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Değerli okuyucularjmtz, . 

Ümran'tn yeni bir sayısıyla daha sizleri selamlıyoruz. 

Bu sayımızda ağırlıklı olarak Türkiye'nin dış politikasını,. 
özellikle dünyada ve bölgemizde soğuk savaşın bitişiyle be-
raber ortaya çıkan yeni siyasal konjonktür çerçevesinde 
Türkiye'nin yerini ve yöneldiği istikameti irdeliyoruz. Geç-' 
tiğimiz haftalarda tanık olduğumuz hükümet kurma çabala-
rı ve RP'li bir hükümetin oluşmasını engelleme gayretleri, 
Gümrük Birliği'nden Ortadoğu'daki sözde "banş süreci"ne 
kadar dış politikada bir.dizi önemli gelişmenin yaşandığı bir 
döneme rastlaması ilginçti. Bu vesileyle, dergimizin gelecek 
sayısında yeni hükümetin kuruluşu esnasında yaşanan ve 
aslında artık kanıksadığımız çifte standartlı tavır ve tutum-
ları Türkiye'de demoksanin anlam ve serencamı bağlamında 
geniş olarak ele alacağımızı da belirtelim. ' , • . _ 

Batılılaşmayı tartıştığımız önceki sayılarımızda da vurgu-
landığı gibi Türkiye'nin Osmanlı'dan itibaren başlayan 
yaklaşık 200 yıllık Batılılaşma macerası iç ve dış politikasını 
belirleyen en önemli unsurlardan biri olagelmiştir. Ve bu 
maceranın sonu bugün artık tahmin edilebilir bir aşamaya 

, ulaşmış bulunuyor. . \ 

Cumhuriyetin kurulduğu günden bu yana devletin gerçek 
sahiplerinin milletin önüne koydukları Batılılaşma, çağdaş-
laşma, kalkınma, ilerleme., gibi hedeflere ulaşmanın biricik 
yolu olarak takdim edilen Batı ile entegrasyon çabalarının 
Avrupa Birliği'ne girişle değil, fakat ancak Gümnik Birliği 
gibi nevzuhur bir statüye kavuşmakla nihai noktasına vara-
cağı anlaşılıyor. . . 

1996 başından itibaren yürürlüğe giren Gümrük Birliği 
Anlaşması bu bakımdan soru işaretleriyle dolu bir sürecin 
başlangıcına işaret ediyor. . 

Öte yandan Türkiye'nin soğuk savaş sonrasında ortaya çı-
kan imkanları niçin değerlendiremediği, çevresinde cereyan 
eden yeni oluşumlara aktif biçimde niçin dahil olamadığı so-
rularına da bu çerçevede cevap arıyoruz. 

Abdullah Yıldız,!. Mete Doğruer, Orhan Yeniaras, Cevat 
Özkaya ve Mesut Karaşahan'ın yazıları, Kamrân İnan ve 
Ahrnet Davudoğlu ile yaptığımız söyleşiler özellikle bu ko-
nulara ışık tutacak önemli yaklaşımlar sunuyor. 

Frank Furedi'den Barış Altuntaş'ın yaptığı çeviri ve Asaf 
Hüseyin'in vakfımızdaki konuşmasından özetlediğimiz ya-
zısı konuyu bir başka boyutuyla. Batının îsldm Dünyasına 
velslami uyanış hareketlerine karşı takındığı tavır ve geliş-
tirdiği yeni stratejiler açısından ele alıyor, 

i ' . . > ' • 

. Bu sayımızda yayınlamaya devam ettiğimiz Prof. Dr. Bur-
hanettin Çan'ın geniş incelemesinin yanısıra Çeçen cihadı-
nın önde gelen isimlerinden Osman îmayev'in ve Prof Dr. 
Mehmet Aydın'ın Ramazan ayında yaptıkları konuşmaları, 
biribirinden ilginç alınti ve değimleri ve özellikle de 
"Kur'an'daki Atütürkçülükle ilgili ayetler"i keşfeden (1) 
Dr. Arın Engin'inkitabmdân aktardığımız pasajları ilgiyle 
okuyacağınızı umuyoruz. 

Yeni Umran'larda buluşmak dileğiyle, . • 

Allah'ın selam ve rahmeti üzerinize olsun.^ 

• ' . - Ümran 

AKV Merkez ve Şübe Adresleri: Güngören: Malazgirt Cd. İzmit: Tepecik Mâh. 
Feridun Ozbay Cad. 
No: 15/3 İ2MİT . 

Sanayi Mah. Sinanpaşa Sk. N. 60 
İzmit: Tepecik Mâh. 
Feridun Ozbay Cad. 
No: 15/3 İ2MİT . Merkez: Akbıyık Cad.- Güngören . 

İzmit: Tepecik Mâh. 
Feridun Ozbay Cad. 
No: 15/3 İ2MİT . 

Sultanahmet Camii Yam , Tel:58453 60 ' . 
(Eski Sıbyan Mektebi) • Konya:Ferhuniye Mah. Ekko İşhanı N, 
Tel: 517^44 Adana: Bakımyurdu Cad. 28/C K.1 D.102 Selçuklu/Konya Tel: 

No: 86 Adana . ' , . - 350 7733 
İstanbul Tel:431 60 12 ' 

Trabzon:Uzun sk. N: 91/5 
Aksaray:HoThor Cad. ̂ gıpbey Sk. Ankara: Küçükesat Cad. Trabzon Tel: 321 95 44 • 
No: 2/10 Fatih - . . .- (Akay Yokuşu) No: 15/19 Lale Apt. 
Teİ534 88 88 Bakanlıklar / ANKARA Zonguldak: Gazi Paşa Cd. ETT Sk. N.8 
ÜsküdanBalaban (Doğancılar) Cd.No: Tel: 418 68 60 Zonguldak • 
20/1 Üsküdar 
Tel.:333 2194-34173 69 • Hopa:Kemalpaşa Beldesi 
Kağıthane: Sanayi Mah. Gümüşhane Hopa/Artvin. Ümran Almanya Temsilcisi: 
Cd. Yaşaroğullan İş Merkezi, N.4 Kat. Recep Aykan s 
4 Kağıthane ^ • . , , Isparta:Piri Mehmet Mah. Boğaziçi Büchelsloh31 
Tel: 269 17 69 ' • Sok. N.9 Kat.1 İsparta 45327 Essen Almanya • 



. ı 

Abdullah Yddız 

200 yıldır yöneticilerimizde hastalık 
halini alan "Batı l<ompleksi"nin sonucu 

68 kuşağının ünlü simala-
nndan Regis Debray, 1991'de 

I^anTir^dtr^^^^^^ olarok"Rvrupoailesinekabul edilelim 
lamada şöyle diyordu: "Ne- d e ne olursa olsun" d i ye düşühülmüş-' 
den Türkler, ABD'nin bu den- tür. Nasıl olsa, Rvrupolılar bizi "adom" 

ed^ekt i r . üstelik "İslam fundamenta-
lizmi" de Gümrük Birliği sayesinde teh-

like(1) olmaktan çıkacaktır. 

11 düriıen ,suyunda gidiyorlar? 
Yunanistan Türkiye'ye oranla 
daha güçsüz, ama politikaları 
daha haysiyetli... Öte yandan, 
ille de Avrupah olmak arzu- ., • 
sunu anlamıyorum. Doğu'da "1 numara" olmak yeri-
ne neden Avrupa Topluluğu'na katairhak istiyorsu-
nuz; Avrupa'nın en geri ülkesi olmak pahasına! Oy-
sa, Türkiye'nin bölgesinde ön plana çıkmak için koz-
lan o kadar fazla ki!..." (1) . 

G ü m r ü k Birl iği 
Hayırlı Olsun! 

'Tazarı"yız: ' Vatana-Mil le te 

Türkiye Ocak 1996'dan beri resmen "Gümrük 
Birliği" üyesi. İşin ilginç yani / Avrupa Toplulu-
ğu'na dahil edi lmeden G ü m r ü k Birliği'ne kabul 
edilen "tek ülke" Türkiye oldu. Bu bir "ayr ıç t ık" 
samimasm; tam tersine "Zsıni f hatta "3. - 4. sımf" 
üyehk statüsü, • 

Batılılar açısından Türkiye 65 milyonluk bir "pa-
zar"dır ve Türkiye'yi Gümrük Birliği'ne ahp güm-
rüklerini'sıfırlatmak, ama "sejbest dolaşım"a ve AB 
karar mekanizmalarında söz sahibi olmalarına izin 
vermemek son derece akıllıca bir uygulamadır.-
Hatta, AP başkam Klaus Haehsch' in dediği gibi, '.• 
"Avrupa Birliği'nin îjir İslamcı güç olarak Türki-
ye'yi karşısma alacağma;, kendi safına' çekmesi" (2) _ 
Batı çıkarlarına daha uygundur. 
^ Acaba, Türkiye'yi yönetenler açısmdan Gümrük • 
Birliği'ne girmenin anlamı riedir? Türkiye'nin çı-
karlarmı gözetmeden, hatta antlaşma metnini doğ- ' 

r ü dü rüs t " incelemeden" (3) 
gözü kapa l ı imzalanan bel-
gelerle Gümrük Birliği'ne da-
hil olunurken neler amaçlan-
mıştır? Anlaşılan o ki, yakla-
şık 200 )aldır yöneticilerimiz-
de hastahk halini alan "tesli-
miye t " anlayışının ve "Batı 
ko inp leks i ' ' n in sonucu ola-
rak "Avrüpal i olalım, Avru-
pa ailesi'ne İcâbul edilelim de 

ne olursa olsun" diye düşünülmüştür . Nasıl olsa, 
Avrupalılar bizi "adam" edecektir. Üstelik "İslam 
fundamenta l i zmi" de G ü m i ü k Birliği sayesinde 
tehlike(!) olmaktan çıkacaktır.(4) Kaliteli Avrupa 
mallarını, arabalarını^ beyaz eşyalarmı vs. ucuza al-
mak ta işin cabası... 
, Bu tür ucuz hesapların Türkiye'yi nereye götü-

receği meçhulür. Kıbrıs konusunda ne,gibi tavizler 
verildiği/verileceği tartışılıp durmakta ve kapalı 
kapılar ardmda neler döndüğü, 'ne gibi taahhütlere 
girildiği esraıinı korumaktadır. Kıbns, Gümrük Bir-
liği'ne lütfen (!) kabul buyurulmamıza karşılık ses-
siz sedasız bir "bedel olarak"(5) sunulmuş gözükü-
yor. 1996 Şubafmda yaşadığımız "Kardak kayahk-
ları sorunu"nda bile açıkça Yunanis tan 'dan yana 
tavır koyan(6) Avrupa Birliği'nin her an yeni sürp-
rizleri ve dayatmalarıyla karşılaşabiliriz. Gümrük . 
Birhği'nin ekonomimizi nasıl etkileyeceği konusu 
ise tam bir muamma. (Konuyla ilgili belgesel açık-
lama ve yorumlan diğer sayfalarımızda uzman ka-
lemlerin ürünü olan yazılardan öğrenebilirsiniz.) 

Teslimiyetçiliğimizin Cemaziyelevveli 

Yâzımızin baş ında a l ınt ı ladığımız Debray ' ın 
sözlerinde yer aldığı gibi "ABD'nin dümen sujrun-
da gitmenin ve kendi bölgemizde 1 liumara olmak 



Debray'ın dediği 
g ib i " kendi böl-

gemizde 1 numa-
" rq olmak varken 
flvrûpa Birliğinde 
(bile değil, Güm-

rük Birliği'nde) 
son numara olma-
yı tercih etrrienin, 

gerçekten de "an-
laşılabilir" bir yanı 

yok. BLI tercihin 
altında yatan psi-

" kolojiyi tahlil et-
meden, bugünkü 

. akıl.olmaz uygu-
lama veı politika-

ları anlamak 
mümkün değildir. 

varken Avrupa Birliği'nde (bile değil ^ 
Gümrük Birliği'nde) son numara ol- . 
mayı" tercih etmenin, gerçekten de 
"arüaşılabüir" bir yanı yok. Bu tercihin • 
altında yatan psikolojiyi tahlil etme-
den, 19.- yüzyıl başlarından beri izle-
nen "teslimiyetçi politika'-nm temelle-
rine inmeden bugünkü akıl almaz uy-
gulama ve pohtikaları anlamak müm-
kün değildir. • 

1683 Viyana b o z g u n u ile A v r u -
. pa'daki Osmanlı askeri üstünlüğünün 
soria ermesi ve Avrupa devletlerinin 
"düve l - i m u a z z a m a " olma yolunda 
hızla ilerlemeleri, Osmanlı dış politi-
kasını da derinden etkiledi. Askeri açı-
dan Avrupa 'n ın giderek Osmanlı 'ya • 
"faikiyetini" farkeden yöneticiler ev-
velemirde ordunun ıslahına çalıştılar. • 
IS.yüzyıîda Osmanlı yönetimi, genel-
likle Fransa'yı örnek almak suretiyle 
birçok askeri ıslahatlar gerçekleştirdi. 
111.' Selim'le başlayan Fransız hayranh-
ğı giderek Batı kompleksine dönüştü. 
Daha sonraki yıllarda da b u tür ısha- . 
lallara İngiltere, Almanya vs. örnek ' 

. ahnarak devam edildiyse de askeri ve 
teknolojik alanda "Batı'yı yakalamak"., 
bir türlü mümkün olmadı. 

Gerek bazı dış sorunları çözrhek, . 
gerekse bazı ıshalatları gerçekleştir-
mek için. Batılı devletlerin desteğine" 
ihtiyaç duyuldu, onlar memnun edil-
meye çalışıldı; sonuçta da Avrupa yö-
rüngesine girildi.ve sözkonusu devlet-
lere geniş tavizler verildi. Birkaç öFt 
nekle hat ı r lamak gerekirse: 1736-39 , 
Osmanlı-Rus ve Avusturya savaşlarm-
d a n sonra imza lanan 1739 Belgrad 
Antlaşmalarına "arabuluculuk" yaptı-

• ğı ve Osmanlı Devleti 'ne diplomatik- • 
ve teknik alanda destek olduğu için 
Fransa'ya 1740'da "sürekli kapitülas-
yonlar" verildi; 1833'lerde başgösteren . 
Kavalalı Mehmet Ali Paşa sorununu 
çözmek için İngiliz desteğini sağlamak 
amacıyla 1838 Balta-Limanı Ticaret 
Sözleşmesi ile bu devlete, Osmanlı . 
ekonomişinin çöküşüne yol açacak ay-
rıcalıklar tanıdık; 1839 Tanzimat Fer-
manı 'n ı da Batı'nıh bir "daya tmas ı" 

ölarâk ilan ettik.(7) 1853-56 Kınm Har-
bi 'nde Avrupa devletlerinin Rusya'ya 
karşı Osmanlı yanmda yer alması üzer 
rine 1856 Islahat Fermanı'm ilan ederek 
adeta şükranlarımızı sunduk; ama 1856 
Paris" Ant laşması 'nda müttefiklerimi-
zin(!) bizi Rusya üe aynı kefeye koyup 
aleyhimizde karar almalarma mani ola-
madık . 1878 Berlin Ant laşmas ı 'ndan 
sonra da ibre Almanya'dan yana kay-
maya başladı. Devletlerarası dengeyi 
çok iyi kullanarak Osmanh'nm dağılışı-
nı bir süre geciktiren ILAbdülhamit'ten 
sonra İttihat ve Terakki Partisi, devleti 
tamamen Ahnanya eksenine soktu-. En-
ver Paşa'nm platonik Alman hayranhğı 
kendisinin de Enverland'.ın(*) da sonu-
n u hazırladı. -

IV. Murat ' ın meşhur bir sözü var-
dır: "Leh Krah'na da'yardım gönderile; 
Rus 'Çan 'na da! Bugün, yardım almaya . 
alışanlar, yarın buyruk almaya da alı-
şırlar." IV.Murat ' tan yaklaşık yüz yıl 
sonra işler tersine dönmüş ; yazık ki 
"yard ım ve b t ıy ruk a lma" sırası Os-

• manlı'ya sonra da Türkiye Cumlıuriye-
ti 'ne gelmiştir; N e gariptir ki, , çöküşü 
Önlemek ve dışa bağımlılıktan kurtul-
mak için yapılan her girişim,, ıslahat ya ' 
da devrim, bağımlilığımizı artırrnak-
tan, kendimize güvenimizi azaltmak-
tan başka" bir işe yaramamıştır. II. Mah-
mut ' tan Cumhuriyef e, yapılan değişik-
likler "gardrop devrimciliği 'nden öte-
ye gitmemiş. Yenilgiler, felaketler, ka-
yıplar birbirini izlemiştir.. . " 

'•Başınıza gelen felaketler kendi elle-
r inizle iş ledikler iniz y ü z ü n d e n d i r . " 
(Şura/30) 

Tanzimat^ tan Cumhuriyef e harici-
ye çizgisi: "Yes-men" 

Tanzimat la bir l ikte şekil lenen ve 
' 'Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşü-
nü geciktirmek için düvel-i muazzama 
arasındaki rekabetten yararlarımak" bi-
çiminde özetlenebilecek dış politikamı-
zın esasını, bir ^nlamda sahip olduğu-
muz "jeopolitik konum"u en iyi bir şe-
kilde değerlendirmek oluşturuyordu. 



i m p a r a t o r l u ğ a y ö n e l i k 
tehditleri "denge oyunla-
rı" ile savuşturmak bir öl-
çüde d e v l e t i n ö m r ü n ü 
uzattı. Bu arada; dengeyi ' 

• •korumak, Batıh devletleri 
gücendirmemek ve baskı- . 
lar ından kur tu lmak için 
neredeyse, her isteklerine 
boyun eğdik; "hayır", de-
m e ^ unuttuk; "evet-efen-
d im"(yes -men) d e m e y e 

• a l ış t ık . Ayn ı a l ı şkan l ık 
• Cumhuriyet dönerriine de 
, t e v a r ü s e n ' i n t i ka l e t t i . 

Cengiz Ç a n d a r ' ı n tes6it ; 
"ettiği gibi "ha r i c iyemiz ' 
aksiyona dönük değil, re- • 
aksiyona dönüktür ; kuv-
vetli bir d e f a n s re f leks i , 

• vardır. Tehlike" saivuş tur-- . V ' 
' mak, oyalama taktikleri, 

sö'nra da mümkün olduğu kadar sorun 
çıkarmamak suretiyle genç Çümhuriye^ 

• tin bekasmı sağlamak"(8) dış politika- • 
mızın esasıriı teşkil etti. :: • < 

Lozan Antlaşması üe varlığı "büyük 
devletler" tarafından onaylanan Türki-
ye Cumhuriyet i , Prof.Dr. Mahir Kay- . 
nak'a göre, "ipotek' altın'da" kurulınuş-
tu. "Bu ipotek senelerce 'yurtta sulh-ci:^ 

• handa sulh' şeklinde-dile getirildi. Bu 
• aslında bizim mecburiyetimizdi; bize 

empoze edilen şârtlardı(**). Ama biz 
• b u n l a n ' idea l le r imiz ' hal ine soktuk. 

Dünyâ şartları değişince bize empoze 
edilen şartlar ortadan kalktı?'(9) Kay-
nak'a göre dış politikamızdaki sıkıntı-' 

, 1ar bu yeni şartlara alışa'mamaktan kay-
" naklanıyor. . " • • ^ 

Birinci Dünya Savaşı 'nm en güçlü" 
galibi olan ve "hilafet engel im" aşarak 
rahat bir nefes alan İngiltere'nin dayat-

; maları Lozan sonrasında da devam et-
ti.(10) 1926'da Musul yari tehdit yan ol-
du bitti üe İngiliz'mandasındaki Irak'a 
geçti. İkinci Dünya Savaşı öncesinde 
dünya)a sarsan Almanya ve İtalya teh-

. didi Türkiye'nin bir ölçüde işine yara-
dı. 1936'da Boğazlar Komisyonu kaldı- ' 
n ld ı ; Türkiye 'n in Boğazlar 'daki tam 

Batıhlaşma macerası Avrupa Birliği'nde noktalanmadı! -

egemenliği Montrö Sözleşmesiyle.-ka-
bul edildi. .1938'de Hatay'da halkoyla-

. ması yapılarak Hatay Cumhuriyeti ku- ' 
ruldu; 1939'da da Hatay Türkiye'ye ka- / 
tüdı. • • ' " V-

İkinci Dünya Savaşı sonlannda "su- : . 
ya- sabuna dokunnîama" anlayışıyla 12 - -

• adâ 'yı geri aİma fırsatı değerlendiriİe> , . 
medi ve bu adalarm Yunahistan'a geç- - • ' 
meşine göz yumuldu . Savaşın kader i 
belli olduktan sonra İngiltere, ABD ve • • 

' RXısya'nm baskısıyla bir anlamda "sem-
bolik olarak" Almanya ve Japonya'ya 

. savaş ilan,eden Türkiye (11) bu tarih- • 
lerden itibaren günümüze gelinceye ta-
dar tam manasıyla ABD vesayetine gi-
recektir. . ' • • 

, Sovyet Tehdidi, " S o ğ u k Savaş" ve 
ABD-NATO Şemsiyesi -
^ . , , -. , . t, r- -

• ' II .Dünya Savaşı başlar ında (Eylül 
1939) ve sonlarmda (Haziran 1945) Sov-
yet Rusya Dışişleri Bakanı Molofov'un, , - • 
Boğazlar'da Rusya'ya üs verilmesi baş-
ta olmak üzere Türkiye'den bazı istek-
lerde bülunmasi(12) Türkiye'yi hızla 
ABD'nin himaye kaıiatlânaltma itti; , -

. - Savaşın galibi üç bü)Kik devletin; İn-



Truman doktrinini 
"Marşol planı" 

• izleyecek 
Türkiye Temmuz 

1948'den itibaren 
. de Morşal yo r - , 
dımlarını olmaya 
• başlayacaktır. 

Tabii, IV.Murod'ın 
dediği gibi, 

yordımlann ardın-
dan "buyruklar" . 

do gelecektir. 

giltere, ABD ve Sovyet Rusya'nın ar-
darda gerçekleştirdikleri Tahran (Ka-
sım-Aralık 1943), Yalta (Şubat 1945) ve 
P o t s d a m (Temt t ıuz -Ağus tos 1945) 
Konferanslarmda(13) dünyayı nü fuz 
bölgelerine ayırıp paylaşmalar ından 

' sonra, Türkiye ve Yunanistan "Tru-
m a n Doktrini' '(14) gereğince Ameri- • 
k a ' d a n y a r d ı m a lmaya baş l ıyordu . 
Sözkonusu yardımı sağlamak için Tür-
k iye ile ABD a ras ında 12 T e m m u z 
1947'de Ankara'da "Türkiye'ye yapıla- ; 
cak yârdım hakkında antlaşma" imza- ' 
l a n d v A n l a ş m a , y a p ı l a n y a r d ı m ı n 
"Birleşik Devletlerin muvafakat i ol-
m a d a n " başka" amaçlar için kullanıl-
masma "müsaade edümeyeceğini" içe- ^ 
riyordu.(15) Yardım beraberinde "da-
yatmalarım " da getiriyordu. Nitekim 
yülar sonra Türkiye, 1964 Haziran'm-
da Kıbrıs'a müdahale etmeyi düşün-
d ü ğ ü n d e ABD Başkanı Johnspn 'un 
ünlü mektubuyla karşılaşmıştır. John-
son, İnönü'ye 1947 antlaşmasını hatır-
latmış ve "askeri yadımm veriüş gaye-
sinin dışmda maksatlarla kullandması-" 
na Birleşik Devletlerin muvafakat et-
meyeceğini" söylemiştir. (16) Türkiye, 
1974'te Kıbrıs'a çıkarma yapınca da 4 
yıl s ü r e n A m e r i k a n a m b a r g o s u n a 
mahkum olacaktır. 

Truman doktrinini "Marşal planı" 
izleyecek, Türkiye Temmuz 1948'den 
itibaren de Marşal yardımlarım alma-
ya başlayacakt ı r . ( İ7) Tabii, IV.Mu-
rad 'm dediği gibi, yardımlarm ardın-
dan "buyruklar" da gelecektir. Türki-
ye, ABD ile yaptığı birçok "ikili antlaş-/ 
ma" Ue (18) tam bir ABD peyki ve üs-
süne dönüşecektir. 

ILDünya Savaşı sonunda ABD ön-
cülüğünde kurulan NATO'ya girmek 
için, 1950'de Kore'ye ABD'nin hemen 
a r d ı n d a n asker g ö n d e r e n Türkiye^ 
1951'de NATO'ya kabul buyurulacak 
ve Türkiye, "NATO yükümlülükler i" 
adı altmda verilen her emri harfi harfi-
ne yerine getirmeye başlayacaktır. 

Hatta, 1957'de uygulamaya konan 
"Eisenhower Doktrini"nin (19) bir ge-
reği olarak ABD'riin Ortadoğu'da dü-

zenleyeceği her müdahale ve operas-
y o n d a Türk iye de görev alacak, en., 
azından NATO üslerinin kullanılması-
na göz yumacakt ı r . Öyle ki,-Türkiye,' 
Osmanlı döneminde asırlar boyu bira-
rada yaşadığı müslüman ülkelere yöne- . 
lik ABD operasyonlarmda bir "sıçrama 
tahtası" olarak kuUanümıştır. 1958'de 
Lübnan ve Ürdün 'e yönelik Amerikan 
ve İngiliz müdahaleleri desteklenmekle 
kalmmamış, İncirlik üssünün bu ope-

vrasyonlarda kullanılmasma da ses çıka-
rılmamıştır. (20) Hatta Türkiye, kendi 
çıkarlarmı genelde Batı, özelde de ABD 
çıkarlarıyla özdeş hale getirmiş, BM 
Genel Kurulu'nda Tunus ve Cezayir'in 
bağımsızhğı gündeme geldiğinde Fran-
sa'dan yana oy kullanabilmiştir.(21) 

Umur-u Hariciyede Tebdil-i Siya-
set Yok: Amerika Güdümüne Devam 

Soğuk Savaş döneminde ABD-Batı 
eksenine giren Türkiye, o gün-bugün-
dür bu çizginin dışına çıkmamış, çıka-r 
mamışt ı r . Savunmasını ABD ve NA-
TO'ya emanet etmiştir. Kâmran İrian';tn 
ifadesiyle "Sovyet tehdidi ve Batı kay-
nakları inhisarının Yunanistan'a bıra-
kdmaması faktörleri 45 yd boyu dış po-
l i t i kamıza şek i l ve rmiş t i r . T r u m a n 
Doktrini'yle başlayan Amerikan yardı-
mı -Şubat 1975- Eylül 1978 ambargo 
dönemi hariç- kesintisiz devam etmiş-
tir, Böylece .Türkiye Amerikan yardım-
larının bağımlısı, tiryakisi olmuştur . 
Amerikan Kongresi'nin zaman zaman 
yardımla birleştirdiği ağır şartlara rağ-
men, Türkiye bu yardımlardan, seviye-
si ne olursa olsun, vazgeçmemiş t i r ; 
vazgeçemiyor." (22) 

Yanm asırlık bu "efendi-hizmetçi" 
ihşkisi, Türk dış poHtikasmm ana ilke-
ler ini de tayin e tmişt i r : Tesl imiyet , 
"evet-efendim"'cilik, dünyayla beraber 
hareket etmek, sorun çkarmamak, "us-
lu çocuk" olmak, her olayda Batı 'nm 
eteğine sımsıkı tu tunup ayrılmamak.. 
Bu bağımlılığın sonucudur ki. Körfez 
Savaşı'nda Türkiye'deki NATO üsleri-
nin ABD tarafından kullanılmasma göz 



yumulmuştur . -Küzey Irak'ta ve ülke-
mizdeki bazı NATO üslerinde konuşla-
nan Amerikan ağırlıklı Çekiç Güç 'ün 
Türkiye aleyhine ne dolaplar çevirdiği/ 
hatta PKK'ya yard ım ettiği Meclis'te 
gündeme getirilmesine rağmen, görev 
süresinin uzatılması, aynı meclis tara-
f ından her seferinde "otomatiğe bağ-
lanmış "evet" oylarıyla" (23) orıaylan-
maktadır. Son haftalarda gündeme ge-
len değişiklik önerisi ise. Çekiç Güç'ün, 
görev süres ine "son ve rmek" değil, 
"Türkiye ve ABD'nin eşit güç ve yetki-
s ine" daya,lı(24) ya da h iç o lmazsa 
"Türkiye'nin komuta kontrolde daha-
akiif hale geldiği" (25) yeni bir statü ka-'-
zandırmaktan ibaret gözüküyor. 

Öte yandan; 1994 sonlarında Başba-
kan ÇiUer'in Kudüs'ü ziyareti ile başla-
yan ve Mart 1996'da Cumhurbaşkanı 
Demirel'in İsrail-Filistin-Mısır gezisi ile 
gelişen Amerika-İsraü güdümlü "Orta-
doğu bar ı ş ı "na Türkiye 'nin de 'dah i l 
edilmesi operasyonu, dış politikaimzın 
ÂBD-Batı ekseninden çıkmayacağının 

. son göstergesi olarak değerlendirilebüir. 
İşin ilginç yam, Türkiye'nin İsrail'le ön-
ce "askeri işbirliği" (26) y e daha sonra da 

' "gümrük birliği" (27) antlaşmalanıü im-
zalayarak tamamen ABD-İsrail yörünge-
sine girdiği günlerde, medyada ANA-
REFAH k o a l i s y o n ü n ü n b o z u l u p 
ANAYOL'un kurulmasında "Ordu tel-
kini" veya "temennisi"nin rolü tartışdı-
yordu.(28) Anlaşılan, 10 yılda bir Atlan-
tik ötsinden kumanda edilen "müdaha-
le"lerle çizgi dışma çıkmasma müsaade 
edilmeyip "hizaya sokulan" Türkiye, ar-
tık "uzaktan kumandal ı temenniler"le 
yörüngede tutulmaya devam edecekti. 

Tü rk iye 'den Beklenen: "Osmanl ı 
Misyonu" ve Sükut-u Hayaller 

Yazımızın başmda sözlerini ahntîla-
dığımız Debray'ın dediği gibi; "Türki-
ye'nin kendi bölgesinde 1 numara ol-
mak için kullanabUeceği kozlara" gelin-
ce.. Bu konuda Türkiye akıl ahnaz bi-
çimde pasif, hantal ve ürkek davran-
mış, Kamran İnan'ın tabiriyle, "önüne 

gelen imkanları kullanmamakta adeta 
d i r enmiş , , m e c c a n i h a t a l a r i ş l emiş -

'tir."(29) Bu tu tum, 21 Aralık 1991'de 
Sovyet İmpara to r luğu 'nun dağılması 
ve Soğuk Savaş'm sona ermesiyle Tür-
kiye'nin önüne yeni ufuklâr 'm açıldığı 
dönemde de sürüp gitmiş, Türkiye ade-
ta kend i gölgesinden korkan b » ülke 
olmaya devam etmiştir. Batı-basını "Ye-
ni Osmanl ı impara tor luğu"ndar i söz 
ederken . Balkanlardan Kafkasya'ya," 
Or t a -Asya ' dah Or t a -Doğu 'ya k a d a r 
m ü s l ü m a n d ü n y a Türk iye ' den "Os-
maiıh misyonu'' beklerken; p'olitikâcıla-
nmız adeta çapsızlıklarını ve ufuksuz-

• luklannı sergilercesine önlerine çıkan 
bütün imkanları, bütün fırsatlan kaçır-
mışlardır. (30) Örneğin Bosna konusun-
da "dünya ile beraber hareket etmek" 
adma faciaya göz yumulmuş . Balkan-
l a r d a k i T ü r k i y e ima j ı yareı a lm ı ş -
tır.Çeçenistan direnişi Rusya'nın bir "iç 
s o r u n u " a d d e d i l m i ş , ye te r l i d e s t ek 
verilmemiştir.' Lübnanlı HizbuUah lide- " 
ri Fad la l lah ' ın dediği gibi, "Türkiye 
kendi gücünün farkında değüdir; Böl- ' 
gedeki en ciddi güçtür; ancak Batı'nm 
propagandaları sonucu kendi gücünü 
unutmuştur."(3İ). • ' ' " ' 

y Bütün bu beceriksizliklerin ye "mec-
cani hatalari'm soriucu, Türkiye, Bosna-
h'yı da, Azerbaycanlıyı da, Çeçenistan-
lıyı da^ Filistinliyi de süküt-u hayale 
uğratmış; tarihi, coğrafi ve psikolojik 
birçok nedenle doğal müttefiki olması • 
gereken ülke ve halklan küstürmüş ve • 
kendis inden uzaklaştırmıştır . Batının 
eteğini bırakmaya hiç mi hiç niyetleri^ 
olmayan iktidarların ,bu politikaları de-
ğiştirmesini beklemek zor, hatta imkan-
sız görünüyor. Terör zirvesi esnasinda 
İsrail'i memnun edeceğim derken aslı-
astarı o lmayan iddialarla ' İran "terör 
merkezi" ilan edilirken, ciddi bir "su 
politikası ' ' i z lenememesinden dolayı 
Arap dünyası karşı cepheye ahnmıştır. 
ABD-Batı güdümlü dış politika yüzün- , 
den rieiredeyse her komşu ve civar ül-
keyle "düşman" hale getirildik. Çokça 
sözü edüen Türk Cumhuriyetlerinin bi-
le Türkiye'ye sırtmı dönmesi pek uzak 

Varım asırlık 
:"0p0ndi-hlzm0tçl" 
ilişkisi, Türk dış . 
politikasının ona 
ilkelerini de 
tayin eiıniştir: 
Teslimiyet,-"evet-
efendim'^cilik; 
dünyayla beraber 
hareket etmek,.-; 
sorun çkarmomok,, 
"uslu çocuk" ol-
mak, her öldydo 
Boti'nın eteğine< 
sımsıkı tutunup , 
ayrılmamak.!. 



Ilginçtir.Türkiye'nin 
" ' İsrail'le önc0 

"askeri işbirliği" ve 
daha sonra da 

• "gümrük birliği"-
antlaşmalarını im-

zalayorok tama-
men RBD-Isroil yö-

rüngesine girdiği 
günlerde, medı^-
dQRNflR6FRH,ko-" 
olisyonunun bozu-
lup RNRVOL'un ku-

rülmosındo "Ordu 
telkini" veya "te-
mennisi"nin rolü 
' tartışılıyordu.-

bir ihtimal değildir. , ' 
Evet, Türkiye, dış politikasını hep 

B a t ı ' d a n e sen r ü z g a r l a r a g ö r e m i 
belirleyecek; yoksa, tarihsel misyonu- • 
n u n gereğini y a p m a k üzere halkının 
ve aklı selinrdn sesine mi kulak vere-, 
çektir? İşte Türkiye b u hayati tercihle 

. karşı karşıyiadır. • -
- "Bir t o p l u m k e n d i ben l ik l e r inde 

o l a n ı d e ğ i ş t i r m e d i k ç e , A l l a h o 
' t o p l u m u n k o n u m u n u d e ğ i ş t i r -
.mez . " (Rad / l l ) 

' "Allah, akhnı kullanmayanları kir-
l i l ik / p i s l i k i ç i n d e b ı r a k ı r . " (Yu-

' nus/100) 
"Kim y o ^ gelfee, kendi lehine yola 

ge lmiş o lur ; k i m de sapı t ı rsa k e n d i 
aleyhine sapıtmış olur." Oİsra/15) . 
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. l ' , ' Kâmran İnan üe söyleşi 

Ötnrünü Türkiye'nin dış jioliti-/ Türkiye gel işen y^Hİ durum v e • litikaşında gerekli değişiklikleri 
ka^seleleriyle meşgul Şortlor karş iSindo diŞ f ^ l i t i k a s i n d o y ^ a m a d ı . Buna Jağh olarak yeıü 
çırmış, çoğu hadisede mlfııl görev ^ r t-_ı • -ı i-ı ı _ı A stratejiler çizemedi. 
almış olan değerli devlet adamımız 9ereWl değlŞlHllkleri yopbmödl .Or- Bu bağlamda örnek vermek" 
Kâmran İnan Bey'in bu'konudaki tO Rsyo, IttoFkûsyo v e Balkonlçr 'a .gerekirse Orta Asya'ya gereken 

• tecrübe ve mülahazalarından istifa- yönelik yeni pÖİİtİkolar geİiştİr©- -önemi ve remed i ; Kafkasya v e 

t S ^ S ' S r v o n ^ n O r t o d o g u y o k i ^ ^ e J S ' ö r ^ ^ ^ 
mazanErsoy gerçekleştirdi. •" ; boriş SÜrecİnd© y e r OİOmadl. tadoğu'daki barış sürecinde yer 

' t . ' ' , alamadı. Ve Türkiye ü ç 3 ^ 5nldan 
Ümran: 1989'dan itibaren Sovyetler ve Doğu Blo- sora-a önüne gelen bu ^tarihi fırsatı-maalesef değer-

kıınuh dağılma sürecine girerek Batı ile rekabetten- lendirememiştirye büyük kayıplar olmuştur. . 
çekilmeleri ve böylece soğuk savaşın sona ermesi, he- . Aslında yeni dünya düzeni oluşumunda Türkiye 
men bütün dünya ülkelerinin ve tabii ki Türkiye'nin , yapıcı bir rol oynayabilirdi. Hatta bir aktör olabilirdi; 
de dış politikasında ba^ı köklü değişiklikleri gerekli ancak bu rolü maalesef-kabullenmedi. Öyle ki, milli 
kıldı. Soğuk savaş sonrası dönemde Türk dış politi-. menfaatleri çok uzaklara götürme şansr meydana 
kasmda sizce ne gibi değişiklikler yapılinalıydı ye bu gelmişti; fakat onu kullanamadığı gibi şimdi kendi 
değişikler bu güne kadar gerçekleştirilebildi mi? içine dönerek gerileme vaziyetine geldi. Bu meyanda 

V . • . .,• . , " '. • / - Örta Aşya'yı ve Kafkasları bir gümüş tepsi içinde 
K. İnan: Maalesef gerçekleştirilemedi. Aslında 21 Rusya'ya maalesef teslim etti< Şunü üzülerek söyleye-

Aralık 1991 tarihinde Sovyet İmparatorluğunun da- . jdm ki bu alanda durumumuz pek içaçıcı değildir.-
ğılması, blok sistemlerinin ortadan kalkması, eski ni- Gereken yapılmamıştır ye hala günübirlik politilarla 
zam dediğimiz "Yalta" nizamının son bulması hadi- ; jmrünmektedir. • 
sesinden sonra-Türkiye'nin bir durum değeriendir- Öte yandan "Yeni Dünya Düzem"nin haritasrda. 
mesi yapması gerekiyordu. Biziin klasik dış politika- ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu coğrafyada Rusya, 
mız, Bah ile ittifakı içeren ve NATO üyeliği çerçeye- - ' ikinci dünya savaşı öncesi sınırlarma itilmektedir, 
sinde Komünizme karşı ülke savunması esasına da- Orta ve Doğu AVrupa ülkeleri ise Batı ile savunma," 
yalı, muayyen hedeflere göre tesis edilmiş ve uzun ekonomik ve politik bakımlardan bütünleştirilirken, 
zamandan beri üygulanagelen, ancak pratikte de pek bu arada Rusya'ya büyük devlet konumunu sürdür-
tutarh olmayan bir dış politikadır ki, .bu, geçeriiliğim r, mek üzere de Türk Dünyası, yani Orta Asya, Kafkas-
yitirmiştir. Bu dış politika İkinci Dünya Savaşı sonra- 1ar ye Balkanlâr'ın bir kısmı'-buralar bizim nüfuz 
sı şartların gerektirdiği bir hareket tarzı idi, bir tu- alanlanmızdır- bırakılıyor. Bütün bunlar bizim gözle-
tumdu. Tabü, bunların hepsİ bugün ortadan kalktı, rimizin Önünde oluyor ve Türkiye'nin bu komalarda 
Türkiye bugün gelinen nokta itibariyle kendisini, ge- en ufak bir tepkisi" veya katkısı olmamıştır. Bu du- : 
lişen yeni durum ve şartlara adapte edemedi. Dış po- rum da son derece üzücüdür" Üçyüz yıldır beklenen 
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imkanın ayağımıza gelmiş olmasına rağ-
men,bu imkandan kaçmak \ e bunu de-

. ğerlendirmemek affedilir bir davranış 
değildir. ' ' " ' 

Ayrıca blok sistemlerinin yıkılmasıy-
la bölgesel güç merkezleri doğdu. Bu 
çerçevede baktığınız zaman Amerika bir 
d ü n y a g ü c ü d ü r . Bat ı 'da , kıta Avru-
pa'sında Almanya büyük bir güç oluştu-
ruyor. Ankara ise Ortadoğu'da bir güç 
olma rolünü kabullenmekten korkuyor, 
çekiniyor ve Türkiye bir kere daha dış 
politikasında içe kapanma ve savunma 
noktasına geldi. Savunmada o lduğu 
müddetçe de üstüne gelenler artıyor. . 
- En son gelişme olarak da Yunanis-

tanlın büyük bir bunalım yaratması ve 
baskısını arttırması sonucu, Ruslarla as-
keri işbirliği yapması, Suriye'yi de buna 
dahil etmesi ve tabü Suriye'nin de durup 
dururken suları kaynatması, hatta en bol 

^su aldığı dönemde -ki saniyede sekizyüz 
yirmidokuz metreküple Fırat'ın yüzde 
seksenine tekabül eder; taahhütümüzün 

• beşyüz metreküp olduğunu unutmamak' 
gerekir- bu davranışlarda bulunması, ta-
mamen birbirine bağlantılı olaylardır. 
Üzülerek belirtmek gerekir ki, şu an Tür-
kiye, Cumhuriyet döneminin en ağır dış 
politika şartlarını yaşamaktadır ve bu 

şartlara da cevap verecek haz^lıkta değil-
dir. Yeni kurulan hükümetin yapısına 
baktığınız zaman, Türkiye dış politikada 
anlaşılan kaybetmeye devam edecektir. ' 

Ümran: Efendim, bu konuda hazır-
lıksız yakalandı denebilir mi? 

