" diyenleriniz de olabilir. 

. Bunlan anlıyorum, ama anlat-
mak istediğim, Mekke'de Ka-

be'yi görmenin inanılmaz bir 
his olduğu ve bunu imkanınız 
varsa mutlaka yaşamanız ge-
rekt iğ i . . . Ben ş a n s l ı y d ı m . 
C u m h u r b a ş k a n ı Sü leyman 
Demirel'in başbakanlığr döne-
minde, sayesinde, umre yap-
tım. 

Birçok gazeteci beraberdik, 
aynı hisleri yaşadık. Sjze, ne-
ler hissediliyor onu ânla tayım 
(anlatmaya çalışacağım)... 

Aramızda gerçekten dini-
mizin bütün farzlarını yerine 
getirenler olduğu gibi, benim 

' gibi inancı tam olup da, ders 
çalışmayı, işini iyi yapmayı 
ibadet gibi görenler de vardı; 

Kabe'yi görüp tavaf etme 
fikri beni heyecanlandırıyor-
du ve ' f aka t b u n u n şahsi ve 
mesleki iyi bir deneyim ol-
maktan öteye gideceğini dü-

. şünmüyördum. 
V . Ancak, Kabe'ye geldiğiniz-
de iş değişiyor... Şunu kesin-
likle söyleyebilirim, ki, orası 
çok özel bir yer. Şimdi bana 
'.'Günaydın", "Aferin anlamış-
sın" demeyin... . . 

İ s t ed iğ in iz insanı seç in , -
d ü n y a d a ha rhang i bir yere 
koyun, sonra Kabe'yi ziyarete 
götürün, farki hemen hissede-
cektir. Orada bir tür akırn var,^ 
nasıl elektrik akımını göremi-
yorsunuz, ama.çarpınca çarpı-
yor," orada da öyle inanılmaz 
bir huzur akımı van 

Zaman duruyor , aklınıza 
hiçbirşey gelmiyor, çok büyük , 
bir hafifleme hissi'sizi sanyor 
ve bir huzur okyanusuna ba-
lıklama atlamış gibi oluyorsu-

, nuz. Akıl alacak gibi değil... ' . 
' Kozmik bir yer de diyebi-

lirsiniz. .Elbette, kendi başına 
mutlaka özel bir yer... Şunu 
da ekleyim... 

Dünyanın dört bir yanın-
dan sürekli olarak'oraya dö-
nülüp, iç huzuru Ve iyilik üf-

• lendiği için, bü tün enerji o ^ 
noktada kesişiyor. Ve siz bunu 
gerçekten hisşed^orsunuz. 

Diyeceğim şu... Bu duygu-
, lan anlatmak, ne kadar anlat-

maya çahşsam imkansız. Bu-
nu yaşamak lazım.. 

Sokakta sarıklarla dolşan 



insanlan görünce gözlerini ka-
patanlar> bazen bu tür işlere 
de gözlerini kapatıyorlar. Son-
fia da huzur bulmak için kris-
tal küre lerden , yı ldız falına 
kada r arayış lara gir iyorlar . 
Bunlai" eğlenceli olabilir, ama 
gerçekten bir anda huzu run 
ne o l d u ğ u n u y a ş a m a k için 
Hac'ca gidin... Kralı da, başba-
kanı da, halkın içinden birini 
de, kadınlı erkekli genç, yaşlı 
renk renk^^insanlan eşit bir sa-
delikte izleyip onlann da aynı 
duyguyla dolduklarını kavra-
mak hnümkün. 

Orada saçınızdan bir tutam 
bıraktıktan sonra, o gönül hu-
zuru hissinin artık şizi terket-
mediğini göreceksiniz... 

MuratBirsel 
Yeni Yüzyıl 27.10.1995 

Refah'a doğru' 

Kıymetli Başbakan engin bela-
gat gücüyle zaten ifade etmiş-
lerdi: : 
: Millet olarak' topyekün re-
faha doğru koşuyoruzdur. ' 

Biz tercüme edip ekleye-
lim: , V ' • 

Doğrudür, hem de büyük 
. harfle yazılan Refah'a... 

Türkiye nüfusunun kabaca 
ü ^ e ikisi 34 yaşından genç. 
' Yani 12 Eylül sabahı daha . 
20'sinegirmiemişti., . 

Milletvekili pazarları, ku-
mar borcundan temiz kağıdı 
almak için yırtman siyasiler, 
emanet hükümetler... 

Cepheler, kavgalar, bakan 

düşüren çıplak bayanlar... 
Hep kulaktan duyuldu... 
Siyasi bekaret korundu. 
Ta ki bir ay öncesine kadar. 
Son kr izde sanki hor t lak 

gördüler. 
12 Eylül öncesi siyasi tarih 

tekerrür etti. " 
Onlara göre, bakın neler 

olduV 
Sarışın Bayan, Baba evin-

den kaçtı. Tecavüzcü Coşkun 
çetesi kovaladı. 
• Beyaz atlı prens son anda 

imdada yetişd. 
' O da "İstediğimi vermez-

sen, seni kuyuya atarım" diye 
korkuttu. • 

Sanşın Bayan çaresiz kaldı, 
kötü yola düştü. 

Yalan Rüzgarı dizisine fi-
güran oldu. 

Şişman bir gazeteciyi ke-
mancı kadrosuna aldı. 
; Bas ında m ü b a l a ğ a cenk 

başladii. . 
. Tabaklar, çanaklar Scud fü-
zesi niyetine havada uçuştu. 

Cellatlar korktu, düşmana 
kaçtı. 

Vaziyeti k u r t a r m a k için 
ahaliye bahşiş dağıtıldı. 

Memur ve amelenin sırtı 
okşandı. . S . 

Prens ve zoraki eşi çıktı se-
çim sathına... ; • 

Biz kaldık sandıkla baş ba-

t Eknîekten sonra masallar 
da bozuldu. .. 