. K. İnan: Evet, hiçbir konuda hazırlık-
lı değil.. Zaten Türkiye'nin hiçbir konu-
da devlet politikası yok . Kısa veya orta 
vadede Ortadoğu politikası yok. Kafkas 
politikası yok. Balkanlar politikası yok, 
Orta Asya politikası yok. Rusya devlet 
politikası yok. Yunanistan poliükası yok.. 
Binaenaleyh Türkiye günübirlik, olayla-
rm gelişıriesine gÖçe konumunu savun-

• ma noktasında bulunduran bir dış politi-. 
kn izlemektedir. Buna dış politika bile 
demek zordur. ' 

• ! • Ümran: Sayın İnan, bu politika sizce 
bir tercih mi, bilinçsizlik mi, yoksa yeter-
sizlik olarak görülebilir mi? . 

„ K. İnan: Burada uygulanan tabii, çok 
eskiden gelme bir "hareketsizlik disipli-
ni". Bizim dışişleri bürokrasisi hareketi 
sevmez. Harekette hata da işlenebilir. 
Hata işlememenin tek yolu hareketsiz 
kalmaktır. Olduğunuz yerde durursanız, 
yani yürümezseniz, ayağınız çukura gir-
mez. Burada hareketi yaratacak olan si- ' 

' yasi iradedir. 'Ancak siyasi irade yeterli 
değildir. 
• ^ On yedi ayda yedi tane sayın dışişleri 
bakanı değiştirirseniz ve hemen he'men 
hiç biri de bu işin adamı olmazsa, dış po-
litikada saygınlığınız olması veya başka-
sının sizi dinlemesi mümkün değildir. 
Bugün Dışişleri Bakanlığı bir staj yeri 
haline getirildi, Bu yeni kurulan hükü-
mette de gene bir stâj yeri konumunu 
devam ettireceğe benziyor. Bu arada tabi 
istisnalar oldu. Özal, kendi zamanında 
bir canlılık ve bir dinamizm getirmeye 
çalışta. Ona da çok büyük direnme oldu. 
Şimdi en kötü dönemi yaşadığını söyle-. 
yebilirim. 

Ümran: Efendim, bu tür yeni politi-
kalar oluşturmada dışarıdan çok, içer-
den bir tavır almdjğını söyleyebilir mi-



yiz? . . • ' ; " 

K jnan : Doğrudur; tabii Türkiye'nin 
• milli menfaatlerini savunduğunuz za-

man içerde üstünüze gelçnler var. Hat-
ta Orta Asya'nm, Türk Dünyası kapıla-
rının önünüze açümasından rahatsız 
olan çevreler var. Ve bu çok .gariptir. 
Çok defa, Ankara'da edindiğim intiha-
ya göre, yabancı menfaat lobilerinin, 
bazen Türk lobisi ve Türk menfaatlerin-
den daha güçlü olduklarını hissediyo-
rum. . 
, Tabii, bu çok acıdır ve bunu ben bü-

tün hayatımda yaşadım. Bütün dünya-
- da Türkiye'nin kavgasını verdim. Ve 

milli menfaatlerinin savunuculuğunu 
yaptığım dönemlerde, paçamdan çe-
kenler hep içerden olmuştur. Rahatsız 
olanlar içerde olmuştur. Ömünü kesen-' 
1er içerden olmuştur. Bir türlü önümün 
açılıp da bilgi ve tecrübemin devletiiı 
hizmetine sokulmasını önleyenler de 
aynı hesapla hareket etmektedir. Son 
hükümet oluşumunda adeta zoraki ve 
bilinçli bir şekilde dışişlerinin Doğru 
Yol'a bırakılması herhaldeanlamlıdır. 

- Ümran: Sizin Ana-Refah'ta Dışişleri 
Bakanı olma ihtimâliniz, hükümetin ku- «• 

' rulrhama nedeni olabilir mi? • * 

. * K. İnan: Bunu söylemem benim 
açımdan doğiu değU ve fazla iddialı bir 
söz olur. Ama bu yolün bilinçli bir .şekil- -

^de kapahldığı bir gerçektir. Batı baskıla-
rına "Hayır" diyebilen bir insanın o ma-
kama gelmesi pek arzulanmadı. Başka 
bazı faktörler de var; bunun üzerine faz-
la gitmek istemiyorum ama, devleti bir 
vatandaşının tecrübe ve bilgisinden isti-
fade etmekten mahrum bırakmaya hiç 
kimsenin hakkı olmadığını söylemek is-
tiyorum. Bu memleketin her vatandaşı 
ve insanının bu devlete her türlü hizmeti 
verebilmek hakkı ve imkanı olmalıdır. 
Beni en çok üzen hadise, kendi memle-
ketimde, ülkeme hizmet verebilmem 
için kendi insanlarımla mücadele etmek 

. durumunda kalmamdır. 

Ümran: Avrupa Gümrük Birliği'ne 
girişimiz, normalde anlaşmalar çerçeve-

şinde elde edUen bir haktır. Fakat 6 Mart 
belgesi ile Kıbrıs'ta bir taviz verildiği 
anlaşılıyor. Sizce Gümrük Birliği anlaş-
ması, gelecekte Türkiye'nin Avrupa' ile 
ilişkilerinde ve Kıbrıs sorunu konusun-
da ne gibi sonuçlar doğurabilir? 

K. inan: Bu anlaşma bildiğiniz gibi 
12 Eylül 1963 tarihli Ankara anlaşması 
ve onun tamamlayıcısı olan 1970 tarihli 
karma protokol Ue 1973'te yürürlüğe gir-
miş ve yirmi iki yıllık bir gümrük birliği 
takvimi içermektedir. Yirmi iki yıl,geçen 
senenin sonunda tamamlandı. Binaena-
leyh bü devam eden bir süreçtir. Bu sü-
recin bir nevi çerçevesini tesbit eden 6 
Mart 1995 tarihli belge vesilesiyle Türki-
ye çok büyük fedakarhklarda bulundu 
ve bedeller ödedi. Sırf, iç politika malze-
mesi nedeniyle, o zamanki sayın Başba-

, kah'm, bunu içerde bir gösteriş ve ŞOv 
haline getirerek seçime dönüştürmesi 
vesilesiyle zaaf göstermesi. Batılıların 
müzakere gücünü artırdı. Kıbrıs'ı öne al-
dılar. Çünkü Kıbrıs'm Avrupa Birliği'ne 
müracaat ın ın muameleye konulmas ı 
maalesef Türkiye tarafından da kabul 
edildi. Dolayısıyla gizli "Enosis" yolu 
açılmış oluyor. Çünkü, Türkiye'nin bu-
lunmadığı bir Avrupa Birliği'nde Kıb-
rıs'ın. olması deniek, Yunanistan'la bir 
nevi bütünleşmeye gitmesi demektir. Bu 
önlenememiştir. Birinci hadise budur. 

İkincisine gelince; Türkiye oluşumu- . 
na katılmadığı Avrupa Hukuku 'nuh üs-
.tünlüğünü kabul etmiştir ki, bu, bağım-
sızlığı bile rahatsız eden bir olaydır. • • 

Üçüncüsü de; Türkiye, Gümrük Birli-
ği ve Avrupa Birliği'nin hiçbir karar or-
ganında' tenısil edilmiyor; ama, bu or-
ganların aldığı kararların hepsini kabul,-
lenmektedir. Tabi bu durumda kârlı bir 
ticâret yapıldığı söylenemez. Bizim sa-
vunduğumuz tutum, 6 Mart Belgesi'nin 
yeniden gözden geçirilerek dengeli bir 
hale getirUmesidir. 

Gümrük Birliği'nin Avrupa Birliği'ne 
götüreceği yönündeki düşünceler bana 
göre yerindedir. Ama gerçekleşme şansı 
hemen hemen kalmamıştır. Birliğin ge-
nişleme planına baktığınız zaman, yirmi 
yedi devletin hepsi de Hıristiyan din ve 
kültürüne .mensup devletlerdir. Alta 'Or-

Türkiye'nin hiçbir 
l^onuda devlet 
politikası yok. Kı-
sa veya orta va-
dede Ortadoğu 
politikası, Kafkas , 
ve Balkonlar poli-
tikası yok, Orta 
Rsyo, Rusya, Vu-
noniston politikası 
yok. Binaenaleyh ' 
Türkiye günübirlik, 
olayların, gelişme-
sine göre'konu-
munu savunma •.. 
noktasında bulun- ! 
duran bir dış poli-
tika izlemektedir.' 
Buna dış politika • 
bile demek zor- ^ ^ 
dur. 
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HAYIR 
DİYEBİLEN 
TÜRKİYE 

2. BASKİ 

' E 

ta A v r u p a ve 
Doğu Avrupa 
devle t i ve üç 
Baltık devleti, 
iki-defa refera-
durnla redde-

' den Norveç ile 
bir de Akde-
niz'den sadece 
Malta ve Kıb-
rıs öngörü lü -

•yor . Türkiye 
bu sefer de dı-
şarda bırakılı-
yor. Bu durum 
Türkiye açısın-" 
dan son derece 
d ü ş ü n d ü r ü c ü ' 
bir hadisedir . 
Ancak Anka-
ra'da bunu faz-
la düşünenle-
rin de olduğu-
nu sanmıyo-
ruz, görmüyo-

ruz, inanmıyoruz. 

• Ümran: Türkiye Batı'ile ilişkUerinde 
hep çifte standart île karşılaşmakta. Bun; 
da Türkiye'nin aynı aileden gelmejdşi ve 
aynı inançları paylaşmamasınm nedeni 

. var mı sizce? 

K. İnan: Türkiye'nin Batı'mri içerisine 
kabul edilmesi, dikkat ederseniz, soğuk 
savaş dönemine rastlar." Batı'nm savun-

. maya ihtiyacı vardır. Türkiye' çok kritik 
bir yerdedir, büyük bir ordusu vardır. 
Nitekim NATO içerisinde Amerika'dan 
sonra en çok güç tahsis eden memleket 
Türkiye olmuştur. O zamanki 'VARŞO-
VA pakta ile oriak smırlann %37'sini tek 
başına^savunan Türkiye olmuştur. Bu 
nedenle Türkiye'yi Batı nezdinde sem-
patik kılan hadise, Türkiye'nüi savunma 

^yönünden ve bilhassa Ortadoğu enerji 
yolu üzerinde önemli bir coğrafi mevki-

• de bulunması neticesidir. Soğuk savaş 
biter bitmez, bütün bu faktörler katsayı-
larım kaybetti ve Bah görünür bir şekil-
de bizden uzaklaştı, bizi itmeye başladı. 

. Bir de tabi, Komünizm'in yıkılması ile, 
Batı'nm dayamşması için yeni anti tezler 

arandı ve bu anti tezleri din sahasına-
kaydırnıak istiyenler var: O meşhur Sa-
muel Hunt ington 'un, "Medeniyetlerin 

. Çatışması", makalesi var. Ki bana göre 
gerçek payı çoktur. Türkiye halen böyle 
bir durumdan habersiz. Türkiye'nin Ba-
tı'ya bağımlılığı azaldı. Dünyadaki deği-
şiklikler dolayısıyla Türkiye'nin alterna-
tifleri artta. . 

Eğer bu alternatifleri akılhca kullana-
bilirse, iki yüz nülyon Ortadoğu ve dört 
yüz milyon Karadeniz ve Orta Asya pa-
zarı var. Türkiye, bu pazardan teknolojik 
bakımdan daha üstündür. Türkiye ^bunu 
bırakıp da kendisinden çok'daha güçlü 
olan üç yüz seksen milyonluk Avrupa 
Birliği'rün, Gümrük'Birliği'nin paza'n ha-
line gelmeyi adeta diz çökerek kabullen-
di ki, bunun mantağmı anlamak zordur. 
Oysa bu onbeş-yirmi sene önce geçerli 
ve doğru bir mantaktı, ama bugün yeni-
den düşünülmesi gereken bir tutumdur. 

Ümran: Burada çarpıcı bir örnek ol-
ması açısmdan belirtmek istiyorum. 1974 
yılında yapılan Kıbrıs Barış Harekatı, 
Türkiye'nin anlaşmalardan doğan İJİr 
hakkı idi. Ancak Amerika taraf ından 
dört Sene bo3amca ambargo uygulandı. 
Daha sonra 1978'de ambargo kaldırıldı 
ama. Amerikan Senatosu onur k ına bir-
takım şartlar da ileri sürdü. Bundan son-. 
râ Bata ve Amerika ile,ilişkilerde bu ger-
çeklerin göz önünde bulımdurulması ge-
rekmez mi? -. •. / 

\ 

K. İnan: Şimdi bunun bir tek cevabı 
var! Eğer-Güney Kıbns'ta bugün Rumlar 
bülunmas'âydı. Batı kültüründen, dinin-
den ve medeniyetinden Almayan, başka 
ırktan bir toplum bulunsaydı, Batı'nm 
hepsi bizim yammızda olurdu ve bizi al-
kışlardı. Bu nedenle Batı 'nm din ve kül-
tür dayanışması mevcuttur. Buna karşı-
lık İslam dünyasında dayanışma değil, 
nifak vardır. Birbirinin gözünü oymak 
vardır . Bir de Batı 'nm menfaatlerinin 
aracı" olmak var. Elli iki Müslüman dev-
letin kırk sekizi Batı sanayicilerinin ve 
iktidarlannıri elinde oytmcaktar ve kendi 
milli menfaatlerinin savunucusu değil-
lerdir. Bu bir acı gerçektir ve Bati hiçbir 
şeyi tesadüfe bırakmaz. Tabii, Türkiye, 



Batı ile yaşayacaktır, bıindan hiç şüphe-
niz olmasın. Ama dengeli yaşaması la-
zım. Milli menfaatlerinin bilinci içinde 
olması lazım. Batı bizden ne istemişse 
Türkiye, hep "evet" demiştir. 

, Resmen "evet e fendimci!" olmuş 
ama istemesini bümemiş, kozlarını kul-
lanmasını bilmemiş, dolâjasıyia istedi-
ğinde de alamamıştır. Bugün Mısır'ın 
Amerika'ya olan borçlarının yedi mil-
yarı affedilmiştir. Bizden bir kuruş af-
fetmiyor. Bir de israil'in borcunu affedi-
yor. İsrail geçen sene iki milyar dört 
yüz milyon dolar aldı! Bize ise üç yaz 
•yirmi milyon verecek diye herkes adeta 
Ankara'da sıraya girdi, diz çöktü. 

Tabii bu, Ankara'da bir gücün bu-
lunmasına bağlıdır. Bu güç hükümetle-
rin güçlü olması, bakanların güçlü ol-

. ması Ue oİur. Hiç dU bUmeyen saVunma 
bakanları ve dışişleri bakafıidrıyla güçlü 
olmanız m ü m k ü n değildir. Her şeye 
boyün eğen, hükümetlerle bu mümkün 
değildir. Milletlerarası toplaritUara gi-
den bakanlarınız böyİĞ kuş dUi ile ko-
nuşur, tercüman vasıtasıyla konuşursa 
bir netice almanız mümkün değildir." 
Türkiye 'de liderler," bu açıdan kendi 
devletlerinin büyüklüğüne saygılı de-
ğUler, çünkü, herkes bu görevi üstlene-. 
bUir diyor. Herkes üslenince de bugün-

. kü tablo olur. 

Ümran: Son olarak, Ortadoğu'daki 
terör zirvesi konusunda neler söylemek 
istersiniz? . - . 

K.İnan: Bunun bir tek izahı var. Bü 
israil 'de patlayan bombaların, altmışa 
yakin canı alması ve iki misline yakın in-
sanın yaralanması manzarası sonucu. 
Bunun harekete geçirdiği bir hadisedir. 
Burada işin politik yönü de vardır. Birin-
ci olarak İsrail'de Mayıs'ta yapüacak se-
çimler vardır ki, Likud Cephesi seçimleri 
kazandığı takdirde. Barış süreci kesile-
cektir ki, şimdi zaten kesiktir. Tabiatıyla 
Ortadoğu'da ilişkUerin yeniden gerginli-
ğe dönmesi söz konusu olacaktır. Li-\ 
kud'un kazanması halinde, ayrıca 5 Ka-
sım'da Amerika'da yapılacak Başkanlık 
seçimleri de olumsuz yönde etkUenecek-
tir. Bu nedenle işin politik yönü bu şekil-
dedir. • , • . 

V • Oysa bu zirveye Suriye kahlmamış-
tır. Hatta Suriye aleyhinde beyanda da 
bulunulmamışbr. Halbuki terörizmi des-
tekleyen bir numarah devlet olduğu bi-
linmektedir. Hakeza Lübnan, onun bir," 
nevi mandası altmda ve terörist üssü ha-
lindedir. Bu hadise başta olmak üzere ve 
bUindiği halde, toplantıya kahimamıştır. 
Ortadoğu terör ziiT^esi tamamiyle siyasi 
amaçlı. Clintpn'un İsrail'e ziyareti de . 
gös te rmiş t i r ki, b i r az da Ainer ikan 

. seç imler ine yönel ik bîr o lay o larak 
değerlendirilmelidir. 

Ümran: Düşüncelerinizden istifâde' 
imkanı verdiğiniz için çok teşekkürler.'' 

. K. İnan: Ben teşekkür ederim. : 

flviDpa Birliği'nin 
gerçekleşme 
şansı hemen he- • 
men kpimamıştir. ' 
Birliğin genişleme 
planına bâktığınız 
zaman, yirmi yedi 
devletin hepsi de 
Hıristiyan din ve 
kültürüne mensup 
devletlerdir. 

,, 
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sürecinde 

Prof. Dr. i. Mete Doğrıier * 

r0İ dengenin bozulması, ekonomik 
dengelerin de çok kışa bir sürede 
bozulması sonucunu getirmektedir. 

' 1. Sanayi leşmekte Olan Sanoyileşmemiş Ülke İnsonlori, belirli uluslararası platformda 
ülkelerde iktisadi işbirliği bir SÜre İÇİnde. Forkindo olmodon ho- ^eyWerine cereyan eden bu ge-

" \ .. I _ı • lışmeyi durdurabi lmek ıçın. 
Ülkeler, zaman zaman yal- VOt torzlorini değiştirmekte Ve Sonoyi- daha etkili bir 

mz hareket etmektense, diğer ' leşmiş Ülkelerden SUnUİOn OrZQ, hozir iktisadi entegrasyona gitmek 
ülkelerle çeşitli sahalarda or- ^jr to lep oluşmoktodir. Ülkedeki kÜltÜ- zorundadırlar. Sanayileşmemiş 

1 ı,„ı. : ı . „ , ™ - ı — r - Ülkelerin kendi aralarında bir 
iktisadi işbirliğine gitmeleri, bu 
ülkelerin sanayileşmiş ekono-

' nüler ile birleşmelerinden daha' 
yararlı olacaktır., Bu ülkeler, 
kendi aralarındaki bugüne ka^ 

dar yaptıkları iktisadi entegrasyon hareketlerinde çok 
başarıh olamamışlardır; ancak, işbirliği yaptıkları her-
hangibir ülkenin sömürgesi de olmamışlardır. Bun-
dan sonra, geçmişteki başarısızlıkların sebepleri araş-
tırılarak, bu sebeblerin ortadan kaldırılmasını temin 
suretiyle yeni iktisadi entegrasyon haraketleri başlat-
mak ve başarılı olmak pekala mümkündür. Ancak,' 
böyle bir hareketin, uzun bir zaman istediği ve kolay-
ca başarıya ulaşamayacağı da bir gerçektir. 

İktisadi entegrasyonun başarılı olabilmesi için, ül-
kelerin ekonomik gelişmişlik seviyelerinin birbirine 
yakın olması gerekir. Yani, sanayUeşmemiş bir ülke ile, 
-sanayileşmiş ülkeler arasında yapılacak bir iktisadi 
entegrasyon, büyük ölçüde, sanayileşmemiş ülkenin 
aleyhine sonuçlanacakhr. Bu aleyhte sonuç, entegras-
yon hareketinin derecesine göre, değişik şiddette ger- • 
çekleşecektir. Sanayileşmiş ülkelerin esas gayesi, sana-
yileşmekte olan bir ülkeyi, sanayileşmiş bir ülke hali-' 
ne getinnek değil; kendi pazarlannrinümkün olduğu 
kadar genişletmektir. Sanayileşmiş ülkeler böylece, 
durgunluğa girmiş/girmeye yüz tutmuş ekonomUeri-
ni orta ve uzun dönemde canlandırarak, bir taraftan 
kendi insanlannın refahmı arttırırken, diğer taraftan, 
sanayileşmemiş ülkeleri tüketim toplumu halme getire-

tak hareket etmeyi tercih eder-
ler. İktisadi işbirliği için de, ül-
keler arasında çeşitli entegras-
yon (bütünleşme) hareketleri-
ne rastlanmaktadır. SanayUeş-
memiş (1) ülkelerin oluşturdu- " . , 
ğu iktisadi entegrasyon hareketleri içinde en belirgin 
planlan; LAFTA (Latin Amerika Ticaret Bölgesi), 
CACM (Orta Amerika Ortak Pazan), MAĞRÎB (Kuzey 
ve kuzey-batı Afrika bölgesindeki Arap Ülkelerini 
kapsayan iktisadi bütünleşme işbirliği hareketi). Doğu 
Afrika İktisadi Topluluğu', Orta Afrika Gümrük ve Ekono-
mik Birliği, RCD (Türkiye, İran ve Pakistan arasında 
kurulmuş olan Bölgesel İşbirliği ve Kalkınma TeşkUa-
tı)dır. Türkiye, İran ve Pakistan arasında kurulmuş 
olan RCD, bir Gümrük birliği veya Ortak Pazar niteli-
ğinde olmayıp, üye ülkeler arasında ortak yatırım 
projelerinin gerçekleştirUmesini öngörmekteydi. Eski 
Doğu Bloku ülkeleri ise, kendi aralarındaki iktisadi bü-

. tünleşme/işbirliği hareketi olarak COMECON (Karşı-
lıklı İktisadi Yardım KurUlu)mı kurmuşlardı. Sanayileş-. 
memiş ülkelerin kurduğu iktisadi • entegrasyon hare-
ketlerinden, LAFTA hariç hiç biri, başanh olamamış 
ve uluslararası ekonomide ağırlığını hissettirememiş-
tir. ' . 

Sanayileşmiş ekonomilerin kurduğu iktisadi en-
tegrasyonlar ise, bu ülkelerin, uluslararası ekonomide 

• ağırhklarmı hissettirmelerine ve sanayileşmemiş eko-
. nomUere karşı ortak bir iktisat pohtikası izlemelerine 
imkan vermiştir. Sanayileşmemiş ekonomUer, bugüne 



rek, uzun dönemde kendilerine bağurdı 
kılmaya çalışmaktadırlar. Sanayileşme-
miş ülke ekonomisi, işbirliği yaptığı sana-

, yileşmiş ülkelerle arasındaki gümrük du- . 
varlarını kaldıracağı için, bu'ülkelerin ile-
ri tekolojileriyle üretilen _mallarıyla jfıyat, 
kalite, çeşit vb. yönlerden, rekabet edeme-
yecektir. Büyük bir çoğunluğu küçük ve 

• orta ölçekli işletmelerden oluşan sanayi-
leşmemiş ülke ekonomileri çöküntüye 
uğrayacak, küçük ve Orta ölçekli işletrtıe-
1er kapanacak ve yerlerine çok uluslu şir- . 
ketler (ÇUŞ) veya temsilcileri gelecektir. 

Sanayileşmiş ülkeler, ekonomik sa-
vaştan önce, sanayileşmemiş ülkelere ge-
nellikle çok uluslu şirketler yoluyla yay-
dıkları kültür emperyalizmi'ile (yabancı ke-
limeler, yabancı müzik, yabancı filmler, 
hazır giyirn ve aksesuarda marka bağım-
lılığı, fast-food/hızlı yernek alışkanlığı 
ilah..) ilerisi için uygun bir alt yapı oluş- • 
turmağa çalışmaktadır: Batı, ince hesap- .' 
larla, emperyalizme -lafta- hayır diyen 
geniş bir kitleye, zaman içinde kendi de^ 
ğer yargüarını empoze etmektedir.^ ka-
dar ki, batının emperyalist uygulamaları 
çoğu sanayileşmemiş ülke insanı tarafın-
dan anlaşılamamakta, normal hayatm ge-

'reği gibi algılanmaktadır. Sanayileşme-, 
miş ülke insanlan, belirli bir süre içinde, 
farkmda olırıadan, hayat tarzlarmı değiş-
tirmekte ve sanayileşmiş ülkelerden su-
nular arza, hazır bir talep oluşmaktadır. 

. Ülkedeki kültürel dengenin bozulması, 
ekonomik dengelerin de çok kısa bir sü-
rede bozulması sonucunu getirmektedir; . 

. 2. İktisadi Entegrasyon Çeşitleri 

Entegrasyon hareketleri, bölgedeki ül-
kelerle yapıldığı takdirde, bölgesel nitelik 
kazanırlar. Entegrasyon hareketleri dört 
başlık altında incelenebilir: ' ' • 

i) Serbest Ticaret Bölgesi, ii) Gümrük Bir-
liği, İÜ) Ortak Pazar, iv) İktisadi Birlik : 
• V Bu dört grup iktisadi entegrasyon, 
farklı derecede iktisadi işbirliğini içerir. 
Bu dört grup içindeki işbirliğinin en hafifi 
(en az işbirliği ve yükümlülük gerektiren) 
serbest bölgeler, eri ağın ise iktisadi birlikler-
dir. Entegrasyon hareketlerinin başanh 
olabilmesi için/ daha önce bahsedildiği / 
gibi, ülkelerin ekonomik seviyelerinin ya-
kın olması, ekonomik ve siyasi sistemle-

rinde benzerlik olması vs. şartlarınyarliği 
gereklidir. . , . - . , 

i) Serbest Ticaret Bölgesi: Üye ülkeler 
ara lârmda bir Serbest Ticaret Bölgesi 
oluştururlar ve aralarındaki mâl ve hiz-
met hareketlerinde mevcut olan gümrük 
yergilerini ve miktar kısıtlamalarını (ko-
ta) kaldırırlar. Böylece üyeler, birbirinepi-
yasalara giriş önceliği tanırlar; üye olma-
yan üçüncü ülkelere karşı diledikleri tari-
fe • ve kotayı uygularlar. Üçüncü ülkelere 
karşı ortak; gümrük tarifesi (OGT) uygu-, 
lamâzlar; her üye ülke üçüncü ülke ile 
olan dış ticaretinde bağımsızdir. 

ii) Gümrük Birliği: Serbest" Ticaret Böl-
gesinden daha Ueri bir entegrasyonu tem-
sil eder. Üye ülkeler, aralarındaki ksıtla-
maları kaldırırlar; ancak üçüncü ülkelere 
karşı ortak gümrük tarifesi uygularlar,ve 
ortak ticari kurallar koyarlar. î 
• iii) Ortak Pazar: Bu çeşit entegrasyon 

hareketinde, anlaşmaya taraf olan ülke-
ler, aralarında bir gümrük birliği .tesis 
ederler; ilaveten hizmetlerin, emek", ser-
inaye,ve teknolojinin de aralarında ser-
best dolaşımına izin verirler. 

iv) İktisadi Birlik: Ekonomik işbirliği-
nin nihai safhası olarak kabul edilen bu 
birleşmede ülkeler, aralarında gümrük 
birliği ve ortak pazar kuruluşunu gerçek-
leştirdikten sonra, iktisadi ve sosyal poli-
tikalarını da birleştirirler. Yani, mal ve 
faktörlerin serbest dolaşımının yanısıra; 
para ve maİiye politikalarıyla sosyal poli-
tikalann da uyum içinde plması gerekir. 
Bumm bir sonraki safhası. Siyasi Birlik'tir. 
. Avrupa Birliği (AB), entegrasyonun 

ilk safhalannı geçmiş, İktisadi Birlik saf-. 
Ijasmda da epeyce yol almıştır. Başka bir ' 
deyişle, bir ülke AB'ye tam üye olmak is-
tediği takdirde, ilendeki siyasi birliğe gir-. 
meye de talip olmuş demektir. . 

3. Türkiye-Avrupa Birliği (AB) İliş-
kileri . * . . 

• • / • • . • ' 

AB (Ortak Pazar, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa Topluluğu /AT) 1957 • 
Roma anlaşmasıyla, Avrupa'daki altı ül-
ke (B. Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, 
Hollanda, Lüksemburg) arasında kurulan 
bir gümrük birliği olup, nihai hedefi, Av-
rupa'nın siyasi bütüTilüğü'cîiİT. Bu hedefe 
varmak içih, önce üye ülkeler arasındaki 

Çntegrasyçn ha-
reketleri dört . 
İDaşlık altında in-
celenebilin Ser-

. best Ticaret Böl-
gesi, Gümrük, 
Birliği, Ortak Pa-
zar, İktisadi Bir-. 
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•Birlî ği, entegras-; 
•yonun ilk safha-
larını geçmiş, İk-
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Rslında Gümrük 
Birliği'ne giriş, Rn-

kara Rntloşmasi-
nın tabii bir deva-

mı, son sdfhası-
--- dır. Rncok, top-

lum, RB'ye girmek 
-için. Gümrük Birli-
ği'ne girmenin ön 
şart olduğu konu-

" sunda şoıtlondırıl-
mış; GB'ne girme-

nin iktisadi ve 
sosyal boyutları 

ondan sak-
lonmıştır. 

ekonomik dengenin kurulması amaay-
la, ilk safhada alh ülke arasmda bir ortak 
pazar kurulmuştur. 

Türkiye'nin AB ile ilişkileri, 31 Tem-
muz 1959 tarihinde, Türkiye'nin Ortak 

.Pazar'a (AET) üyelik için müracaahyla 
başlamışt ı r . Bu müracaa t 11 Eylül 
1959'da kabül edilmiş; bunun üzerine, 
12 Eylül 1963'de Ankara Antlaşması imza-
lanmış ve bu anlaşma 1 Aralık 1964 tarir ^ 
hinde jmrürlüğe'girmiştir. Böylece Tür; 
kiye, AET'nin aday ülkesi olmuş ve tam 
üyelik için hazırlık ve geçiş dönemi ol-
mak üzere iki intibak dönemi belirleramş-
tir. Ankara anlaşmasında toplam olarak 
başhca üç safha vardır!(2): • 

i) Hazırlık Dönemi: Bu dönemde Tür-
kiye'nin yerine getireceği bir yükümlü-
lük yoktur. Tanm ürünlerinin bazüan-
mn AET'ye ihracatahdaki şartlar iyUeşti-
rilmiş ve Türkiye'ye mali protokoller yo-
luyla yaklaşık 180 milyon dolarlık kredi 
verilmiştir. Süresi 12 yıla kadar uzatıla-
bilecek olan bu döneini Türkiye^ hem 
d ü n y a konjonktürü ," hem de 
ülke şartlarmın elverişlüiği sebebiyle 5 
yılda tamamlamiştar. 
~ ii) Geçiş Dönemi: 1973 yılmda Katma 
Prolokol'ün yürürlüğe ğiimesiyle başla-
nuştır. Bu dönemde, sanayi mallan ara-
sında bir gümrük birliği ol ı^ması ve • 
Türkiye'nin, ekonomik politikalarını, 
Toplüluk'unkine yakmlaştırmasmın sağ-
lanması öngörülmüştü. Süresi 12 yıl 
olan bu dönem, bazı istisnalarla 22 yıla 
çıkanlabüecekti; 
• iii) Son Dönem: Geçiş Döneininin 

1995'de sona ermesi sebebiyle, 1996'dan 
itibaren Gümrük Birliği başlayacak ve 
akit tarafların ekonomi politikalarmin 

•güçlendirilmesi sağlanacakta.(3) Böyle-
ce, tarım ürünleri ile ilgili işlerin ta- _ • 
mamlanması , üret im faktörlerindeki 
(emek, sermaye vs.) serbest dolaşım ve ta-
raflarin ekonomi politikalan arasmdaki 
koord inasyonun güçlendir i lmesiyle 
Gümrük Birliği safhasına girilerek, An-
kara Antlaşmasıyla öngörülen safhalar 
tamamlanmış olacaktır. Son dönem için, 
A n ^ r a Anlaşmasında herhangi bir süre 
belirtilmemiştir, Aıdaşmanın 28. madde-
sinde, ."Roma Anlaşmasından doğan yü- \ 
kümlülüklerih tümünün Türkiye tara-
hndari üstlenilebileceği gösterildiğinde. 

Türkiye'nin Topluluğa giriş imkanlarmın 
taraflarca inceleneceği" ifade edilmiştir." 
Yani, Ankaira Anlaşmasına göre, Avrupa 
Birliği'ne Türkiye'nin tam üyeliği için, 
herhangi bir taahhüt söz konusu değüdir. 

4.Tiurkiye Gümrük Birliği Sürecinde 

1995 yıhnda 22 yıllık sürenin dolma-
sıyla, 6 Mart 1995'de 36. Türkiye-AB Or-
takhk Konseyi toplanmış ve Gümrük Bir-
liği (GB)'nin tamamlanması ile siyasi ve 
mali işbirliği konulannda karar almıştır. 
13 Aralık 1995'de ise, Avrupa Parlamen-
t6su(AP), S t r a sburg 'da , Türk iye 'n in 
Gümrük Birliği'ne girişini oylamış ve 
onaylamıştır. Aslında Gümrük Birliği'ne 
giriş, Ankara Antlaşmasmm tabii bir de-
vamı, son safhasıdır. Ancak, konu saptın-
larak. Gümrük Birliği, Avrupa Birli-
ği 'nden ayrı bir şeymiş gibi sunulmuş; 
toplum; AB'ye-girmek için. Gümrük Bir-
liği'ne girmenin ön şart olduğu konusun-
da -adeta- şarüandınimıştır. Tabii, GB'ne 
girmenin iktisadi ve sosyal bo)rutlan top-
lumdan saklanarak, konu, "ille de girile-
cek" havasına sokulmuş ve GB'ne giriş, 
Türkiye 'nin kurtuluşu olarak empoze 
edilmeye çalışılmıştır. "Avrupa'mn bizim" 
ekonomik kaDonmamız, bağımsızhğımız, 
demokratikleşmemiz ilah... için çalıştığı 
ve bunu başarmak için bizi GB'ye alma-
ya karar verdiği" gibi çarpık^ gerçeklerle 
tam tezat bu sömürülmeye^ talip olma 
anlayışına, siyasi bir hava da verilerek,' 
ne olduğu ve ne olacağım Tıalkm anlama-
sına fırsat vermeden, bir shozo'la, ülke 
Gümrük Birliğine girdirilmiştir. Aşağıda, 
GB'nin Türkiye 'ye muhtemel etkileri 
üzerinde ana hatlarıyla durulmaya çalışı-
lacaktır. Burada bahsedilecek etkiler, ilk 
anda akla gelebilecekler şeklinde düşü-
nülmelidir. 

i) Türkiye, AB'ye girmeden, AB'ye 
girmek bir yana, tam üyelik statüsünün 
en ufak bir işareti dahi olmadan. Gümrük 
Birliği'ne giren tek ülkedir. Yani, daha 
önce böyle bir uygulama yoktur. AB'ne 
üye onbeş ülkenin hiçbirine böyle bir uy-
gulama yapılmamıştar. Üstelik, yeni üye 
olan ülkelere, tam, üyelik için GB süreci-
nin tamamlanmasını temin maksadıyla 
bir süre tamnnuş ve mali destek sağlan-
mıştır. Bu durumda Türkiye, hem tam 



üyeliğin sağladığı mali im-, 
kanlardan, hem de Ankara 
Antlaşması gereğince ya-
pılması gereken sınırlı yar-
dımlardan da mahrum kal-
mıştır. Bunun "sebebi gayet 
açıktır: Çünkü Türkiye, si-
yasi karar mekanizmasın-
da, yoktur ; yani, Türki-
ye'nin, kendi menfaatlerini 

. korma ve aleyhine yerile-
cek karar lar ı veto e tme 
hakkı yoktur. Bu, bir kim-
senin söz hakkı olmadığı, 
oy hakkı olmadığı, kararla-
rına itiraz edemediği ve 
kararlarını etkileyemediği 

•bir şirkete.ortak olmasına 
benziyor. Bulunması, nor-
mal şartlarda mümkün-ol-
mayan böyle bir ortağın 
katlanacağı zarar, sadece" ' ' 
keüdine ait olacaktır. Burada ise, zararı, 
bütün millet çekecektir. 

ii) AB, Ankara Antlaşması gereği çlan 
taahhütlerini yerine getirmemiştir. Mese-
la, dördüncü mali protokolü işletmerhiş, 
1982- 1987 dönemine ai t '600,milyon 

' Ecu'luk ödeme, halâ yürürlüğe girriıe-
. miştir. Tekstil'de Türkiye menşeli mallara, 

kota koymuş, 1986'da" başlaması gereken 
işgücünün serbest dolaşım hakkını iptaj 
etmiştir. -Türkiye'den AB üyesi' ülkelere 
yapılan ihracata karşı, b i l^ssâ son yıllar-
da hir anti-damping uygülamas'i başlamışr 

• tır. Bu" uygulamalarda; Tiirkiye'ye, üçün-
cü ülkelerle (AB dışindaİci ülkeler) aynı 
muamele yapılmıştır. • , 
" Ankara Antlaşması imzalandığı za-

man, Türkiye'nin karşısında altı ülke var-
dı. Şimdi AB'nin üye sayısı onbeşe çık-
mışhr; ama Türkiye, 1996 yıÎmdan itiba-
ren bü öribeş ülkeye karşı, 22 sene önceki 

• taahhütlerini yerine ğetirinek zorunda bı-
rakılmıştır. Geçen süre içinde, şartların 

-•.Türkiye aleyhine değişHği gerçeği ortada 
• dururken, şimdi de aynr taahhütleri ka-

bul e tmenin mant ığını anlayabilmek 
mümkün-deği ldir . Son safhanın (tarn 

, üyelilc), hiçbir imkanından faydalanama-
yan Türkiye, kendisini fefc taraflı taahhüt-
lerle bağlamış düruihdadır. Tanriı ürünle-
ri ye işlenmiş taıim .ürünleri, ile ilgili öla-̂  
rak iki yılda bir toplanacak olan O r t ^ h k 

^ Avrupa para birhıü Ekü • • 

Konseyi'ıide kararlar alınması, Ankara 
Anlaşmasıyla kabul edilmişken, bu işler • 
zamanında yapılmadığı için, tanmla ilgili 
olarak gösterilen kolaylıkların Türkiye 
açısından bir önemi kalmamıştır. Çünkü 
Türkiye, tarımda kendi içinde bir takım ' 
sıkıntılar yaşamış ye zamanla tanın ürün-
leri ithalatçısı durumuna gelmiştir. , , . . 
^̂  iii) GB'ıie, girilmesi, AB'nin dış, ticaret . 

politikasına uyma yükümlülüğünü, de . 
beraberinde getirmektedir. Yani, dış tica- . 
ret konusunda Brüksel'in verdiği bir ka-
rara, Türkiye aynen uymak zorundadır. ' 
Bu' ise, dış ticaretteki hükümranlık hajcla-

• rından yazgeçerek, bunlan .Brüklel'e dev-
retrnekten başka birşey değildir. , . . 

iv) Türkiye, AB'den, uyum.için gerek-; 
İi mali desteği alamamıştır. Türkiye, 1996 : 
yilmın başliidan itibaren, AB kaynakla-

- nrıdaıi, Akdeniz Programından Ve Avru- • 
pa Yatırım BankaŞı kaynaklarından top-
lam 3-3.5 milyar dolarlık (2.6 ni'ilyar Ecu) , 

; kredi alabUecektir. Bu kredinin büyük bir 
kısmı, beş yılhk bir süreye yayılarak kul-

. landırilacaktır'. Üstelik bunlar, kesinleş-
miş rakamlar da değildir. Bü 3 -3.5'milyar 
dolann bir kısmı 1995'de keşinleşiniş, ka- ' 
lan büyük kısmı da gelecek yıllarda ke- ' 

.knleşecektir..Bu rakanılar,,1980-1993 dö-
neminde Yunanistan'ın, aldığı 34 milyar-
dolar (26 milyar ECU) ve "İspanya'nın al-
dığı 22 milyar dolar (17 milyar Ecü) tuta-



. Türkiye RB'ye 
girmeden, tom 

üyelik statüsünün -
en ufak bir işareti ı 

dahi olmadan. 
Gümrük 'Birliği'ne 

giren tek ülke-
dir.Bu, bir kimse-
nin söz hakkı ö l - . 

madiği, kararları-. 
• no itiraz edeme-
diği ve kararlarını 

etkileyemediği bir 
şirkete ortak ol-

masına benziyor. 

nndaki yardımların yanında epeyce ko-
mik kalmaktadır. Üstelik, Türkiye'nin 
GB'ne' girmesi dolayısıyla, vaz geçeceği 
gümrük vergisi tutannın yılda yaklaşık 3 -
3.5 milyar dolar civarında olacağı düşü-
nülürse, AB'nin, Türkiye'ye yaptığı mali • 
desteğin boyutu daha rahat görülebile-
cektir. ' . 

v) 19 Aralık 1994'de Brüksel'de top-
lanan Ortaklık Konseyi, GB Çerçeve An-
laşmasının imzalanmasın ı - 6 Ma.rt 
1995'deki toplantıya ertelemiş ve Türki-
ye'den Güneydoğu ve Kıbrıs meseleleri 
ile DEP davasına açıklık getirmesini ta-
lep etmiştir. Bu, bir taraftan Türkiye'nin 
iç işlerine bir müdahale olduğu gibi, di-
ğer taratan, Batıh ülkelerin uyguladıkla-
rı çifte standardı göstermesi bakımından 
da çok önemlidir. Türkiye'nin karşısına 
devamlı olarak ''insan hakları" konusu-, 
nu çıkai-anlar, Avrupa'nın göbeğindeki 
Bosna'ya, Çeçenistan'daki Rus zulmüne 
tamamen kayıtsız kalmakta, bu zulümle-
rin dünyâda yapıldığından habersizmiş 
gibi davranmaktadırlar. AB, Ermenistan 

' olaylarında da taraflı davranmış, Çin'de-
ki insanların, haklanmn silah zoruyla el-
lerinden alınmasına, hiç tepki'gösterme-
miştir. Her konuya, işlerine geldiği gibi 
yaklaşmak ve o lay la r ı /da ima kendi 
menfaatleri doğrul tusunda yorumla-
mak, batının geleneksel karakterini ve 
çifte standartçılığını açıkça ortaya koy-, 
maktadır. . . . 

vi) Türkiye.GB'ye girince, AB'nin 
üçüncü ülkelere karşı uyguladığı Ortak 
Gümrük Tarifesi (OGT)'ni uygulamak 
zorunda kalacaktır. Böylece , AB'nin dış 
ticaret politikası aynen benimsenecek ve 
AB'nin dışında yeni pazarlar bulma im-. 