Pamuk Prenses' in d ü ğ ü n 
elbisesi kirlendi. . ' ' 

Prens'in atı topal çıktı. . ¿ t 
Çirkefe sadece Refah bu-

laşmadı. > 

Kısa Kısa.,.. 
Ne dedi? Ne yazdı? 

Mori'nin araştırmasında ka-
rarsızların oranının bu kadar 
yüksek çıkmasına hiç şaşmıyo-
rum. 

Bu kadar çok kararsız politi-
kacıya, bu kadar kararsız seç-
men normal. 

Ferai Tınç, 30 Ekim 1995, 
Hürriyet 

• "Dün Cumhuriyetin yetmiş 
ikinci yıldönümünü kutladık, 
t ; İnşaallah uzakta olmayan 
bir gün^. demokrasinin de birin-
ci yılmı kutlanz. -
• Yavuz Gökmen, 30 Ekim'1995, 
Hürriyet. • 

Cindoruk:¿ • 
Çiller, kocasmı öldüren katille 
¿vienen dul kadma benziyor. 
íW Çiller kafatasçılarla işbirliği 
yapan sefertaşçıdır.6 Kfls»« ^ ; 

1995,Hürriyet 

, ^ S i z c e bu seçimin galibi kim 
^^"T^cak? Enis Berberoğlu Hürri-

yet 26 Ekim 1995 , • 

Almanya Cumhurbaşkanı 
Herzog: ''İslam'a düşmanlık 
beslemeyin" " 

A l m a n y a C u m h u r b a ş k a n ı 
Roman Herzog, İslam ülkeleri 
î le d i y a l o ğ u n kes i lmes in in 
yanlış o lduğunu vurgulaya-



, "Yorumlu" iktibaslar 

Türkiye, 1950'de NATO-
iüyeliğini, adeta tırnaklarıyla 
kazıyarak almıştı. Üyeliğin 
iTürkiye'ye altm tepsi içinde 
iverildiğini hiç kimse sanma-
isııı; Türkiye> ancak bu güçlü ' 
ısavunma şemsiyesinin altma 
Igirdikten sonra, Sovyetler 
Birliği'nin kuzeyden sarkan 
pençelerine karşı korunabil-
ünaiştir. Şimdi, Türkiye'nin 
iAvrupa ligine çıkması ve bu-
mun için Gümrük Birliği'ne 
iuye olması da tarihi bir dör 
iftüın noktası olacaktır. , 

Kökten dinci akımlara;^ 
iböyle dayanacaktır. Bölücü 
iterönin-Avrupa'dan destek-
Îeririi böyle kurutabilir. Eko-
nomide çağın frekansını 
böyle yakalar. 
/ ; ' Güneri Cıvaoğlu, 

1 Kasım 1995, Sabah 

Efendim neymiş: "Türki-
ye;;NATO,'ya girmeseymiş; 
Sovyet pençesine düşecek--
miş." (Sayın Cıvaoğlu hala 
iSöğuk: savaş döneminden 
kalma bir şabloncu yaklaşi-
iimı niçin tekrarlıyor dersir 
niz?) . - , 

Peki, Türkiye niçin Güm-
rük Birliği' ne girmeliymiş?! 
s'Köktendinci akımlardan 
kurtulmak için!!!" 

Şimdi anlaşıldı mı "Veh-
:bi'hinkerrakesi"?!! 

• • • Ümran 

rak, "Geçmişte Doğu Avrupa 
ülkeler ine karşı o luş turulan 
düşmanl ık klişesinin yerini, 
İslam'a karşı düşmanlık alma-
mal ı" dedi . Cumhurbaşkan ı 
Herzog, ARD televizyonunun 
"Bonn'dan Haberler" progra-
mında yaptığı açıklamada; Al-
m a n y a ' d a terör g rup la r ı ile 
m ü c a d e l e n i n , cezai t ak iba t 
çerçevesinde verildiğini söyle-
di. -Terörist eylemlerle" İslam 
birbiriyle karıştırılmamalı" di-
yen Cumhurbaşkanı Herzog, 
Almanya 'daki değişik dinle-
rin eşit olarak yan yana yaşa-
mala r ı gerekt iğini kaydet t i . 
Alman Federal Parlamentosu, 
İsrail Başbakanı İzâk Rabin'in 
ö lümünü "İlahi Ceza" olarak 

• nitelendiren İran Dışişleri Ba-' 
kanı~Velayeti'nin, Bonn'da ya-
p ı l a cak " A v r u p a ve İs lam 
Pünyas i" konulu konferansa 
davet eciilmemesi konusunda 
karar almıştı. 

23 Kasım 1995, Türkiye 

Toffler ve kendimize 
güvenmek 

Önceki-gece Türk Henkel ' in 
"sohbet toplantıları " çerçeve-
sinde, bu kez, adeta bir.futbol 
maçı kalabalığı halindeki "İs-
t anbu l ve T ü r k i y e e l i t i "y le 
birlikte Alvin ToffIer'i dinle-
dik... . 

İki buçuk saat konuştu ve 
kimse kusura bakmasın, "bil-
gi dağarc ığ ımız" zenginleş-
medi. Zaten bildiğimiz tezle-

rini ve bizlerin de yıllardır ya-
zıp dillendirdiğimiz kimi gö-
rüşleri, didaktik bir Îjiçimde 
anlattı , du rdu . Toffler, 15 yıl 
önce yazdıklârıyla, "Üçüncü 
Dalga"yla, bugünleri görebil-
miş ve tanımlayabilmiş olma-
nın haklı gururunu taşıyabilir; 
ama 15 yıl önce söylediklerin-
den bir milim ileri gidememiş 
ve önümüzdeki 15 yılı göste-
remiyor. 