" kanı büyük ölçüde ortadan kalkacaktar. 
Bazı ülkelerle yapılmış olan mütekabiliyet 
(reciprocity) esasına dayanan ikili dış" ti-
caret anlaşmaları, artık sona erecektir. 
Çünkü, eğer AB, Türkiye'nin anlaşma 
yaptığı ülkenin mallarma karşı bir koru-
ma uyguluyorsa, Türkiye de OGT gere-
ğince, daha önce mütekabiliyet esasına 
göre anlaşma yaptığı ülkenin mallarına 
koruma uygulamak zorunda kalacaktır. 
Tabii, bu ülke de, Türkiye'den gelen 
mallara gümmk vergisi koymaya başla-
yâcakhr. Böylece, ikili anlaşmalarla oluş-
turulmuş AB dışındaki pazarlar kaybe-

dilecek ve kendi gayretiyle yeni pazar 
bulma imkanı da olmayacaktır. İlaveten, 
sanayicUerimiz, şimdi olduğu gibi. Uzak 
Doğu pazarlar ından ucuz hammadde 
alarak, bunlan, AB'ye mraç ettikleri mal-
larda girdi (input) olarak kullamp, reka-

_ bet şanslarını arttıramayacaklardır. Bu 
durum, özellikle tekstil sanayiinde girdi 
maliyetlerinin artmasına sebeb olacaktır. 

vü) Türkiye ekonomisi, yıllardır bir-
çok problemle kârşı karşıyadır. Ülkenin 
yıllardanberi iç içe yaşadığı yüksek enf-
lasyon, makro-ekonomik dengeleri iyice 
bozmuştur. Döviz fiyatlarmm yükselme-
si, çok yüksek olan reel faizler (1994'de 
yılık %400'lere çıkmıştı) vb. ülkedeki be-
lirsizlikleri arttırarak, yeni yatırımları 
engellemektedir. İstikrarsız.örtamdan do-
layı, reel kesime (üretim) aktarılamayâh 
fonlar, döviz, altın, ve hazine bonosuna 
kayarak, ülkede bir rantiye sinı/t'nm oluş-
masına sebep olmuştur. Bü sınıfın oluş-
ması, zaten bozuk oları gelir dağılımını 
iyice bozmaktadır. Yafarımların olmadığı 
yerde, üretim ve ihracat olmayâcağı için, 
GB sürecinde ihracahn artarak yatınmla-
nn ve üretimin artması mümkün olmaya-
caktır: Direkt Yabana Sermaye de, makro 
ekonomik istikrarın olmadığı bir ekono-
mide, yat ır im'yapmak istemeyecektir. 
Kendi müteşebbisimizin yatarım yapmak-
tan kaçtağıbir ortamda, yabancı sermaye-' 
nin yatarım yapmasını beklemek, gerçek-
çi olmayacaktır. Türkiye'nin bu istikrar-
sız .durumunda, yabancı sermaye, yurt içi 
piyasalarda TL. olarak değerlendirilen 
dövizli fonlara yatarım'yaparak,.dolar ba-
zında yaklaşık %30- 35 net faiz geliri sağ-
lamiştar. Yerli sermayede yaşanan olay, 
aynı şekilde yabancı sermayede de ya-
şanmaktadır. . . 

viii) GB'nin; kısa dönemde ithalat ar-
taşı ve buna bağlı olarak dış tacaret açığın-
da hızlı artaş olması, döviz rezervlerinde 
azalmayla birlikte, bUhassa küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin (KOBİ) kapanması ve 
işsizliğin artması gibi olumsuz etkileri 
olacaktır^ Küçük ve orta ölçekli sanayi, 
maliyet ve teknoloji açısmdan AB şirket-
leriyle rekabet edemeyecektir. İlaveten, 
patent haklan ve markalar mevzuatı ile 
ilgili düzenlemeler" sebebiyle de bu 
sanayi oldukça zor durumda kalacaktır. 
KOBİ'lerde yeterli teknoloji ve sermaye 



birikimi yoktur. Araştırma ve Geliştirme 
(Ar-Ge) faaliyetlerinin yetersiz olması, . 
enerji fiyatlarının AB ülkelerine göre çok . 
)mksek olması ilah.. KOBİ'lerin, AB'kar-

• şısındaki rekabet gücünü zayıflatmak-
tadır. Bütün bu olumsuz faktörlerin bir-
leşmesi, KOBI'leri, GB sürecinde, çok ağır 
şar t la r a l t ında r e k a b e t e m e c b u r 
bırakacaktır. KOBİ'lerin bir kısmının iflas 
etmesi sonucunda işsizlik artacak ve ülke, 

. çe ş i t l i sosyal p a t l a m a l a r a s ahne 
^/olabilecektir. 

ix) AB, Kıbrıs'ta sâdece Rum tarafını 
. t an ıd ığ ın ı • i f a d e , e tmek ted i r . Rum 

kesiminin AB'ne üyeliği kabul edildiği 
takdirde, KKTC ile birleşmek bir yana, ' 
Türkiye'nin KKTC'ye ambargo koyması 

. dah i i s t eneb i lecek t i r . G ü n e y d o ğ u 
konusunda da AB'nin takındığı tavır, 

: r aha ts ız edic id i r . Bazıları t a r a f ı ndan • 
sadece ekonomik olduğu iddia edilen'bir 
işbirliği için siyasi tavizler istefımesi ve bu; ' 
istekler yapılmadığı takdirde işbirliğinin 
gerçekleşmeyeceğinin söylenmesi olduk-.', 
ça gar ip t i r . "Ancak d a h a ga r ip ¿ lanı , 
siyasilerin tutumudür . 'Her ne pahasına 
olursa olsun GB anlaşmasını imzalama 
k a t a r ı n d a o lan t a ra fa karş ı , AB'n in . 

- alabileceğinin en fazlâsmi istemesi gayet . 
normal ve kendi menfaatleri açısından, 

• son derece tutarlıdır. ; • .. 

• '.Yukarıda ana hatlarıyla bahsedilen ': 
' konulardan, AB ile 6 Mart 1995'de im- . 
' zalanan Ortaklık Konseyi kararının Tür-

• kiye'nin menfaatine pZmfldığı ortaya çık-, 
jnaktadır. Hiçbir taviz vermeden, ticaret 

. anlaşmalarıyla halledilebilecek, bir konu, ' 
çpk ağır sorumlulukların altma "girildiği; 
ülkeyi,'iktisadi ve hatta" siyasi bağirrüılığa/ 
kadar uzanan bir takım yaptırımlarla kâr- , 

. şı karşıya b ı rakan bir arılaşma hal ine 
getirilmiştir. . V. • 

Konuya bu şekliyle bakınca, iktisâdi 
b a k ı m d a n Osman l ı Devİet i 'n în yıkı l - . ' 
masında "çok b ü y ü k bir önemi olan 16 

• Ağus tos 1838 tar ihl i Osmanh- İng i l i z . 
. Ticaret-Antlaşması, hafizalarda-tekrar ; 

canlanmaktadır . Bu 'ânlaşma, Osmanlı 
ekonomisini tamamen bağımh hale,getir-' 
m i ş , O s m a n l ı sanay i i , A v r u p a ' n ı n , isr 
tilasına uğramış t ı r . Av"rupa, 'hem tek-^ • 

" nolojik üstünlüğü, hem de aldığı imtiyaz-,;-;. 
1ar sonucunda , Osmanlı- tezgâhlarının . 

birer birer kapanmasına sebep olmuş, ül-
ke iktisadi çöküntüye uğramıştır. Serbest 
ticâret esaslarına göre hazırlanan 1838 
Osmanlı -İngiliz Ticaret Antlaşmasıyla, 
ülke açık bir pazar haline getirilmiş v e ' 
Avrupa 'n ın kaliteli, ucu.iz ve bol çeşitli ' 
malları, Osmanlı pazarlarında yerli mal-
larla rekabete' başlamıştır. İthal mallarla 
rekabet edemediği için, önce pamuk, son-
rá ipek sanayii buhrana sürüklenmiş ve 

•bunlan diğerleri izlemiştir. 
• Mustâfa Reşit Paşa, ülkenin idam fer-

manını, "kalkmma yolunu açacak bir be l -
ge" diye imzalamıştır. (4) Yusuf Kemal 
Tengirşenk,- Reşit Paşa ve a r k a d a ş l a r ı 
için, "bu muaheden in , net icede mem-
lekétin sanayiini belini doğrultamaz bir 
hale getireceğini, devletin başına Düyun-
u Umuñtiiyé idaresi gibi bir bela musallat . 
edeceğini, elbette teg/edemjyor/flrdz" (5) 
demektedir. •• . . , 
• . Gümrük Birliği, birçok yönden 1838 
Osmanh-İngi l iz Ticaret Ant laşmas ın ı 
hatırlatmaktadır. İnsan, ibret alınmadığı • 
i ç in ; ta r ih t e k e r r ü r m ü ed iyo r , d iye" • 
düşünmekten ke'ndini alamıyor. Düyun- . 
u U m u m i y e ' n i n işleyişi , dev l e t i n ik-
tisaden bağımlı halé gelişi," sürekli sıkın- » 
tılar ilahi, hatırlanınca, insan, elinde ol- .-

, madan ürperiyor. Acaba, 157 sene önceki . 
•oyün, t ekra r s ahneye k o n m a k mr is-
teniyor? Böyle "bir ihtimalin hiçbir zaman 

, "gözden uzak tutulmaması gerek. Mustafa 
Reşit Paşa ve arkadâşlanmn o zaman keş-
fedemediklerini biz. dé şimdi keşfedethez bir 
halde olmayalım. , ; . . ' ' 

"'Dipnotlar'. ~ . . " ' , ' ' 

1) Sanayileşmiş ifadesi'Ue, gelişnüş/zen-. 
giri ülkeler; Sanayileşmemiş ifadesi ile de ' 
gelişmerpiş/fakir ülkelerkastedihrıektedir. 

.. .2) DPT, AET Başkanlığı, Ankara Ag-
reement, Agreement psta.blishing an As-

^ sociation between'the EEG and Turkey, An-
kara, 1987, md.2 ' ' ' • , 
:: 3) A.g.e. md.5 - " ' '' 

4) Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, 
Birinci Kitap, İstanbul,1977, s.104 • \ -

: (*) Prof. Dr. I. Mete Doğruer Marmara 
Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde 
öğretim üyesidir. • • * •. ; . • ' 

Gümrük Birliği,, 
birçok gönden. 
TSSŞOsmonlı-
lngiÎiz.Tİcor0t 1 
flntloşmosını 
hotırlotmoktodir. 

, ñcQbo, 157 • • • 
sene önceki • • 
oyun, tekrof- V' • 

. soHneye kon-
mokmıis- • 
teniyor? . ' , -



1838 Baltalimanı Ticaret 
ve 

Dr. Orhan Yeniaras 

. Gümrük Birliği sürecine girdi-
ğirriizden bu yana sık sık 1838 Os-
manh-, İngiliz Ticaret Antlaşması 
da gündeme gelniiş ve tartışılmış-
tır. BdltaUmanı'nmda imzaladığı- . 
mız bu antlaşma, bir bakıma ilk 
gümrük birliği maceramızdır. Bu 
nedenle söz konusu antlaşmayı ve 
doğurduğu sonuçları Ümran oku-

- yucuları için araştıran kıymetli ta-' 
rihçi Dr. Orhan Yeniaras'm yazı-
sını dikkatinize sunuyoruz. 

Gelişmiş yabancı sermayeye 
büyük gümrük kolaylığı getiren • 
Boltolimonı Ticaret Sözleşme-

si'nden sonra kısa ve orta vadede 
• Osmanlı sanayisi çökmüş ve 
' ; • maliye, Düyyn-u umumiye 

. ' denilen bir l ^ rç batağına • 
•V, saplanmıştır. V 

peryal çıkarları önemli rol oy-
nuyordu. Bu dönemde Batı'da 
egemen ekonomik anlayış Mer-
kantilizm'di. MerkantiHzim dış 
ticaretle ülkenin zenginleşmesi-
ni hedefleyen bir görüş oldu-
ğundan büyük devletler güm-
rük duvarlarını, yükseltmek, it-
halatı kısıtla5nıp ihracatı arttır-
mak, altm ve gümüş gibi değer-
li madenleri ulusal sınırlar için-

de biriktirmek gibi temel ilkeleri benimsemişti. 
İngiltere gelişmiş teknolojisi, güçlü donanması 

Baltalimanı Ticaret Antlaşması 1838 yılında İn- ' ve yetişmiş insan gücü ile dünyanm en büyük dev-
gUtere ile Osmanlı devleti arasmda imzalanan bir leti idi. Napolyon savaşları sırasında.kendisine uy-
sözleşmedir. Zâmanla bu sözleşmenin benzerleri gulanan Kıta Ambargosu nedeni ile dışarıya mal 
diğer devletlerle' de yapılarak kapsamı genişletil- sa tamadığından önemli miktarda" stok'â sahipti, 
miştir. Gelişmiş yabancı sermayeye büjöik güınrük Napolyon sonrası Batı'da ulusçu akımlara karşı im-

, kolayhğı getiren bu sözleşmeden sonra kısa ve orta - paratorluk hukukunu korumayı amaçlayan 1815 
vadede Osmanlı sanayisi çökmüş ve maliye, Dü-
jmn-u umumiye denilen bir borç batağına saplan-
mıştır. Şimdi Osmanh devletinde sömürge yapılan- , 
masına ortarn hazırlayan bu sürecin nasıl başladığı-
nı ekonomik ve siyasal boyutlarıyla sorgulamaya 
•çalışalım. . ' - • 

- Antlaşmaya Doğru " > • 

19. yüzyılda dünya devletleri, endüstriyel gelişi-
mini tamahalayarı gelişmiş ülkeler ve azgelişmiş ül- . 

' keler olarak ikiye ayrılıyordu. Gelişmiş ülkeler açı- -
smdan diğerleri hammadde deposu ve pazar olarak 
değerlendirilmekte idi. Bir bakıma dünya politik . 
gündeminin belirlenmesinde gelişmiş ülkelerin em- ; 

Viyana Kongresi ile kumlan yeni dünya düzenin-
de stoklarmı eriterek, dış ticaretini geliştirme)^ ulu-
sal bir politika olarak benimsemişti,(1) • 

• Osmanlı 'devleti ise geniş toprakları, kalabalık 
nüfusu Ve zayıf ekonomisi üe İngiltere ve diğer Ba-
tılı ülkeler açısından mükemmel bir pazardı. Bu ne-
denle Rus şaldırılanna karşı İngütere ve Fransa Os-
manlı devletinin yanında yer almakla bir. bakıma 
kendi emperyal çıkarlanm korumuş oluyorlardı. 

, Osmanlı devletinde ise batıdaki Merkantilist an-
layışın tam tersi bir yapılanma oluşturulmuştu. Ka-
pitülasyonlar nedeni Ue yabancı sermayeye sağla-
nan gümrük kolaylıkları ülkeyi sömüriiye karşı sâ-
.vunmaşız kılıyordu. Bunlara rağmen Osmanlı eko-
nomisini yabancı sermayeye karşı koruyan uygula-



malar da yok değildi. Bunlarm önemli-
lerini şöyle sıralayabiliriz: 

a- İç ticaret tamamen Osmanlı teba-
. sına ait olup yabancıların yerli tüccar-

larla rekabeti çok zordu. (2) 
b- Mallarm alım ve satımı belli ruh-

sat karşılığında bazı kişilerin tekeline 
. verilmişti. Yed-i vahi t denilen bu uy-
gulama üe serbest ticarete önemli kajat-
1ar getirilmekte idi. Gerek' üreticiler ye 
gerekse i thala tç ı lar ancak mal la r ın ı 
yed-i vahit'e satmak zorunda idiler. 

c- Afyon satışı yalnızca devletin te-
kelinde idi. ^ 

d- Osmanlı devleti İstanbul ve An-
kara'daki çok önemli tekstü ürünlerini 

-koruma altına a lmışt ı . ' , 
e - İç gümrük çok yüksekti. Tahıl, ba- • 

kır ve z e y t i n y a ğ ı t i c a r e t i n d e n .%30 
gümrük vergisi alınırdı. -
. ' f- Osmanlı sınırlan içindeki yilayet-

. 1er arasında g ü m r ü k vergisi alınırdı. 
Örneğin mahnı Kayseri'den İstanbul'a 
getirecek bir tüccar İstanbul'a gelinceye 
kadar geçeceği her vilayette iç gümrük 

. ödemek zorunda idi. Buna yabancı tüc-

.'carlar da dahildi., 
g- Ticari mallarm taşınması için tüc-

""carlarm devletten ruhsat alması gere-
kirdi. . . . . . 

- Mısır valisi Mehmet Ali Paşa daha 
ileri gitmiş, dış ticaretin tamarnmı dev-
let tekeline alarak hazineye büyük gelir 
sağlamıştı . 'l8.35'de 85.000.000 kuruş . 
olan Mısır d ış t icaret gelirleri, ' y ine 
145.000.000 kuruş olan Mısır savunma 
giderlerinin yarıdan ifazlasını karşıla-, 
mıştı. 

Osmanlı devletinin yabancı serma-
yeye karşı almış o lduğu bu koruma 
önlemleri doğal olarak İngiltere'nin is-

. temediği şeylerdi. İngiliz ihracatı açı-
sından bu engelleyici uygulamalar ın 
kaldırılması gerekiyordu. Bu nedenle 
çok önemli diplomatlannı bu iş için gö-
revlendirdiler. - " 

İngi l te re 'n in İ s t a n b u l sefir i Pon-
sonby, sefaret başkatibi Buluwer, İn-, 
giltere dışişleri bakanı Palmerston 'un 
direktifi ile harekete geçerek Osm'ânli 
devletinden serbest ticarete ilişkin en-
gellerin kaldırüması için diplomatik gi- . 

rişimleri başlattüar. İngüiz diplomatlan 
başta sadrazam Mustafa Reşit Paşa ol-
mak üzere Osmanlı hariciyesini ikna 

• edebüiyorlardı. Fakat padişah bu işe bir 
türlü razı olmuyordu. Bu sıralarda or-

- taya çıkan ya da çıkartüan beklenmedik 
bir olay İngütere'nin işini kolaylaştırdı. 
Mısır valisi Mehmet Ali Paşa yabancı 
devlet elçilerine,^ bağ ıms ızhğmı i lan 

• edeceğini açıklamıştı. Mehmet Ali Paşa 
ayrıca Mısır'ın bağımsızhğmı da ima et-
mişti. -

İngütere bu yeni gelişmeyi Osmanh 
devletine karşı koz olarak kuUanmaya 
karar verdi. Eğer Osmanlı devleti ser-
best ticaret antlaşmasını kabullenecek 
olursa, iç ve dış-ticaret tekellerinden 
büyük gelir sağlayan Mısır doğal ola-
rak bu durumu kabul etmeyeceğinden 
Batılı devletleri karşısına alacağı gibi 
maU açıdan da yıkıma uğrayacaktı. Os-
manlı devleti de bir türlü başedemediği 
bu asi valisinden kur tu lmuş olacaktı. 
İngiliz lobisinin geliştirdiği bu fikirler 
Osmanh hariciyesine ve padişaha tel-
kin edüdi. Sultan Mahmut Mısır'ın gü-
cünü k ı rmak için fazla d ü ş ü n m e d e n 
serbest ticaret antlaşmasının imzalan-
rhasmı emretti. En az Misır kadar Os-
manh devletini de yıkıma götürecek bu 
antlaşmanm imzalanmasını isteyen pa-

. dişah II. Mahmut 'un bu tutumunu an-
\ lamak gerçekten zordur. 

Antlaşma İngiltere adına .bÜ5aıkelçi 
Ponsonby; Buluwer, İngütere yakmdo-
ğu uzmanı^Cartivright; Osmanlı devleti 

' -.adma ise Başvekil Mustafa Reşit Paşa, 
Dışişleri müsteşan Nuri Efendi 've baş-
vekil muavini Kâni Bey arasındaki gö-

- rüşmelerden sonra Mustafa Reşit Pa-
şa 'nm Bal ta l imam'ndaki yalısında 16 
M a r t 1838'de imza ed i l e r ek 1 M a r t 
1839'da yürürlüğe girmesine karar ve-
rildi. İngiliz-hariciyesinin şaheser ola-
rak tanımladıklan bu antlaşmanm içeri-
ği şöyledir:(3) ; ' - . ' 

"Ant laşma Hükümler i . 

1- Antlaşma Osmanlı topraklarının 
tamamında uygulanacaktır. 
• • 2- Antlaşma süresiz olarak y ü f ü r -

Osmonlı devleti 
antloşmayı ka-' 
bullenecek olur-
sa, iç ve dış tico-

, ret tekellerinden 
büyük gelir şoğ-

. layon Mısır bu. 
durumu kabul et-

" meyeceğinden 
•V Batılı devletleri 

karşısına olacağı 
gibi mali'oçıdon 
do yıkıma'üğro-

•yocoktı. Osmanlı 
devleti de bu asi 
valisinden kurtul-

. muş olacaktı. In-
giljz lobisinin ge-
liştirdiği bu fikir-
ler Osmanlı hari-
ciyesine ve pa-
dişaha telkin 
edildi. 



Vabancı tüccçrb-
ro tanınan gümrüh 
ve ticaret kolaylı-
ğı yerli, tüccarlara . 

^ tanınrnıyordu. Bir 
İngiliz ve Fransız 

tüccar %5 gibi 
sembolik bir güm-
rükle serbest do-
laşabildiği holde 

. yerli tüccarlardan 
birçok vergi alınır-

dı. Kimi Osmanlı 
tüccarları bu ka-
yıtlardan kurtul-

mak için uyruk de-
ğiştirme gibi bir 

yolu deniyorlardı. 

r lükte kalacak ve bundan isterlerse di-
ğer Avriıpa devletleri de yararlanabi-
lecektir. 

3- Kapitülasyonlar devam edecek 
ve antlaşma ile kazanılan haklar ilave 

- edilecektir. . 
4-Antlaşma hükümleri İngiliz tüc-

.carlarina olduğü kadar ortaklanna da 
aynen uygulanacaktır. . 

' 5 - İngüiz tüccarlan ve ortakları Os-
manh devletinin her târafmda istedik-
leri malı serbestçe ahp satma hakkına 
sahiptir. 

. 6-Yed-i Vahit ve her türlü dış ve iç 
ticaret tekeüeri kaldırüacaktır. 

7- Ticaret mallarının^alımı, satımı 
ve ulaşımı için ruhsat istenmeyecektir. 

8- Ticaret mal lar imn sa t ımından 
ruhsat isteyen mahalli görevliler ceza-
landırılacak bu nedenle zarar gören 
tüccarın zararı devletçe karşılanacak-
tır. . • . 
, 9- İngiliz tüccarları ve ortakları iç 

ticarette en a)n:ıcahkh yerli, tüccardan 
daha fazla yergi ödemeyecektir. 

10- Ticaret maUarmdan, ihracat Li-
.mam'na kadar vergi alınmayacak, an-
cak l imanda %9 ile %3 oranında bir 
vergi ödenecektir. 

11- İthalat sırasında ise yalnızca %3 
vergi ödenecektir. 

.12- İngiliz tüccarları ve or tak lan 
yalnızca İngüiz maUarmı değü, dış ül-
kelerden getirdikleri hier tür lü malı 
Osmanlı ülkesinin her yerinde serbest-
çe satabileceklerdir. Bunlar için aynca 
%2 ek vergi ödeyeceklerdir. 

13- Yabancı ticaret maUarı Boğaz-
lardan" serbestçe geçebüecek, gemiden 
gemiye aktanha yapüırkan vergi ahn-

. mayacaktır.(4) 
Bu antlaşmaya Rusya, ve Avustur-

ya'dan başka diğer demetlerden ciddi 
bir itiraz gelmedi. Gerçi Antlaşma hü-
kümler in in is tendiği takdi rde diğer 
devletlere de uygulanmasında hukuki 
bir engel yoktu aina Osmanlı devleti-
nin Rusya ve Avusturya'ya yakm top-
raklannı bu devletler kendi hinterlan-
dı o larak-görüyorlar ve gelecekteki 
idealleri için İngiliz sermayesini tehh-
keli buluyorlardı. Antlaşma ile istekle-

rini fazlası ile elde eden İngiltere, Rus-
ya ve-Avusturya 'ya yakın kimi Tuna 
prensliklerinde antlaşmanın uygulan-
ması konusunda fazla İsrarlı olmadı. 
Çünkü bu iki devletin Osmanh ile bir-
likte kendisine karşı bir hareket oluş-
turmalanm zamansız buluyordu. 

Osmanlı Maliyesinin İflası 

Balta Limam Antlaşması ile yabancı 
sermayeye tanman olağanüstü özgür-
lük ve hareket serbestisi Osmanh ima-
lat sektörünü ve maliyesini çok geçme-
den bÜ5mk bir bunalıma soktu. 

M e r k a n t i l i z m ' i n egemen o lduğu 
dönemde Osmanlı devleti çok önemli 
bü:' tezadı, yaşıyordu. Bü- taraftan fazla 
Üreterek satmak isterken diğer taraftan 
ekonomide merkantil an lapşm gerek-
tirdiği ko rumaa önlemlerden hiç birisi-
ni alamıyordu. Yabancı tüccarlara tara-
nan gümrük ve ticaret kolaylığı yerli 
tüccarlara tanınmıyordu. Bir İngiliz ve 
Fransız tüccar %5 gibi sembolik bir 
gümrükle serbest dolaşabildiği halde ' 
yerli tüccarlardan ise âmediye, refdiye, 
münir iye ve mastariye(*) . gibi birçok 
vergi almırdı. Kimi Osmanlı tüccarlan 
bu kayıt lardan kur tulmak için uyruk 
değiştirme gibi bir yolu deniyorlardı. 
1847 yümda Amasya'dan Bursa'ya mal 
getiren bir yerli tüccar yaklaşd<~ %50 iç 
gümrük vergisi ödüyordu. Bu haksız 
rekabet karşısında yerli tüccar ve işlet-
meciler kısa zamanda piyasadan silin-
meye başladüar. 

1847 y ı l ından önceki dönemlerde 
Bursa 'nm yıllık ipek üretimi yaklaşık 
25 bin okka iken 1847;de 4 bin'e düş-
müştür. 

1866'da l s lah- ı Sanayi komisyo-
nu 'nun hazırladığı rapora göre, İstan-
bul'daki Tabaklar şirketinin mali duru-
mu otuz yü öncesinde çok iyi durumda 
iken 1866 yüı içinde tamaman ortadan 
kalkmıştır. ı ' ' -

"" Yine aynı komisyomm 1868 raporu-
na göre: 1820 ve 1830'larda verimU çah-
şan Üsküdar'daki Kumaşçı tezgahı üre-
timmin 2700'den 25'e, Kemhacı tezga-
hının 350'den 4'e. Çatma Yastıkçılar 



. tezgahının üretiminin ise 60'dan 8'e in-
diği belirtilmektedir. 

İ ş l e t m S e r d e k i b u çöküş A n a d o l u 
dışındaki Osmanlı topraklarında da ay-
nı şekilde devam etmiştir. Örneğin Mu- ' 
sul 'daki; organtin, müsl in ve gaz gibi 
mensucat ü rün le r i artık yerel ihtiyacı 
ka r ş ı l ı yamaz d u r u m a ge lmiş t i r . H a - . 
l e p ' t e d e d u r u m f a r k l ı d e ğ i l d i r . ( 5 ) 
1846'da pamuk mensucat imalathanele-
r in in sayısı 300 'den 150'ye, 100 tane 
basma rnendU imalathanesi 80'e, ipekli 
kumaş işleyen 300 tezgalttSO'ye inmiş-
.tir. . , • . • : > • 

Osmanlı imalat sektöründeki bu da-, 
ğılma şoku karşısmda doğal olarak özel 
firmalar tu tunamadığından devlet her-

- şeye rağmen sanayi sektöründen vaz- ' 
geçmedi ve b ü y ü k yatırımlar yaparak 
bir çok fabr ika ve imala thaneler açtı. 
1856 P a r i s S a n a y i F u a r ı ' n a k a t ı l a n 
aşağıda isimleri yazılı işletmeler, sürek-
U zarar eden ve açıkları bütçeden kar-
şı lanan asalak kuru luş l a r olarak kısa 
sürede varldclaniu yitirdiler:(6) 

1-İzmit çuha fabrikası, 
2-Feshane, 

. 3 - Basmane, 
4 - Zey t i nbü rnü fabr ikası (pamuk-

bezi, empirme, jmn, çorap ye filedöks), 
5- Hereke fabrikası (kördela, kadife, 

saten tafta), . . . / 
6- Beykoz Teçhizat-ı Askeriye fab-

rikası - - > " ' • ' 
7 -Tophane fabrikası; 
8- Beykoz porselen ve cam fabrikası. 

1838 Ticaret A n t l a ş m a s ı O s m a n h 
^ d e v l e t i n d e h e r t ü r l ü s a n a y i l e ş m e 
çabalarmi boşa çıkardığı gibi devleti de . 
önemli g ü m r ü k gel i r ler inden y o k s u n 
bırakmışh. 

O s m a n l ı d e v l e t i a r t ı k K ı r ım 
savaşmın f inansmanmı karşılamak için 
ilk kez d ı şa r ıdan borç pa ra a l ıyordu. 
Ne yazık ki bu paralar kalkınmaya iliş-
kin önemli yatırimlarda kullanılmıyor-

duk Borç ve ren k u r u l u ş l a r ve rd ik le r i 
p a r a l a r ı n n e r e l e r d e k u l l a n ı l ı p k u l -
lanılamayacağını da kendileri belirler-
di. Osman l ı m a l i y e s i ' b u g id işe faz la 
d a y a n a m a y a r a k k ısa s ü r e d e i f l a s ı n 
eşiğine geldi. (7) . ' 

Osmanh devletmm 1854'den 1873'e 
k a d a r e d i n d i ğ i b o r ç l a r ı n t u t a r ı ( 8 ) 
251.209.758 l i ra o l u p ' e l e g e ç e n n e t ' 
değer i 135.015.751 liradır. G ö r ü l d ü ğ ü 
gibi devlet 135.015.751 lira a lmak için 
251.209.758 lira bo rç l anmak z o r u n d a 
kahnıştır. 1881 yılına gelindiğinde Os-
m a n l ı D e v l e t i a r t ı k b o r ç l a r ı n ı 
ödeyemeyecek du rumda idi. Bu neden-
le batı l ı devlet ler m e ş h u r M u h a r r e m 
K a r a r n a m e s i ile D u j r ü n - u U m u m i y e 
deni len bir genel borçlar meclisi kur -

• d u l a r . B u g ü n k ü İ s t a n b u l E r k e k 
Lisesi'nde çalışan.rneclis bir tür, tasfiye 
kurulu- gibi çalışarak borçlarına karşüık 
Osmanh vergilerine elkoydu. Artık Os-
m a n l ı e k o n o m i k b a ğ ı m s ı z l ı ğ ı n d a n 
sözetmek çok zordu. ' , 

. .Dipnotlar: . • 

; (1) Siyasi Tarih, Ankara, 1977, Tahsin 
Ünal . • • . • • 

(2) Yusuf Kemâl Tengirşek, Tanzimat 
• Devrinde Osmanh Devletinin Harici Ticaret 
Siyaseti, İstanbul, 1940. ^ ' 
; (3) Mecmua-i Muahedat, C.4, Ş.98. 
• (4) Doğan Avaoğlu, Türkiye'nin Düzeni, 

BUgiY.,1969,s.52-. 
(5) Mordtmânn^ Anatolian Hanover, 1925, 

S.294 . • , •• 
. (6) Prof. Ömer Celal Sarç, Tanzimat ve 

Sanayimiz, İstanbul, 1940 ' . ' . • 
- (*) Amediye: geliş (ithalat) vergisi.. ' 

Mürûriye: geçiş (transit) vergisi. , . 
Refdiye: gidiş (ihracat) vergisi. 
Mastariye: yani "sarfiyat-l istihlak" 

(tüketim) vergisi. Bkz. M. Zeki Pakalın, 
Osmanlı Tarih Deyimleri ve. Terimleri 
Sözlüğü, M.E.B.Y.- . . . 

(7) Şükrü Baban, Tanzimat ve Para, 
İst.1990 . • • • - • . • ,-

(8) Dr. Refij Şükrü Sulva, Tanzimat Dev-
rinde İstikrazlar, İst. 1940 

Osmanlı devleti 
artık Kırım 
savaşının finons-
manını karşılamak 
için İlk kez . . 
dışoridan borç 
poro alıyordu. 
Ne yazık-ki bu 
paralar kalkın-
maya ilişkin 
önemli yatırımlar-
da kullanılmıyor-
du. Borç veren 
kuruluşlar verdik-
leri paraların ne-
relerde'.,kullanılıp 
kullanılomayaco-. 
ğını da kendileri 
belirlerdi. 



Türkiye, ABD-İsrail eksenine 

Doç. Dr. Ahmet Davudoğlu ile söyleşi 

Ümran: Soğuk Savaş Döne- Dünyo DüZSnİ d® objektif görünümlü, ama 

yöreselleşme gibi hovromlardo, 
şmda sıkça sözü edilen Yeni obJsMtİr görünümlü, omo orkosinda meşruiyet sağlamaya yöneUk kav-' 
Dünya Düzeni kavramının bu- boşko bİr gÜndsmİ borindiron • ramlardır. Bunların hiç mi reel 
gün o kadar gündemde öhnadığı ^ ^ j ^j^ç^gj ¡ro^j^y^ meşru- Evet var. Ama bu re-

iyet sağlamaya yönelik 
• '-kavramlardır. 

görülüyor. Bu sizce neye delalet 
ediyor? Yeni Diinya Düzeni'nin 
ve beraberinde getirdiği unsurla-
rın artık yerleştiğini mi gösteri-
yor? 

• A.Davudoğlu:, Aksine yerleşmediğini gösteriyor. 
Yeni Dünya Düzeni kavramının bizzat kendisi yeni 
değil. Uluslararası ilişkiler sistemindeki her önemli de-

- ğişiklikten sonra bu kavram ortaya atılır.Mesela İkinci, 
Dünya Savaşı'ndan sonraki uluslararası ilişkilerle ilgili 
kitaplara, ekonomik, siyasi sistemle ilgili makalelere 
baktığımızda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da aynı 

-kavramın kullanıldığını görürsünüz. O zamanki Yeni 
Dünya Düzeni Atlantik ekseninde , ekonomik sistem 
açısmdan IMF'ye, GATT'a, Dünya Bankası'na, siyasi 
sistem açısından BM'ye dayah yeni bir düzendir. Ve 
onun adı da Yeni Dünya Düzeni'dir. Hatta belki Viya-
na Kongresi'nden sonraki tartışmalardan sonra da Ye-. 
ni Dünya Düzeni, eski rejim, yeni rejim gibi kavramlar 
sık sık kullanılmıştır. Bazı kavramlar bence gerçeği ak-
settirmekten çok, gerçekten uluslararası ihşkilerdeki 
yeni unsurları aksettirmekten çok, ideolojileşme süre-
cini yansıtır. İdeolojileşmesinden kastım şudur: Objek-
tif h)ir olguyu tammlamaktan çok/o olgunun bir irade 
etrafinda, bir iradenin istekleri doğrultusunda değişti-
rilmesi için kendisine meşruiyet sağlayan bir çerçeve 
oluşturulması. İdeolojiler kendi içinde, kendi kendile-
rine meşruiyet sağlayan tutarlı sistemlerdir. Bu anlam-
da Yeni Dünya Düzeni de, küreselleşme gibi kavram-

el karşılıklar genellikle uzun dö-
nemlerde ortaya çıkan karşılıklar-
dır. Ve bunu olgusal olarak dün-
yada ortaya çıkan yeni faktörlerle 

değerlendirmek lazım. 
Yoksa Bush'un ağzındaki bir kelime olarak Yeni 

Dünya Düzeni, uluslararası demokratik sistem, de-
mokratik yapılar vs. etrâfmda açıklanan şeylerin çoğu 
aslında bir şekilde ̂ sürmekte olan bir statükoyu, yeni 
bir çerçevede, değişiyormuşcasina aksettirerek belli 
bir siyasi çıkarı devam ettirme çabasıdır. O siyasi çıkar 
sürdüğü sürece bu kavramlar piyasada tutulur. Böyle 
bir ihtiyaç kalktığında veya eskidiğinde piyasada daha 
az kullanılır hale gelir/getirilir. Nitekim Yeni Dünya 
Düzeni bu anlamda 1989'larda tam büyük bir değişik-
lik dalgasının yaşandığı dönemde birçok siyasi olaya 
meşruiyet sağlamıştır: Körfez Bunalımı gibi, Avrupa 
içindeki bazı düzenlemeler gibi. Almanya'mn birleş-
mesi, Rusya'nın demokratikleşmesi, hatta Ortadoğu 
barışında olduğu gibi birçok faktörde bu Yeni Dünya 
Düzeni kavramı bir meşruiyet aracı sağlamıştır. Hatta 
bölgesel birtakım birleşme teşebbüslerinde de, bölge-
sel insiyatifleri kullanmada da Yeıii Dünya Düzeni 
kullanılmıştır. Birtakım zirvelerin -Rio zirvesi. Çevre 
zirvesi vs. - BM nezdinde toplanması. Dünya Ticaret 
Örgütü'nün kurumsallaşması olgularında da bunlar 
kullanılmıştır. 

Ama şimdi Yeni Dünya'Düzeni diye bir olgu orta-
ya çıktı mı? Hayır. Bunun birkaç açıdan incelenmesi 
lazım. Bir kere Yeıii Dünya'Düzeni diye 1989'da orta-



ya ahlan çerçevenin öngördüğü fikirlerin 
ve prensiplerin çoğu daha sonraki geliş-
melerle ayaklar altına alındı, çiğnendi. Kî  
bunun en çarpıcı misali Bosna'dır. Bosna 
bu anlamda Yeni Dünyâ Düzeni'ne ciddi 
bir darbe vurmuştur. Başka bazı çalışma-

• larımda da göstermeye gayret ettiğim gibi • 
Yeni Dünya Düzeni kavramının altm dö-
nemi 1989 Berlin Duvarı 'rim yıkıhşıyla 
1991 Körfez Savaşı 'nm yaşandığı, yani 
İrak'ın bombalandığı dönem arasındaki 
yaklaşık 1,5 yıldır. 
' Bu dönein çok kritik bir dönemdi. Do-
ğu Avrupa'daki sistemler çözülüyordu, 
Sovyetler Birliği'nde değişiklikler, Orta-
doğu'da dalgalanmalar görülüyordu. Ba- , 
zı taşların yerine oturtulması gerekiyor- • 
du; Bu anlamda Amerika insiyatif kullan-
dı ve etraftaki büyük güçleri de mobilize , 
ederek Yeni Dünya Düzeni kavramı etra-
fında belli bir uluslararası irade olüştur-
dû. Fakat bü uluslararası iradenin ulusla-
rarası niteliği göstermelikti. Aslında arka-: 
sında Amerika'nın tekelci iradesi vardı. 
Ve ö irâde Yeni Dünya Düzeni kavramıy- , 
la kendi meşruiyet alamnı kurdu. Körfez 
Savaşı'm gerçekleştirdi, arkasından Orta-
doğu Barişı'na doğru yöneldi. ; ' • 

Körfez Savaşıyla Bosna bunalımı ara-" 
sında yaşananlar, özellikle Almanya'nın . 
birleşmesinin de ötesinde Balkanlara da 
birtakım müdahalelerde bulunması. Hır- • 
vatistân ve Slovenya'yı tanıması, Sırbistan • 
ile Hırvatistan ârasmdaki ihtilaflarda Al-
manya'nın müdahil ölarâk Doğu Avrûr 
pa'ya, bir Ölçüde girmesi, Avrupa-Aiheri-
ka dengelerini önemli ölçüde sairstı. Bü da 
o Dünya Düzeni'ni, ahenk içinde "davra- ' 

' hah büyük aktörler blgusunu ortadan kal-
dırdı.Dolayısıyla Dünya Düzeni kâVr'a- • 

. mında bir sarsıntı meydana getirdi. İç çe-
lişkileri gündeme getirdi.'Hele 1992 Ni-
san'ından sönrâ Bösna'da yaşananlar Ye-
ni Dünyâ Düzenihih dayandığı iddia'edi- ' 
len temel ükeleri tümden ortadan kaldır- . 
dı.. Neydi bü ilkeler? Evrensel insan hak-
ları, -ki Bosna'da en temel insâri hâklârı 
çiğnendi- demokratik katılım yoluyla ğe; % 
len rejimlerin müdafaa edilmesi -Bos-; 

, na'dâ demokratik yolla yönetime gelmiş' 
bir siyasi iradeye karşı açık bir işgal ya- ' 
şandı, bir devlet olarak yaşayabilme nite-
liğinin ortadan kalkmâsi'sözkonüsü oldu.-.; 
Ve buna uluslararası aktörler müdahale-
de bulunmadılar. Bu da bu sloganların 

Ötesinde ya-,. 
n i insan-
h a k l a n ve. 
d e m o k r a s i 
gibi slogan-
ların ötesin-
de asl ında 
gizli çıkar 
ilişkilerinin 
daha etkin 
o l d u ğ u n u 
or taya çı-
kardı. Ki bu 
d a . Yeni 
Dünya Dü-
zeni felsefe-
sinin zemi-; 
n in in ka.y-
ması anla-
mına geldi. 

Yine Yeni ^Dünya Düzeni uluslararası 
sistemdeki tıkanıklığı ortadan kaldırmak 
için yeni kurumsallaşmalar ortaya koya- . 

. çaktı. Bu kurumsâllaşmalan ortaya koya-
madığı gibi aksine eski kurumlara yeni 
hayatiyetler sağlamaya çalıştı. Mesela 
herkes bekliyordu ki BM'nin iç yapısmda 
birtakım değişiklikler olsun. Kuzey-Gü-. , 
ney ilişkileri diye yeni birtakım kavram-
lar etrafında, küreselleşme dışmda bölge- • V 
sel entegrasyon faaliyetlerinin bu küresel-
leşmeye nasıl intibak ettirilâceğine dair 
ciddi problemler vardı.. Bu konuda yeni" 

.künımlarıri, ortaya çıkmasını bir kenara 
bırakın, eski kurumlar yeni bir meşruiyet ' : , , ' 

. alanı kazándi. Bunların en başında da .; 
NATO geliyordu. NATO soğuk-savaş un- ' . 
suru olarak Yeni Dünya Düzeni'niiŞ g^iş-
tiği dönemlerde bir kimlik krizine gir- ., 
mişti. BoSna bûnahmınm son aldığı seyir- ' . ' ' 
de ÑATO yeni bir ivme. kazandı ki bu da • 
ABD'jıin yeni kurumlar, yeni bir dünya 

.düzeni\0İUŞturmaktansa eski 'kurumları 
. yeni bir görünüm içinde tekrâr meşru bir • 
. alana, çekerek kendi iradesini sürdürme 
çabası olarak görüldü. ' ~, •. ı, "" 

-92 Nisan 'mdân sonra fiilen, felsefe 
olarak "da hedefleri itibariyle de t ü m ü y l e , 
bitti. Onım .için'Yeni Dünya Óüzeni yerir • 
ne Medeniyet ler Çatışması gibi tezler 

. gündeme getirilerek başka toplumlara, . 
başka medeniyetlere suç isnad edildi. Ori-̂ ''̂  . 
ia.r bu bunalımın müsebbibi olarak göste- • 
rilmeye çalışıldı 'ki^bund^u en mağdur . 

;-o.lanı.da islam Dünyasroldu., ' " 



• Veni Dünya 
Düzeni diye• 

1989'da'ortaya 
"atılan çerçevenin 

. öngördüğü pren-
' siplerin çoğu do-
- hd sonraki geliş; 

melerle oyokldr 
altına alındı. 

"Bunun en-çorpıcı 
misali Bosna'dır. 

Bosna bu 
anlamda Veni 

Dünya Düzeni'ne 
ddd i bir darbe 

vurmuştur." 

Ümran: NATO'nun önceki GeneL 
Sekreteri Claes döneminde bu kuruma 
İslam Dünyası'ndaki uyanış hareketleri-
ne karşı bir fonksiyon kazandırma çabası 
gündeme gelmişti. Bu bahsettiğimiz ge-
lişmeler çerçevesinde NATO'nun üstle-
nebileceği böyle yeni bir işlevi nasıl gö-
rüyorsunuz? " 

A. Davudoğlu: NATO Soğuk Savaş-
tan sonra Varşova Paktı'mn dağılmasıyla 
birlikte aslında anlamını ve kimliğini: 
kaybetmişti. Ona yeni bir anlam ve yeni 
bir kimlik kazandırmak gerekiyordu. 
Tanım olarak olaya baktığımızda Sa-
vunma örgütü niteliğindeki örgütlenme-
ler, reaksiyoner örgütlenmelerdir. Yani 
bir tehdit olduğu zaman siz ortak sa-
vunma teşkilatı diye bir teşkilatı anlamlı 
kılabilirsiniz. Tehdit olmadığı zaman o 
savunma teşkilatı olmaktan çıkar; başka 
bir şey olması gerekir. Dünya jandarması 
olması, yani kendi başına davranır bir 
halé gelmesi lazım. 

Tehdit ortadan kalktıysa yapılacak 
iki şey vardır: Ya NATO'yu da lağvede- -
çeksiniz, Varşova Paktı'na paralel olarak; 
başta böyle bir süreç neredeyse başlıyor 
gibi olmuştu. Çünkü bildiğiniz gibi Al-
manya ile Fransa arasmda Avrupa prdü-
su kurma yönünde teşébbüsler oldu. 

• Böyle birşey olmuş olsaydı o zaman 
Amerika'nın Avrupa'daki ve dünyadaki 
nüfuzu ciddi bír sarsıntı geçirecekti. Yeni 
savunma kavramlarının ortaya çıkması 
gerekecekti. Ama Amerika bunu gördü-
ğü için NATO'ya yeni bir kimlik kazan-
dırma sürecinde önce Körfez Krizi'ni 
kullandı. Batı Blokunun totaliter İslam 
rejimleriyle tehdit edildiği kanaatini or-
taya attı. Daha sbrira <la bu yeni tehdide 
karşı NATO'nun aslında işlevinin bitme-
diği, sürdüğü kavramını ortaya attı. Ve 

• böylece NATO yeni bir kimlik, yeni bir 
işlev kazanmaya başladı. Son terör kon-
feransında da aslında gelinmek istenen 
noktalardan bir tanesi buydu. 

Şu anda ABD öyle bir satranç ojomu 
içinde ki, Avrupa'nın özellikle de Al-
manya'mn ekonomik olarak doldurduğu 
her boşluğu NATO güvenlik olarak dol-
duruyor. 1989'-dan sonra Almanya Doğu 
Avrupa'da ekonomik, etki alanım kurdu; 
NATO Doğu Avrupa'ya açılma "planları 
yaptı. Almanya Hırvatistan ve Şloven-

ya'da etki alamm kurdu. NATO Bosna'ya 
' girdi. Dayton Anlaşması'nm böyle bir bo-
.yutu var. Ve bunun tesadüfi olduğu ka-
naatinde değilim. ABD özel olarak bu iç 
çelişkileri kullanmak suretiyle Avru-
pa'nın acziyetini gösterdikten sonra NA-

. TO'ya yeni bir misyon biçmiş oldu.' 
ABD şunu gösterdi: Dayton Anlaş-

ması ile Avrupa kendi içindeki bunalım-
ları bile kendi mekanizmaları ile aşamaz. 
Ancak ve ancak ABD'nin sağladığı gü-
venlik şemsiyesi ile aşabilir. Ve Bosna'da 
'92'den"95'e kadar olan dönemde Ameri-" 
kan müdahalesinin bu kadar geciktirilme 
sinin sebebi de budur. 

NATO böyle çift yönlü bir işlev ka-
zandı. Bir yandan, evrensel anlamda yeni 
tehdit olarak görülen totaliter rejimler,-İs-
lam Dünyasından gelen birtakım terör 
tehditleri karşısmda bir işlev kazanma sü-
recine girdi; bir taraftan da Batı bloku içe-
risinde ABD'nin güvenlik parametreleri-
ne uygun.bir savunma stratejisinin sür-
mesini sağlayan bir yapı kurmuş oldu. 

Ümran: İslam Dünyası'ndan gelen tei-
rör tehditlerinden bahsetmişken bölge-
mizdeki gelişmelere değinelifn. İsrail -
FKÖ arasında imzalanan anlaşmadan 
sonra Ortadoğu'da ABD'nin yönlendirdi-
ği ' ve İsrail'in liderliğinde fakat Türkiye 
ve Mısır'ın da dahil edilmeye çalışıldığı 

• bir .barış sürecine girildi. Bu süreçle bir-
likte önceki dönemlerde Belki MiSTr dı-

, şmda İsrail'le ilişkiye girmeye çekinen 
pek çok ülke ve tabü ki Türkiye'nin de ar-. 
tık bu ülkeyle Uişki kurmaktan dolayı ka-
muoyu önünde bir sıkmtıyla karşdaşma-

Mıklannı göriiyoruz. Bu anlamda geçtiği-
miz günlerde İsrail ile Türkiye arasında 
önce askeri daha sonra da ekonomik iş-;" 
birliği anlaşmaları imzalandı. Sizce bu ge-. 

. üşmeler Türkiye'yi nereye götürüyor? 

A. Davudoğlu: Terör tartışması farklı 
bir bojmtta değerlendirilmesi gereken bir 
olay. "ABD'nin. savunma stratejisi' içinde 
savunma konsepti içinde bir yeri vardır. 
Çünkü ABD coğrafi olarak Öyle bir ko-

. numda bulunuyor ki. Bu ülkeyi konvan-
siyonel olarak yam geleneksel askeri araç-
larla işgal etmek, o ülkeyi bu yollarla teh-" 
dit etmek imkansızdır. - ^ ' . 
.. ABD'nin terörle ilgili evrensel politi-
kası bu temel üzerine dayalıdır. Çünkü 



ABD'nin iç güvenliğini bir dış ülke iki 
' yolla sareabilir. Birincisi uzun menzilli 
nükleer füzelerle, yani ABD'ye ulaşacak 
kadar menzüe sahip nükleer başlıklarla -
ki onun için ABD Yeni Dünya Düzeni'n-
deki savunmasını bu temele oturtmuştu. 
Nükleier füzelerin denetimi bu açıdan bü-

, -yük önem taşıyordu. İkincisi de terörle, 
yâni organize küçük birliklerin ABD gibi 
büyük bir ülkeyi bile ciddi bir şekilde 
içerden, sarsma imkanı vardı. -

Dolayısıyla ABD için terör başhbaşına 
önemli bir konu. Ama bölgesel olarak te-
rörün şu anda Ortadoğu'daki konferansta 
gündeme getirilmesi tamamiyle bu böl-
geyle Ugili yapılan yeni planlamanm, yeni 
dizaymn bir yansımasıdır. . . 

Aslında Ortadoğu kavramı suni bir 
. kavramdır ve ben kullanılmamasını daha 
• doğru görüyorum. Soğuk savaş paramet-
; relerinin ortadan kalkmasıyla birlikte Or-

tadoğu kayranu yoktur. Batı Asya kavra-
rnı vardır ve olmalıdır da .Çünkü Soğuk 
Savaş dönemindeki suni ayrımlar, mesela 
Erzurum ile Erivan'ı ya'^da Batum 'u ya 
da Bakü'yü ayıran suni sınır bugün yok. 
Kafkaslan Ortâdoğu'dan.ayıran suni sımr 
da yOk. Mezopotamya havzasını Bakü 
petrol havzasmdân ayıran iki kutuplü sı-

; mrlaryok. . ' . , ' • 
' , Bu açılardan bakıldığında -'89 sonra-
. sınida öylesine bir tablo ortaya çıktı ki. Ye-
n i Düıiya-Düzeni kavramının yaygınlaştı-
ğı dönemde, bu tabloda normal devletler 
hiyerarşisindeki sınıflamalar anlamını 

-. kaybetti. Süper devlet, büyük devlet, kü-
'. çük devlet, bölgesel devlet tasnifleri anla-

mini kaybetti. O zaman da daha önce bir 
üst kategorideki, bir üst hiyerarşideki 

• devletin stratejisine, taktik planlamasına 
uygun "davranmak zorunda olan ülkelere 
hareket alanları doğdu. .Mesela büyük 
devlet olarak Almanya'nın hareket alan-
ları genişledi.. Sadece ABD ve Sovyetler 
Birliğine^ bağlı, süper güçlere bağlı bir 
alan dışında bir 'alan doğdu Almanya 
için. Benzer durum Çin için geçerlidir. 

" Bölgesel devletler için de yine^hareket 
- alanları, doğdu:- ' • * . ^ ı 

Türkiye'nin 1970'lerdeki dış politika 
parametreleri ile '90'lardakini k.arşılaştı-

, . 'rırsanız müthiş bir değişiklik görürsünüz. 
Türkiye o zaman herşeyini iki faktöre in-

- , dirgemişti. Global anlamda Sovyetler Bir-

liği'ne, bölge-
sel an lamda _ 
Y u n a n i s t a n 
f a k t ö r ü n e . 
Ama'90 ' larda 
bütün bu den-
geler değişt i : 

• ve özel l ikle , 
Or tadoğu ile 
i lgil i . olarak 
öylesine bir 
tablo doğdu ki 
baz i 'ü lkeİere 
a v a n t a j l a r ı n ı 
iyi kullanma-
ları ha l inde 
bölgesel kay-
naklar ı yön-
l e n d i r e r e k , 

. bölgesel güç .. / 
o lmanın öte-
sinde de bir güç olma imkanı doğdu. Bu 
şansa sahip olan en önenıU ülkeler askeri 
birikimleri dolayısıyla Irak, bir ölçüde 
İran'dı, Türkiye ve israil'di. Hatta başta 
İsrail'in bu kadar şanslı bir konumu yok-
tu. Özellikle Türkiye," Irak, İran hatta kıs-
men Mısır gibi ülkelere ciddi bir hareket , 
alanı doğdu. Bunun önceden farkedüdiği' 

• kanaatindeyim, ^öy l e bir statü atİama 
, ..durumunda tek tek ülkelerin enterne edil-

mesi gerekiyordu liluslararası sistem tara-
,V fmdan. Bu. bölgede herhangi "bir ülke çok 

fazla sivrilirse, diğer ülkeler hemen, bir . 
- > araya gelip ona karşı bir savurana meka-

' nizmaşı kuruyorlar.' Uluslararası gücü 
' elinde bulunduranlar da, özellikle israil, 
de, bu potansiyele sahip olan ülkeleri en- -. 

, teme etae, etkisiz kılma yolunu seçtiler. 

; - ümran:-Türkiye ile anlaşma imzalan-
masımn böyle bir anlamı vardı.r.. . . ' .-

' . A. Dayudoğlu: Türkiye ile anlaşma- ' 
nin, Türkiye ile dostluk kavramından ve 

• ortak düşmandan kaynaklandığı kana-
. atinde değilim' Bakınız .ne'oldu? Önce 

. .İran böyle bir tehdit oluşturmuştu, dev-
; " rim sonrasında domino teorisine benzer. 
: , etkUerk bölgede bir aksülamel üyandırır 

-. korkusu oluşmuştu. İran'a karşı I rak, . 
; İran'ın bu tehdidini bü)mk ölçüde berta^ 

• raf etti. İran; bölgesel potansiyeli kuUarap. 
^ büyük devlet politikası izleme şansi dışın-



'ÇTdski seçimler-. 
den sonra DVP-

SHP koalisyonu-
nun oluşması do 
çok tesadüfi de-
ğildi. Türkiye'de 

böylesi bir dö-
nemde uluslara-

rası değişimi hem; 
yorumlayan hem 

yönlendiren bir 
hükümete ihtiyaç 

yardı. Rksine Tür-
kiye'nin en statü-
kocu iki partisi iş-

birliği yaptı ve 
Türkiye statükoya 

çekildi 

da bırakddı, Irak'ın saldırıları, yedi sekiz, 
' yıl süren savaşın yıpratması sonucu. : . . 

i. Sonra Irak uluslararası güçten aldığı 
destekle askeri potansiyeli ve petrol po-
tansiyeli dolayısıyla bu'şansı elde etti. 
Saddam'm maceracı gibi görünen taVrı-
nm altında böyle bir zamanlamanın yat-
tığı kanaatindeyim. Saddam biraz da 
Batı'nm yaktığı yeşil ışıkla uygun bir za-
manlamayla statü atlayabileceğini dü-
şündü., Elinde İran'a karşı Batılı ülkelerin 
desteğiyle kurduğu önemli bir askeri po-
tansiyel vardı. Önemli petrol kaynakları-

. na sahipti. Bu petrol kaynağını Kuveyt'le 
birlikte genişletmesi halinde diğer ülke-
lerden birkaç adım öne geçebilecekti. > 

Bu Türkiye'yi ve Suriye'yi de rahat-
sız etti, Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı ve Kör-
fez ülkelerini de . Bir de belgesel olarak 
bu ülkeler arasında bir ittifak doğdu. 
Körfez Savaşı bu ittifak üzerine oturdu. 
Saddam'in kendince uygun zamanlama-
sı ve daha sonraki gehşmelerle de gördü-
ğümüz gibi Batı'nm tuzağına düşmesiyle 
Saddam'm potansiyeli eridi. İrak'a bu • 
kadar uzun süre ambargonun sürmesi^ 
nin sebebi de budur. Yani İrak Arap ül-
keleri arasmda potansiyeU en kuvvetli ' 
ülke durumunda idi '80'lerin sonunda. 

- Uzun ambargo döneminde İrak ekono-
misi de, askeri gücü de büyük bir sarsın-, 
ta geçirdi. Tamaıriiyle çökmemiş olsa bi-
le. İrak da bu değişim sürecindeki avari--
tajlı konumunu kaybetti. 

Mısır zaten Camp David'den beri 
enterne edilmişti. Bu iki faktör dolayısıy-
la Türkiye'nin önü açıldı. Yani İrak ve 

' İran'm devre dışı kalmasıyla Türkiye'nin 
ciddi şekilde '91'de '92'de önü açıldı. 
Türkiye bunları değerlendirebilmiş ol-
saydı çok ciddi bir statü atlayacakta. 

Ama> '9 rdek i seçimlerden sonra 
• DYP-SHP koalisyonunun oluşması da 
, çok tesadüfi değildi. Türkiye'de böylesi 
bir dönemde uluslararası değişimi hem 
yorumlayan hem yönlendiren bir hükü-
mete ihtiyacı vardı. Aksine Türkiye'nin 
en statükocu iki partisi işbirUği yapta ve 
dolayısıyla da Türkiye statükoya çekildi. 
Bunda Doğu'daki olayların tesiri oldu ve 
bunlar Türkiye'yi belli-ölçülerde frenle-
di ama onun ötesinde siyasi-elit bu im-

. kanlan göremez duruina düştü. Ve Tür-
kiye önündeki avantajları teker teker 

kaybetti. Kimi zaman ideolojik söylemle 
bu kayıplara yol açıldı ve '91 Ue '95 yılla-
rı arasmda hatta '94'te Türkiye'nin bu 
ümidleri sönmeye yüz tuttu. Bunun dek-
larasyonu da Tansu ÇiUer'in Moskova zi-
yaretinde bu iddiadan vazgeçtik deme-
siyle yapılmış oldu. İçerdeki söylem, iç si-
yasetteki ideolojik söylem, dış ppUtikayı 
ipotek altına aldı. ' 

NasU bir ideolojik söylem? Düşünün. 
Türkiye'de laiklik tartışmaları, faili meç-
hul cinayetlerle birlikte ortaya çıkan söy-
lem, en kritik dış politika olaylarının ol-
duğu dönemde su yüzüne çıkar. Böylece 
Türkiye'ye 1920'lerde yaptığı deklaras-
yon hatarlatUır:-Yani yurtta sulh cihanda 
sulh diye deklare edilen deklarasyon, bir 
ölçüde Türkiye'nin kendi sınırlan ötesin-
de herhangi bir iddiasının olmadığı konu-
sunda verdiği garantilere dayanan dekla-
rasyon hatırlatılır. Kendi tarihiyle ve coğ-
rafyasıyla banşarak bir güç olma sürecine 
girdiğinde kendi gücünün altinda bir ye-
re indirildi. Oraya kendisi çekilmek zo-
runda bırakıldı. Türkiye'deki siyasi elit 
de bu tepkileri hemen gösterdi. Türki-. 
ye'nin potansiyelini bir ölçüde büzdüler. 
Böylece İran ve İrak askeri yollarla. Tür-' 
kiye de diplomatik ve içerideki siyasi sta-
tükoculuk yoluyla bir ölçüde bölgeyle ü-
gili uzun dönemli planların dışında tutul-
maya başlandı. • 
. Ve tam bu sırada İsrail, banş görüş-

meleriyle birlikte ön plana çıktı. O za-
mandan bu zamana Ortadoğu'daki bütün 

. önemli ekonomik, siyasi, askeri gelişme-
lerin öncüsü durumunda İsrail vardır. 
Türkiye de politikasını buna endeksle-

• mek zorunda bırakıldı". Daha önce kendi 
namına politikalar üreten, üretmek duru-
munda olan Türkiye, şu anda gittikçe ma-
nevra alanı daralan bir ülke durumuna 
ğetirilmeye çalışılıyor. Ve bu konuda sis-
temli bir politika takibediliyor. Terör. 

, Konferansında gelinen nokta da budur. 
Kahire'deki terör konferansı ile ne 

yapılmıştır? Hem Ortadoğu ülkeleri, fiilen 
ikiye aynimıştır) Bir-tarâfta Türkiye, Mı-
sır, İsrail, Ürdün gibi ülkeler. Körfez ülke-

.; leri,' diğer tarafta İran, Irak, Suriye, Lüb-
nan, Libya gibi radikal çizgideki ülkeler, 
yani buna katılmayan ülkeler. Öbür taraf-
tan bölgedeki motor güç olarak birinci 
grup ülkeler önplana çıkarıldık Türki-



ye'nin de bu gelişmelerden payı şu oldu: 
'90'lann başmda hem ekonomik, hem si-

• yasi, hem de askeri olarak bölgede Bal-
kanlar, Kafkaslar, Ortadoğu bölgesinde, 
bu üçgende ve buna bağlı olarak Orta As-

- ya'da etkili olabileceği düşünülen Türki-
. ye şimdiki aranjmanlarla, özellikle Orta-

doğu'da sadece güvenlik ve terörle ilgiU 
olarak kaâle alınan, ekonomik ve diplo-, 
matik olarak ise devre dışı bırakılan bir 
ülke konumuna getirildi. Tıpkı soğuk sa- ' 
vaş döneminde olduğu gibi. 

Soğuk savaş döneminde Türkiye'yi 
NATO'ya "aldılar, Avrupa Birliği'ne alma-' 
dılar. Bu şu demektir: "Sen bizi savun-
mak için varsın ama ortaya çıkardığımız 
ortak pastadan pay alamazsm." 

Şimdi de yapılan nedir? Fas vb. birçok 
yerde'Ortadoğu ekonomik zirvesi topla-
nıyor, ortak bânkalann kurulacağı söyle-
niyor, petrolle, su ile ilgili ciddi anlaşma-
lar yapılıyor ama Türkiye bunlarda yok. 
Ve aktif olarak, ön planda yok. "Ama terör 
konusu konuşulduğunda Türkiye önde-
dir. Bizimkiler de saf bir şekilde terör gibi 
bir konuda önde bulunmakla, PKK'yı ön-
leyeceklerini düşünüyorlar. Halbuki PKK , 
İsriairin de , bölgedeki birçok ülkenin de 

• elindeki çok önemli bir kozdur. Niye bu 
. konuda fedakarlık etsinler. - • 

Su meselesinde zannedildiğinin aksi-
ne problemin son günlerde tırmanışının 
sebebi, Türkiye ile Süriye arasmdaki an-
laşmazlığın şiddetlenmesi değildir. Suri-
ye ile İsrail'in iHşkileri geliştikçe, banş gö-
rüşmeleri ilerledikçe bu yakınlaşma dola-
yısıyla Suriye Türkiye'ye su konusunda 
baskı yapıyor.Yani yeşi l ış ık Aöıeri-
ka'dân ve İsrail'den geliyor Suriye'ye. Ni-
tekim. Şimon Perez bunu açıkladı. Dedi ki: 
"Biz Golan Tepeleri 'ni terkedelim ama 
Golan. Tepeler indeki sU kaynaklarını 
kontrol etmeye devam edelim. Golan Te-
p'eleri dolayısıyla Suriye'nin kaybedeceği 
su potansiyeh de Türkiye'deki sulardan 
karşdânsm." Türkiye, üzerinden savaş ve 

, barış yapılan ama kendisi hiçbir menfaat 
• elde edemeyen bir ülke. durumunda. Kör-

fez savaşmda en fazla muzdarip olan ülke 
Türkiye idi. Bizim üzerimizden savaş 
yaptılar. Biz savaşa girmemiş olsak da 
Kerkük-Yumurtalık boru hattı kapatıldı, 
İran-Irak ihracat kapıları kapandı. Bu ma-
liyetler bize ödetildi. Savaşın getirileri 

başkalarına bırakıldı. 
Ortadoğu barışının getirileri.İsrail'e 

sunulurken faturaları Türkiye'ye gönde-
rildi - özellikle de su konusunda. Şu sOn 
gelişmeler, özellikle terör zirvesi esnasın-
da Türkiye -İran UişkUerinde ortaya çıkan 
gerilimin çok iyi tahlil 'edilmesi lazım. 
1993'te benzer bir gerilim yaşanmıştı. '93' 
Şubaf nda Uğur Mumcu'nun teröre kur-, 
ban gitmesiyle ortaya çıkan hava bir yön-
lendirilmiş atmosferdi. Ortada doğru dü-
rüst bir delil olmamasına rağmen İran 
aleyhinde, niçin böyle bir atmosfer yaratıl-
dı? Çünkü ondan bir ay sonra Ermenistan 

• Azerbaycan'a saldırdı. Rusya Kafkaslar'a 
daha fazla yerleşti. Neden? Türkiye ile 
İran ilişkileri gCTginleştiği zaman bölgesel 
olarak Ermenistan'ın hareket alanı geniş-
ler ye nitekim Ermenistan^Azerbaycan ih-
tilafında-Türkiye pek müdahil olamadı 
İran'la olan gergin iUşkiler dolayısıyla. . 

, Şimdi Türkiye için yapılmak istenen 
şey şu: Bir taraftan su ve PKK faktörü do-
layısıyla Suriye ile ilişkileri gerginleştirile-
cek, .Suriye bunu Arap forumlannda gün-
deme getirecek; böylece Türkiye Arap ül-
kelerine yabancılaşacak. Terör dolayısıyla 
İran'la da ihtilaflı duruma gelecek. Türki-' 
ye kendi bölgesindeki Arap ve Arap ol-
mayan müslüman topluluklardan uzak-
laştıkça İsrail, eksenine yakm da-vranmak 

. zorunda kalacak. Böylece Türkiye, ABD -
İsrail eksenine endekslenecek. '91'den 
95'e basiretsiz politikalarla geUnen nokta-
nın en can alıcı damarı burada. Türki-
ye'nin kendi namı hesabma ortaya çıkan 

. birtakım harekât alanlaıînı kullanamama- -
sı dolayısıyla bugün başka bölge ülkeleri- ~ 
ne endekli durumda. Şu anda Ortado-
ğu'da büyük devlet politikası takibeden 
tek ülke vardır. O da İsrail'dir. Diğer ül-
keler ona endeksli oldukları ölçüde etkin 
olabİİmektedirler. Halbuki bu konuma 
Türkiye üç-dört yü önce çok daha üygun . 
şairtlarda yakındı. Bu fırsatlar tamamen 

"kaçmış denemese de bugün itibariyle de-, 
ğeriendirilememişlerdir. 

Ümran: Bize vakit ayırıp fikirieriniz-
den istifade imkanım verdiğiniz için çok 
teşekkürler. 

A. Davudoğlu: Ben teşekkür ederim. 

• . Yay. haz.: Şükran Karaşahan 

Türkiye'nin bir . 
taraftan su ve 
PHK dolayısıyla 
Suriye ile ilişkile-
ri ğerginleştirile- • 
eek, böylece 
flrop ülkelerine ^ 
yoİDoncılaşocak. 
Terör dolayısıyla 
İran'la do ihtilaflı, 
duruma gelecek ' 
ve İsrail ekseni-
ne yakın davran-
mak zorunda ka-
lacak, RBD -İsrail . 
eksenine en-, 
dekslenecek. 



Yeni düny a düzeninde 
Ortadoğu ve Türkiye 

Cevat Özkaya 

Sovyetler Sessizce çekiii- Vokın bir gelecekt® Rlmanya'nın V0 değildi. . " 
y6r; Yeni Güçler, Yeni Denge- J a p o n y a ' n ı n nBD'yi o d e t o SOrumluluk- , Ama ^vyetler 'm imparator-, 
1er Oluşuyor • , • , , luk rüyalarım en azından bir 

larından uzaklaştirabilecek bir güce süre ertelemeleri dünyada bu-
- ; SO'lerin sonunda çok sıkça erişmelerini beklemek doğru değildir, güne kadar meydana gelmiş 

sözü 'edüen Yeni Dünya Düze- el^onomİk o londo neredeuse benzeri hadiselerden çok farkh 

flBDVi oşon bir gelişim 9 ö « r de ^ p ^ İ S u S ' v i r 
Türkiye'de, gerekse dünyanm Onun kurduğU OrduyU, geliştirdiği ken kari akmadı. Adeta savaş-
başka bölgelermde o günlerde stratejiyi oluşturobilme İmkonlari yok sız, spontane bir hadise biçi-
Yeni Dünya Düzeni hemen her ' denecek kodor OZdir. . ' .. ^ 
sozun başmda bir gmzgah ifa- Sovyetler ın çoKuşu diğer 
desi gibiydi. Fakat bu değişikhk Yeni .Dünya Düze- .güçler tarafından hazırlanmış tjir gelişme olmamasına 
ni'nin ortadan kalktığı anlamına gelmez, yürürlüğü-
nün devam ettiği anlamına gelir.- . 

Bu düzenin kuruluşuyla ilgili olarak başlangıçta 
şöyle bir tasavvurumuz vardı: Adeta dünyanm nasıl 
bir düzene sahibolması gerektiğine ilişkin bir teori or-
taya konmuş ve bu teori dünyaya ilan edUmiş; insan-
lar böyle bir intiba edinndşlerdi. Halbuki sonradan ce-

""reyan eden olaylar ve Yeni EKinya Düzeni hakkındaki 
düşüncelerimizi nazar-ı dikkate aldığımızda, bunun 
pek de böyle olmadığmı görüyoruz. Bu noktada Sov- . 
yetlerin ani denebilecek bir şekilde çökmesi önemli, 
belirleyici bir hadise olmuştur. Sovyetler beklenenden 
de kısa bir süre içinde çöktü. Aslında bu çöküşü sağ-
layabilecek olan odaklar bile böyle bir gelişmeden 
korkuyorlardı. Bu çöküşü sağlamaya dönük faaliyet-
ler de yapmıyorlardı. Glasnost ve Perestroika ile yeni 
bir yapılanma olacağı düşünülüyordu. Böyle bir gehş-
me beklenmiyordu. Fakat ABD ve diğer Batılı devlet-
lerin Sovyetler'i böyle bir çöküşe götürebilecek güçleri • 
varolsa bile -ki varolduğu varsayılabUir - bunu sağla- ' 
maktan, aniden sağlamaktan yana değillerdi. Çünkü 
ortada öyleljir vakum, öyle bü boşluk meydana gele-
büecek üki, bu boşluğun doldurulması pek de kolay 

rağmen, çöküşle birlikte ortaya çıkan durum bir belir-
sizlik arzetti. Adeta eylem içinde bilinçlenme, diyebi-
leceğimiz, hadise meydana geldikten sohra ona teka-
bül etme şeklinde bir Yeni Dünya Düzeni ortaya çıktı. 
Bu yeni düzen/dünyada yeni bir düzenin kurulması, 
global ekonominin varlığının sağlanması ve güvenli-
ğin garanti edilmesi esası üzerine oturuyordu. Bu 
şartlar daha Önceki sistemde de vardı ama bu kez çok 
daha önem kazanmış şeyler olarak ortaya çıkta. 

ABD Soğuk Savaş'ı yürüten iki bloktan bir tanesi-
nin başı durumundaydı. Soğuk Şavaş'ın yürütülme-
sinde Amerika'nm. iradesi çok etkili oluyordu. Burada 
elbette Avrupa diye de bir ûrisur vardı. Ama Avru-
pa'yı, mesela Almanya'yı ihya eden de ABD idi. 
1945'ten sonra Almanya 'y ı ABD yeniden 
yapılandırmıştı. 

Tabii ki bu geUşmeler Avrupa dengesini de sarsa-
^cak bir durum meydana getirdi. Sovyetler ortadan'çe-
kilince Doğu ve Batı Almanyâlarm birleşmesi artık 
mukadder bir hale geldi. Bu takdirde Avrupa'nın or-
tasında Sovyetler bir çekim gücü olmaktan çıkarken 
-ki bu asla Rusya'nın yokolduğü anlamına gelmez-
Avrupa'nın orta yerinde bir ordu sahibi olmamış. 



ikinci Dünya Savaşı'iun cezasım çekmeye 
devam eden bir Almanya blok bir güç 

. olarak ortaya çıktı ve böylece Avrupa Bir-
liği denilen topluluğun üretiminin nere-

• deyse yarısını gerçekleştirebilecek bir 
ekonomik dev tezahür etti. Bu ekonomik 
dev kendisinden aimmış olan yarı parça-
yı da alarak 45 sene sonra bütünleşiverdi. 
Bir bakıma İkinci Dünya Savaşı öncesinin 
Almanyası tekrar sahneye çıktı. Balkan-
lar'da meydana gelen sıkıntıdan sonra 
Kuzey Denizi ile Akdeniz arasmı kesen 
bir hattın içinde Almanya veya Alman et-
kisi altındaki bir bölge oluştu. Bu yeni bir 

"• unsurdur. Slovenya ve Hırvatistan'ın ba-
, ğımsızlığmı Yugoslavya'dan kopardıktan 
. sonra' bu hat doğrudan doğruya bir Al-

man hattı oldu ve Avrupa'yı ikiyeTjöldü. 
Bu hattın çevresinde korkunç bir Alman 
ekonomik etki alanı vardır . Polonya, 
Avusturya, Çek ve Slovakya, Hollanda, 
bütün Fransız etkisine rağmen Belçika, • 
kısmen de İtalya hep bu alanın içindeki, 
ülkelerdir. ~ ' 
, . Kuşkusuz Almanya'nın yanına büyük 
bir ekonomik güç olarak Japonya'yı da 
Uave etınelijdz. Fakat, çok yakm bir gele-'" 

, çekte A lmanya ' n ın ve J a p o n y a ' n ı n . 
ABD'yi adeta sorumlüluklanndan uzak-" 
laştırabilecek ve kendilerine ilişkin bü-
yük sorumluluk alanları açabilecek bir 
güce erişmelerini beklemek kanaatimizce 
pek doğru değildir. Çünkü Almanya ve 

' Japonya ekonomik alanda neredeyse 
' ABD'yi aşan bir gelişim, gösteriyorlar, 

ama ABD'nin kurduğu orduyu, oluştur-
duğu stratejiyi bu ülkelerin oluşturabil-
me imkanları bugün hemen hemen yok 

. I denecek kadar azdır. Buna mesela coğraf-
• ya imkan vermemektedir. ' • ., ' 

. . Halbuki Kuzey Amerika kıtası he-
m'en tamamiyle ABD ¡sayılabilir. Dolayı-
sıyla ABD korunmuş bir coğrafya içinde-
dir. Nükleer silahların dışında, konvansi-
ybnel bir silahla Amerika'ya saldırmanın 
imkanı hemen hemen yok gibidir, Güney 
Amerika ise onun arka bahçesidir". Kuzey 

. Amerika bugün adeta savaş çıkma ihti-' -
: malinin hiç söz konüsu olmadığı bir böl- • 

• ge halindedir. Kanada'nın ABD'ye sâldır-
. masını düşünemezsiniz, Meksika'nın sal-
dırması muhaldir. ' , • ' • 

, Fakat Almanya için durum böyle de-
ğUdü. Almanya güç olarak ortayaçıkma-

ya başladığı andan itibaren bk t ^ m itti-
faklar kendiliğinden çözülüp eski, taıihi 
ittifaklar oluşmaya başlıyor. İngiltere'nin 
Sırbistan'ı Bosna savaşında olağanüstü 
desteklemesi. Alman etkisinin aşağıya 
doğru yayılmasını dengelemeye dönük-
tür. İngiltere'nin bu noktada Fransa'yla 
bir bağlanh kurması yine öyledir. Keza 

. öyle ilginç bir husustur ki, Fransa siyasal 
anlamda İngütere ile aynı safta yer ahr- : 
ken, ekonomik olarak Almanya ile birlik-
te hareket etmeye başladı. 