Ayrıca, tezlerinde. Ameri-
kan düşünürlerinin "ortak za-
afı" olan çok kocaman bir ge-
dik farkediliyor. ToffIer'in tez-
lerinde, "tarih" yok; "kültür" 
yok; "tarihi ve kültürel kim-
lik" yok. Yani, birçok ve ke-
ndisinden ayrılamaz boyutuy-
la "insan" yok. "Bilgi ' toplu-
munun yapısı" , "teknolojinin 
insanhğa sunduğu boyutlar" 
ise çarpıcı ve doğru örnekler-
de var. Ama, tezi, "topal" bir 
tez.„ . -' : : , -

Bu gibi toplantıların eh'si-
kıcı yanlar ından biri, Türki-
ye'de pek önemsenen bazı ün-
lü, önemli ve hat ta başarı l ı 
şahsiyetlerin, "kendine gü-
ven duygusu eksikliği"ni yan-
sıtan abuk subuk soruları . . . 
Tanınmış bir Amer ika j ı dü -
şünce adamından, vakit geçir-
meden, 'Türkiye'nin sorunla-
rını çözüm reçeteleri"ni isti^ 
yorlar. Bu tür '«elit" kat ıhmh 
toplantılarda 'H^izimkiler" için 
en b ü y ü k , s o r u n , gene l l ik le 
:"din".... .V" 

' • - Cengiz Çandar 
- Sabah, 19.11.1995 



Dinaı'ı Allah değil 'yıkıla-
sı düzen'yıktı 

Ağır hasarlı dört İsin bina-
nın ' 'fenni mesulleri" nerede-
ler? 

"Yerel yönetimlerin" hiç mi, 
kusuru yok? , . 

"Statik hesapları" yapan-
lar , ."hatalı projelere" imza 
atanlar suçsuz mu? 
, Ya yerle bir oluveren kamu 

binalannı yapanlar... 
Bizim demokrasimizin bir 

ayağı topal... • 
Demokraside "hesap sor-

mak" vardır. ' . ' 
Bizde çalanın çaldığı, yapa-

nın yaptığı "yanına kar kalı-
yor.' - ' . • ' 

Ve. "olan" fukâra vatandaşa 
oluyor...' > . .. 

Hesap vermesi gerekenler 
"he gelirse Allah'tan " diyerek 
işin içinden çıkı veriyor. 

"Yıkılmayan" 3.500 binada 
oturanların Allah'ı da, ağıç ha-
sarh dört binbinada oturanlar 
n n Allah'ı da "aynı Allah." 

.Sadece "binaları yapanlar 

l, Herşeyi "Allah'ın üzerine 
yıkmak kolaycılığını" artık bı-
rakalım. 

Binalar""Allah ' tan değiC 
"hırsızlıktan" yıkıldı, "plan-, 
sızlıktah" yıkıldı, "yerel yöne-
tim hatalarından" yıkıldı. 

Ah, birkaç yüz Dinarlı çı-, 
kıp da "müteahhitleri mahke-
melere veriverseler..." . . 

Birkaç yüz Dinarlı da "be-
lediyeyi''... f-- • " . ! 

Bakalım ondan sonra "bu 
laubalilik" sürer mi? 

"Dinar kartondan yapılmış 
bir bina gibi göçüyerdi. 

Devlete maliyet i on tril-
yon... , 

Dinar için helal olsun; feda 
olsun, ama bu deprem " bu 
kadar pahalı mı atlatılmalıy-
dı?" 

"Giden canlara" yazık de-
p m i ? : 

Herşeyi "Allah'ın üzerine 
y ıkarak" ku r fu l amay ız . Di-

, naKı Allah yıkmadı^ "yıkılası 
düzen" yıkh... 

Yavuz Donat, 10 Ekim 1995, 
Milliyet. 

Nuray Mert: 
İslamcılık statükoculuğa en-
dekslentne, eğiliminde 

• İslami uyanıştan daha faz-
la şey kastedildiğirii gözlemek 
isterdim, ancak ben manken- • 
lerin başörtüsü takarak İslami, 
dergilere yazı yazmasını veya 
bazı zenginlerin bunalım geçi-
rip tarikâüara bağlanmalarını 
veya Bandırma Vapauru'nun 
pusulasının iyi işlediğinin 'bi-
limsel bir şekilde'tesbit edil-
mesini İslami uyanış olarak 
görecek ö lçüde iy imser bir 
mizaca sahip deği l im. Top-
lumsal olarak İslami-uyanış 
veya çıkış bence m e v c u t 
düzenin aksaklıklarını hedef 
alan eleştiri imkahınm hayata 
geç i r i lmes iy le m ü m k ü n 
olacaktır. îzlentm, Kasıml995 

AKV'den... . 

4.GENEL KURULUMUZ 
-YAPILDI 
Vakfımızın 4. Genel Kurul top-
lantısı 21. 10. 1995 tarihinde İs-
tanbul'da yapıldı., Toplantıda 
önce geçen dönemin faaliyetle-
ri görüşüldü ve ibra edildi. Da-
ha sonra yeni yönetirh kurulu 
seçimi yapıldı. ' î; , i : 1 i 
Yeni yönetin! kurulu şöyle be-i 
lirlendi: İsmail Derici (Başkan) 
Şemseddin Özdemir, Mustafa 
Ertekin, Fahreddin Gör; Veli 
Kahraman, Bayram-Babacan, 
Tarık Baykal. - . ^ : ^; 
Önümüzdeki faaliyetdöneiriin-_ 
de yeni yönetim kuruluna ba- " 
şanlar dileriz. 