ABD, kuruluşundan itibaren dünyada 
özgürlüğün temsilcisi, savunucusu, bir 
takım değerlerin koruyucusu olarak gö-
rülegelmiştir, kendi halkı tarafmdan. Fa-
kat bu yer yer sarsıntı geçiren bir düşün-

• cedir. Kendilerinin büyüklüğüne olan • 
inançlarında bir sarsmti yoksa da, bu bü-
yüklüğün, kendi bulunduğu coğrafyayla, 
bağlantılı olarak kalmasını isteyenlerin 
sayısı artmaktadır. Bu düşünce bir dö-
nem Amerika'nın dünya jandarmalığı 
rolünü üstlenmesi gerektiğine ilişkin bir 
doktrini ortaya çıkarmıştır. İkinci Dünya ' 

; Savaşı'nm bitmesi, sonrasında Japonya" 
ve Almanya'nın iman gibi hadiseler böy-

^ le bir imparator luk sorumluluğunun 
gereği olarak takdim edildi. Bunun bir 

• bedeU vardı ve bu bedeli hem ödediler, 
. hem de karşılığmı aldılar. 

-Vietnam hadisesi ise tahmin edilen-
den çok daha ciddi bir sendrom meydana 
getirdi. Bu hadise. Soğuk Savaş'm Viet-
nam toprağında icra edihnesi demekti ve" 

' ABD buradan yenik pkti. SaVaş boyunca 
hefgün Vietnam'dan on-onbeş asker ce-
sedi geldi. Savaş aleyhtarı ye ABD'nin 
dünya jandarmalığı rolünü sorgulayan 
korkunç bir düşünce akımı gelişti. Ve 
Körfez Savaşı'na dek bu düşünce akımı 

• . devam etti. Fakat Körfez Savaşından ön- , 
ce ye Sovyetler'in mücadeleden geri çe-
kilmesinin hemen akabinde, Vietnam 
sendromunun gölgelediği bu imparator-
luk özlemi, dünyaya vaziyet etme özlemi 
kendini göstermeye başladı. Büsh'uri da 
"Vietnam sendromunu ebediyete kadar 
üzerimizden attık; yani onu Irak çöllerin- : 

. de gömdük" derken belirttiği gibi. Körfez 
^ Savaşı gerçekleşince bu sendromdart kur- • 

tuldu. ; • .. 
İmparatorluk özlemi için zaten fiziki 

^ şartlar çok uygundu. Tarihsel şartlar da. 

fllmanyağüç 
olarak örtavo 
•çıkmaya başlo-
-diğı ondan Itibo- " 
ren bir takım İtti-
faklar kendiliğin^ 
den çözülüp es- ' 
ki, tarihi ittifaklar , 
oluşmaya başlı-, 
yor. ingiltere'nin 
Sırbistan'ı" Bos-
na'da olağanüs-
tü desteklemesi, 
fllfTion etkisinin 
oşoğıyo'doğru 
yayılmasını den-
gelemeye dö-
nüktür. 



Gorhaçov '80'lerde uyguladığı Glasnost ve Perestroika'mır dünyada böyle , 
büyük değişikliklere yolaçabileceğini düşünmüş müydü?.. 

uygun hale geldi. Artık bu özlem kehdi-
. ni çok açık bir biçimde ortaya koydu. 

Çünkü dünyada Amerika önderlik et-
, meden bir blok oluşamıyordu. Tabü ki 

bu drumda ABD Soğuk Savaş dönemin-
de olduğundan çok daha fazla kendini 
müstağni hissetti. 

- ' . Köif ez Savaşı Bir Tertip miydi? 

ABD Körfez operasyonunu BM'nin 
onapyIa gerçekleştirdi, ama BM onayla-

X ' masa da bunu yapmaya teşne idi. Soğuk 
savaş döneminde ise BM ye bazı kurum-
lan ikna etmek lüzumunu hissediyordu. 

Körfez Savaş ı 'nm ise bir ter t ip 
değilse bUe adeta-istenmiş olduğuna ka-
naat getirmek için bazı müşahhas yeriler 
mevcut. Irak'ın Kuveyt'i işgalinden kısa 
bir süre önce ABD'nin Bağdat'taki büjöi-
kelçisi Aprü Glaspie ile Saddam'm bir 
görüşmesi gerçekleşiyor. Bu görüşıheyi 
Saddam, Dışişleri Bafenlığı tutanaklan-
na bağlı olarak yayınladı. Görüşmede 

Saddam'm Kuveyt ile olan meselesini aç-
ması üzerine April Glaspie, "ABD Arap-
lararası sorunlara karışmamakta kararh-
dır." diyor. Saddam bu tutanakları ya)nn-
ladığmda Amerikan Dışişleri Bakanlığı 
çok uzun bir süre cevap vermedi. Aradan 
aylar geçtikten sonra gelen bir cevapta ise 
deniyordu ki, "evet, genel hatlarıyla bir 
doğruluk var, ama burada aslında Arap-
lararası işlere karışmayız derken Ameri-
ka'nm başka türlü bir kararlılığı vurgu- • 
lanmak istenmiştir." gibi hiç de inandıria 
olmayan bir şey söylendi. ' 

Amerikan Kongresi'nde "Saddam bu 
niyeti ortaya koyduğunda Amerika'nm 

• düşüncesi niçin şiddetle ifade edilmedi? , 
Ortadoğu'da statükonun sarsılması Anie-
rika'mn menfaatlerim dddi biçimde etki-
ler ve Amerika buna karşı tavır koyar di-
ye net bir şekilde niçin dile getirUmedi?" ' 
sorusu karşısında April Glaspie "efen-
dim, benim söylediğim sözde aslinda 
böyle bir anlam vardı" biçiminde kaça-
mak cevaplar vermişti. Kaldı ki böyle bir 
cevap Kongre üyelerini de tatmin etme-
miştir. İşte bü noktadan hareketle bir so- ' 
nuca varıyoruz: Bu savaşın gerçekleşmesi 
adeta istenmiştir. Ve Saddam, belki de 
oluşan dünyayı algılayamamasınm bir 
soriucu olarak Ortadoğu gibi çok ciddi 
dengelerin bulunduğu bir yerde böyle bir 
statüko değişikliğine, ABD'nin gücünün 
bu noktasındayken imkan verebUeceğirii 
düşünmüştür. İran karşısında kullanılan 
Saddam, bu kullamima karşılığında ken-
disine bir hoşgörü alanımn açüabileceğini 
düşünmüştü, ama böyle birşey hiçbir za-
man olmadı. 

ABD başkanının, Irak'ın Kuveyt'i iş-
galinden itibaren takındığı tavır ve söyle-
me baktığımızda, bu söylemlerde Sad-
dam'ı. küçük düşürücü, tahrik edici ifade-
ler kullanıldığını görüyoruz. Saddam'm -
Amerika'yla bir çataşmaya girmesi temin-
edilmeye çahşılmıştır. Uzlaşmaya, onuru-
nu kurtarmaya dönük bir çabaya ve bü-
tün kararlan kabul etmeden barışmaya, 
bu üç şeye asla fırsat tamnmamıştır. Sad-
dam, savaştan vazgeçtiğinde, savaş ettiği 
zaman yenügide karşılaşacağı aşağılatıcı 
durumu ve zilleti aynen yaşamak veya 
savaş etmekle karşı karşıya bırakıhnıştır.' 
Bunu bir Amerikan politikası olarak yü-
rütmüşlerdir. Hatta o kadar ki, savaşın 



başlamasından beş on gün önce yapılan 
son Sovyet gir iş imi yaklaşık olarak 
ABD'nin istediği şartları taşımasına rağ-
men, Amerika böyle bir girişimi yok say-
mıştır. Bu da Amerika'nın Saddam'a çok 
ciddi bir ders vermek niyetinde olduğu-
nu gösteriyor. 

Fakat acaba sadece Saddam'a mı ders 
veriliyordu? Zira, sonradan yayınlanan 
yazılarda da gördüğümüz gibi. Soğuk Sa-
vaş sonası dünyaya bir nizam vermek is-
terken Saddam'm, yani Irak'ın bir örnek 
olması ve çok ibretamiz bir örnek oirriası 
istenmiştir. Global ekonomiye zarar vere-
bilecek herhangi bir harekete hiç kimse 
teşebbüs edemez demek istenmiştir ki, 
bu Yeni Dünya Düzeni'nin birinci esasıy-

, d ı . , • . • ' 
t.. Öte yandan dünya petrolünün 3Kizde 

^ 5 ' i Ortadoğu'dan çıkıyor.Petrol bakı-
mından Japonya % 90, Almanya % 65 bu 
bölgeye bağlıdır. Suskun müslüman kit--
lelerin dışında- ABD Körfez'de icra gücü 
olan tek aktör durumundadı r . Bu de-

- mektir ki, Alman ve Japon sanayii, Ame^ 
rika'yı kaygüandırıcı bir biçimde tehdit 
ederse ABD bu iki ülkenin boğazını s^k-
ma gücünü elinde bulundurmaktadır . 
Yani Yerii Dünya Düzeni'nde, hep söyle-
negeldiği gibi, ekonomik güç vs değil, as-
keri güç asıl belirleyici rolü oynamakta-
dır. Çünkü Amerika'dan başka hemen 
hiçbir ülke Körfez'deki koalisyonu oluş-
turup oraya müdahale etme imkanına sa-
hip değildir. ', J 

ABD ise koalisyonu sadece dünyaya 
bir vitrin ve görüntü vermek için oluştu-' 
ruyordu. ABD'nin ne İngilizlerin Torna-
do uçaklarına ne Fransızların Mirage'lan-
na ihtiyacı yoktu. Çünkü zaten Körfez'e 
yığılan 450.000 civarında askerin yüzde 
80-90'l Amerikalıydı. Dolayısıyla l5u sa-
vaş bir Amerikan savaşıydı.- Bu Ameri-
kan savaşmda İngiltere'ye ve Fransa'ya 
da bir rol verilmiştir. Bu bakımdan kana-

,atimizce Yeni Dünya Düzeni'nin tesisine 
giden yolda en önemU faktör askeri fak-
tör olmuştur. Tabii ekoîıomi de önemin-
den bir şey kaybetmiş değil. ; 

. ABD'de bü imparatorluk özleminin 
varolmasına rağmen. Roma dahil bütün 
eski imparatorluklarda olduğu gibi bura-
da da imparatorluğun bir insiyatifi, bir 

de sorumluluk alam mevcuttur. Ameri-
ka Körfez'e girerken bazı görünür şartlar 
da ileri sürdü: Saddam'm devrilmesi, 
nükleer silahlarının yokedilmesi. Tabii 
Saddam'm nükleer silahlarıyla ilgili çok 
abarhh bir kampanya başlatıldı. Bu_nük-
leer silahlar kimsenin meçhulü değildi. 
Eğer dünyayı olağanüstü tehdit edebile-
cek hale gelmişse, çok daha önceden, 
nükleer silahların kaynağmda tedbir alı-
nabilirdi. Ama bu nükleer. sUahlar baha-
ne edildi. Saddam'm biyolojik silah kulla- . 
nacağı söylendi. Ama Saddam böyle bir 
şey yapaıriadı. 

Buradan hareketle vardığımız bir so-. 
nuç da çok özgürlükçü bir dünya dediği-
miz Amerikan dünyasmm medya tarafm-
dan çok manipüle edilebilir bir dünya 
olduğudur. Bu dünya çOk kolay manipü-
le edilebilir bir dünyadır. Dünya şuna 

. inandırılmışh: Saddam Amerikan çıkarla-
rını olağanüstü bir şeküde tehdit ediyor. ' 
" Oysa olağanüstü bir şeküde tehdit söz 

konusu değildi. Kaldı ki öyle olsa bile 
tehdidin başka, yollarla önüne geçmek de 
mümkündü. Mutlaka bir savaş gerekmi-

- yordu. Fakat Amerika'nm bir tecrübesi 
. vardı. Mesela Carfer'in İran meselesinde 
gösterdiği kararsız bir tutum, Vietnam 
Savaşma başıyla bacağıyla girmeyip de 
sonradan tedricen bu savaşa sürüklenme-

. si Amerika'da, bir tecrübe meydana getir-
mişti. Ve Amerikan halkına Başkan şunu 
demek zorundaydı: Kısa, kesin ve net so-
nuç alacağız. . . ; 

Dörtyüz elli bin askerin gerekli ohna-
dığmı Amerikahlar da biliyorlardı. Bu-
nun psikolojik yanı önemlidir. Hem tehli-

, kenin büjHıklüğühü gösterip Suudlan ik-
na etmek, hem de biz böyle bir güçle geU-
yoruz , dfyerek karşısındaki gücü ezmek 
amaçlanmışta ki, nitekim öyle de oldu.. Ve 
Yeni Dünya Düzeni'nin yerleşmesinde, 
Amerika'nın bu düzenin patronu oldu-
ğunun ortaya çıkrnasmda ye Amerika'mn 
askeri gücü olmaksızm dünyada herhan-
gi bir saldırganın çezalandırüamayacağı 
fikrinin insan zihnine yerleştirUmesinde 
Körfez Savaşı çok önemli bir rol oynamış-

^tır. • • . 
. Sonuçta Suudi Arabistan dahil olmak 

üzere oradaki yönetimler takviye edilmiş, 
Amerika fiili bir varhk olarak bölgeye 

Körfez Savaşının 
bir tertip olduğu-
na kanaat getir-
mek için bazı mü-
şahhas veriler • 
mevcut. İşgalden-
önce RBD büyü-
kelçisi Glaspie ile 
bir görüşmesinde 
Saddam'in Ku-
veyt ile olon^'me-
selesini açması 
üzerine Glaspie, 
"RBD Rroplarora-
sı sorunlara karış-
mamakta kararlı-, 
dır." diyor. 



• T ü / t i i v e h e m 
uluslararası 

alanda İslam! 
gelişmelerin sey-
rini olumlu yönde 
değiştirebilmesi, 

hem de bü müspet 
gelişmelere set 

çekmesi acısından 
önemli bir ülkedir. 
' Türkiye'de 24 

flrolık Genel 
. Seçimleı i'nden bu 

yono devam 
eden iktidar 

mücadelesinin 
ucunda böyle bir 
şeyi aramak da 

pek abesle iştigal-
olmasa gerektir. 

girmiştir. Ve Amerika imparatorluk yet-
" kişini ve gücünü kullanmasma rağmen, 
imparatorluk sorumluluğunun gereğini 
yerine getirmeden oradan çekilmiştir. 
Yani Amerika Başkanı Irak halkına bir 
hedef göstermiş, "Saddam'ı devirin" de-
miş ve bunun üzerine ayaklanan Şiiler 
ve Kürtler desteklenmemiştir. Niçin des-
teklenmemiştir? Şundan dolayı ki, Ame-
rika her ne kadar bir takım geUşmelere 
müdahil olabiliyor idiyse de İngilizler 
kadar bölgenin hassasiyetine uygun bir 
politikaya sahip değiUerdi. 

Kürtlerin Irak'ta iktidar ortağı olma-
ları, yakmmda, içinde çok fazla Kürt bu-
lunduran Türkiye'yi ve Suriye'yi tedir-
gin etti, Ve adeta Kürtlere böyle bir im-
kanın tanınmasını Türkiye diplomatik 
tabirle casus belli, yani savaş nedeni ka-
bul etti. Şiilerin ortak olması ise, ne böl-
ge ülkelerinin ne de sonuçta Ameri-
ka'mn işine geliyordu. Çünkü şiUerin ik-
tidar ortağı olması, İran'm Irak içindeki 
gücünü arttiracakh. Dolayısıyla Ameri-
ka bu^ çağrıyı yaptı, ama bu insanları 
desteksiz bıraktı ve binlercesinin Sad-, 
damjarafmdan öldürülmesinifi sorum-
lusu oldu. 

Sonuçta Körfez Savaşı'yla birlikte 
Yeni Dünya Düzeni bir biçimde tesis 
edilmiş oldu; ama, bu düzenin aktörleri 
aynı zamanda arkalarında son derece 
karışık bir bölge bırakarak oradan çekil-
diler. Mesela Almanya veya Japonya'da 
yaptıklarını yapmadılar bu bölgede. Bu 
iki ülkeyi yerle bir ettikten sonra bir 
bakıma ekonomik olarak' ihya etmişler-
di. , • : 

, İ s l a m bünyasmda Yeni Saflaşmalar 
ve Türkiye'nin Yeıi 

Tabii k i , O r t adoğu gibi "enerji 
kaynakla r ıh ın b u l u n d u ğ u ve aynı 
amanda Sosyalist Blok'un çöküşünden 
sonra dünyaya başka bir düzerü ikame. 
etme potansiyel gücünü elinde bulun-
duran bir dinin saliklerinin yaşadığı bir 
bölgenin bir biçimde kontrol edilmesi^ 
lazımdı. Bölgeleri dışarıdan kontrol et-
mek ise zor bir şeydir. Bölge içinden 
partnerler bulma mecburiyeti vardır. 
Türkiye uzunca bir süredir Amerika'nın 
bölgedeki partneriydi, ama bu partner-

lik görevi çok net ve birebir şekilde yapı-
lamıyordu . Çünkü bir takım tarihsel 
bağlarla bağlı olduğu.İslam dünyasının ^ 
bulunması Vb. sebeplerle İsrail'le birebir 
temas kuramıyordu. Amerika'yla part-
ner olmak demek, aym zamanda İsrail'le 

«•ortak olmak demekti. Oysa bütün bir İs-
lam dünyasını karşısına almak Türki-
ye'nin d e işine gelmiyordu, bütün laisiz-
mine rağmen. 

Ama bu engel ortadan kalktı., Şimdi.̂  
' Türkiye çok rahat bir şekilde şunu söylü- ' -

yor: İsrail'in de bulunduğu bir blokla be^ ' 
. raber Arap olan Ve müslüman olan bir 

Irak'a siz cephe almadınız mı? (Suudi 
Arabistan, Körfez Endriikleri, Mısır, Suri-

' ye..) Dolayısıyla o eski bloklaşmalar orta-
dan kalkmıştir. Türkiye, İsrail'le beraber 
askeri anlaşma imzalayacak kadar ileri : 

y gitmekte kendisini çok rahat hissetmiştir. 
Bu da zaten Amerika'nm istediği birşey-
dir Yani radikalleşebilecek İslam'a karşı 
Mısır, İsraU ve Türkiye'nin oluşturduğu 

., bir yay çizmek, Amerika'nm kontrolünde 
' bir "ılımlılar yayı" ineydana getirmek. 

Bu, İran gibi yeni bir hareketin, bir dev-
r i m hareket in in . Amerikan menfaat -
ler inin yok edi lmesine d ö n ü k bir 
hareketin ortaya çıkmasım engelleyici bir 
tedbir olarak gündeme gelmiştir. 

Afrika'da bir başka biçimde temajöiz 
eden Sudan da hiçbir terör eylemine 
bulaşmış olmamasına rağmen, onu da 
terörist ülkeler listesine^koyarak böylece-
ılımlı dedikleri. Amerikan yanlısı İslam'ı 
yükseltecek, onu bölgeye hakim kılacak 
-ki zaten nispeten hakimdir- ve diğer, 

.radikal İslam diye nitelendirdikleri İs-"* 
lam'm da önünü kesecek bir blok oluştur-
muş oldular. . - . • 

Bu blokta Türkiye'nin çok târihi ve 
. önemli bir rolü vardır. Türkiye hein İs-

lami gelişmelerin se5a-ini değiştirebilmesi 
açısmdan önemlidir -ki bunu müspet an-
lamda kastediyoruz- hem de bu müspet 
gelişmelere set çekmesi açısından önemli 
bir ülkedir. Dolayısıyla Batılıların kav-
ramış olduğu bu önemi müslümanlarm 
da kavraması gerekmektedir. Türkiye'de 
24 Arahk Genel Seçimler'inden bu yana 
devam eden ik t idar mücadeles in in , 
hükümet in kurulamayışı hadisesinin 

. ucunda böyle bir şeyi aramak da pek 
abesle iştigal olmasa gerektir. 



Ortadoğu barış' sürecinde 
hedef islam! <*) 

Asaf Hüseyin 

s. 

Güçİ0-siİQhİQ vapomadıklarını 
" "banş süreci" ile gerçekleştirmeye 
. çalıştılar. Batı ve İsrail, kendilerini / 
• ciddi tehdit altında görmedikleri 

sürece asla barış masasına oturmazlar. 
Kendileri için çok dddi tehlike var ki 

• ingi l te re 'de o t u r u p bu • 
konuda bir şeyler söylemek, 
yazıp çizmek elbette zor. As-
lında; ingiltere'de bu konu-
larda yapiılanan kitap sayışı 
da az değil; ve, biz bunlardan 

-yara r lând ık^ma, bu kitap-
lar ve Ortadoğu kFnusünda- — . 

. yazılan şeyler, hikayenin h e p ; 'masoya oturuyorlor. Barış sürecinin 
bir tarafım ortaya koyuyor. Özü,.ls|am'l engellemektir. 
Ben ise madalyonun öbür - . . • 

• yânını yazmaya, anlatmaya çalışıyorum. ., ' ' 
, Bah'fıın Ortadoğu'ya ilgisi oldukça fazla; mesela 

bir Uzakdoğu'ya Ortadoğu kadar Ugi duyduğu söy-
lenemez; 1970'lerden beri Batı'da'en çok tarhşılan ko-
nu yine Ortadoğu. Bu tartışmalarda 1979 İran Devri-
mi bir dönüm noktası bldui İran, Batı'da tam bir şok 
etkisi yaptı ve İslam'ın Batı karşısındaki en büyük 
güç olduğunu ortaya koydu- . 

1978'lerde İsrail Güney Lübnan'ı işgal ettiğinde, 
İslam'ı bir "müliyetçi ideoloji" olarak algılıyor ve pek 

ri, Beheşti vs) şehit edUmesi-
he rağmen Humeyni 'nin li-
deriiğinde bir sarsüma olma-
di. _ ' . ^ . 

Ve Hümeyni, mücadelejd 
bütün Or tadoğu 'ya yaydı. 
Dahâsi; İran 1982'de dünya- . 
da bağıinsızlık mücadelesi 
veren- bü tün grupları Tah-
r a n ' d a topladı ; Minda-
nao'dan Filistin'e kadar yak- ' 

laşık 300 temsilci katıldı bu konferansa. Dünya basını 
."terörizm"den dem vurmaya başladı. . • , 

Bu arada Lübnan'da İsrail'e karşı şiddetli tepkiler 
gelişmeye başladı. O güne kadar laik, karakterli bir 
hareket olan Nebih Berri Hderliğindeki Emel hareke-, 
dnin içinden "İslami Emel" diye bir grup. çıktı. İsraU, 
•Güney Lübnan'daki İslami oluşumlara karşı harekete 
geçti. Şaron, müslümaıüara karşı "katliam" politika-
sı," uyguladı; bu İsraU açısmdan tarihi bir hata idi. İs-
rail'in katliamları dünyanm gözü önünde işleniyor-

ciddiye almıyordu. İran ise İslam'ın gerçek gücünü . du ve herkes bunun bir katliam olduğunu teslim' etti. 
ve kimliğini ortaya çıkardı; İran Devrimi "milli" de- Bu olaylar "Hizbullah'm doğmasma ortam hazırladı. 

. ğil "islami" karakterli bir devrimdi. Bundan dolayı- . 
dır ki, İran Devrimi, Batı'yı alarma geçirdi. . 

İran "düştükten" sonra halkı müslüman olan dev-
letler de büjKik bir korkuya kapıldUar. Amerika ise, 
''mollalar iktidarım devirebileceğini" düşünüyordu. 
İran'daki dini hderlerle diğer dini hderler arasmdaki 
farkı anlayamamışlardı. , 

Irak'ı İran'ın üzerine saldırttılar. Irak Baas rejimi, 
zaten buna dünden hazırdı. Şüphesiz, bu saldırının 
İran Devrimi'ne maliyeti ağır- oldu; ama Humey-
ni'nin otoritesi ve karizması sarsılmadı. Hatta bu sı-
ralarda devriımn mimarlarından bir çoğu .(Mutahha-

Hareketin kurucusu H ^ e y i n Musevi-İslam. dünyası- -, 
nı çok iyi tanıyordu ve etkin bir kişiliğe sahipti. Lüb-
nan yönetimi, bu hareketin gelişmesini engeUeyeme-
di. Oysa Lübnan yönetimi, İsrail gibi BatılUann -özel-
likle Fransızlann- tesis ettiği bif devlettir. Ve yönetim 
•büyük oranda Hıristiyan Marunilerin kontrolünde-
dir. ... • • • . .. ' 

Maruniler, hep İsrail'le ve Hıristiyan Bati dünyası 
ile işbirliği halinde olmuşlardır. Beşir Cemayel'in Şa-
ron'la işbirliği yaptiğı herkesin malumudur.~Tarihte • 
de Maruniler hep ihanet içinde olmuşlardır. Haçlı se-
ferlerinde Haçlı orduları, 18 yy. sonlarmda Napol-



yon, bölgede 
hep Maruni-
lerden destek 
gördüler. Os-
manl ı döne-
minde , Şii, 
Maruni, Dür-
zi vb. gruplar 
a ras ında bir 
denge kuru-
lmuştu. Lüb- -
nan tesis edi-
l i rken yapı -
lan anayasay-
la göre üs t 
düzey yetki-
lilerin Maru-
ni olması esa-
sı get ir i ldi . . 
İşte Lüb-
nan'daki bü-
tün problem-
lerin kaynağı 

bu Maruni iktidarıdır. 
Ortadoğu'da, ABD-İsrail kontrolün-

de bir denge vardır. Yapılan her operas-
yon İslam'ın önünü kesmeye ve onu sus-
turmaya yöneliktir. Hatta, Füistin mese-
lesi ikinci planda kalır. ' 

Lübnan'da Beşir Cemayel'in ölümü 
dengeleri altüst etmişti. Müslümanlara 
karşı, Maruni, Dürzi vb gruplar birlikte 
hareket etmeye başladı. Beyrut fiilen iki-

• ye ayrıldı. Amerika bölgeye barış gücü 
göndermek istedi. ABU) Marunileri açık-
ça destekl iyordu. Amerikan ve diğer 
sözde Barış Gücü askerlerine karşı müş- • 

, lümanlar "şehadet operasyonları" baş-
lattılar. Amerikalılar ve Bahhlar şaşkına 
döndüler. Bu operasyonların sayısı ve iş-
galcUere verdirdiği kapplar o kadar faz-
la olmasına rağmen, dünyâ basınına an-
cak bir kısmı yansıdı. Bir bombacı 300 ki-
şiyi yok edebiliyordu. Amerika tam bir 
şoka girmişti. Hizbullah artık rehineler 
almaya başlamıştı. ABD ve İsraU, müslü-
manlan katletmeye başladılar. Sabra ve 
Şatilla katliamları yaşandı. Bu arada, 
Hizbullah'm etkiU direnişi İntifada'ya il-
ham kaynağı oldu; onlarda da .İslâmileş-

' me süreci başladı. 
ABD ve İsrail tam bir çıkmaza gir-

mişti. İsraU'in güvenliği için, Suudi Ara-

bistan ve İran ' la Lübnanlı Maruniler 
önemh dayanaklardı; ama İran düşmüş-. 
tü, Lübnan da düşüyordu. -

Batı'yı endişelendiren temel gelişme 
çığ gibi büjöiyen İslami dalga idi. Bu dal-, 
ga Filistinlileri de etkisi altına almıştı. 
Arafat, hiç bir zaman "İslami" olmamıştır. 
Bu yüzden ona karşı HAM AS oluştu. Öte 
yandan bu dalga Mısır'ı da etkiledi, ve Se-
dat'ın öldürülmesi de böylece gelişü. 

Evet, Batı'nm tek endişesi İslam'ın 
nasıl engelleneceği idi. Saddam da çö-
züm olmamıştı, Lübnan Marunileri de... 
Lübnan işgali, kathamlar, hiçbiri İslam'ın 
önünü kesememişti. 

. Sonuçta, güçle-sUahla yapamadıkları-
.m "barış süreci" ile diplomasiyle gerçek-' 
leştirmeye çahşhlar. ABD, Batı ve İsrail, 
kendilerini çiddi tehdit altmda görme-
dikleri sürece asla barış masasına otur-
mazlar.^ Amerika ve İsraiÎ için çok ciddi 
tehlike var ki masaya oturuyorlar. •' 

Kısaca, barış sürecinin özü, İslam'ı 
engellemektir. HAMAS, Hizbullah ve İs-
lami Cihad halktan destek ahp güçlen-
dikçe banşa başvurdular. Barışın amacı 
da; Filistinlileri Filistinliyle, Müslümam 
müslümanlâ durdurmakt ı r . Ürdün de 
barışa dahU edildi; Çünkü o da HAMAS 
tehdidi altmda hissediyor kendisini. Za-
ten Ürdün'ün güçlü bir politik altyapısı 
yok, HAMAS bir darbeyle dengeleri de-
ğiştirebilir. . 

Mısır zaten banş sürecinin mimarla-
rmdandı. Geriye Suriye kalıyordu. Suri-
ye'yi de "İslami cihad ve Hizbullah'ı yçk 
edersen Golan tepelerini veririz" gibi 
önerilerle sürece dahil etmeye çalışıyor-
lar. Esad, şinidilik politik gerekçelerle 
Hizbullah'ı destekliyor. , 

Amerika ve İsrail, FiHstin'de Arafat 
gibi bir maşa buldular ve müslümanlara 
karşı onu kullanacaklar. 

Lübnan'da ise Hizbullah çok ciddi 
bir güç. İsrail, Suriye ördusundan ziyade 
Hizbullah'dan çekinir.Hamas.şu anda o 
kadar güçlü değil. Ama umahm ki yakm 
bir zamanda o da Hizbullah kadar güçlü 
olsun da mücadelenin seyri değişsin. 

• * Asaf Hüseyin'in Araştırma ve Kültür 
Vakfı'nın Sultanahmet'teki Konferans 
salonunda yaptığı sohbetin özetidir. 



Islam: Batı'mn yeni umaeisi 

Frank Furedi ile söyleşi 

Çev.: Barış Altuntaş 

, Profesör Frank Furedi İngil-
tere'deki University of Kent'te şi-,• 
yaset sosyolojisi dersleri vermekte--
dir. Kendisiyle yapılan bu 
Impact dergisinde yeralmıştır. 

direrı isterinin özel bir biçimi de 
Avrupa'nm içinde gizİi bir düş-
man olarak İslam korkusudur. . ' 
Bugünlerde Batı'da bir yerlerde . 
on milyon müslümanm varlığm-
dan sözedil iypr , her ne kadar 

Boti'nın korkuları, ©ndişsleri, 
bugün geriyeinanobllscekleri 

birşsyin kolmomosı hadisesinden 
kovnoklonıvor.Geçmişte, bazı 

. şüpheleriniz olmuş olsa bile, , 
• • .Impact: Medyaya ve hatta., ., ^jj. parça'meşruiyeti olduöunu • bundan bif kaç yü önce yok .gi-

Avrupa ve Amerika'daki bazı ' • biydilerse de. Önceleri M ü s l ü - . 
bürokratlara göre,-Batı toplu- ' c luşunduğumuz ş e y l e r e h â l a ' ^ J n olarak adlandırılmıyorlar-• 

^ mu, tedavisi olmayan egzotik' 1 , • f inonabi l iyordunuz. •. dı_ Bunun yerine Faslılar,' Ceza- / ' 
• »hastalıklardan tutun da 3.Dün- . ' . v, ' . • ' . ; yirliler, Araplar , Malezyalı lar 

ya ülkelerinden mülteci, akınına kadar her tür lü- vb. isimlerle hitap ediliyorlardı. Müslümanlar bu-
tehlikeli düşmandan.gelebilecek bir risk altında, .' gün Batı'da endişenin ve korkunun yeni kaynağ ı ' -

- Siz, bu .fenomeni'naşıl değerlendiriyorsunuz? ' olarak tânimlanlyorlâr. Hergürt gazetelerde müslü-^ 
• : , , ; manlann fundameritalistler, fanatikler ve aşın uç , . 

i F. Furedi: Bir anlarnda tarih boyunca insanlar . nolctalarda yaşayan kimseler olarak bir nevi fişlen- ' 
• ' çeşitli tehlikeler karşısmda korku duymuşlar ve ba- .. .diklerini okuyoruz.' Hatta Ulusal Öğrenci Birliği 

•",. zen olayları, fazla abartmışlâr ya da .kendilerine ye- ' ^ (NUS) gibi güya liberal gruplar üniversitelerdeki, ; 
: . I* ni tehlikeler ve korkular icat etmişlerdir; Peld bu- . müslüman öğrencilerin faaliyetlerini engellemek 

gün yeni olan ne? Batı'nm korkulan, endişeleri b u - i ç i n çahşmalar yapıyorlar, 
gün düpedüz geriye inanabilecekleri birşeyin kal-

l ' j ' ' J 11 ' • L 1 F. Furedi: Evet, bu çok doğru. İslam, özellikle 
onuiı kaı^aförize edilmiş biçimiyle Soğuk Savaş'm 
bütün zorluklarımn bile yerini alarak, Batıh yaşain _ 
tarzma en büyük tehdit olarak kabul edUmektedir. 

iFajkat bence, İslam'ı, Batı'ya karşı olan harici tehdi-' 

V. rnaması hadisesinderî kaynaklanıyor. Geçmişte, ba- . 
• ^ zı şüpheleriniz bbiıuş olsa bile, bif parça meşruiyeti, 

olduğunu düşündüğümüz şeylere hala inanabili-
yordunuz. İnsanlar bazı problemlerle karşılaştıkla- , 
rında,-hukuk sistemine her ne kadar şüpheci yak-
laşsalar da, yine mahkemelere gidebiliyorlardı. Bu-'.,, din yeni bir sembolü olarak görmek yanlış ö lür-
gün eleştirel bir şekilde sorgulanabilcek herhangi Çünkü Batı'nm İslam korkusunun isterik doğası, ' 

- bir kurumun tam bir eksikliği hissedUmektedir. So- . bizden bunun nasü ye niçin ortaya çıktığını açıkla-" -. ' 
nuçta, şahit p lduğumuz bu endişelerin doğasmin,' mamızı gerektirir.. • - . . • ' . '. " . 

• . onları incelenecek ilginç bir alan haline getiren, '. - Bunu ük defa.birkaç yd önce,.gazetelerde Âvru- • " 
, vahiylere özgü yeni bif karakterivar.-; " . ; pa'da insanlarin İslam dinine yöneldiklerini, diıüe-

~ • ' . ' : • . • " / . X .; . ^ ^Tİni değiştirdiklerim 
.- Impact: Her ikimizi'de karşıliklı olarak ilgilen- men. Batılı elit tabakanın da din değiştirdiği hak-



k,. 

kında söylentiler 
pluştü." F a k a t 
şöyle bir baktığı-

" n ı zda , r a k a m l a -
rın, çok küçük ol--
d u ğ u n u görecek-
siniz. Kendin ize 
şunu sorma ihti-
yacı h issedecek-
siniz: Peki bu ka- -
d a r az s a y ı d a k i 
i n s a n ı n d i n d e -
ğ i ş t i r m e s i n a s ı l 
oluyor da diğer-
leri üzerinde çok 
d e r i n b i r k o r k u 
ve endişe yarata- ' 
biliyor? 

Bütün bu kor-. 
k u l a r m açığa çı-
kardığı şey, onla-" 
rm altında yatan 
çok i lg inç d ina -
mik le r in b u l u n -

. , . . - d u ğ u d u r . A r t ı k • 
V . kendi kanun, aile 

ve dili gibi kavramlarma ve kurumları-
nâ inanamayan Batı, kendisinin bir par-
çası olarak görmediği toplumlara bakar 

V e sonuı idâ orada hala, bir zamanla r 
A v r u p a ' n m . istismar ettiği kavramlara . 
inanmakta olari insanlar görür. Mesela 
İngiltere'de bir pazar günü tek bir kili-

. senin bile zar zor d o l d u ğ u gerçeğine 
bakarak , cuma günle r i camiilere akın 
edip orada ibadet eden müslümanlarm 
v a r o l d u ğ u n a i n a n a m a y a n çok in san 
mevcuttur . ' 

Birçok insan bunu İslam'a karşı ırkçı 
ve nefret do lu bir davranış olarak gö-

• rür , fakat aslında bu daha çok İslam'a 
karşı gösterilen iendişeyari bif tepkidir; 
Çünkü İslam'da, onların eksikliğini çek-; 
tikİ6ri bağlıhk, ahenk ve uyum vardır. 

Bundan dolayı, Batı'nm İslam'a kar- -
" şiytavnnda bir kararsızlık görülür. Da-

ha çok önya rg ı l ı y a k l a ş ı r k e n bi r d e 
• uzun zamandır inanç ve ideolojilerinde 

b u l u n m a d ı ğ ı n ı d ü ş ü n d ü k l e r i sağ lam 
inanç ve kanâat kavramlarına karşı gıp-
•ta ye kıskançlıkla bakarlar. Durum ay-
nen şundan ibarettir: Avrupalı, müslü-

manlara bakar ve kendi kendine şöyle 
der . "Şunlara bakın. Hala kendi ler ini 
tanımlayabilecekleri , örgüt lenip hare-

' kete geçebilecekleri inançları ve gele-
nekleri var. Biz niçin ajmısmı yapamı-
yoruz?" Bundan dolayı, İslam korkusu 
daha çok Batı 'nm kendi içindeki o ke-
sinlik kavrammm kayboluşu üe alakalı 
birşeydir. 

Impact: Peki Batüı ülkelerin bu ko-
n u d a o y n a m a l a r ı ge reken rol ned i r? 
Bugün görebildiğimiz gibi, Batı'da dev- • 
let bu tip hayali tehditlerin ya3almasmı 
kontrol altma almak için çok daha fazla 
güç sahibi o lmaktadı r . Batılı Ülkeler, 
sözde İslam tehdidini kontroFaltma al-
ma işine nerelerde kojmImaktadırlar? 

F. Furedi: Bizzat Batılı devlet, İslam 
ile olan il işkilerinde çok belirsiz dav-

. r a n m â k t a d ı r . Bazı i n s a n l a r ı n A v r u -
pa 'n ın dışında tutulması gerektiği dü-
şüncesi ile b u g ü n müslümanlar aşikar, 
bir şekilde ırkçı bir. kontrol altındadır-
lar. Fakat bu Avrupah olmayan ve aym 
zamanda müs lüman olmayanlara karşı 
da uygulanmaktadır". 

Bunların dışında, bugünkü Batı top-
l u m u n u n , neyin doğru , neyin yanl ış ; : . 
kimin iyi, kimin kötü olduğunu tanım-
layan bi r değer le r s i s temini yen iden 
o luş turma çabasını da gözönüne alır- . 
sak, olaya başka bir bo5Kıt daha eklene-
cektir. Bu n u n sonucu da bazı kavram-
lara güçlü bir şekilde inanan insanlan 
şüphĞİUer olarak tanımlamaktır. 

Bu y ü z d e n , b u g ü n h e m e n h e m e n ." 
her dururhda 'aşır ı ' kelimesinin yanhş. 
hayat tarzı olarak betimlenen İslam ile 
birlikte kullanüdığmi her zaman farke- • 
deceksiniz . Yeni t ip Batı" Liberal izmi 
söz konusu olduğu sürece en iyi inanç ; 
herhangi bir şekilde hiçbirşeye inanma-
maktır. Eğer müslümanlannki gibi sağ-
lam köklü inançlara Sahip iseniz rölati- , 
vist,' bağlayıcı olmayan liberâlizmin de 

.'yeni bir düşmanı o ldunuz demektir". 
• Batıh devlet Batı'da ha lkm'üzun za-
mandır bazı şeylere karşı inancını jdtir-, 
diğini kabul ediyor, ve şimdi bu halkta-
ki ilgisizliği normal bir seviyeye getir-



menin mücadelesini veriyor. Diğer ta-
raftan da inançlarma sıkı sıkıya bağlı 
olan insanları normal yaşam tarzlarma 
karşı bir tehdit olarak görüyor, bu se-
bepten dolayı devlet bu insanlara di-
rekt bir hedef olarak bakıyor. Bu du--
rum Batıh ülkeler ve bazı gruplar tara-
fından )Kiceltilen sahtfe uluslararası li-
beralizmin, inançları, ibadetleri ve ya- ' 
şam tarzları yüzünden bilinçli bir şe^ 
küde belli başli insanlan ve toplumlan 
hedef almasına çok iyi bir örnek oluş-
turur. Ayrıca İslam, müslümanlar ve 
Batı'daki devlet arasmdaki ilişkiyi de 
çok ijd ortaya koyar" 

Öte yandan müslümanlarm deneti-
mi konusunda bariz ırkçı bir dinamik 
mevcuttur ki, belli halkları Avrupa dı-
şında tutma biçiminde kendisini gös-
termektedir. ' " • 

"Impact : Batı 'daki,bu körku duru-
m u n u n diğer bir özelliği de insanların 
geçmişe karşı tamamen ügisiz olmaİa-
ndır. Korku, büjöik bir ihtimalle hafi- ~ 
za kaybı üe alakalı gözüküyor ve artık 
hiçkimşe tarihi konuşmak , sorgula-
mak istemiyor. Bu yüzden sizin örne-
ğ in iz in de g ö s t e r d i ğ i g i b i , ' b a z ı ' 
Ba t ıh h ü k ü m e t l e r ve s i v i l t o p l u m 
kuruluşlan içirt Avrupa dışmda yaşa-
yan insanlar ın işlerine m ü d a h a l e d e 
bulunmak rhümkün oluyor ki. Taunlar 
'hayırsever" sömürgeci müdahalehin 
ü z ü n z a m a n önce ge rçek leşmediğ i 
gerçeğini de unütuyorlar . Bu d u r u m 

.Batı'nm İslam ile olan üişkUeri için de 
geçerli. Batı halkı, hayali, pa t l amaya ; 
hâzır bir bomba gibi gördükleri İslam, 
jmzünden durmadan bir panik halin-
de. Fakat bu arada da emperyalizm ve 
ırkçılığa dayanan . Bati 'nin İslam ile 

'olan ilişkisinin geçmişiıü de unutuyor-
1ar. ; V : ' ' -

F.'Fure'di: Bence bu 0 k doğru. De-
vamlı,. tarihi yeniden yazma, oluştur-
ma gibi,bir tutum var. Tarih konuşul-
muyor, tartışılmıyor gibi bir şey söy-
lerken haklı mısınız, pek emin deği-
lim. Fakat gerçek olan bif şey var, ta- --

rih sil baştan yeniden yazıhyor ve bu-
nun sonucu olarak söm,ürgecUik çağı-
nın küçük bir dipnota indirgendiği bü: 
dünyada yaşıyoruz. Bundan başka, o 
muazzam sömürge devri, sanki geride 
hiçbir iz bırakmamış, çok az bir zaman, 
sürmüş gibi, fırlatılıp atılıyor ve Batı 
bundan kendini her nasüsa hiç bir' şe-
küde de sorumlu tutmuyor. 

"V . • . 
* 

Inipact: Bütün bunlar bir araya gel-
diğinde Batı 'da hem bir paranoya ve 
endişe havası oluşturuyor hem de mü- . 
dahale için devlete artan düzeyde bir 
bağımlılık yaratıyor; özellikle müslü-
manlar medyanın yoğun kampanyala- ' 

; rıyla hedef almıyorlar ve Batı hükümet-
leri kprkularmı, endişelerini yatıştıra-
bilmek, giderebUmek üzere Batı 'daki 

' ve Batı d ı ş i n d a k i i r ı ü s lüman la r l a 
Uğraşmak için gerek yeni. yönetmelik-
ler, kanunlar devreye sokuyorlar, ge-
rekse de silahlâ'myorlar. Eğer bu tutum 

" aym şeküde. devaıîi eder ye hiçbir şekil-; 
, de itiraz edilmeden kalırsa, dar görüş-" 

İÜ, savunmacı Batı ile "dünyanın diğer 
kesimi arasmdaki ilişkinin geleceği açı-
smdan ne getirir? 

. F. Furedi: Sizin de söyle'diğiniz gibi 
otoriteye bâğımlıhğa gider ve ötoriter-
yaı ı izmi her zamank inden "ç'ok daha 
kolay bir şekilde kabul ettirir. Bunün 
uluslararası bir boyutu^ olduğu gibi bir : 
d e ü lkeyi ilgilendiren boyutu vardır . 
Çünkü İngiltere, gibi Batılı ü lkelerde 
tartışüan sorunlanri birçoğu artık Latm . 
Amerika, Afrika Ve Asya gibi dünyanm 
birçok parçasının da- sorunları olinaya 
başladı. - ' ' ^ " , - -, . ' , 
- B u g ü n Batılı" j sivil- " t o p l u m 
kurülüşlânna bakafsanız, onların Afri-
kalı çocukları ebeveynler inin su is t i -
m a l l e r i n d e n korumaya çalıştıklarını . 
görürsünüz. Müslüman kadınlar, .Batıh 
feminist sivil toplum kuruluşları tara- , 
fından müslüman erkeklerden kur tan i - -
mak zorundadırlar. Yapüan şey şudür:» 
Batıhlann kafalarma taktıkları risklere .< 
ve tehlikelere uluslararası bir boyut ka- • 
zandinlıypr ve bu özel bir otorite biçi-

flvmpolı,'müslü-
manlara bakar ve . 

. kendi kendine 
şöyle" der: "Şunla-
ra tokın. Hâlâ • 
kendilerini tanım;: 
layabileçekleri ; 
inançları ;ve gele- .• 

"nekleri var. Biz ni-
çin aynısını yapa-• 
mıyorüz?" Bundan 
dolayı, İslam kor;' 
kusu daha çok Ba-
tı'nın kendi içinde-
ki o kesinlik kavro-

. minin kayboluşu" ^ 
ile alakalı bir-
şeydir. 



Veni tip Batı 
.. Liberalizmi söz 

konusu olduğu 
sürece en iyi-

inanç herhangi 
bir şekilde hiç-

birşeye inanma-
• moktır. €ğer 

'.müslümanlannki 
gibi sağlorh kök-

lü inançlara sa-
hip iseniz libeiro-. 
lizmin de yeni bir 
düşmanı oldunuz 

• ^ demektir. 

minin global çapta zorla kabul ettiril- • 
meşinin bir yolu haline gehyor.Bu Batüı 
gibi gözükmeyen bir otoritedir; çünkü 
üzerinde Batı 'nm etiketini taşımıyor. 
Onun yerine uluslararası otorite veya 
hükümet dışı otorite kisvesine bürünü-
yor. Fakat kesüıükle Batı'nin gündemi-
nin, dünyanın gündemi olacağını ga-
ranti ediyor ve sonunda Batılı olmayan • 
dünyanm, Batı'nm üzüldüğü, kendisi-
ne soyun ettiği herşeyi öğreneceği ve 
onlar için endişe duymaya başlayacağı 
teminatım veriyor. 

Bunun en tuhaf örneklerinden bir 
tanesini UNICEF'in çalışmalarında gö-
rebiliriz. Bugün UNICEF, Batıdaki in- ' 
sanlara yaptığı gibi, dünyanın diğer kö-
şelerindeki insanlara gerek psikolojik 
sorunlarının gerekse de karşılaştıkları • 
kişisel zorlukların üstelerinden gelme-
lerine yardım etmek amacı ile danış-
manlarını dünyanm her bir yerine yol-
luyor. Fakat, girdikleri dünyanın, temiz 
su, sağlık hizmetleri, konut gibi çok da-
ha zor ve önemli sorunları olduğu ger-
çeğinden habersizlermiş gibi gözükü-
yorlar. .İşte bütün bunlarm sonucu bu 
oluyor. • . -

Impact: Peki, bazı Batı sivU toplum 
kumluşlanmn ve hükümetlerinin faali-

' yeüeri hakkmda ne. düşünüyorsunuz? . 
Sudan, Mısır gibi müslüman ülkelere . 
de girip çıkıyorlar ve taktikİerinin en 
azından biraz şüpheli ve güvenilmez 
olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bunu 
hiç kimse farketmemiş gibi. Öyle gözü- " 
küyor ki, İslam'ın herkesin iyüiği için 
gözlenip denetlenecek bir şey olduğu 
yolunda neredeyse global bir kansenşü-
.se varılmış. . 

. , .F. Furedi: Şu ana kadar tartıştığımız , 
herşey bu en son söylediğinizle ilgili. 

İslam endişesi ve korkusu Batı'da re-
vaç bulduğudan dolayı bunun e-vrensel 
hale getirilmesi gerekiyordu. Bu yüz-
den dünyanın her bir köşesine İslam 
kórkusunun yayüması -ve hatta müslü-
manlarm pek az bulunduğu bölgelerde 
büe- gerekiyordu. 

Uzun dönemde, -Batı'nm gördüğü 
biçimiyle- İslam, belası ile' ilgilenmek 
için yeni ve çok daha fazla otoriter yön-
temler tatbike konacak ve bunun hem 
Batı'da hem de diğer üUcelerde yanküa-
n olacaktır. Batüı Hükümetler diğer ül-
keleri de bu endişeden pay almaya zor-
luyorlar. Çok yakında barışı devam et-
tirmek ve hayali müslüman düşmanın 
uzak tutulduğundan emin ohnalc üzere 
bir^nevi vekil-polislik için İslam ülkele-

^rine baskının yapıldığını görmeye baş-
layacağız . . Bat ıh sivil . t o p l u m 

. kuruluşları da pek farkh durumda de-
ğiller. Pek değerli zamanlannı, İslam'ı 
dünyayı tehdit eden yeni bir şeytani 
düşman olarak göstermek için geçiri-
yorlar. Batılı ferrünist gruplar, Müslü-
man erkeğini dünyanm en kötü, en re^ 
zil erkeği olarak göstermeye çalışıyor-
lar ve nü fus kontrol gruplari. İslam'ın 
doğum kontrolü ve benzeri-konulara 
olan yaklaşımları yüzünden kınayıp, 
suçluyorlar. Daha önce sözünü ettiği-

-miz Uberal konsensüs burada da kendi-
ni gösteriyor ve bütün bû grup ve hü-
kümetler için ortak bir payda oluşturu-
yor. Bütün bu.işler, Batı'nm önde ge-

. lenlerinin kendilerinin ne kadar liberal 
ve açık görüşlü plduklarım söyledikleri 

. dönemde sürüp" gidiyor. . . 

• Eğer bu d u r u m a m ü d a h a l e edil-
meden kalınırsa, İslam, Bah'ya sadece 
ideoloj ik bir düşman, muhalif olarak 
değil, bütün dünyayı tehdit eden kor-
k u n u n ve i s t i k r a r s ı z l ı ğ ı n k a y n a ğ i 
olarak yeniden keşfedilecektir. . • 



Dış politikanın 
deli gömlekleri 

Mesut Karaşahan 

Yeni Dünyada Eski Pusula 

1980'lerin ortasında Gorba-
çov Sovyet yönetiminde Glas-
nost ve Perestroika poİitikaları-
ra uygulamaya koyarken bu sü-
recin sonuçta Sovyetler Birüği 
ve dünya siyasetinde büjmk kı- • 
nlmaları, büyük konjonktürel 
değişimleri getireceğini tahmin 
etmiş'miydi acaba? 

Gerçekten de 1989'dan itibaren dünyanın iki sü-
pergücünden biri addedüen Sovyetlerin ve Doğu Blo-
ku'nun dağılmaya yüz tutması, Doğu-Batı, komü-
nizm-kapitalizin, Varşova-NATO ikilemlerinin anla-
mını yitirişi, BerUn duvarının yıkılıp iki Almanya'nın 
birleşmesi ve Soğuk Savaş döneminin sona ermesi, 
dünya siyasetini, ülkelerin dış politika parametreleri-
ni derinden etkileyen gelişmeler oldu. Soğuk savaş 
dönemine ait ahşılmış uluslararası iUşki ve denge for-
mülasyonları terkedildi, eski.düşmanlar dost oldu, 
yeni düşmanlıklar tesis edildi; yeni etnişiteler gün yü-
züne çıkarüdı, yeni ç'ahşma alanları icat edildi. Bal-
kanlar başta olmak üzere dünyaran pek çok bölgesin-
de siyasi konjonktür yüzpIm başındaki haline, adeta 

• 1. Dünya Savaşı öncesine döndü. Birleşmiş Milletler, 
NATO vb. kuruluşların işlevi tarhşıldı, yeni anlani ve 
fonksiyonlarının ne olabileceği soruşuna cevap aran-

•d ı . " ; ; • ' . • . ' 
Dünya bir büyük değişimi savaşsız ve kansız -glo-

bal ölçekte bir paylaşım savaşı yaşamaksızın- gerçek-
leştirdi. Ve tabii ki bu yeni dünyada Soğuk Savaş dö-
nemindeki mücadeleden galip çıktığı söylenen Batı 
dünyasımn kutbu durumundaki ABD'nin dünya jan-, 
darmalığı rolüne soyunup soyunmayacağı, bunun 
doğru/gerekli olup olmadığı da yoğun biçimde tartı-

.Horicige'nin Tanzimat'tan bu yana 
kuvvetli bir defans refleksi gelişmiş-

tir. Başlıca endişesi tehlikeleri 
savuşturmak, mümkün olduğu kodor 
sorun çıkartmamaktır. Dış politikada 
bu günübirlik tavırlar gibi gözüken 
yoklaşımlor aslında yüz küsur yıl 

- içinde oluşmuş şeylerdir. 

şıhroldu. 
Cevat Özkaya'mn da belirt-

tiği gibi, büyük ölçüde bir tertip 
olduğu anlaşılan Körfez Krizi 
ve Savaşı ise bu soruların bir öl-
çüde cevap bulmaya başladığı 
bir dönemi ifade etti. Körfez Sa-
vaşrABD'nin -ekonomisi hisse-
dilir derecede zayıflamaya baş-
lasa da- askeri gücü sayesinde 
bugün dünyanm patronu oldu-

ğunu tescil etti. Dev ekonomilerine rağmen ne' Al-
manya ne de Japonya'nın daha bif süre böyle bir ko-

. numa gelmelerinin beklenmemesi gerektiğini göster-
di. . , . . ; •• • • 

Soğuk Savaş'm sona erişi ve Sovyetler'in nüfuiz 
alanı olan Balkatilar'dan Kafkaslara ve Orta Asya'ya 
kadar geniş bir bölgede beliren boşluk, bugüne kadar 
yeterince tartişıldığı üzre ve özelhkle Osmanlı hinter-

• landı olmaları dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti için 
bulunmaz fırsat ve imkanlar sunuyordu. Tarih ve je-

. opolitik adeta Türkiye'yi yetmiş yıllık kabullerinden 
vazgeçmeye, yeni ilkeler, yeni tutumlar benimseme-
ye, bir nevi aslına rücu etmeye zorluyor, geçmişiyle, 
halkıyla, halkının inancıyla, İslam'la, terkettiği Os-
manh misyonuyla barışmak zorunda bırakıyordu. 

Halbuki bu yeni dünyada Türkiye'nin değişen ye-
rinin tesbiti eski pusulayla gerçekleştirilebilecek bir-
şey değildi Kamran İnan'ın Dış Politika adlı eserinde 
belirttiği gibi: "Türkiye'nin, bütün yönleriyle, dünya-
daki yerini bümesi, iç ve dış pohtikasma, ona göre he-
def ve şekil vermesi lazım.* Etrafımızdaki siyasi coğ-. 
rafya değişiyor; dengeler değişiyor. Bu değişiklikler 

. bize, eskisine nazaran, daha çok yükümlülük ve so-
rumluluk getiriyor. Bunun bilincinde olmamız gere-
kiyor. Diplomasimiz eski harita ve pusula ile seyret-



1 .Dünya Şava-
şı'nın galip dev-
. İ0tİ0rinc0 Türki-

ye'y i şartlı bir 
istiklalin V0rildiği 

söyİ0n0bilir ki, 
bu şartlar ara-
sında Osmanlı 

İmparatorluğu İİ0 
' hertürlü bağların 

koparılması V0 
y0ni Cumhuri-

• y0t'in k0ndisini 
m0vcût sınırlar 
içind0 haps0t-

m0si vardır. 

' meye devam edemez. Ankara, çok defa, 
. ; zaman tiinelinde kaldığı intibaını ver-

mektedir."(1) 

DIŞ Politikanın Deli Gömlekleri 

Ankara zaman tünelinde kalmıştı. 
80'lerin sonlarına doğru şekillenmeye 

' başlayan yeni oluşumlara ilişkin hiçbir 
hazırlık yapmamış, dış politikada önüne 
çıkan fırsatları değerlendirebilecek yete-
nek ve kapasiteyi gösterememiş, Bos-

. na 'dan Azerbaycan'a, kendisine umut 
bağlayanlarm umutlarını boşa çıkarmıştı. 

Türkiye Cumhuriyeti dış politikadaki 
pusulasını yenileyememişü ve Cengiz 
Çandar'a göre bu sadece Cumhuriyet'in 
benimsediği belli ilkelerle de ilgili değil, 
Osmanlı İmparatorluğu'nun sOn döne-
minden bu yana edinilmiş beİli ahşkan-
lıklarin sonucu olarak ortaya çıkan bir 
durumdu. ."Tanzimat'tan itibaren Harid-
ye'nin görevi İmparatorluğun adeta mu-
kadder olan çöküşünü gedktirmek üzeri-
ne kurulmuştu. Hele II. Abdülhamid za-
manında bu konuda çok da ustalık ka-
zâıpmıştı. İmparatorluğun dağılışından 
sonra kurulan genç Türkiye Cumhuriye-
ti'nin de, mevcut simrlár içinde bekasını 
sağlamak Hariciye'nin bir numarah göre-
vi hahne geldi." Bu yüzden Çandar'a gö-
re Hariciye'nin o günden bu yana kuv-
vetU bir defans refleksi gelişmiştir. Başlı-
ca endişesi tehlikeleri savuşturmaktır, 
mümkün olduğu kadar sorun çıkartma-
maya çaba göstererek Cumhuriyetin be-
kasını sağlamaktır. Dolayısıyla dış politi-

' kada bu günübiriik tavırlar gibi gözüken 
yaklaşımlar aslında yüzküsur yü içinde 
oluşmuş şeylerdir.(2) -

Türkiye Cumhuriyeti dış pohtikasm-
da bugüne dek gözlenen bu "kendi ken-
dini sınırlama" ilkesinin menşei konu-
sunda Mahir Kaynak ise özellikle Cum-
huriyet'in kuruluş dönemini gözönünde 
bulundurmak gerektiğini vurguluyor. 
Bugünkü rejim 1.Dünya Savaşı'mn galip 
devleüerince Türkiye Cumhuriyeti'ne ta-
nınan istiklalin bir bedelidir. Bu bakım-
dan Türkiye'ye şartlı bir istiklalin verildi-
ği söylenebUir ki, bu şarflar arasmda Os-
manlı İmparatorluğu ile her türlü bağla-
rın koparılması, bunu garanti etmenin 
bir gereği olarak da İslamcı bir tavrın 

sergilenmemesi ve "yurtta süİh cihanda -
sulh" ilkesiyle yeni Cumhüriyet'in ken-
disini mevcut sınırlar, içinde hapsetmesi 
vardır.O) • < 

• Daha sonraki dönemlerde, özellikle 
de on yühk periyodlarla tecrübe edilen 
askeri darbe vakalar ında bu ilkeler-
den/şartlardan sapmanın, bir nevi Os-
manh çizgisine rücu eder görüntü arz6-
den dış politikaların takibedilmesinin rol 
oynadığı öne sürülmektedir. Doğû-Batı 
kütuplaşmasımn en yoğun biçimde ya-
şandığı Soğuk savaş dönerninde Türki-
ye'nin "Batüı müttefiklerim" ihm'al eder-

. cesine Sovyetlere yakınlaşması veya kre-
di ve. teknolojik yardım temininde ona 
yönelmesi hep yukarıdaki taahhütlerin-
den sapma belirtisi olarak algüanmış, bu-
na teşebbüs eden hükümetlere karşı ger-
çekleştirilecek askeri ihtilal hareketleri 
zımnen desteklenmiştir. Gerçi bugiin ül-
kenin dış borçları itibariyle gelinen nok-
tada -biraz ironiyle- Batr destekli askeri 
darbe ihtimalinin zayıfladığı ve Bah'dan 
başka yönlere teveccüh etme imkan ve 
ihtifnalinin kalmadığı söylenebilir. Zira 
80 milyar dolar dış borcu olan bir ülke-
nin dış politikasının bağımsız olması 

.beklenmemelidir! , 

Kuşkusuz Cumhuriyet'in kuruluşun-
dan bugüne devletin ve hariciyenin Batı-

. cı karakteri bu taahhütlerin yanısıra dış 
politikanın belirlenmesinde büyük rol 

_ oynamıştır. İslam, dünyasını ve müslü-
man komşu ülkelerin ihmali pahasına 
Batili uluslararası oluşunüarda yer alma 
gayreti görülmüş, özellikle II. Dünya Sa-
vaşı'm müteakiben Birleşmiş Milletler ve 
NATO'ya dahil olabilmek uğruna müslü-
man dünyadan ve bu dünyadaki anti-
emperyalist bağımsızlık mücadelelerin-

, den sarfı nazar edilmiştir. 
1948'de İslam dünyasının kalbine 

saplanan bir bıçak "misali, Filistin toprak-
larının işgaliyle kurulan İsraU devletinin 
derhal tanınması ve halbuki Fransa'ya 
karşı bağımsızlık mücadelesi veren Ceza-
yir ve Tunus halkıran değU de Fransa'nın 
desteklenmesi Türkiye dış politikasınm 
ayıpları olarak tarihe geçmiştir. Türkiye 

" hep "Batılı dostlarını gücendirmemek 
için", BM Genel Kurulu'ndaki tartişina-
larda "Fransa'nın içişlerine girdiği" ge-
rekçesiyle Tunus 'un bağımsızlığının ' 



BM'de görüşülemeyeceğini savunmuş 
• ve keza Cezayir meselesinde b ü destan-

sı mücadelenin aleyhine tavır takmıl-
mıştıf.(4) ' 

Öte yandan dış politika daima hal-
kın görüş Ve onaymdan uzak tutulmuş, 
halkın arzuları doğrultusunda biçimlen-
memiş t i r , Mesela 1996 M a r t ' ı n d a 

• • TBMM'de bir kez daha gündeine gelen 
ve adeta Türkiye'nin bağımsızlığının bir 
kriteri haline gelen Kuzey Irak'taki Çe-
kiç Güç'ün süresinin uzatılması hadise-
si bunun en son ve ilginç örneklerinden 
biridir, Kamuoyu araştırmalanna göre 
mil le t in %93 'ünün i s temediğ i Çekiç 
Güç, o milletin "vekil"lerince bölgeden 
üzaklaştırılamamaktadır. . . 

1996 yıhnda artık Türkiye'nin iki as-
ra yaklaşan Batı l ı laşma maceras ının 

. hangi noktada, nihayet bulabileceği az 
- çok tahmin edilebilir hale gelnüştir.'Av-
• rupa Birliği'ne dahil olamayacağı, fakat 

Gümrük Biriiği gibi sadece kendisi için 
icat edüen bif statüyle ondan bağımsız 
hareket etmesine de imkan verilmeyece-
ği anlaşılmıştır. BüWn Batıcı diş siyase-
tin varıp gelebileceği son nokta bu ol-
muştur. Batılıların gözünde "ormanda 
kaybed i lmemes i gereken bi r ar'slan" ^ 
olduğu için Türkiye, Batı'ya dahü olma 

^ psikozundan kurtularak kendisinin lo-
komotif gücü teşkil edşbileceği başka 
oluşumlar peşinde koşmaktan alıkon-
maktadır. ' - " : . 

Kımıldamazlık Reçeteleri 

Kuşkusuz böyle alternatif bif arajhş 
ve istikamet iç-politikada da değişinıi 
gerekli kıldığından, içeride de, konünı-
lafmı Batıcılığa borçlu olan "dinazor-
lar"m tepkisini celbetmektedir. Bu çev-
reler dış politikaya giydirilen "deli göm-
leklerim" Nur Vergin'in deyişiyle "kı-
rnlldamazhk reçeteleri"yle sağlamlaştır-
maktadırlar. "Bu reçetelerin üzer inde 
'bize yedirmezler', 'dış güçler izin ver-
mez', 'Abdülhamit kizü sultandır', 'dü-

.. vel-i muazzama mâni olur', 'bizim kim-
senin çöplüğünde gözümüz yok' gibi 
kendi kendimizi inkar eden, b k ıhilletiıv 
topyekuri maneviyatını mahvedici ve 
geneUikle savaş halinde düşman kuv-

. vetler t a ra f ından psikolojik etkileme 

amacıyla kuUanilan ibareler yazıh'dır.(5) 
1990'larda dünyanın değişen siyasi 

.konjonktüründe önüne çıkan fırsatları 
Türkiye'nin değerlendirmesine ve tabii 
ki bü çerçevede kendi sınırları dahilinde 
de resmi ideolojiden devlet in yeniden 

;. yapılanmasına kadar bir dizi değişikliği 
gerçekleştirilmesine p n e bvf reçeteler ve, 
sahipleri engel teşkil etmiştir. Tarih ve 
coğrafyanın kendisini zorladığı misyonu-
omuzlamaktan kaçman Türkiye, civarm-
da cereyan eden yeni oluşumlarda söz 
sahibi olma imkan ve fırsatını el inden 
kaçırmıştır. • • 

Soğuk savaş döneminde NATO'nun , 
güney kanadının güvenliğini sağlarken 
AB'nin getireceği ekonomik imkanlardan 

- ise mahruin bırakılan Türkiye bugün de 
Ortadoğu banş sürecinde benzer bir rolü 
üstlenmek üzefedir. Amerika ve İsrail'in 
bâşrolleri paylaştığı Ortadoğu sahnesin-
d e Türkiye Arafat ' la birlikte yardımcı 

- rolleri üstlenmekte, İsrail'in meşrulaşma 
sürecinde onun ve Batüı ülkelerin güven-
liği açısmdan önemli vazifeler alırken, 
"su meselesi" gibi konularda barışm fa-
turası da kendisine ödetilen ülke olmak-
tadır. •• . 

Türkiye tarihiyle, geçmişiyle barışma- , 
dıkça, yöneticileri gerçek izzet ve şerefin 
kafirler yamnda. değil, Allah katinda ol-
duğunu kabul ve tasdik etmedikçe, d ı şa- ' 
nda Bah'dan başka yönlerin de olabüece-
ğini görürken içerde inanç ve etnik kim-
liğinden dolayı kendi halkına karşı ay-
rım gözetici muamelede bu lunmaktan 
vazgeçmedikçe, mesela bir "Kürt soru-
nu" na barışçü ve hak hukuk gözeten bir" 
çözüm yolü bulmadıkça", köhnemiş resmi 
ideolojisinden vazgeçmedikçe, velhasıl 
kendisine giydirilen deli gömleklerinden 
sıyrümadıkça bölgesinde ve dünya üze-
rinde sözü geçen ülkelef arasına asla gi- • 
remeyecektir. • -

• Dipiıotlar ' 

• 1. Kamran İnan, Dip Politika, Ötüken Y. 
İst. 1993. S.129. . , - . 

2. Ümran, Mayıs-Haziran 1994. 
3. Mahir Kaynak, Yeni Şafak, 12.2.1996. 
4. Haluk Gerger, Mayınlı arlada Dış 

PoUtika,'HUY., İst. 1983, S.57.-
^ 5. Nur Vergin, -Türkiye Günlüğü, . 

Yaz.1992. - - . - •. . .-
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olması beklenme-
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Kur'anî 
bakışlar (VII) 

Burhanettin Can 

2.1.5 Maru feMünke r 

. TCur'an-ı Kerim ye hadisler-
de, genellikle, birlikte kullanı-
lan zıt anlamlı bu iki kelime, 
fert ve toplum hayatında özel 
bir öneme sahiptir. Kirlenmeye 
karşı verilecek mücadelede bu 
iki kavramın önemi daha da iyi 
anlaşılacaktir. . 
. 2.1.5-1 Anlamlan -

Ma'ruf kelimesi, A-RA-FE fiü kökünden gelmek-
tedir. A-RA-FE fiili ise, "herhangi bir şeyi görünü-
müne ve özelliklerine bakarak duyularla kavramak, 
eserine bakarak tefekkür ve akıl yorarak bir şeyi id-
rak etmek, nihayetine ulaşmak" anlamındadır [1]. 
Maruf ise, "derinden derine düşünülerek güzelliği, 
iyiliği ve hoşluğu arüaşıhp kabul edilmiş fiil, söz ve-' 
ya gelenek" tir [2]. • ' . 

Münker , N-K-R kökünden gelmektedir. Ne-Ki-. 
Ra, tanımamak, tanınmazlığa itmek anlammda olup 
mastarı olan nekr ise; bilmemek, tanımamak, zeki ve 
güzel görüşlü olmamak, hoş olmamak anlamlarında 
kullamlmaktadır. 

Ne-Ki-Ra fiil kökünden gelen tenkir, "tanıtma-
mak, tanınmazlığa itmek" demektir. Nükr ise tamn-
mayan şey demektir. Miinker, "güzeU ve iyiyi gör-
mezlikten gelmeye dayanan davranış; tutum ve söz-
dür."[2].-

Yukarıdaki tanımlamalardan (*) marufun , derin 
düşünme, bilme; münker in derin düşünmeme veya 
bildiği halde görmemezlikten gelme üe açık bir ihş-
kisi vardır. Maruf iyi güzel ye hoş olan şeylerin tü-
münü, münker ise, kötü, çirkin hoş olmayan şeyle-
rin tümünü içermektedir. Bu açıdan Şu ana kadar in-

MoruPun, derin düşünme, bilme, 
münkerin derin düşünmeme veya 

bildiği halde görmezlikten gelme ile 
açık bir ilişkisi vardır. MaruF iyi güzel 
ve hoş olan şeylerin, tümünü, mün-

ker ise, kötü, çirkin hoş 
olmayan şeylerin tümünü 

içermektedir. 

celediğimiz tüm iyi-güzel, kÖT 
tü-çirkini ifade eden kavramlar 
bu üd kavramın kapsamına gir-
mektedi r . Bu d u r u m d a bu iki 

. k av ram, daha egnek ve daha 
g e n e l d i r . H e r iki k a v r a m ı n 
d o ğ r u d a n düşünme , akıl yor-
ma ile ilişküi olması iyi-güzel, 
kötü-çirkin nitelemelerinde in-
sana bir serbestiyet tanındığı 
an lamına ge lmektedi r . Diğer 

bir deyişle bu iki kavram, bünyesinde bir miktar iza-
fiUk taşır. Nitekim Râgıp el-İşfehânî, marufu, "Gü-
zelliği akıl veya din aracılığıyla bilinip belirlenen, her 
fiil" olarak; münkeri iSe, "sağhklı aklın, çirkinliğine 
hükmet t iğ i yeya güzel o l u p o lmadığ ında kuşku 
duyduğu fiil" olarak tammlamaktadır. Elmahlı ise, 
münker için, "Dinin ve geleneğin tammadığı şey"dir 
der. Reşid Rıza bu tanımlamalan biraz daha açar: [3] 

"Akl-ı selimin güzelliğini tanıdığı faydalı, fıtrat 
ve maslahata uygun olduğundan, temiz fıtrath akıl, 
dinin gerektirdiğiıü reddetmeye ve Ona itiraz etme-
ye güç yetiremez. Münker, akl-ı selimin hoş görme-
diği ve kendisinden kalblerin nefret edip aym şekil-
de yüz çevirdiği şeydir." 

Reşit Rıza bu tanımlamaları ile Kur 'an ve Sün-
ıjet'in açıkça bildirmediği konularda; insanların gü-
zel ile çirkini, iyi ile kötüyü aıüayabilmeleri için akl-ı 
selim, temiz kalp ve temiz fıtrat sahibi olmalan ge-
rektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim geçen sayılar-
da zihinsel kirlenmeden bahsederken bu konunun 
ulul elbab kavramı ile ele alınacağım ifade etnüştik. 
Bununla beraber burada bir noktayı açıklamakta ya-
rar Vardır; Kur'an ve Sünnet, maruf ve münker çer-
çevesine giren Hayati öneme haiz, ihsanların ük ba-



kışta etkilerini hemen görüp anlayama-
yacağı, id rak edemeyeceği konula rda 
çok açık hükümler ortaya ko)mıaktadm. 
Bu konular belki de olmazsa olmaz hük-
miindedir . Bu açıdan fahşa, bağy, zu-
lüm, seyyie, rics gibi kavramlar, münker 

: k a v r a m m m içinde yer almış olmasına 
karşüık önemine binaen ayn ve ayrmhh 
bir şekilde Kur'anda ayrıca yer almakta-
dırlar. Bu gibi konular insana bırakılmış 
olsaydı, etkileri ortaya çıkıncaya kadar 
bir bekleme süreci yaşanacaktı. Kaldı ki 
bugünün dünyasında bütün bu kavram-

: lann kapsadığı konuların tümünün za-
rarları görü lmüş olmasına karşılık ne 
kumar , ne içki, ne f u h u ş yásaklánma-
makta hatta yasaWanamamaktadir . Bi-

•• raz daha esnek bir deyiş le Kur ' an ye 
Sürmet'te açıkça i fade edilmeyen, fert ve 

, toplum hayatında büyük tahribat yap-
rnayaıi konular, tarihsel süreç içerisinde 
ortaya çüiabiUr. Bü konudaki karar insa- " 
na bırakılmıştır. Böyle bir kararı verebil- • 
mek içih temiz akıla, temiz kalbe, temiz , 
fıtrata ve temiz bir şisteme gerek vardır. 

Maru f vé m ü n k e r - k a v r a m l a r ı n ı n 
oluşturduğu sémantik alan içerisine, bir ' 
boyutu ile adalet , ihsan, "infak, fahşa, 
bağy gibi anlamdaş olduğu kavramlar; 

, diğer boyutu ile imán, sabır; namaZ,-ıs-
lah gibi anlamdaş olmadığı fakát onların 
etki alanmda bülunduğü kavramlar ği-

• rer.[3] . İkinci grup kavra ı^a r özellikle 
kirlenmeye karşı mücadelede önemh rpl 

" oynarlar." Bu mücadeleyi, keyfihk boyu- . 
, tundan çıkarır imanî bir boyuta kavuş-

• • tururlar." Bu konu, kirlenmeye karşı mü-
. cadele kısniıhda aynca ele alıriacaktıf. • 

Birinci g rübda b u l u n a n kavramlar 
ise, maruf ve m ü n k e r kavra râ inm se-

\ mantik alanı içerisiride" anlamdaş olarak 
• yer .alıp ö lümlü v e o lumsuz luk i f a d e 

, eden kavramlardır. İBirlikte kullanıldık-
lafında ise marüf ve münİcer, bunlarm 
içerdiği anlamlann dışındakilerini işaret 
etmiş'olur. Böyle bir kullanım 16 Nahi 

, 90'da.yer almaktadır. . . . ' " . 

2.1.5-2 Mâruf ve Münkerin Menşei , 

JHz. Adem'e secde olaymdán* sonra 
Al lah 'a isyan eden, başka ld ı ran İblis, , 

/ , Hz. Adem'e ve Hz.Adem' in yolundan 

gidenlere" düşman kesilmiştir. Bu düş -
manlık kıyamete kadar sürecektir. Kıya-
mete kadar İbhs ve taraftarları -şeyfan-

. 1ar- sırat-ı müstakim üzerinde pusu ku-
r u p insanları şaşırtıp saptırmak isteye-
çeklerdir [4]. O nedenle İslam düşünce- . 
sinde bütün kötülüklerin kaynağı olarak 
şeytan gösterilmiştir. Kötülükleri içeren 
diğer kavramları incelerken bu konuyu . 
incelenüştik. . • ' . 

. Hz. Adem yeryüzüne gönderildiğin-
de'Allah'ın kendisine hitabında kendüe-
r ine "habe rc i l e r in" geleceği, ona tabi 
olanların kurtulacağı , karşı çıkanların 
hüsrana uğrayacağı açıkça belirtilmiş-
tir.[5], ; 

Bu ikilerh insanl ık tar ih i b o y u n c a . 
hep var o lmuş tur ve hep varolacaktır 
da. G nedenle Allah, insarüann münker-
den'şakmmalarmı istemektedir: -
" • '."Şüphe yok Allah, adaleti, ihsanı, yakın-
lara vermeyi emreder; fahşadan, münkerden, 
bağy'deri sakındırır. Size öğüt vermektedir, . 
umulur ki. öğüt ahp- düşünürsünüz," [16 • 

•NahlSO]-^ , . 
YıUarın birikimi üe insanlarm kafâla-

rmm karmakarışık olduğu veya kılındı-. . 
ğı, kötülüklerinde çirkinliklerin yaşama 
hakim olduğu ve rahatsız olânlarm, dü- . 

' şünenleriri bir çıkış bulamadığı d ö n e m i 
lerde;-Allah yardım elini msanlığa uza-
tır. Onlara haberciler (Nebi) gönderir . • 
O n l a r ı n gö'revi, he r şey i "yerli y e r i n e ' 
o tur tmakt ı r , yerleşt irmektir : Kalpleri, 
kafaları, nefisleri temizlemektir: • - ̂  • 

• "Ki onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İn-
cil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi ha-
ber getirici [Nebi] olan peygamber (Resul)e 
uyanlardır; O, onlara marufu emfediyor, . 
münkeri yasaklıyor, temiz şeyleri helal, 

• mıfrdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır • 
yüklerini, üzerlerindeki zincirlen indiri-
yor. Ona inananlar, destek olup savuMn-
1ar, yardırh edenler ve onunla birlikte indiri-
len nılru izleyenler; işte kurtuluşa erenler^ 
bunlardır."[7 Arai 157] ^ . ' " - ^ ^ 
• • Peygamberlerin temizleyip arındır- . 

• dığı toplumlar şeytan ve i taraftarlarının . 
saldınlarma uğrarlar. Her türlü kötüİü-" 
ğü, pisliği ve ahlaksızhğı yaparlar," yap-
tırmak isterler. Hz. Peygamberin hânımı. 
Hz.Ayşe'nin başına gelen ifk olayı böyle 
korkunç bir komplonun ürünüdür^ İfk . 

Kuran vc 5ün- • 
nef te açıkça ifa-
de edilmeyen, 
fert ve toplum 
hovotindo büyük-, 
tahribat yapma-
yan konular, ta-
rihsel süreç içeri-
sinde ortaya çı-
kobilir. Bu konu-
daki koro.r insana 
bırakılmıştır. Böy-
le bir koron vere-
bilmek için temiz 
akıla, temiz kal-
be, temiz fıtrata 
ve temiz bir 
sisteme gerek 
vardır. 



. • "Biz de müslü:. 
manız" deyip kö-
tülüğe karşı mü- , 

cadele verenlere 
hçıkaret gen le r , 

onları mahkum 
edenler gerçekte 
şeytanın taraftar-

larıdır. Her türlü 
kötülüğü bir ya-

şam biçimi haline 
getiren bir sistem 

ise,'kirlidir ve 
bu yüzden de -

şeytanidir. 

olayı Nur lO.-20'de anlatıldıktan sonra 
müminler şu şekilde uyarılırlar:. 

"Ey iman edenler, şeytanın adımlarına 
uymayan, kini şeytanın adımlarına uyarsa, 
(bilsin ki)^ gerçekten o, fahşa'yt. (çirkince 
utanmazlıkları) ve münkeri (kötülüğü) 
emreder. Eğer Allah'in üzerinizde fazlı ve • 
rahmeti olmasaydı, sizden hiç biri ebedi 
olarak temize (tezkiye) çıkamazdı. Ancak 
Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işi-
tendir, bilendir."'m Nur 21] 

Fahşa'nln, münker ' in ve bağy'nin 
kaynağı şeytandır, şeytan'm taraftarla-
rıdır. "Allah'a inandığım" söyleyip kö-, 
tülükleri yaygınlaştıranlar, savunanlar 
gerçekte şeytanın dostlarıdır. "Bizde 
müslümanız" deyip kötülüğe karşı mü-
cadele verenlere hakaret edeıüer, onları 
yargılayanlar, onları mahkum edenler-
gerçekte şeytanın taraftarlarıdır. Her 
türlü kötülüğü bir yaşam biçimi haline 
getiren bir sistem ise, kirlidir ve bu 
yüzden de şeytanidir. 