ZONGULDAK • ŞUBEMİZ 
AÇİLDİ - - ' 
25 Kasım 1995 Cumartesi günü 
AKV Zongûldak şubesiin^açılı-
şı yapıldı Açılışi geniş bir da-, 
vetli topluluğu katıldı. Zogul-
dak şubesi kü rüçusu Kazım 
Eröğlü önümüzdeki günlerde., 
çeşitli eğitim çalışmalan ve sos-
yal faaliyetler palaîtılâdıklarını, 
söyledi. Zonguldaklı kardeşle-
rimize yapacakları faaliyetler-
de ınüvaffakiyetler diliyoruz. 

KUŞTEPE TEMSİLCİLİĞİMİZ 
FAALİYETE GEÇTİ; • ; ^ . 
Eylül İ995'te İstanbul/Kuştepe 
semtinde temsilicilik açmakla 
görevlendirileri İlhan Gündbğ-
dü , N u r â n Tokat l ıoğlü - ve 

. Sevini Yılmaz kardeşlerimiz 
faaliytİerine başladılar. Çalış-
malarında başarılar dileriz,- J-



i l İslam düşüncçsi sempozyumu 

İpekyolu Bilgievi ve Trabzon 
Belediyesi'nin işbirliği ile dü-
zenlenen II. İslam Düşüncesi 
Sempozyumu, 19-22 Ekim 1995 
tarihleri arasmda Hamamizade' 
İhsan Bey Kültür Merkezi'nde 
yapıldı. İlk sempozyum, iki yıl 
önce yapılmıştık Doç. Or . Meh-
met Bekaroğlu'nun organizas-
yonu ve gayretiyle gerçekleşen 
sempozyumda yazı işleri mü- ' 
dü rümüz Abdullah Yıldız da 
"Kur 'an 'a Göre Kur 'an Oku-
ma'da Temel Prensipler" konu-
lu bir tebliğ sundu. 

Sempozyumun ilk gününde 
Trabzon Belediye Başkanı 
Asım Aykan ve organizatör 
Mehmet Bekaroğlu açış konuş-
masına da at ı f ta bu luna rak 
böyle bir organizasyonla neyi 
amaçladıklarını ortaya koydu, 
Bekaroğlu, konuşmasında kısa-
ca: "Aydınlanma felsefesi orta-
ya atılan bütün sabitelerin iflas 
ettiğini, dinin yeniden döndü-
ğünü" anlattı ve böyle bir dö-
nem de İslam düşüncesi sem-
pozyumunun daha bir anlam 
kazandığını söyledi. 

I.Oturum: Din, Düşünce, ve 
Gelenek 

İlk oturum bu başlık altında 

başladı. Ancak konuşmacılar-
dan bazılarının ifade etmek zo-
runda kaldığı gibi, bu oturuma 
neden böyle bir başlık verildiği 
tam anlaşılamadı. 

O t u r u m d a ilk tebl iği , , 
"Kur'an'ı Anlamanın Mahiyeti 
Üzerine Felsefi Bir Çözümle-
me" başlığı al t ında Dücane 
Cündioğlü sundu. Cündioğlu 
özet le şu tezi s avundu : 
"Kur 'an ' ı anlamak dili, dille -
neyin anlatıldığını anlamak, 
aynca kelamı anlamak demek-
tir. Kur ' an dilsel bir met in 
(nass-ı lügavi} dir. Onu anla-
mak dilsel bir metni anlamanın 
mahiyet iy le aynıdır . Ancak 
Kur'an herhangi bir dilsel me-
diı değil Kelamullah'tır. Dola-
yısıyla Kur'an'ı anlamanın ma-
hiyeti: 1- Dilin genel bUgisiyle; . 
2- Konuşanın muradının (kasd-
1 mütekellifn) ne o lduğunun 
anlaşılmasıyla doğrudan alaka-
lıdır." • . 
. . İkinci olarak, Doç.Dr. Os-
man Karadeniz "Akıl-Vahiy • 
İlişki" üzerinde durdu ve "İs-
lam'da akılla çelişen hiçbir hu-
susun olmadığını" söyledi. 
Karadeniz aynca İslam'da "kö-
rükörüne taklit" ve "dogma" 
olmadığım ifade etti. 

Ardından Yrd. Doç.,Dr. M. 
Emin Köktaş, Almanya'da Kili-
se'nin siyasal hayat üzerinde 
giderek etkin hale geldiğini ör-
nekleriyle ortaya koydu. 

Daha sonraki tebliğci Doç. 
Dr. Mehmet Paçacı ise İmam 
Şafii'nin, geliştirdiği fıkıh usu-
lü ile "öznenin rolünü" azalttı-
ğını ve içtihadı kıyasa indirge-
diğini" iddia etti. 

Prof. Dr. Nazif Şahinoğ-
lu'nun konusu "İslam'da Haki-
miyet" idi. Şahinoğlu, İslam'da 
hakimiyet anlayışının doğru-
dan doğruya tevhid inancın-
dan kaynaklandığını; dolayı-
sıyla "la-ilahe illallah" ilkesinin 
"Hakimiyet Allah'ındır ve ka-
nun koyma yetkisi de yalnızca 
O'na aittir" anlamına geldiğini 
ayetlerle delillendirerek ortaya 
koydu. Şahinoğlu bu bağlamda 
"Hakimiyet milletindir" ilkesi-
nin İslam'la bağdaşmayacağını, 
çünkü İslam'a gÖre yasama, 
yürütme yargının Kur'an'a da-
yanması gerektiğini söyledi. 

Birinci o turumun son ko-
nuşmasını Ümran Dergisi Yazı 
İşleri Müdürü Abdullah Yıldız 
yaptı. Yıldız, Kur'an ayetlerin-
den yola çıkarak, Kur'an'm da-
ha iyi anlaşılması için dikkat-



edi lmesi gereken on temel 
prensip üzerinde durdu: . 

1- Bakara/121'de işaret edil-
diği gibi: Tilavetin hakkmı ve-
rerek; yani Kur'an'm anlamını, 
hükümlerini düşünüp hissede-
rek, şindire sindire, yavaş ya-
vaş okumak. 

2- Maide/83, Zümer/23, İs-
ra/109 'dan hareketle: Kur'an 
huşu içinde, tüyleri ürpererek, 

. göz yaşlan içinde, duygulana-
rak okunmalıdır. 

3- Müzemmil/1-8: Kur 'an 
okumak için en uygun zaman, ' 
mekan ve ortam seçilmeli ve 
dahai çok gece kıyamı tercih" 
edilmelidir. ; 

„ . 4- îsra/106, Müzemmil /4 , 
Furkan/32: Kur 'an ağır ağır, 
dura dura, düzenli ve periyo-
dik aralıklarla, anlayıp yaşana-
rak okunmalıdır. 
; 5- A'raf/3, 170, En'am/155, 
Baka r^285 , Nur /51 : Kur 'an 
bilgi arttırmak, kültür geliştir-

. mek, haz duyup tatmin olmak 
için değil, uygulamak amacıy-
la okunmalıdır. 

• 6- Furkan /32-33 , Anke-" 
but/69. Nisa/59: Kuı^an pratik 
içinde okunmalı, karşılaşılan 
problemler Kur'an'a başvurula-' 
rak çözülmeli, teori ile pratik 
birbirinden aynimamalıdır. ^ 

7- İnsanın unutkan olduğu 
(6/44; 7/5i ; 165; 9/67; 20/115) 
dikkate alınarak, Kur'an sık sık 
tekrarlanmalı, onunla irt ibat 
kesilmemeli; böylece vahyî ger-, 
çekler sürekli hatırda tutulma-
lıdır (5/13,57/16). 

8- Kur 'an düşüne düşüne 
•şuurlu bir zihni çaba içinde ve 
akılla kalp arasmda ilişki, kura-
rak okunmalıdır. Bu bağlamda 
Kur'an bir düzineden fazla de-

ğişik kavramla düşünerek an-
lamanın hayat iye t ine işaret 
eder: Tefekkür(3/191), Tedeb-
bür(4/82), tezekkür(74/54-55), 
akletmek(2/242,,12/2), fıkhet-
mek (6/97) ; ay r ı ca - şuu r l a 

, (26/112-113), basiretle(59/2), 
temiz akılla (12/111), nazarla 
(89/Î7-20), görüş ve duyuşla 
(7/179, 22/46) okumak ve dü-
şünmek. 

9- Kur'an ders yapar gibi, 
ekip halinde tartışarak ve mü-
zakere ederek okunmal ıd ı r" 
(3/79, Riyazü's-Salihin/678) 

,. 10- Kur'an her türlü şeytani, 
beşeri, mezhebi, taklidi önyar-
gıdan arınmış olarak; Kur'an'ı 

. kendine , deği l de kendin i 
Kur'an'a uydurarak okunmalı-
dif.(16/98, 73/5-8,56/79) 

i l Oturum: -
Epistemoloji - Ahlak ' 

Bu oturumda ilk tebliği Prof. 
Dr. Ahmet Arslan sundu. Ars-

-lan, giderek globalleşen, uzla-
şan ve yumuşayan dünyanın 
"doğal, evrensel ve akılsal bir 
ah laka" doğru gi t t iğini , İs-

- lam'm da böyle bir ahlakı ka-
bul etmemesini gerektirecek 
bir engelin bulunmadığını an-
lattı., . ' J I 

Değerli düşünür Abdurrah-
man Arslan ise; ilgiyle karşıla-
nan ve tartışılan "Yorumlanmış. 
Bir Dünyada Müs lümanca 
Mücadelenin İmkanları" baş-
lıklı tebliğinde özetle şu yakla-
şımlarda bulundu:"Sekülef bir 

• paradigma tarafından biçim-
lendirilmiş, yorumlanmış) mo-
dem akim ve herşeyi belirleme 
iddiasındaki modern gerçekli-

• ğin ürünü olan bir dünyada ya-

şıyoruz. Müslünianlar da mo-
dernleşme adına bu aklı kulla-
nıyorlar. Oysa modem akıl, İs-
lam'ın kâsdettiği /akletme' ile 
aynı şey değildir. Sonuçta müs- -
lümanın zihni epistemolojik iğ-
vaya uğruyor ve hayatları bö-
lünüyor. Modern akıl hayatı 
bölüyor; bugün her alanda bir 
tekasür sözkonusu. Müslüman ^ 
da modern akh kullanarak; iba-
detle muamelatı , ' zahirle ba-

,, tın'ı; iman'la amel' i ayırıyor. 
Oysa Kamer/3 'e göre her ey-
lem kendi amacını da içinde ta-
şır. Hadiste de "ameller niyet-
lere göredir' buyrulur." 

Doç. Dr. Şahin Kocabaş ise. 
^ "İslami epistemoloji" tamlama-

sını sorgulayarak konuşması-
na başladı. KocabaŞ/ kavramla-
n yerH yerinde ve^doğru olarak 
kullanmak gerektiğini belirte-

. rek "Emr, hak, nizam, adi ve .. 
ilm" gibi temel Kur 'anî kav-
ramlar a ras ındaki semant ik . 
ilişkiyi ortaya koydu. . j 

Prof. Dr. İbrahim Erol Ko-
zak, ilginç bir öneride buluna-
rak "bilginin İslamileştirilme-
si" yerine "İslam'ın bilğileştiril-: 

. mesi" gerektiğini söyledi. Ko-
zak, Mehmet Akif'in "asnn i d ; ' . 