2.1.5-3 Maruf Olması Gereken 
Davramşlar 

Şu aha kadar incelediğimiz toplum-
sal k i r l enme s o r u n u n a i l işkin , 
Kur'án'dá geçen-kavramlarda; belli tu-
tum vé davranışların, pis-çirkin-kötü 

., veya.temiz-güzel-iyi şeklinde açücça ni-
telendirildiğini gördük. Oysa maruf ve 
münker kavramları için aym açıklık söz 
konusu edilememektedir. Maruf keli-
mesinin belli ilişkileri tanzimde kulla-
nılması, ilişkinin şeklini tayin etmesi 

, dikkat çekicidir. Münkerle ilgiU olarak' 
iki davranış şekli münker olarak nite-
lendirilmiştir. 

Bu olgu maruf ve münkerin .bün-
yesinde taşıdığı izafüikten kaynaklan-
mış olabilir. Bu nedenle maruf olan . 
davranışlar tabiri yerine; maruf olma-
sı gereken davranışlar tabirini kullanı-
yoruz. _ . 

Maruf olması gereken dâvramşları 
beş sınıfta toplayabiliriz: . 

1-, Evlilik hukuku açısmdan 
2- Ana-baba hvikukü açısından ,. 

. ' . 3- Yetim hukuku açısmdan 
4-Miras hukuku açısından • . ; 
5-Konuşma adabı açısından 

Evlilik Hukuku Açısından Maruf 
.Olması gereken davranışlar: ' 

j' ' 

- Burada evhlik hukukunu, bütün bo-
yutları ile inceleyecek değiliz. Ancak 
Kur'an-ı Kerim'in maruf olması gerekir 
dediği boyutları ile ele ahp inceleyece-
ğiz. Bü anlamda vurgularıan önemh bir 
nokta kişinin evli olduğu hanımı üe iyi-

. güzel (maruf) olarak geçinmesidir. Evli-
lik hukukuna Kur'an önem verrhekte ye 
bu konuda ciddi ajoıntüara girmektedir: 

"Ey iman edenler, kadınlara zorla miras-
çı olmaya kalkışmanız size helal değildir. 
Apaçık olan 'çirkin bir hayasızlık' (fahişe-
ten) yapmadıkları sürece, onlara verdikleri-
nizin bir kısmını gidermeniz (kendinize al-
manız) onlara baskı yapmanız da (helal de-
ğildir). Onlarla güzellikle (maruf üzere) 
geçinin. Şayet onlardan hoşlanmadınızsa, 
belki, bir şey hoşunuza gitmez, ama Allah 
onda çok hayır kılar." (4 Nisa 19) 

Evhlik yaşamı ile ilgili pek çok ayet 
ve hadis bulunmaktadır. Bunlar ayette, 
geçen güzellüde geçinmenin nasü olaca-
ğını açıklar. Evliliği karşılıklı güven, 
sevgi-saygı içeren bir ahid olarak alır 
Kur'an-ı Kerim. Ahid ise "büyük bir so-
rumluluktur". Aile yaşamı'böylesi bir 
sorumluluk üzerine kurulur. Bu sorum-
luluğun bir gereği olarak, zevcelerin ba-
kimi, geçimi babaya aittir. Çocuğun em-
zirilmesi işi karşılıklı rıza üe özümlene-
cektir. Ve bütün bunlar maruf üzere ya-
püacaktır. (2 Bakara 233)" '. 

,- Toplumsal yaşamın sıhhati, aile ya-
• pisinin sağlamhğma bağhdır. Aile yapısı 
sağlam, ailedeki bireyler mutlu ve lıu-
zürlu ise bu toplumu olumlu yönde; aile 
bireyleri mu t suz ve huzur suz ise bu 
top lumu menf i yönde etkileyecektir., 
H i r ikisinin etkisi iş hayatına yansıya-
caktır. . , , . • . 

Karşılıklı sevgi, saygının, güvenin 
kalmadığı durumlarda; belli bir hukuk . 
çerçevesinde eşlerin boşanması en doğal 
bir haktır . Kur 'an-ı Kerim; boşanma 
olaymda, iddet olayında ve mehir ola-
ymda maruf-kayrammı kullanarak bü-
tün bu işlemlerin, tarafları zedeleme-
yecek, incitmeyecek, dolayısıyla tOplu-
ınu o lumsuz etkilemeyecek güzel bir 
tarzda yapılması gerektiğini açıklamak-



tadır: ,. ' . ' 
"Boşanma iki defadır, (sonra ise) Ya iyi- • 

likle (maruf) tutmak, ya da güzellikle (ihr 
san) bırakmadır. Onlara verdiğiniz bir şeyi 
geri almanız sizin içi helal olmaz.. İşte bun-
lar, Allah'ın sınırlandır; onlara tecavüz 
etmeyin. Kim Allah'ın sınırlarma tecavüz • 

• ederse, onlar zalimlerin ta kendileridir." (2 
Bakara .229) . / 

• .' "Kadınları boşadığınızda, bekleme süre-
lerini de tamamlamışlarsa, onlan ya güzel-

^ likle (maruf) tutun ya da güzelikle bıra-
kın. Fakat sınırlan çiğnemeniz için za-
rarlarına olmak üzere, onları tutmayın. ', 

' Kim böyle yaparsa artık o, kendi nefsine 
. zulmetmiş olur. Allah'ın ayetlerini de 

oyun konusu edinmeyin ve Allah'ın 'size 
verdiği, nimeti ve size öğüt olsun diye size • 
indirdiği Kitab'i ve hikmeti anın." (2 Baka-; 

• 'ra231) " . .. ' ' . -
.. "kadınları boşadığınızda, bekleme sürle-

• rini de tamamlamışlarsa- birbirleriyle 'ma- . 
ruf (bilinen meşru biçimde) anlaştıkları 
takdirde-onlara, kendilerim kocalarına lii-

. kahlamalarına engel çıkarmayın. İşte, içiniz-
de Allah'a ve ahir et gününe iman edenlere 

_ bununla öğüt verilir. Bü, sizin için daha ; 
hayırlı ve daha temizdir. Allah bilir de siz 

• bi/mezsiniz" (2 Bakara 232) , • ! 
• Yukarıdaki ayetlerde, özellikle Baka-

ra 229 ve 231'de,'belli ailevi sorunların 
oluşturduğu atmosferde iki kez boşan- . 
maya izin verildiği, bunun sonucunda 
eşlerin tekrar evlenebilecekleri ifade edi- , 
liyor. İşte bu noktada evlenme ve boşan- -
ma olayımn güzel bir tarzda yapılması 
gerekiyor. Özellikle boşanma durumun- . 
da kadının hakkı olan nafaka, mehir ve 
ona daha'önce verilmiş olan şeylerin ge- • 

. ri almrnamasi gerekir [6]. Hatta başkala-
rı ile rnaruf üzere evlenmek istediklerin-
de kendilerine zorluk çıkarılmaması ğe- , 
rekir. Bu ve buna benzer hususlar, "gü-' 
zel bir şekilde boşama" ifadesine.açüc-
hk getirmiş oluyor. ' , ^ , . . ' 

Ayrıca yukar ıda ortaya konan hü-
kümlerin, Allah'm sınırları olduğu;? bun-
lara,- tecavüz edilemeyeceği net bir şekil-
de söyleniyor. Bu sınırlara tecavüz ede-, . 
nin, zalim olduğu belirtiliyor. . ; " -
• Diğer bir önemli husus da şudur: Bo-

şanma hukuku konusunda yapılan hile-

ler, "Allah'ın ayetlerini o y u ^ konusu 
edinmekten" başkâ birşey değildir. Geti-
rilen ölçülerin insanlar için daha hayırlı 

. ve teiniz olduğu zikredilerek maruf kav-
ramı ile'temiz kavramı arasmda bir üişki 
kurulmuş oluyor. Diğer taraftan bütün 
bu açüdamânın birer öğüt olduğu, öğür • 
tü tu t an la r ın ku r tu lu şa u laşacaklar ı 

. özeUikle vurgulanıyor. • ' " ' , ' " ' 
• Kur'a.n'ın getirdiği hükümlerle 'ev-• 

lehme ve boşanma taraflar için kabus ol-
. maktan.çıkarılıyor. Boşanmış çiftlerin 
birbirini mağdur etme veya yok etme 
veya birbirinin "malını zimmetine geçir-
me gibi bir tavra girmeleri engeleniyor. . 
Bütün sorımlafm güzellikle vö İslam'a 
uygun olarak konuşulup târtişılması üe 
çözülmesi isteniyor: . ' • • ; 

"Boşadığinız kadınları, gücünüz oranın--
da oturmakta olduğunuz yerin bir yanmda 
oturtun, onlan 'darlık ve sıkıntıya dü-
şürmek amacıyla'^ kendilerine zarar ver-
meyin. Eğer onlar hamile iseler, yüklerini 



Kur'an-ı Kerim; 
. boşanma olayın-

da; iddet olayın-
da ve mehir 

olayında moruF 
kavramını kullana-

rak bütün bu 
işlemlerin toroPları 
incitmeyecek, do-
layısıyla toplumu 

olumsuz etkileme-
yecek güzel bir 

tarzda yapılması 
gerektiğini 

açıklamaktadır 

bırakıncaya kadar onlara nafaka verin. Şa-
yet sizler için çocuğu emzirirlerse, onlara 
ücretlerini ödeyin. (Durum ve^ ilişkilerini-
zi) kendi aranızda maruf üzere görüşüp 
konuşun.'Eğer güçlük içine girerseniz, bü 
durumda (çocuğu) onun (babası) için bir 
başkası emzirebilir,." . 

"Geniş imkânları olan nafakayı geniş 
imkanlarına göre yapsın. Rızkı kendisine 
kısıtlı tutulan da, artık Allah'ın kendisine 
verdiği kadarıyla versin: Allah, hiç bir nef-
se, ona verdiğinden başkasıyla yükümlülük 
koymaz. Allah, bir güçlüğün ardından 
bir kolaylığı kıhp-verecektir." [65 Ta-
lak6-7] . 

Bunları yapabilmek ruhsal bir ol-
gunluğu, Allah'a teslimiyeti gerektirir.' 

.•Öldükten soma dirilip hesap vermeye 
.olan' inancı gerektirir. Dolayısıyla bu-
günkü koşullarda "kirlenme sorununu 
çözebilmek için yeni bir insan unsuru 
gereklidir. Evet mümin dediğimiz yeni 
bir insan unsuru. Kadına .özgürlük ve 
kadın hakları adı altmda gerçekte kadı-
nın köleleştirilmesi hedeflenecek; kadı-
na, kadın adma savaş açılacak, bir ticari 
meta haline getirilecek, fakat boşanma-
lar olmayacak; bu mümkün mü? Ço-
cuklar perişan olmayacak; bu mümkün 
mü? Aile yapısı koTunacak; bu müm- • 

, ,künmü? - .' • .. . 
..' "... Ancak, iş reklama gelince değişiyor, 
iyi sattığı için bilerek seks ve şiddeti körük-

. lüyoruz, . . . 
... Üzüntüyle görüyoruz ki, durum.ol-

dukça farkh. Bu başarısızlık, TV'lerde gös-
terilen filmlere seks ve şiddetin daha fazla 
hakim olması sonucunu doğuruyor. Hiç 
şüphesiz bunlar, yarattıkları tartışmalar 
sonucu büyük paralat kazanmayı sürdüre-

. çekler. Umut edelim ki, çocukların ve 
kadınların seks objesi olarak kullanıl-
ması toplumun sabrını taşırsın. . . 

Toplum ölarâk", seks ve şiddet içeren 
filmleri seyretmeyelim, tiyatrolara gümeye-
liTn.TV'lerimizi Kapatalım.-••• . . 

- Satıcıları, ahlak ve lezzet konusundaki 
sorgulamalarımız ve tutumumuzla yora-
lım; nerede durduğumuzu iyice belletelim. 
• Eğer içerdiği mesajı beğenmiyorsanız., o 

ürünü almayın, çocuklarınızın almasını da 
engelleyin. Eğer sizin çocuğunuz pazarla-

macıların tuzağına düşüyorsa, unutmayın 
ki, ana-babalan iyi kontrol etmediği için . 
milyonlarca çocuk aym tuzağa düşerek sö-
mörü/üyor.." (7) Bayan Gimton ABD top-
lumunun içine alındığı tuzağı bu sözler-
le dile getiriyor.' 

. " Batı düşüncesinin kadına, çocuğa, 
evhliğe açtığı savaş bugün meyvelerini' 
vemüş, kadın v« çocuk tam bir seks ve 
şiddet aracı haline getirilmiştir. Bunun 
doğal sonucu olarak Avrupa nüfusunun 
beşte biri "gayrı meşru" olmuştur. 15 ' 
Avrupa birliği üyesi ülkede, evlüik dışı 
ilişkiden doğan çocuk oranı ortalama % 

: 19'dur. Bu'oran, Yunanistan 'da '% 2, 
İtalya'da % 6'dır, Fransa ve İngütere'de • 
% 25, Danimarka'da % 45'e (Dünya Re-
koru) çıkmaktadır. Avrupa'da boşanma 
oranı hızla artarken evliliğe ilgi hızla 

. azalmaktadır. [8] 

Belki de Candi, Batı düşünçeşinin 
toplumun her kesiminde meydana "ge-
tirdiği tahribatı görrek; "Bati medeniyeti: 
hakkında ne düşünüyorsunuz?" şeldin- • 

" deki bir soruya, "Ölsaydı iyi olurdu!" 
diye cevap vermiştir. [9]. ' ' 

, ' . Türkiye de Batüılaşma hareketinden -
nasibini almıştir. Devlet İstatistik Ehsti-

,. tiisü'nün yaptiğı araştırmaya göre Tür-
kiye'de bşanma oram hızla artmaktadır. 

. 5 yılda 14 bin yuva yıkılmıştır. Boşan-
mayı engelleyen en büyük engel, sorun-
lar ne kadar büyük olursa olsun, çocuk-
tur. Eşler öncelikle çocuklarını düşün-

" inektedirler. Boşanmalar köyde en az, 
İstanbul, Ankara, İzmir'de ise en fazla-
dır ..'[10] Bu durum,'Vilayet vüayet dola-
şıp çocuk yapmayın diye propaganda 
yapan 12 Eylül İhtüali'nin liderini dü-
şündürmüyor m u bilmiyoruz. Bu so-
nuçlar, bizim için sürpriz olmaması ge- ' 
rekir. Çünkü Aİlah şöyle demektedir; 

"Ülkelerden niceleri vardır ki, Rableri-
ninve Ö'nun peygamberlerinin emrine 
karşı gelip azmışlar, böylece biz âe 'onu-
lan çetin bir hesaba çekmişiz ve onlan 
benzeri görülmedik bir azapla azablan- / 
dırmtşiz. " ' 

Artık o (ülkelerİTt halkı), yaptığı kötülü-
ğü tattı ve işinin sonucu da bir hüsran ol-
rf»;, • •• :: " • ' • • ; 
, 'Allah ', onlar içiri şiddetli bir azab üazîr-



kmıştır; öyleyse, ey iman etmekte olan te-
miz akti sahipleri, Allah'tan korkup sakı-. 
mn. Doğrusu Allah, sizin için bir ztkir 

. (öğüt) indirmiştir. [65 Talak 8-10] * 

' Ana Babá Hukuku Açısından Ma-
ruf Olması Gereken Davranışlar 

İslam'da aile kavramı, ^ok boyutlu 
bir ilişkiler zinciridir. Eşler arasmdaki 
hukuk, ana-babâ ilé çocuk arasmdaki 
hukuk bizzat Allah tarafından tanzim 
edilmiştir. Eşleri ilgilendiren yönünü 
önceki başlık altmda inceledik. Ana-ba-

' ba ile çocuk arasmdaki hukukun iki 
• farklı yönü vardır. Çocuk küçük olduğu 

zaman, çocuğun bakımı ve büyütülmesi 
yukandan aşağıya doğrüdur. Ana-baba-
ya aittir. Ana-babanm yaşlamp. çocuğun 
büyüdüğü dönemlerdĞ, ana-babamıi ba- • 
kim sorumluluğu çbcüğa aittir. 

Ana ve babaya karşı evladın sorum-
luluğu, Kur 'an 'da özellikle ihsan ve 

' ' maruf kavramları kullanılarak belirtil-
mektedir. İhsan kayramlnı incelerken 
ana-baba huktıkunu kapsayan kısmını 
incelemiştik. Şimdi niarüf kavramı kap-

. samma giren ana-baba hukukunu ince-
leyelim: ' • - •, 

"Hâni Lokman oğluna-öğüt vererek-de-. 
mişti ki; "Ey oğlum, Allah'a şirk koşma. Hiç 

' -şüphe yok şirk, gerçekten büyük bir zulüm-
dür." Biz insana anne ve babastm tavsi-
ye ettik. Annesi onu, zorluk üstüne zorİuk-
la(kamtnda') taşımıştır. Onun (sütten) ay-
rılması da, iki yıl içindedir. "Hem bana, 

. hem de anne ve babana şükret; dönüş 
yalnız banadır. - " \ -

Bununla birlikte, onlarin ikisi hakkın-
, da bir bilgin olmayan şeyi baña şirk 

koşman için, sana karşı çaba harcaya-
cak olurlarsa, bu durumda onlara itaat 
etme ve dünya hayatında iyilikle (ma-
ruf) sahiplik et (onlarla geçin) ve bana gö-

• . nülden -katıksız olarak yönelenin' yoluna 
tabi oİ. Sonra dönüşünüz yalnızca banadır, 

. böylece ben de ¿ize, yapmakta olduklarınızı 
haber vereceğim." [31 Lokman 13-15] 

Allah'a karşı isyan> şirk koşma gibi 
durumlarda ana-babaya itaat edümeye-
cektir. Onlanri istekleri, arzulan dikkate 
alınmayacaktır. Bununla beraber dünya 

hayatmda ordara iyUikle muamele edUe-
• celctir. ' 

Lokman 14'de 'iinsana anne babasmı 
tavsiye ettik" denerek dikkatlerimiz çe-
kihyor.. "Annesi onu zorluk üstüne zor-
lukla taşıdı" denerek vurgu artınhydr. 
"Hem bana, hem d e anne ve babana 
şükret" denerek vurgu en üst noktaya 
çıkarılmış oluyor.' Allah'a şükürle'ana 
ve babaya şükür yan yana zikredüiyor." 
BöyleUkle konunun önemi Ortaya'konul-
muş oluyor. - , . • 

İşte bu anlayışla ki, ana-baba evladı 
için çahşır, birilctirir ve bırakır. Evlaf da 
yaşlanan aha ve babasma bakar, kimse-
sizler yurduna, huzur eylerine veya so-
kağa terk etmez, terk edemez. 

'Ancak toplum kirlenüıce, aüe kavra-
mı zayıflaymca, ana-baba çocuk iüşküeri 
bozulunca; ne çocuk sevgi üe büyüyor 
ne de yaşhlar, huzur ile ölüyor. Altüst 
olmuş bir değerler anaforunda insanlar, 

"yavaş yavaş gülmeyi unutuyor; Kin ve 
nefretle doluyor. Beş-on kuruş para için 
dedesini-ninesini, anasım-babasım, kar-
deşirü öldürebiliyor insanlar. Bu toplum 
çağdaş mı oluyor, bu toplum mederü mi 
oluyor, bu toplum temiz mi oluyor şim-
di? " ^ .. 

"Türkiye hızla değişen bir toplum. Birbi-
rini denetilen kırsal çevre insanlan büyük 
kente geçince bu yeni ortamda çok daha bas-
kısız laılıyor. Televizyonlardaki şiddet, cina-
yet ve korku filmleri, gazetelerde benzeri ko-
nulardaki haberler, etkilenmeye hazır bu ki-
şilerin cüretlerini artmyor. • • 

Sevgi ve disiplinin denetlemediği ilgisii, 
denetimsiz, sevgisiz ailelerde büyüyen genç-
ler yukandaki etkenlerle buluşunca çok ciddi 
tehlikeler doğuyor. Cinayete varan olaylar, 
gelişebiliyor. 

Tüm dış etkenlere rağmen, dengeli, 
sağitkit aile'ilişkileri içinde yetişen in-
sanlann cinayet işleme oldsıltkldnntn 
daha az olduğu görülüyor. Ama Türki-
ye'de aile belki de en güçsüz dönemini 
yaşıyor., ' 

, Bireysel suç, toplu suç, mafya; hepsini 
. üretmeye rriüsait bir ortam mr bugün Tür-
kiye'de. ' -. 

Zirveden tabana bu ortam temizlenme-
dikçe, caydmaltk ön plana alınmadık^ hu-

Botı düşüncesi-' 
nin kodınb, çocu-
ğa,-evliliğe oçtığı 
sovoş bugün 
mevvelerini ver-

• miş, kodın ve 
•çocuk tom bir 

, seks ve şiddet' 
orocı holine geti-
rilmiştir. Bunun 
doğol sonucü, 
olorok flvrıjpd 

-nüfusunun beşte" 
biri "goyn meşru" 
olmuştur. ' ; . 



Toplum kirlenin-
ce, oile kovromı 
• zovıfloyınco, 

ono-bobo çocuk 
ilişkileri bozulunca; 
ne. çocuk sevgi ile 

büyüyor ne de 
, yaşlılar, huzur 
, ile ölüyor.-Bu 

toplum "çağdaş mı 
oluyor, bu toplum 

• medeni mi oluyor, 
bu toplum temiz 
mi oluyor şimdi? 

zur yok demektir." [11]. 
Doğan Heper "Türkiye'de aüe belki 

de en güçsüz dönemini yaşıyor" der-, 
ken haklıdır: Yülardır değişik adlar al-
tmda değer sistemimize karşı açüan sa-
vaş meyvesini veriyor. Aile bireyleri, 
birbirinden kopuyor. Akrabalık bağları 

. kopuyor. Akrabalar birbirine yabancı-
laşıyor. Her türlü denetime, " z a m a m n 
gereği", "nesiller arası fark" denerek 
karşı çıkıhyor. . 

Aileye ' karşı bu. saldırı d 'urdurul -
mazsa daha vahim sonuçlar ortaya çı-
kacaktır. Bu konuda, aileden sorumlu 
bir bakan olan Cemil Çiçek şu yorumu 
yapıyor:' ^ 

. "Batı Dünyası uyuşturucu tehlikesine 
karşı aileyi iyileştirecek tedbirler alıyor. 
ABD'de bile dini ve ailevi meseleler tekrar 
ele alınarak, problemlerin üzerine öyle gidi-, 
liyor. Batı dünyası, bütün problemlerin te-
melinin aile olduğunu kabul etti ve aileye 
büyük önem vermeye başladı. Ülkemizde 
milli ve dini değerlerin terk edilmemesi, 
gençliğimizi kötü alışkanlıklara karşı koru-: 
mada en büyük etken olmuştur. Bu bakım-
dan da ülkemizde aile, devletin korumasın-
da ve desteğinde olmalıdır. Aksi takdirde, 
başta uyuşturucu olmak üzere, kötü alış-
kanlıklardan gençlerimizi korumak müm-
kün olamaz.[ll] . . ' 

• Yet imlere İ l i şk in H u k u k Açışın-
dan Maruf . 

/ 

Bu konu, bir boyutu ile aile hukuku, 
bir boyutu ile de toplumsal hukuk ile 
bağlantıhdır. Yetimlere karşı takınıla-
cak tavır, daha önce geçen bazı kav-
ramlarla açıklanmıştır.[13] Bu kavram-
larda; yetimlere iyüik-güzellikle davra-
nümasi onların ıslah edümesi topluma 
uyum sağlayacak bireyler haline geti-
Tilmesi, mallanna güzel bir şekilde sa-
hiplik edilmesi konulan ele almımşti.. 

Maruf kavranu, yetimlerin mallan-
' nm kullanımı ve mirasın paylaşımı ile 

ügili olarak kullaıûlıyor: 
"Yetimleri, nikaha erişecekleri çağa ka-

dar deneyin; şayet kendilerinde bir olgun-
laşma gördünüz mü, hemen onlara malları-
nı verin. Büyüyecekler diye israf ile çarça-

buk yemeyin. Zengin olan iffetli olmaya ça-
lışsın, yoksul olan da artık maruf (ihtiyaca 
uygun) bir şekilde yesin. Mallarını kendile-
rine verdiğiniz,zaman, onlara karşı şahid 
bulundurun. Hesap görücü olarak Allah ye-
ter". [4 Nisa 6]. . . 

Burada , zengin o lsun, fakir olsun 
herkesin, yetimlere sahip çıkması isten-
mektedir. Ancak yetimin mahna ihşkin 
tasarrufta; zenginin, iffetli davranması-
mn, yoksulun ise mallarm bakım, ona-
n m ^ve korunması işini yaptiğından do-
layı ihtiyacına uygun bir karşüık alması-
nın uygun olduğu ifade ediliyor. Özel-
likle ayette '"büyüyecekler diye çarça-

' buk yemeyin" demliyor ki, b u en önem-
li noktadır. Bu konuda gerekli hassasir 
yeti gösterecek olgun bir iiısan gerekli-
dir . O o lgun laş t ı rmay ı yapacak olan 
güçlü bir denetim mekanizması elzem-
dir. O da, ayetin sonunda geçen "hesap 
görücü Allah" tir denerek behrtiliyor. 
- Yetimlerle ilgiU sorumluluk, malları-
na sahiphk etmekle bitmiyor, nikah ça-
ğma eriştikleri zaman olgunlaşıp olgun-
l a şmad ık la r ı a raş t ı r ı lmal ıd ı r .Bundan 
sonra mallan onlara verilmeUdir. Malla-
n kendilerine verilirken de şahit tutul-
ması, şeytanın işin içine girerek ortalığı 
karışt ı rmasına man i olur. Bir taraf tan 
Allah korkusu, diğer taraftan şahit, da-
ha az yanlışlık ve kötülük yapılmasına 
neden olur. . , , . 

"Vasiyet H u k u k u Açısmdan Maıuf 

, Ölmeden önce kişinin kendi malı ve 
m ü l k ü n ü n ku l l an ımına , pay la ş ımına 
ihşkin bir tavsiye, vasiyet olarak kabul 
edilir. Bazan kişinin yokluğunda da va-
siyet kendi malı ile ilgiÜ kullanım içih 
geçerlidir. İslam'da'vasiyet, malın kulla^ 
nımı ve paylaşımmda. önemli bir yer tu-
tar. Vasiyet adeta hukuki bir üke halin-
dedir. Dolayısıyla yerine getirilmesi ge-
rekir. 

Vasiyetin yerine getiri lmesinde so-
run la r l a karş ı laş ı lmaması için maruf 
(güzel-iyi) bir şeldlde yapılması gerekir: 

"Birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal 
bırakıyorsa, ana babaya, yakınlara marufla 
vasiyyet, Allah'a karşı gelmekten sakınanla-



ra bir borç olarak size farz kılındı." [2 Baka-
ra 180] . 

Marufla vasiyet, aile yaşamının de-
vamı, akrabalık bağlarının kopmaması 
açısmdan öneırtlidir.Burada unutulma-
ması' gereken şey sağlam ve temiz bir 
toplum için hayatm her sahasının bir 
dantela gibi örülüp işlenmesi, gerektiği 
gerçeğidir. Bazılarını sevmiş olmamız, 
aüe içinde, atoaba içinde ve toplum için-
de sosyal dengeyi bozmamızı gerektir-
mez: ' " , 

. , ".. Akraba olanlar, miras hususunda Al-
lah'ın kitabında birbirlerine mü'minler ve 
muhacirlerden daha yakıtıdırlar. Dostlarını-
za yapacağınız maruf bir vasiyet bunun 
dışındadır. Bu, Kitap'ta yazılı bulunmakta-
dır." [33 Ahzah 6] . -

Konuşma Adabı Olarak Maruf, 

. : Güzel, iyi (maruf) biz söz ve konuş-
manın, insan hayatındaki öneini şu mıs-
ralarla' en anlamlı bir şekilde ifade edü-
mektedir: 

"Söz ola kese savaşı, söz ola kesdire başı 
Söz ola ağulu aşı, balıla yağ ede bir söz" 
Bir tek sözün bu kadar zıt sonuçlar 

•doğurduğünu veya doğurabileceğini," 
kendi yaşantımızda pek çok kere test et-
mişizdir, görmüşüzdür". Aile içindeki 
yaşantımızdan,- işimizdeki"yaşantımıza 
kadar her alanda. Şeytanla karşı ka r ş ı ^ 
olduğumuzu bilerek sözlerimizi ölçüp 
biçerek kullanmamız gerekir. Normal 
koşullarda önemsenmeyen bir söz/deği-' 
şü< bir ortamda büyük kırgmhklara, fa-
cialara neden olabilir. O açıdan ortamı 
ve muhatabı çok iyi gözlemlemek gere-
kir. Bu konuda Kur 'an 'da önemli bir 
uyarı. Peygamber hanımlarma yâpümış-
tu-: • ^ 

"Ey peygatnberin hanırnlafı, sizler her-
hangi bir kadın gibi değilsiniz. Allah'tan sa-
kınıyorsanız, edalt konuşmayın ki, kalb-
lerinde hastalık bulunan kimse tamah 
etmesin. Sözü maruf bif tarzda söyleyin." 
[33Ahzab32] 

Kadm-erkek arasmdaki konuşmalar-
da sözlerin yerinde ve olması gereken 
ağırlıkta kullamiması önemlidir. Muha-
taplardan herhangi birinin kalbinde va-
rolan hastalığın, zaafın, ortaya çıkması-

na imkan verümemelidir. Öyleki yanlış 
çağrışımların, yanlış animalârm neden 
olabileceği taciz olayları meydana gel-
mesin. Hayatm tanziminde bu noktanın 
göz önüne alınması gerekir. - • 

• Bir sistem bu incelikleri göz Önüne . 
almıyor; tam tersine 900'lü telefonlar,, 
filmler, tiyatro oyunlan, reklamlar aracı-
lığıyla bütün duygulan tahrik ediyorsa, . 
kirlenmeyi kendi kendine yeşertiyor de-* • 
mektir. Bir araba lastiği reklamında baş^, 
tan sona tahrik içeren ses ve görüntüler 
meşru görülebiliyor; hatta çağdaşlığın ' 
bir ölçüsü olarak telâkki edUebiliyorsa b 
sistem ve toplum kirlenmiş demektir. 

Rahat ortamlarda; güzel söz söyle-
mek, güzel konuşmak kolaydır. Ancak 
zor anlarda, risk taşıyan durumlarda, 

• gerilimli ortamlarda; mâruf söz söyle-^ 
mek, 'söyleyebilmek ve bunu düşünebil-
mek zordur-. . . ' 

• Savaş zamânİarı, felaket zamanları, 
yokluk zamanlan birer imtihan dönem-
leridir. Barış dönemi kahramanlarının, . 
bol keseden, ölçüsüzce atıp tutanların, 
zor zamanlarda ortalıktan nasıl kaybol-
duğunu görürüz..Hz. Peygambef zamar 

. nmda "savaş izni için bir sûre indirilme-
ü değil miydi." deyip ortalığı kanştıran-
ların (kalbinde hastalık bulunanlar) sa-

^ vaş izni içeren bir ayet geldiğinde, nasü 
telaşa kapıldıkları çok ilginç tarihi bir 

. vakıadır: 
"Oysa onlara düşen itaat ve maruf 

(güzel) sözdü. Fakat iş, kesinlik ve karâr-
Itltk gerektirdiği zaman, şayet onlar'Al-
lah'a sadakat gösterselerdi, hiç şüphesiz on-
lar için daha hayırlı olurdu. - " 

Demek, iş başına gelip yönetimi ele 
alırsanız hemen yeryüzünde fesat çıka-
racak ve akrabalık bağlarınızı da kopa-
rıp parçalayacaksınız, öyle mi? [47 Mu-
hammed21,22] -

Benzer bir ifade 24 Nur 53'de geç- ' 
mektedir. • 

"Batan gemiyi önce fareler terkeder" • 
sözü bu gerçeği i f âde e tmek için 
söylenmiştir. Hareketlerin yükseliş dö- -
nemlerinde yönet imde sorun olmaz." 
Herkes yönetimin çevresindedir. Dur-

, günlük ve geri çekilme dönemlerinde 
dava adanüan üe menfaatçüer, zayif ira-
delüer, kalbinde hastalık bulunanlar ay- -

Maruflb vasiyet, 
aile yaşamının 
devamı, akraba-
lık bağlarının 
kopmaması açı-
sından önemlİ-
dir.Burada unu-
tulmaması gere-
ken şey sağlam 
ye temiz bir top-
lum için hayatın 
her sohosınih bir 
dontelo gibi 
örülüp işlenmesi 
gerektiği ger- . 
çeğidir. " . • 



Diplomösid©, 
" şahitliklerde ye 
arabuluculuklar-

da maruf söz 
söylemek,, 

insanları düşün-
meye sevk 

edecek, insan-
, larda hak ye 
adalet duygula-
nnı ortaya çıka-

racak, böylelikle 
ortamı yatıştırıp 

yumuşatacak ' 
sihirli bir 

değnektir. 

nşır. Her kafadan" bir ses çıkar, kaos ya-
şanır, Zor günlerde sadakat, zor günler-
de itaat ve zor gürüerde güzel söz;.işte 
yapılması gereken budur . 

Bunu yapamayanlar , bu kararlılığı 
gösterenieyenler yönetimi ele alırlarsa o , 
ülkede o toplumda fesad olacaktır, anar-
şi olacaktır, kavga olacaktır. Bir gün ön-
ce söyledikleri ile bir gün sonra söyle-" 
dikleri birbirini tutmayanlar, bütün top-
lumsal dayanışmayı bozacaklardır. Bu 
açıdan fesadçıdırlar. Tüm toplumsal iliş-
küeri parçalayıp koparacaklardır. Türki-
ye'deki siyasi hayâf bunun canlı örnek-
leri üe doludur. Siyaset ve siyaşetçi kir-
lenmiştir. (Bu konu, a5amtılı olarak da-
ha sonra incelenecektir.) 
• Diplomaside, şahitliklerde ve arabu-
luculuklarda maruf söz söylemek, in-
saıüarı düşünmeye sevk edecek, insan-
larda hak ve adalet düygularmı ortaya 
çıkaracak, böylelikle or tamı yatışt ır ıp 
yumuşatacak sihirli bir. değnektir. Mal 
tutkusu ile insanlarm gözlerinin dönebi-
leceği, kararabüeceği miras paylaşunm-. 
da maruf söz zararı asgariye indirebilen 
bir vasıta Olabihr: 

"(Mirası) Bölüşme sırasında yakınlar, 
yetimler ve yoksullar da hazır olursa, on-
ları ondan nzıklandınn ve onlara maruf 
(güzel) söz söyleyin." 

"Arkalarında bıraktıkları zayıf çocuk-
lardan dolayı onlara karşı korku duyanlar, 
içleri ürpertiyle titresin. Allah'tan sakın-. 
sınlar ve onlara doğru söz söylesinler." 

"Gerçek şu ki, yetimlerin mallârtnt 
zulmederek yiyenler, kannlartna ancak 
ateş yemiş olurlar. Onlar,, çılgın bir ateşe 
gireceklerdir." [iNisa ^-10] : 

Mirasın bö lüşü lmes inde , yakınlar , 
yetimler ve yoksullar biraraya getirilip 
rızıklandırüacağı, aralan hak hukuk çer-
çevesinde bulunacağı, bir. haksızlık ya-
p a r mıy ız d iye ka lp le r in t i t reyeceği , 
avıikat lülelerinin,' noter oyuıüanmn ol-
mayacağı, rüşvetle davanın satın alın-
maya'cağı, " Hz. Peygamber ' in (SAV) 
d e p ş i ile; _ • • 

" Bir. kervan sahibinin Allah korkusun-
dan başka bir korku duymadan bu ülkenin 
bir ucundan diğer Ucuna rahatlıkla gidebile-
ceği" . • • • . _ 

bif topluma ve bir sisteme ihtiyaç 
vardır. , , ' 

'Al da 'nasü alırsan al' aıüayışı ne ka-
dar yaiıüış ise; 'vier de nasü verirsen ver' 
anlayışı da, o kadar yaıüışttr: 

• " Güzel (maruf) bir söz ve bağışlama, ' 
peşinden eziyet getiren bir sadakadan daha 
hayırlıdır. Allah hiç bir şeye ihtiyacı olma-
yandır, kullara yumuşak davranaridır." [2 
Bakara 263] f . 

Onun için Yunus Emre: _ ' . _ 
" Kişi bile söz demini, demeye sözün ke-

mini , 
Bu cihan cehennemini, sekiz uçmağ ede 

hir söz" . . . ' 
demiştir. ' " 
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Alınti ve değiniler.. 
Haz. İlhan Gündoğdu-Savaş Yayh 

istanbul Belediyesi çiçek:.. 
İstonbul halkı odun... ~ 

Durun durun hemen kızma-
yın. Size o d u n ded im diye 
"Odun senin babandır" deyip 
beni yerden yere vurmayın. Be- . 
nim,aklım almıyor. Sizinki alı-, 
yorsa lütfen bana açıklayın. Bir-
likte Olüşhırduğumuz şablon ar-
hk gitmiyor. 

Ben gazeteciyim, yazıyo-
rum... 

Siz okürsunuz , okuyorsu-
nuz... , . • . . 

Ben yazıyorum, diyorum ki 
halk iyi, halk masum, halk pır-
lanta, halk temiz, saf, çalışkan, 
iyi niyetli. Ben yazıyorum diyo-
rum ki bütün terslik,'bütün ak-
saklık, mıymmtahk, üç kağıt, sö-
vüşleme, istismar yöneticilerden, 
geliyor. .. . •, 

• Siz bu yazı tarzına bayüıyör-
sunui.:., • • . ' 
. Çünkü sizi övüyorum. Yücel-

tiyorum... 
Politikacüân yeriyorum... 

' Siz bana hayransınız.' 
' Ben size şüİcran borçluyum... 
• Bir olup şeytan taşlıyoruz... 

Koyu bir zevkle rahatlıyo- _ 
mz... 

Samimiyet şeffaftu". Biraz şef-
faf olalım. Bir terslik var. Biz bu 
•kadar iyiyiz de niçin sorunlar çö-, 
zülmüyor? Niçin Türkiye İjirinci 
sımf ülke olamıyor dâ ibiş bir ül-
ke olarak kalıyor? Niçin bizim 

• kentlerimiz cinnet merkezleri hâ-
line geliyor? 

Sadece yöneticiler kelek diye 
mi? Bizden gelen ve ruhumuza 
sinmiş "biz iyiyiz yönetici kötü" 
şeklindeki bir şeytan taşlama 

miskinliği de yok mu'? İstanbul ' 
Anakent Belediyesi 100 bin ağaç 
kampanyası açh. Her yerde ilan 
etti. Duyurdu. İtalya'dan 100 bin ^ 
ağaç getirdi. • ' > 

Bunlar REFAH'çı... 
Sadece •^hurma ağacı sever-

ler.: . - • : • 
Böyle bir peşin hükmümüz 

vardı -. ' ~ 
• Bu peşin hükmü yıktılar. İtal-

ya'dan doğu çman, top akça, ıh- • 
İamur, dişbudak, atkestanesi, to-
pakasya, süs eriği, konik meşe, 
amerikan meşesi, normal meşe, 
gürgen, süS elması, çitlenbik, 
aluç, türk fındığı,'manolya, ka-
melya", konik ladin, yeşil selvi, 

' altun selvi, salkım sedir, fıstık 
çamı;'salkım sofra, 'mavi selvi, 
gül ibrişim, dut gibi her çeşitten 
100 İ)in ağaç fidanı ithal edildi. -

Bunun 50 binini... - î 
. İstanbul Anakent Belediyesi... 
Anayollara, ü s tünden oto-

büs ve minibüs geçen her cad- . 
deye düaneye başladı.'İSFALT-
Halkla İlişkiler Müdürü Yüksel 
Kanar'dan aldığım bügiye göre, 
İstanbul'da ağaç çukuru açmak 
büyük çaba istiyor. Ağacm diki- , 
leceği kaldırımlar beton kaplı. 
Betonun alt ında iki kat asfalt 
var. Önce bunlarm kirüması ge-
rekiyor. Kırarken PTT hattı, Do-
ğalgaz hatt ı gibi altyapıyı da 
bozmamaya özen gösteriyor-
sun. Sonra toprağa ulaşıyorsun. • 
Her bir ağaç için bir metreküp ' 
toprağı kazıyorsun. Bu toprağı 

, taşıyıp atıyorsun. Yerine gübreli 
iyi toprak getiriyorsun. Ağaçları 
dikiyorsun. İstanbul'da yöneti- ; 

L çiler b u n u başardı lar . 25 bin 
ağaç diktiler. Diğer 25 bininin 

İki Aym 
Satır AralaiMfdan,, 

"•^Hizbullah lideri Fadlalİah: 
"Türkiye her zaman İslam dün-
yasımn lideri olmuştur,,. Ancak 
Atatürk bunu bozdü- islam dev-
letini yıkarak İslam alemini .li-
dersiz bıraktı. 