. rakine söyletmeliyiz İslam'ı" • 
dizesinden hareketle "İslam'ı 
aşrımız insamhın idrakine ve 
günürnüzün paradigmas ına , 
söylemine uygun seviyede ifa-
de etmeliyiz" dedi. Kozak bu 
çerçevede, dave t te muhatab-
faktörüne dikkat çekerek "me- f 

• saj kadar muhatab da aktif ol- . 
malıdır" dedi. islam'ın insana 
şahsiyet kazandırmayı amaçla-

- dığmı hatırlatan Kozak, "günü-. 
müz İslamı"nın özneyi jjasif-
leştirdiğini, ezdiğini ve kişinin 



yücelmesini engellediğini iddia, 
•etti. > ' • 

Daha sonra, Cezayir asıllı * 
teorik fizikçi Yamıne Mermer, 
Rasyonel bilimin "yorumlan-
mış" yanlış enformasyon üzeri-
ne k u r u l d u ğ u n u ye "müte-
a l /aşkm" olanı akıldışı kabul 
ettiğini belirterek modern bili-
min temel çıkmazının ilâhi bo-
yiutu reddetmek olduğunu söy-
ledi.; ' 

Yard, Doç. Dr. Cafer Sadık 
Yaran ise İslam'ın ilk yıllannda 
bilim ile imanın homojen oldu-
ğunu, ancak modem zamanlar-
da, Hıristiyan teolojisindeki Ki-
lise-bilirh çatışmasının İslam'a 
taşındığını, bunun sonucu ola-
rak da "bilginin İslamileştiril-
mesi"nin gündeıne geldiğini 
söyledi. Ancak bununla geniş 
anlamda bilimin İslamileşmesi 
kastedildiğinden bunun müm-
kün olmadığını ve herşeyin bir 
birine kanştığmı iddia eden Ya-
ran, aynşmâ temeline dayanan 
Hıristiyanlığın aksine İslami-
yet'in tevhid'e dayandığını ve 
dinle bilimi (ilmi) bağdaştırdı-
ğını söyledi. . 

Tartışma bölümünde Yard-
Doç. Dr. Ali Durusoy, tebliğci-
lerden Prof. Ahmet Arslan'ın 
teklif ettiği "evrensel, doğal ah-
lak''ı doğal hukuk anlayışının 
bir uzantısı olarak değerlendir-
di ve bu teklifi "ütopik" buldu-
ğunu söyledi. Durusoy, gerek 
Ahmet Arslan'â, gerekse Ab-' 
durrahman Arslan'a yönelttiği -
eleştirilerinde "bilimin, gelene-
ğin ve tarihin masum olmadığı-
nı" ve dolayısıyla referans ka-
bul edilemeyeceğini ifade etti. 

Doç. Dr. Hayri KırbaşoğÎu 
dahil diğer müzakereciler, ge-"" 

nell ikle A b d u r r a h m a n Ars-
lan'ın "geleneği total olarak sa-
vunduğuna, hatta yücelttiğine" 
dikkat çektiler. Ancak, Arslan, 
cevabi açıklamasında "tarihi ve 
geleneği j^celtmediğini"^ hatta. 
"tarihe sığınmayı modernite-
nin paradoksal bir neticesi ola-
rak gördüğünü" söyledi. 

III. Oturum: Din, 
Demokrasi, Çokkültürlülük, 
sivil Toplum 

Bu bö lümde .Leven t Köker, 
farklı grupların ve kimliklerin 
kamusal alandaki siyasal talep-
lerinin sistemi rahatsız ettiğini 
ve sistemin bu noktada tıkan-
dığını iddia etti. Batıda belirli 
bir kimliğe sahip birey demek 
olan "yurttaş" kavramının zen-
ginleştirilmesine karşın, biz de 
tam tersine terkedilmek isten-
diğini, bunun da sistem krizine 
dönüştüğünü söyleyen Köker 
kamusal alanda "eşitlik, erişiler 
bilirlik ve karşılık alma" ilkele-
rinin baz alınması, gerektiğini 
savundu. 

Elisabeth Özdalgâ, Ernest 
Geliner ' in "Sivil Toplum ve 
Düşmanları" kitabından yola 

"̂  çıkarak Doğu Avrupa'da sivil 
toplum kurulabileceğini, ancak 
İslam'da bunun mümkün ol- ' 
madiğ in i s a v u n d u . Çünkü 

•. Geliner 'e göre "laiklik, sivil 
toplum için şart"tı. Türkiye'de 
devlet ye toplumun artık laik-

' leştiğini; İslam'ın 1950'lerden 
sonra siyasal sisteme dahil ol-
muşsa da laik politikalan etki-
leyemediğini söyleyen Özdal-
ga, siviltoplum düşmanı olan 
fundamentalistlerih pek taraf-
tar bulamadıklarını, hatta ba-

şörtüsü için okulu bırakmayı 
göze alan kız öğrencilerinin bi-
le şeriata taraftar olmadığını 
iddia etti. Özdalga bu bağlam- -
da ."laikçilerin" de sivil toplu-
ma düşman olduklarını söyle-
di. ; ' , 

Abdülkerim Suruş'un 
Konferansı: 
"binden Beklediklerimiz" 

İranlı düşünür Abdülkerim Sü-
rüş öncelikle "kozmik bir ide-
oloji" ortaya, koyduğunu, yani 
alemle ar.amızdaki dostluğu, 
uyumu sağladığını söyledi.' Bu 
bağlamda "tanrısızlık" kavra-
mına d ikkat çeken Sürüş , 
Marks'ın evreni adil bulmadı-
ğını, bir mimarının olduğuna 
da -inanmadığını, buna karşılık 
dinin alemin adil yaratıldığını 
ve insanın da bu alemde "Al-
lah'ın misafiri" olduğunu söy-
lediğini ifade etti. Suruş aynca 
sanatın, modern sanatın dinin 
yerini almaya çalıştığını, bu 
yüzden de güzel olan tabiatı • 
taklide değer bulan klasik sa-
natın yerine dünyayı kötü ola-
rak gören bu yüzden de tabiah 
taklidden çok yaratıcı olmaya 
çalışan bir anlajnşm egemen 0I7 
duğunu söyledi. 

Suruş 'un, ilginç görüş ve 
tesbitlerirtden bir kısmı şunlar: 
"Modern dünyada insanın esas 
proİ)lemi insanın tannlaşması-
dır. Bugün savaş kullar arasın- . -
da değil, tanrılar arasında ol-
maktadır." 

"Din-bu dünya için değil, 
öbür dünya için bir yaşam . 
programı getirtmiştir. Peygam-
berler öbür dünyaya öncelik 
vermişlerdir." "Protestanlık, 



toplumu değil, dini sekülerleş-
tirmiştir. Dinin sekülerleşmesi, 

. b ü dünyaya hiznrıet eden din 
anlamma gelir. Öbür dünya şa-
hadeti, bu dünya sâadetine bağ-
larunışsa din sekülerleşmiş de-
mektir." 

."Fıkhi hükümler bu dünya-
ya ait olmakla beraber öbür 
dünyaya yöneliktir. Zekat ve 
cihat Allah rızası içindir." 

"Dinden iktisat sistemi çık-
maz, genel anlamda sistem de 
çıkmaz. EHn sadece hüküm ve-
rir. İnsanlar düzenlemeler yâr 
par ve bunlann doğru olup ol-
madığmı dine sorarlar. Üç alan 
vardır: Dini alan, din dışı alân 
ve din karşıtı alan. Din sadece 
karşıtını reddeder." • 

Diğer Oturumlar" 

Daha çok Aleviliğin tartışıldığı 
, 4. oturumda Rehâ Çamuroğlu, 

"Aleviliğin teolojisinin olmadı-
ğını;- ancâk eklektik bir teosofi 
o larak adlandı r ı lab i leceğin i 
söyledi. ' 

Cemal Şener ise, Aleviliğin 
temelinin Kur'an ve sünnet ol-" 
duğuhu ve İmâm Cafer'in fıkhi 
içtihadına dayandığını söyledi. 

• Tarih Felşefesi'nin tartışıldığı 
S.oturumda işe Prof.Eh". Ahmet 

- Turan Alkan, Tarih düşüncesi-
' ni tehdit eden popüler zaaflar 

üzerine bir tenkid yaptı. Alkan, 
Türk*toplumunu Batı parâdig- • 
ması içinde bir yere yerleştiren 

. "ilerlemeci" tarih anlayışı ile 

tarihi Hz .Adem'den başlat ıp 
muvahhid mümin^ esası üzeri-
ne oturtan tarih anlayışının il- " 
mî zeminlerden z iyade halk 
arasmda târtışıldığmı ve tarih 
anlayışlarının gittikçe siyasal-
laştığıriı ifade etti. Alkan hu or-
tamda resmi tarih anlayışının 
"baskıcı" tavrına karşılık "i t i -
razcı" bir tarih anlayışının ge-
liştiğini bunun da bazı gerçek-
leri setretme ihtimalini günde-
me getirdiğini söyledi. 

Prof.Dr. Şahin Uçar ise "Ta- , 
rih. Epistemoloji ve Sufi Mantı- . 

. ğı "Başlıklı tebliğinde; Aristo 
mantığını eleştirerek, bu mantı- : 
ğm bizi materyalizme götüre-
ceğini söyledi. Mütezile'yle bir-
likte. İslam düşüncesine giren 
Aristo mantığını Gazali'nin bi-
le eleştirmediğini iddia edén 
Uçar, bunun yerine Sufi metafi-

, ziğini kullanmak gerektiğini 
i fade etti. UçaV Ayet 'el-Kür-

, si 'den hareketle 4iç şuur kate-
gorisinden söz etti: Hayvan i 
şuur, i ı ^ n i ş u u r , iist şuur. 

Değerlendirme • 
"• • ' . " , ' .'i. •• . "" 

II. İslam Düşüncesi Senipozyu- ; 
mu bâsında farklı biçimlerde, 
değer lendir i ld i yorumland ı . 
Bizce en ilginç yorumu A. Tu^ 
rân Alkan yaptı. Alkan zaman 
ğaze tes indek i köşes inde • 
(30.10.1995), ''sakah kucağında 
nur yüzlü bir ihtiyarın" tebliğ-, • 
çilerden birine söylediği "Allah . 
¿enden razı olsun oğlum; eh 

çok şenin konuşmanı beğen-
dim, çünkü diğerleri arasmdâ 
en çok sen dinden, imandan, 
peygamberimiz ve ashabından 
bahsettin" sözünden hareketle 
şöyle diyor: "ihtiyar amcanın 
şu tesbiti, en azından"'okur ya-
zar' iddiâsmda bulunan bizler 
için bir an tevakkuf etip, 'biz ne 
yapıyoruz, yahu? ' dedirtecek 
ölçüde mühirn ve muhteva l ı 
bir ikaz olarak kabul edilmeli-

• dir... 'Sempozyum yaranı ola-
rak bizler, salonun yüksek te-
fekkür nişaneleri ile kesifleşti-
ğini farzettiğimiz atmosferin-
de, .halka değil de kendi cinsi--
mize ait bir mahluk olarak an-

.. cak bizimle değil de kendi cin-
. simize ait bir mah luk olarak 

ancak b i z imle ayn ı c ins ten 
olanlann paylaşabileceği sen t^ 

, tik bii" iklim inşa ediyoruz..." ' 
Alkan'a katılmaniak müm-

kün değil. Bu "sentetik iklim" 
okumuş kesimi sadece.halktan 
koparmakla kalmıyor; "ilrhi-

- lik" ya da "akademisyenl ik" 
adına asli referanslarımızdan 
Özeİlikle K u r ' a n ' d a n k o p u k . 
Batılı kavrâm ve söylemlerle 
tanımlanmaya çalışılan bir "İs-
lam düşüncesi" inşa etme ga-
ripliğine itiyor." ^ 

İnsan sormadan edemiyor: 
Konuşmasında bir-iki ayete bi-
le gönderme yapamayan ehl-i 
sempozyuînün "İslam düşün-
cesi" hakkmda yüksek tefek-
kürlerinin ürünlerini serdetme-
leri biraz "acaip'i olmuyor mu? 

r 



Kitap dünyası. 

Yaşayan islam 
Yaşayanlara Çağnsı'nda, kendisi; 
ni tarihin gerçekleşmiş gayesi ka-
btd eden Batı medeniyetinin, "bü-
yüme" modeli ile vasıtaları "ga-

' ye" haline getirip, tannlaştırdığı-
' m ve bir vasıtalar dini" icad ettiği-

ni; böylece insani boyutun tama-
men yitirilmesi sonucu insanlığın 
tam bir felakete doğru sgrüklen-

• diğini iddia eden Roger Garaudy, 
bir başka eseri İnsanlığın Medeni-
yet Destanı'nda bütün değerlerin 
tek yaratıcısı ve bütün bir mede-
niyetin tek merkezinin "Batı" ol-
madığını ortaya koymuştu. O, 
Hind'den Çin'e, İslam'a, hatta Af-
rikaya ve Kolomb öncesi Ameri-
ka'ya kadar kadim medeniyetler-
den bugünkü uygarlığın öğrene-
ceği çok şey olduğunu söylüyor 
ve gerçek bir "medeniyetler diya-
loğu" öneriyordu. , • 

Gariaudy, İslam Dini'ni ve bu 
dinin tek kaynağı Kur'ân'ı tanı-
dıkça, hayatta kalması tehlikeye 
girmiş insanlığa yalnızca İslam'ın 
yeniden umut verebileceğini, ona 
mutlak değerlerini ve aşkın boyu-
tunu tekrar armağan edebileceği-
ni keşfetti. İslam'ın Vâadettikleri, • 
İslam ve İnsanlığın Geleceği gibi 
eserlerinde, İslam'ın bu göz ka-
maştırıcı medeniyet ve hikmet mi-
rasına dikkat çekti. Ancak Gara-
udy, Jures'in "ataların ocağından 
külü değil, ateşi taşımak esastır" 
sözünü hatırlatarak İslam'ın yeni-
den şahlanışının, öncelikle 
Kur'an'ın yeni bir gözle, organik 

' ve canlı bütünlüğü içinde, günü-
müzün canlı sorularına canlı ce-
vaplar arayan dinamik bir anla-

Roger Garaudy 

yışla okunmasına bağlı olduğunu 
hatırlatıyprdu. 

Entegrism adlı nefis çalışma-
sında ise İslâm'ın önündeki en bü-
yük engelin "İslamî entegrizm-
1er", yani geleneği kutsayan ve ta-
rihin belli bir döneminde takılıp 
kalan, adeta bugünde değil, o 
günlerde yaşayan İslamî anlayış-
lar olduğunu vurguluyordu. De-
ğerli düşünür Garaudy, Yaşayan 
İslam adını verdiği yeni kitabında 
ise -ki, bu kitap henüz Fransa' ya-
yınlanmadan dosya' olarak kendi-
sinden alınmış ve ilk kez Türki-
ye'de yayımlanmış oluyor- önceki 
kitaplarında kısaca işaret ettiği ba-
zı bölümleri daha da genişletip 
geliştirerek İslam'ın dünü, bugü-
nü ve geleceği hakkında yepyeni 
bir perspektif çiziyor. 

Yazarımız öcelikle; medeniyet-
ler diyaloğundan ve dinlerin birli-
ğinden söz ediyor: Hind, Çin din-
leriyle Musevilik, Hıristiyanlık ve 
İslamiyet arasındaki şaşırtıcı tev-

hidi benzerliklere dikkat çekiyor. 
O, bununla bir "eklektisizm" ön-
görmüyor; fakat, dinler ve mede-
niyetlerarası bir diyalog ve etkile-
şimle, müslümanı, kendini yeterli 
görmekten kaçınmaya, diğerle-
riyle sağlıklı iletişim kurmaya ve 
imanının derinliğinin şuuruna 
varmaya çağırıyor. Garaudy, 
"dinlerin biriiği" derken, yer yer 
ifrata kaçmıyor da değil. Örneğin, 
Ekber Şah'm oluşturduğu İslam, 
Hıristiyanlık, Zerdüştlük, Bu-
dizm ve Hinduizm dinlerinin ga-
rip bir halitasından ibaret "Din-i 
İlahi"sini hoş görebiliyor. Keza> 
bazı sufilerin, hıristiyan akidesi-
deki İsa inancıyla örtüşen yakla-
şımlarından övgüyle sözedebili-
yor. 

Yazar, İslam'ın çöküşünü üç 
evre halinde incelediği ikinci bö-
lümde, bu çöküşün nedenleri ola-
rak gördüğü ictihad'i dondurma, 
entegrizm, kendi içine kapanma, 
liberalizm, formalizm* ve kör tak- , 
litçiliği şiddetle eleştiriyor ve İs-
lam'ın yeniden yaşanır hale gel-
mesi için, bir başka ifade eli "ya-

. şayan İslam" için öncelikle bu 
hastalıklardan kurtulmayı, sonra 
da asli kaynağa, KuKan'a dönmer 
yi öneriyor: Eğer İslam.geçmişin-
de donup kalmaz, aksine zamanı-
mızın problemlerini Medine top-
lumunun ruhu içinde çözmeyi 
bilirse, işte o zaman sadece müs-
lümanlar için değil, felakete-sü-
rüklenmekte olan tüm insanlık 
için umutlu geleceğin kapılarını 
açabilir. ' 

Roger Garaudy, 
Pmnr Yflymlan, 142 sayfa 