' 'Türkiye bölgedeki en ciddi 
güçtür. Batı'nm pek çok ülkesin-
den güçlüdür; ama kendisi far 
kında değil- Batı'mn propagan-
dalarıyla kendi gücünü unut-
muştur/ ' (HümyetaSA.mS) 

Necati Doğru: "Sabancı Ne-
rede Hata Yaptı?" bâşlüdı yazı-
sından^'.'Sabana^nm ^'Güneydo-
ğu" raporuna > e demokratik ta-
leplerine dikkat çekerek şpyIe 
dedi: "Ona büyük yüiclendüer.,.. 

Sen lastikçisirt, lastik yap..,. 
Devlet işlerine kanşma.... • 

Demeye getirdilen., , 
-Sabana buiada nu hâta yap-

m"($aba}t;l6Xl$96) ,, 

* Fethullah Hoca: "Bayrağı-
mın altında huzur duyuyorum." 
(Hürrii/et, 18.1,1996) - , 

Eusya 'nm operasyonu ile 
ilgili İzvestiy^ raporu: 

- "Köye iki koldan giren Rus 
askerleri birbirleriyle çaüşh. Tel-
sizler çalışmadığı için kendi ate-
şimizle vurulduk. Koymcrkezi-
ne giren askerleri Rus helikop-
terleri taradı. Lojistik yetersizlik 
yüzünden askerlere yarım tayın 
dagıtüdi/' (Hümyel, 23.2.1996) 

•̂  Washington Post: "Ordu 
RP'ye İzin ve_rm£gL " 

"Refah'la koalisyon Türki-



ye'yi köktendind bir havaya soka-
bilir. Bu da Amerikan çıkarları 
açısmdan sevîmsiz bir gelişmedir. 
Ama ne mutlu 'ki belki de ülkenin 
en istikrarh unsuru olan Türk or-
dusu va.rJ'(Y.YüZytl, 24.1.1396) 

* Hadi Uluengin: "Laikperesi-
1er, din dinamiğini şaptayamıyor-
1ar. Müslüman intellijansia'yi ya-
kalıya mıyor la r . " (Hürriyetj 
271.W96) : ' 

* V.Havel; "Komünizmin geri 
getirilmesini mümkün görmüyo-
rum. Rusya 'da endişelenmemiz 
gereken yayılmacılık. Marksizmin 
yerine milliyetçilik geçiyor. Bu 
gerçekten tehlikeli." (Y. Yüzyıl, 
28.1.1996) . 

Britanya İşçi Partisi Lideri 
Tony Biair: "insanlar toplumda 
pay sahibi olmadıkları duygusuna 
kapüırlarsa, topluma karşı sorum-
luluk ve toplum başarısı için çalış-
ma isteği duymazlar. Bugün mil-
yonlarca insanın pay' sahibi ola-
mamasından dolayı toplumsal do-
ku çözülmekte ' v e so rumlu luk 
duygusu erimektedir."ir/ıe İnde-
peıtdent'tm Milliyet; 30.1.W$6) 

Edward Moltimeir: "Türkiye, 
İslam etrafmda yeni bir kimlik ta-
nımlamasına gitmezse etnik ola-
rak dağılır.'^ (Financial Times'tan 
Y.Şafak, 42.1996} 

Engin Noyan: "Yirmi yılını 
Türkiye'de geçirmiş tiyatro profe-
sörü hocam: 'Siz tarih boyunca 
Batı'ya giden trenin son vagonu 
olmaya çalıştınız'. Halbuki sizin 
doğudan gelen trenin lokomotifi 
olmanız gerekiyor, demişti/' (Za-
man, 11.2.1996) 

. * Doç. Dr. Kd. Albay Mehmet 
Kocaoğlu: "ABD'nin çıkarla'n Ku-
zey İrak'ta bir Kürt devletinin ku-
rulmasmı gerektiriyorsa Türkiye 
bunu tek başına önleyemez." (Mil-

çukuru açıldı. Mart sonuna, ka-
dar 50 bin ağaç dikilmiş olacak. 
Baharda İstanbul yolları fıstık 
çamı, ıh lamur, akasya, meşe, çı-
nar, ceviz dişbudak... herçeşit-
ten ağaç tomürcuklanmasıyla 
şenlenecek. 

İs tanbul Belediyesi ş irketi 
İSFALT, halk için de 50" bin fidan 
ithal etti. Maliyet fiyatına satma--
ya karar .verdi. Fiyatlar yerh fi-
dan satıcüanna göre çok ucuz. 
İki örnek seçip vereyim. Aradaki 
farkı görün: Mavi sedir fidanı İs-
tanbul Belediyesinde 5 milyon li-
ra, f idancıda 14.5 milyon lira, 
salkım sedir belediyenin satışı 8 
milyon lira, fidancıda 25 milyon 
lira. 

Fakat halk bu fidanlan alma-
dı... 

Götürüp bahçesine dikmedi..-. 
Götürüp gecekondusuna ek-. 

medi... . • 
. 1 2 milyonun yaşadığı yakla-

şık iki nülyon aüenin bulunduğu 
İstanbul'da Şubat sonuna kadar 
sadece 8 bin 279 adet fidan satıl- -
dı. Bunun % 80'ini de Süivri ve 
Çatalca'da çiftlik .yapan zengin-
ler ile, Yalova'daki yerli fidancı-
lar aldılar. 

Ey okur şimdi ben ne diyece-
ğim... 

Sen ipsin, yönetici kötü di-
ye... 

Nasıl yazacağım— 
Ey okur, gecekondu arazisi 

yağmalamakta enerji dolusun. 
Durmuş oturmuş semtlerde de 
bahçeden çalıp kaçak bina dik-
mekte çok mahirsin. Ancak bah-
çene bir ağaç dikmekte dünya 
tembeli, miskini, zevksizin biri-
sin. Ey okur, işte görüyorsun Be-
lediye çiçek, sen odun gibisin. 
Ben şimdi "Biz iyiyiz, politikacı 
kötü" diye hangi yüzle yazaca-
ğım? . 
' Ey okur , ş ab lonumu iste-

rim!... 
Necati Doğru, 

• Sabah, 7.3.1996 

"İslami Terör" lafı rahatsız 
edici geliyor 

Televizyonu açıyorum, gaze-
telere bakıyorum bir "İslami te-
rör"lafıdır gidiyor, ne denilmek 
istendiğini anlıyorum anlaması-
na da, bir dereceye kadar.:. 

Daha çok, rahatsız oluyorum. 
Müslüman ve terörist sanki bera-
ber çekilen bir fiü gibi veriliyor. 
"Müslüman, mısınız" sorusuna 
neredeyse "ElhamdüUllah terö-
ristim" cevabı bekleniyor.. Yük-
sek sesle düşünüyor, sizinle pay-
laşıyorum. 

. Mıirat Birsel, 14. 3. 1996 Yeni 
Yüzyıl 

MHP ve DSP milliyetçiliği 
arasındaki fark nedir? 

pSP'nin İstanbul İl başkanma 
soruyorlar: "Sizin MHP'den ne 
farkmız var" diye. İşte size isolcu 
bir cevap, üstelik İl başkanından; 
"Onlar ırkçı milliyetçi, biz ise 
ulusal milliyetçiyiz". İl Başkanı 
olmuş bir kişinin bilgisizliğine 
mi yanarsınız. Solun içine düştü-
ğü duruma mı? Siyaset hteratü-
rüne anlamsız yeni kavramlar 
ka tmak tam bize özgü. Oysa 
Türkiye'yi yönetmeye aday olan, 
üstelik sol bir partinin kurmayla-
rı söz lüğü açıp baksa la rd ı , 
'ulus ' la 'mi l le f kavramlarının 
aynı anlama gelen biriTürkçe di-
ğeri Arapça olan iki sözcük oldu-
ğunu ve "ulusal milliyetçilik" di-
ye bir şey olamayacağını kolay-
lıkla görebilirlerdi. İki sözcüğü 
de aynı diyle çevirdiğimizde ba-
kın-ne çıkıyor ortaya, "Müh mil-
liyetçilik" ya da "ulusal ulusçu-
luk"; tıpkı "reel gerçekçilik" ya 
da "nüans farkı" gibi. Yani anla-
d ığ ımız kadar ıy la MHP ırkçı 
milliyetçiymiş, DSP ise mili mil-
liyetçi; ne demekse? 

Adnan Acar, 
Y.Yüzyıl, 22.2.1996 



Hademe milletvekilleri... ; 

. Biz onları millete vekil olsım-
1ar diye seçiyoruz. Onlar da. za-
ten seçim rneydanlarmda. bizden 
'"sizin vekiliniz olacağız, sizin 
haklarınızı savunacağız, devlet 
adamı gibi davranacağız." diye 
oy istiyorlar. Seçiliyoryar. Mille-
tin vekih olacaklarına gidip "Bir 
başka milletvekilinin müstahde-
mi" oluyorlar. Meclis'in çayına 
çorbasına karışmış bir ikiyüzlü-., 
lük ilacı mı var? 

Bir mecUs çayı içiyorlar... 
, ' Bir meclis çorbası kaşıklıyor-
lar... 

Gidip hademe oluyorlar... 
Mületvekili seçildiler. Gidip 

başka bir milletvekili Cavit Çağ-
lar'ın "kullanıİan kişisi" oldular. 
CaVit Çağlar'm yeni satın aldığı 
bankamn Yönetim Kurulu Üyesi 
olmayı kabul ettiler. 

Eski vali Hayri Kozakçıoğlu... 
- Eski polis şefi Necdet Men-
zir... ... •••• . ' : 

Eski YÖK Başkanı Mehmet 
Sağlam..-. 

Cavit Çağlar'm bankasına yö-
netiıh kurulu üyeliklerini kabul 
ettiklerne göre, bu bankayı yük-
sek kârlara ulaşbrmak için bütün 
"çabalarım, hünerlerini, eski- kari-
yerlerinden ve yeni milletvekili 
olmaktan gelen güçlerini mütla-
ka kullanacaklardır. 

Böyle olmazsa Cavit Çağlar... 
Onları rüçin yönetime alsın... 
Necati Doğru,Sabah, 14.3.1996 

• Takiyyecilik sadece Refah'ın 
. işi değil * • • 

Refah Partisi'ni tanımlamak 
için çok sıkça kullamlan bir söz-
cük var. 'Takiyye yapıyorlar" di-

. - yoruz. Yanisi şu: Aslında inan-
- madiği, sevmediği, inkar ettiği 

bir konuyu, o sırada işine geldiği 
için inanır, sever, benimser-gibi 

görünmek.' ' : ' . : .• 
• Örneğin kadınlara hiç değer 

verilmediği, başı açık kadına ta-
hammül edüemediği halde parti-
ye başı açüc, dekoltesi olan ünlü 
kadınlar almak. . . ̂  

. Takiyyecilik suçlaması hep ' 
Refah Partisi'ne yöneltildi. 

Oysa acaba aym takij^ecilik 
^kendini "laik olarak niteleyen-
kesimde de yok mu? Var, hem 
de âlâsı var. Üstelik laik keşinün • 
takiyyeciliği bügisizUkten, cahil-
likten oportünistlikten kaynakla-
nıyor. Şeriat korkusunu takiyye . 
yaparak bastırnıaya çalışan bu 
keşim aslında Refah'ın ekmeğine 
de yağ sürüyor bence. •' 
• İftar törenleri -

Örneğin Ramazan ayındayız. 
Önümde sayısız iftar davetiyesi 
var. Taa çocukluğumdan aldığım 
dini bilgiler bana iftarın ya aile . 
içinde yapüdığım'ya da fakir fu-
karaya verildiğini öğretmişti . 
Ama şimdiki iftarlar iftar olsun 

. diye değil siyasi bir gösteri olsun . 
diye yapüıyor. Siz hiç fakir fuka-
ra ile iftar yapan başbakan, ba-
kan, parti başkanı, milletvekili 
gördünüz mü? . . 

• Üstelik bu iftarlara katılanla-
rın büyük bölümü de oruçsuz. 
Ama sanki oruçluymuş gibi eller, 
havaya kalkıyor, düalar ediliyor, ' 

• zeytinle oruç açılıyormuş gibi 
yapılıyor. • . 

Şimdi elinizi vicdamhıza ko-
yun, bir yandan laiklik nutukları 
atarken, diğer taraftan gösterişh 
iftar sofralarmda boy gösterenler , 
takiyye yapıyor mu, yapmıyor ! 
mu? •. - 1 

Kur'an, ezan, bayrak 
Yine liderlere bir bakalım. 

Ağızlarından Kur'an, ezan, bay- " 
rak lafını düşürmüyorlar . Re-
fah'ın görüşlerine karşılar ama, ' 
hem "partilerini hem de aday lis-
telerini hiç çekinmeden Refah'a 
yatkın görüşler taşıyan insanlar-
la dolduruyorlar. 

.Bunu yaparken d e ' b ü t ü n ' -

liyet, 13.2.1996)- , 

Türkiye'de' günde 91 milyon 
ekmeğin 12 milyonu çöpe atılı-
yor. Attlan ekmeğin günlük ma-
liyeti 35 müyar, yıllık 1 trilyon 
260 .mi lyar ~T1. ' (Y. Yüzyıl, 
13.2.1996) 

R. Holbrooke: ^'I930ñardan 
beri Avrüpa^'nm bütün kurumlâ-
rı çöktü ve işleyemez hale geldi. 
II. Dünya Savaşından bu .yana 
Amerika, Avrupa'da patlak ve-
ren, hemen her olaya müdahale 
etti ve bu sorunların bir çoğu 
Amerika'nm yardımı ile çözüle-
bildi. Bosna, İrlanda, Korsika, 
Bask... gibi," (The 'Eûropean'dan, 
Y.Şafak, 172.1996) - ' 

Demirel: "Siyasetçilerde ek-
ran ve manşet hastalığı var. Her-
gün manşet olmak için konuşur-
sanız o zamatt söylediklerinizin 
değeri 'düşer, gülünç olursu-
nuz." (Y.Yüzyû, 192.1996) 

* Bakırköy Ruh ve Sinir Hast. 
Başhekimi Doç, Dr. Arif Kesimli: 
'Türkiye'de u j ^ t u r u c u kullara-
mV %7'lerde. Bu hızla 15 yü için-
de %20'lere u laş ı l ı r / ' (Sabah, 
20.21996) / '" ' 

* Rus ordusu işgal yeteneğini 
kaybetti» Askere çağrılanların 
%24'ü'çağrıya uyuyor." (Hürri-
yet, 20.2.1996} • -

• * Siy^h müs lüman lider L. 
Farrakhan: "ABD,Kongresi, hala 
benim köle, kendilerinin işe efen-
di- olduğu düşüncesinde." (Y.Şa-
fak,212.1996) ~ 

Zeynep Atikkan: "Hırsızlara 
göz yuman ve onları ödüllendi-
ren 'bir sistemi içine sindiren bir 
top lum pesetmiş demekt i r . " 
(Hürriyet,2721996) 

* DPT -uzmaıiı Recep Düman-



h: "Türkiye nüfusunun % 15'i 
(7.5 milyon kişi), yoksulluk smı-
n olan günlük 40 bm 26-1 lirayı 
kazanamıyor ." ~ '{Hürriyet 
292.W6) 

* Yalçın Pekşcn: "Yeni hükü-
met için ''Atatürkçü Hükümet'^ 
diyenler var, . Şöyle diyorlaî-: 
"Yem Hükümet Ata hükümeti-
dir; Amerika 'nın A'sı,.TÜSJ-
AD'ın T'si , Asker ' îft A^sı... 
(Hürriyet,$.3.m6) 

* Kumarda Avrupa'yı solla-
dık. İstanbul 23 Casino ile Avru-
pa^da birînd. (Y,Yüzyıl, 83S6} 

* Cengi/, Çandar."Mısır'da 
Şarm cl-Şoyh'te yapılacak Terör 
Zirvesi'nd'e ABD ve İsrail baş 
aktör, Arafat ve Türkiye yar-
dimaaktör," (Sabah, 12.3,1996} 

* Etyen Mahcupyan: "Cum-
hurıyet'ten bu yana laik kesim 
İslamcı kanadı yok farzctmiş vc 
ikinci sınıf aktöre indirgemiş-
tir." (r.Yüa/ıZ, 32.3.1906) -

* Rus Nezavısımaya gazete-
si: ^'Düdayev, istediği zaman 
Grozni'yi ele geçirebiUrl Amao 
bu değil, Barış planı hazırla-
makta olan Yeltsin'e "Biz gerçek 
bir gucuz. Bizi hesaba katmaz-
sanız, bu planlarınız boşa çakar" 
mesajını vermektir." (Y.Şafak, 
UX1996) ' ^ . , . 

* Derya Sazak; i^Îesuf Yıl-
mazj. " o r d u n u n etkisi oldu 
mu?" sorusuna: "Komutanların 
Kalemîi'yi ziyareti Var; komu-
tanlar orada temenni olarak 
Anayol'u dile getirmiş/' cevabı-
nı verdi... İlhan Aysel'in mal^Ie-
si hakkmda ise; "Onu da Demi-
rol bana gösterdi. Askerlere atıf-
ta. bulunarak Türkiye ' de kök-
taıdind. partilerle işbirliği halin-
de ordunun buna seyirci kalma-
yacağı gibi görüşler var/' dedi 
(MilUyet, 13.2,1996} / 

amaç Refah'a gidebüecek oyları 
kendine çekmek. Peki Refah zih-
niyetindeki kişiler bu partilerin 
içinde olunca ne değişiyor? 

Hiçbir şey değişnüyor, sadece 
bu partiler takiyye yapıyor, akıl-
larınca "Gerçek müslüman biziz" 
demek istiyorlar. , . 

Ya medyanm durumu 
Bu arada iğneyi değil, çuval-

dızı kendimize batırmak istiyo-
rum. Refah tehlikesine dikkat çe-
ken bü tün gazeteler Ramazan 
geldiğinde özel sayfalar yapıyor. 
Biz de dahil tabii. 

Ya te levizyonlar . İ s tanbul 
için İftar vaktinde açm televiz-
yonlar ı . H e p s i n d e aynı anda 
ezan okunmaya başlıyor. Ezan, 
oruç açmak için değil, namaza 
çağırmak için. Televizyonlar ni-
çin ezan okuyor la r , an l amak 
mümkün değü. 

Burada yine aklievveller "kar-
şı mısın?" diye soraljilir. Sorun 
karşı olmak değü, bir yandan en 
küçük bir olayı büe "irtica" diye. 
büyüteceksiniz, öte yandan siz 1 
yâptmız mı i p olacak. 

Can Atakh, Sabah, 8.2.1996. 

Sistem... 
Bence ANAYOL sisteme* en 

uygunu... " . .. " 
Niçin ANAYOL'u istiyoruz?... 
Sisteme uyuyor.. ' 
Nedir sistem?.. . 

- ANAP Milletvekili Işın Çele-
bi'nin Sabancı Holding Yönetim 
Kurulu üyeliğine getirilmesi ve 
Işın Çelebi'nin bunu "Vatan hiz-
meti" görmesi.... 

Yani halkın "Vekil" seçtikleri-
nin, Pariamento'da holdingleri 
temsü etmesi... 

Sistem bu... > 
Melih Aşık dün yazdı: 
ANAP Genel Başkanı Mesut 

Yılmaz'm sağ kolu. Genel Başkan 
Yardımısı Ekrem Pakdemirli ise 
Akbank Yönetim Kurulu'nda gö-

rev yapıyor.. 
Hem Holding şapkası giyip, 

banka yönetiminde, özel ban-
kaya akü veriyor.. Hem kiht bir -
siyasi parti içinde, iktidarı an- . 
yor.. . ' 

Muhtemel ik t idarda ülke 
ekonomisine yön vermek kadro-
lann başma gelen Pakdemirli'niıi 
bir özel banka-ile iç içeliği ne-
dir?... • • 
• Sistem... 

Sistem bu kadar değü.. 
Sistemin partisi DYP içindeki 

kavgada, Çiller'e yakm isimler-
den Orman Bakanı Hasan Ekin-
ci, Çüler'e yağcüık yapmajap baş 
kaldıran Rıfat Serdaroğlu'na ba-
kın ne diyor: 

"Çoluk çOcuk o.. Benim mu-
hatabım değil.^ p , siyaseti öğren-
'sin de gelsin.. Ben 25 yıldır bu 
işin içinde3dm.. Onu oldukça ra-
hatsız eden şeyler söyledim...-
Banka olaja gibi.." . -

Nedir banka olayı?..." • 
Sistem mi?.. 
Yine Çiller'e baş kaldırmakla 

suçlanan Cavit Çağlar için 
DYP'lilerin "Onun bankalan üe 
ilgili bazı sılşıntıları var, onun 
için rahatsız.." dediklerini her-
halde gazetelerden okudunuz.. 

Cavit Çağlar'm banka-maıüca 
işleri yeni değil..- . , 

Demek ki dört yıllık iktidar-
da bakanlık yetkisi bile Verilir-
ken bir sakıncası yoktu, şimdi 
kafasım kaldınnca var.. 

Sistemi görüyor musunuz?.. 
Bütün bunlar bir araya gelinr 

ce sistem oluyor.. 
Sistem bu... 
'^emokrasi" adı altinda dev-

let olanaklarını üleşmek.. Ya da 
işte gördüğünüz gibi, o uğurda 
didişmek... • ^ 

Yoksul kitlelerin başma fela-
ketler yağarken... 

Yazıklar olsun... 

Bekir Coşkun, 
Hürriyet, 9 Şubat 1996 



Çeçenistan' da cihad ve uyanış (*) 
' ' ' . . • 

Osman İmayey 

Haziran ayının 13. gününde 
Rus yetkilileri adına-bir generalin-
ifadesiyle, Çeçenistan'da başarıya 

-yönelik görüntülerin varolduğu 
• günlerde, bugünleri unutmayın 

mesaj ını dünyaya vermişlerdi . 
Ama Allah 'm vaadi ve sözü çok 
daha gerçekti ve büyüktü. Rus ge-
nerallerin ifadesi ise hiçbir anlam 
ifade etmiyordu. Budennovsk bas-
kınından bir önceki ğün, Çeçenis-

'. tan'daki Çeçen'güçlerinin mağlup, 
olmak üzere olduklarırim söylen-
diği bir gün idi. Haziran'm 14. gü-
nü yeryüzündeki bütün insanlarm 
anlayabileceği, des'tanlaşan bir mü-
cadeleyi, Şamil Basayev komüta-

'smdaki askerler Rusya'ran içlerine 
güerek gerçekİeştirdUer. 

Özellikle Budennoysk'da yeri-
len mücadele ve sonrasındaki sq-
nuçlar Allah'm çok net bir şekilde . 
gözüken bir "yardımıydı. Ve Bu-

. deimOvsk'da gerçekten Allah'ın : 
• yardımma işaret edén çok hariku-

lade hâdiseler vardi. Budennovsk 
hadisesinin ikmci bir önenüi yanı 
vardı: Tam da mağlûp Olduk, bittik 

• denUen-bir zamanda Budennovsk 
baskım gerçekleşince sanki gücü-

. müz ikiye, belki daha fazlasma 
- katlanmış gibt hissettik. 

Bize büyükleriihizden aktarı-
lan, rivayet edüen bazı şeyler var-
dı. Bunlar Kur'an'm içerisinde işa-

- ret buyuruldu diye ifade edilerek 
bize aktanimıştı. Kâfirler ne kadar , 
sUah ve asker gücüne sahip olur-
larsa olsunlar, onlara karşı bir kor-
ku içerisinde olmayın anlamında 
bir mesajdı. Asla kafirlere karşı bir., 
korku içerisinde olmayın mesajını 
verirlerken bunun altmi çizerek iki 
kelimeyle özetini sunuyorlardı : 
Sen müslümansm, korkmaman ge-
rekiyor. Onlar kafir, korkmaları 
gerekiyor. Onun elinde süah olsa 
dahi korkuya mahal yok. Ola ki si-

lahının içerisinde mermi olmaya-
bilir. O silah dolu olsa dahi patla-
ma konusunda bir aksaklık olabi-
lir. Tetiğe basılsa, tetik de çalışsa 
dahi, "yine korkma; sonuç getirme-
yebUif. O mermi isabet etmiş olsa 
dahi teslim olacak ağırlıkta bir jra-
ra almamış da olabilirsin. Bütün 
bu hadiseler gerçekleşirken kork-
ma mesajı verilmekle beraber, bü-
tün bunlar gerçekleşse ve sen ha-

. yatını teslim etmiş olsan, ecel sana 
ulaşmış olsa dâhi sen Allah yolun-
da ve cihad içer is inde o ldu-
ğundan dolâyi ölü değilsin. 

Çeçenistan'da şu anda cihad 
eden insanların ve Çeçen toplumü-

. nun en büyük sıkıntılarından bir 
. tanesi savaş" öncesinde Çeçenlerin 

cihâda yetiştirilmesi noktasında 
gereken öğretici ihsanların eksikli-
ği, onların olmayışıydı; toplumu 
yönlendirecek insanlardan mah-

• rum kalmalarıydı. Bazen sorular 
• somlduğunda bvı sorulara yeterli 

ve doyurucu cevaplar vermekte 
biz zorlanıyorduk. Ancak bildiği-
miz birşey vardı: Bütün insanların 
namaz''kılmalan ve oruç tutmaları 
gerekiyordu. • . . ' 

Mesela sorulan sorulardan bir 
- kaç tanesi: >' • 
^ Cihada giderken.'cihad etmeye 
' niyet etmeli miyiz, etmemeli mi-

•. yiz? En olumsuz bir pozisyonda -
,• esir olmak noktasında bir zorluk 

çekilirse- esir olma şansımız var 
mı, yok mu? Mücahidlerle birlikte 
mücâhideler^de savaşıyorsa ve sa-
vaş esnasında oyada ölmüşlerse, 
onlar da şehit oluyorlar mı, olmü-

, yorlar mı? Savaş esnasında' yarala-. 
nılmışsa ve ö yaradan dolayı elbise 
üzerinde kan varsa, 6 kanla birlikte 
namaz kılmak mümkün mü, değil • 
mi? Karşı taraftan, alabildiğine kur-
şun sıkılıyor ve taarruz edüiyorsa 
ve savaşın zorluklarını yaşadığı-

mız esnada namazı üeri veya geri 
• alma, tehir etme ya da cem etme 

gibi iırikanlanmız var .mı, yok mu? 
Cihada, çıkmış olan mücahide bacı-
larımız babalanndan, annelerinden 
ve kardeşlerinden izin almış ol-
makla onların cihada çıkmâ hakkı 
ve yetkisi doğmuş olur mu? Ola ki 
savaş esnasında onların yanında 
bulunarak kardeşlik yapabilmek 

• noktasmdaki ilişkilerimizi nasıl ve 
ne şekilde tanzim edebiliriz? -

Dolayısıyla bütün bu sorulara 
ve benzer problemlere cevap yer-
mek zorunluluğumuz vardı. An-
cak bizde bu tür so.rulara cevap 
verebilme yeteneği ve gücü yoktu. • 

Oruca yönelik de yine benzer, 
.sorular geİiy.ordu. îftar saati gel-
miş ise, yanınızda orucu açabile-
cek bir şeyiniz yoksa, bunu kan ile 
yapabilmek mümkün müydü? İçe-

. cek su olmayınca,'yiyecek birşey 
olina'ymca, bu ihtiyaçların karşı-
lanması için başka ne gibi imkan-
lar olabilir?' . 

Bu toplantıda Kur'anî anlam-
da, İslami anlamda belki bu tü'r so-
rulara cevap verebilme yeteneğine. 
sahip pek çok hocalarımız yar. Biz 
gerçekten bu tür sorulara ve so- ' 
rimlara cevap olabUecek türden bi- ' 
zi bügüendinhelerini onlardan ta-
lep etmekteyiz. . 

Savaşın" içerisinde Türkiye'den 
gönderilmiş olan bazı kitaplar var-
dı. Cihad esnasında, cihadm içeri-
sinde hareketlerimiz nasıl tanzim 
edilmelidir; ibadetler nasıl yapıl-
malıdır; konularıyla ilgili. Bu ki-

. taplan terciime edip yeniden bash-, 
rarak çok istifade ettik. Bu.kitapla-
n yamnda bulunduran hiçbir insa-
nimiz savaşta hayatını kaybetme-
di. Bu, bana göre Allah'm yardı- • 
mıydı. ' ; 

İmanm ve Kur'an'm manevi et-
kisiyle Allah'm yardımımn insan-



larımıza ulaştığına örn'ek olarak bir 
şey aktarmak istiyorum: 

Ruslar özellikle Grozny saldı-
rısıyla başkanlık sarayım kuşattık-
lan zaman başkanlık sarayıyla Rus 
güçleri arasmda 400 m. civarında 
bir mesafe vardı. Namaz vakti ge-
lince içimizdeki imam başkanlık 
sarayımn üst katlarından kafirlerin 
bulunduğu taraftaki bir pencereyi 
açarak ezan okumaya başladı. O 
ezan okuma esnasında kafirler o 
kadar yoğun silah atışı yapmalart 
na" rağmen bir tek tanesi bile o kar-
deşimize isabet etmemiştir.' 

Müslüman ile kafirin ölüm bi-
çimi bile çok farkh. Kafirin ölümü, 
korkuyla birlikte vücudunun bü-
tün-hatları gerilmiş, belki gözleri 
yerinden fırlayacakmış gibi şişmiş 
ve insanda çirkin görünebilecek 
bütün halleri üzerinde taşır bir şe-
kilde oluyor. 

Mücahidin ölümü, onun şeha-
deti ise, o son nefesini teslim etme-
den önce derin bir nefes olarak ve 
Allah'a kavuşmanın hazzı ve zev-
kiyle yüzünde oluşan bir gülüm-
semeyle olmaktaydı ki, ruhunu 
teslim edip bir tarafta yatmış oldu-

ğunda dahi o sanki ölü 
değil, uyuyan bir insan, 

• ama güzelliklerini de vü-
. cuduriun dışına yansıtabil-

' miş halde" uzanmakta olu-
yor. • . . " 

. Çeçenistan 'da cihad 
. başlayalı tam dörtyüz on 
yedi gün oldu- Başından 
bugüne kadar bizim gör-
düğümüz, yaşadığımız, 
yakaladığımız ve kavradı-
ğımız bir tek şey var; Al-
lah'ın bize olan yardımı. 

'Savaşın içerisinde o 
kadar çok anekdotlar var 
ki, bunlarm ancak birkaç 
tanesini anlatmaya vakit 
bulabilirim. T 

• Özellikle dağ köylerin-
de, kuşatma alhnda, başka 
birşey yapma imkanının 
bulunmadığı yerlerde da-
hi kurutulmuş, peksimet 
benzeri bir ekmek ve bir 
yarım gövde koyun eti on-

yedi insanı aylarca tok tutabilecek 
kadar yetebilmekte. 

Eğer savaş esnasında, o cihad 
esnasında insanlar enaniyetlerini, 
kendi benlerini öne çıkartmak is-
tercesine hareketlerde bulunurlar-
sa, onlara bela, sıkıntı, ve ecel çok 
çabuk erişiyor. Bunu da müşahade 
ettik. Çok olmamakla beraber bu 
tür insanların da var. olduğunu bi-
liyoruz. 

Ama Allah yolunda ve Allah'm 
hükümleri çerçevesinde -bilebildi-
ği kadarıyla- "davranmayı tek 
amaç edinen mücahid kardeşleri- •' 
mizin üzerinde Allah'm yardımını ~ 
her vesileyle, her zaman dilimin-
de, geçen süre zarfında bütün gün-
lerde yakinen müşahede ettik. 

En son yaşanan Pervomayska-
ya hadisesinde yine Ruslar küfri 
yapı içerisinde kendi süah ve asker 
güçlerine güvenerek, tam dokuz 
gün on beş çember yaparak kuşat-
tıkları iki yüz elli mücahidi çelik 
gücüyle yenebileceklerinin hesabı-
m" ve bunun'kibrini dünyaya du-
yurarak saldırıya geçtiler. Ama 
-elhamdülillah- Allah'm yardımım 
sadece mücahidler bizzat kendileri 

görmedi, bunu, konuyu biraz has-
sasiyetle izleyebilen bütün insan-
lar da yakinen gördü. Oradan sağ 
çıkma şansı yoktu veya bu müm-
kün değildi diye düşünülen o çem-
beri yaran o kardeşlerimiz bugün 
için yine Çeçenistan'da, yine dağ-
larda, yine gerekli olan bölgelerde 
cihadfanna sağsalim devam et-
mektedirler. 

Pervomayskaya hadisesinde in-
sanı hayrete düşüren üç şey ol-
du:Birincisi, bu hadisenin gerçek-
leşmiş olduğu Pervomayskaya kö-

• yünde yaşayan, b köylü olan hiçbir 
insan ölmedi. Sivil olarak ölenler 
Kızılyar'dan getirilen rehineler ve 
dışarıdan gelmiş olan insanlardı. 
332 evden, haneden oluşan o köyde 
ayakta hiçbir bina kalmamış iken 
köyün camisinin minaresi dimdik 
ayaktaydı. Üçüncü örnek olarak, 
atılan bir mayın parçası o köyde 
bulunan bir ineğin alnına isabet et-. 
mişti. İneğin alnına saplanmış, an-
cak patlamamış ve halâ o hayvan-. 
cağız o mayınla dolaşmakta. 

Çeçenistan'da cihad Allah'a 
olan imanla, Resul'ün örnek-ahn-
masıyla ve İslami gerekliliklerle 
birlikte mücahidlerin bu şekilde 
donanmış bulunmalajıyla başın-
dan bu yana en güçlü biçimiyle 

; devam etmekte - zahiren zayıf gibi 
gözüksek de, ya dâ Öyle hesap 
edilsek.de- ve hem de gün geçtikçe 
bu gücümüz daha bir artmaktadır. 

Sözlerimi tamamlarken şunu 
belirtmek istiyomm: Çeçenler küfür 
karşısında savaşmaya kararlıdır; bu 
savaşı veriyorlar; bundan sonra da 
verecekler. Allah'ın izniyle bağım-
sızlığa ulaşana kadar, o topraklar 
İslam hakimiyetine girene kadar bu 
savaş devam edecek. 

" (*)Budetınovsk baskım somasında 
banş masasında Ruslarla yapılan n}ü-
zakerelerde Çeçenistan heyetinin baş-
kanı olarak görev yapan, Çeçenis-
tan'ıri problemlerini dünya dip-
lomatik-politik platformlarına taşıma 
gayretleriyle tanınan • Osman 
îmayev'in 2-4 Şubat 1996'da Ankara 
Kur'an Sempozyumu'nda yaptığı 
konuşmadır. ' 



Değişim sürecinde îslani (*> 
Prof. Dr^ Mehmet Aydm 

"Değişim Sürecinde İslam" ta-
biri biri zayıf, diğeri güçlü ild şeyi 
akla getiriyor. Zayıf olanı" şöyle 
birşey olabilir: Bir dünya var; bu 
dünyada değişiklikler ve değişik- , 
İlklerin içinde de İslâm var. Bura-
da aklımıza fundamentalizm ge-
lebilir, köktendinci l ik , mil i tan " 
müslümanlık, İslam'ın siyasete 
karışması, müdahale etmesi gele-
bilir. Hasan el-Benna, Mevdudi,' 
Said Nı^si... ve daha pek çok şey • 
gelebilir. Ama sanıyorum birinci 
derecede, asü akhmıza gelen şey 
şudur:' Dünya ve hayat hızla de-
ğiş iyor ve b u değ işmeye ayak 
uyduramayan bir din var. Dün- ^ 
yada ilim alanmda, fen ve sanat 
alanmda... her alanda büyük de-
ğişmeler var; çağımız değişme ça-
ğıdır, sürat çağıdır; ama her ne 
hikmetse bu sürate ayak uydura-
mayan, bu değişmeyle birlikte gi-
demeyen, ya değişmenin gerisin-
de kalan ya da değişmeye prob-
lem teşkil eden, engel çıkaran bir 
din ve o dine inanan bir topluluk 
var: Bir bakıma bu tâbirin olum-
suz bir çağnşımı vardır. 

Buna bağlı olairak bir ide İs-
lam'ı fikren, ilmen vs. bakımlar-
dan müdafaa etme çabası güdeme . . 
geliyor. Birileri değişme sürecine -
is lam' ın ayak u y d u r a m a d ı ğ ı n ı , 
söylüyor. Başka birileri de diyor 
ki: "Hayır, İslam değişme süreci-
ne ayak uyduruyor, ama eğer de- . 
ğişme şu anlamda olursa.." "Veya 
"İslam her türlü değişme sür^ ine 
ayak uydurabilecek niteliktedir." 
diyor. 

İslam dini d i n a m i k , haya t i -
ye t i o lan bir din olarak doğdu; 
güçlü bir din, bir şehir dini olarak 
doğdu. Bir site inşa etti; dolayısıy-
la dinin ke'ndisinde zaten bir di-

namizm, bir değişme var. TeknUc 
tabirle bir nasih-merisuh vs. bo-

. yutlarmi gözönünde bulundurur-
sak yirmi üç yıl içiçdeki ilahiyat 
boyutunu düşünürsek şu rahatça 
söylenebilir: İslam hakikaten de-
ğişme imkanını ve kabil iyetini 
sinesinde taşıyan bir din olarak 
vücut buldu. Tarih sahnesine öyle 
çıktı. • . 

İslam hem büyük'bir değişme 
^ anını, büyük bir dinamizmi, ama 

aynı zamanda da bir medeniyet 
kurma çabasını başarıyla sonuç-

' landirıyor ki, bu da Medine döne- • 
midir. Fakat her halükarda Medi-
ne döneıfüne ve müteakip yıllara' 
baktığımızda, büyük bir süratin, 
dinin ̂ kendi içinde mündemiç ol-
duğunu görürüz. Mehmet Akif, 
"eğer o tekamül imkanları kendi 
içinde mündemiç olmasa idi o ka-
dar medeniyet nereden çıkacak-
tı?". diyor Süleymaniye Kürsü-
sü'nün son kısmında. "Eğer İsla-
miyet'in dinamizmini, hareketlili-
ğini görmek istiyorsak bugünkü 
İslâm dünyasına bakmayalım" 
diyor. - • 

Hız dediğimiz ağırlık," hafifUk 
dediğimiz şeyler, rölatif tabirler-, 
dir. Birine göre çok hızlı olan bir-
şey; birbaşkasma göre çok yavaş 
olabilir. Mesela fikri hız, bedeni 
hıza göre çok yavaş seyreder. İs-
lam tarihinin ilk dönemine baka-
cak olursak sosyal hayâtla ilgili 
hususlar hemen hemen Peygam-
berimiz zamanında tamam idi. 
Ama dört dörtlük bir kelam için, 
bir felsefe için en az bir asır bekle-
mek gerekiyordu. Hicri 2.aşra ka-
dar olan dönemi Mekke,-Medine 
dönemiyle mukayese edersek ha- ' 
reketsizlik veya az hareketUlik bi-
çiminde düşünürsek yanlış olur. 

Aslında.' müthiş bir hareketlilik 
var; fakat bu hareket fikri ve ümi, 
olduğu için, ilk bakıldığmdâ dışa-
rıdan görülmeyen bir harekettir. 
Zira bu hareketlihk olmasa sayı-
sız felsefe ve kelam ekolü zuhur 
etmezdi. 

Fakat 12,'yüzyıla doğru İslarn 
tarihinde belki bir doymuşluğa 
doğru bir gidiş var. Çok koşan bir 
insamn yorulması gibi; çok hızla 
hareket eden bir medeniyetin din- . 
lenme ihtiyacı şeklinde de göriıle-
bihr bu. Ama her halükarda eğer 
bu dinlenme eski potansiyeli de-, 

j r am ettirememe biçiminde, ortaya 
çıkarsa, bunun anlamı kazamlanı ' 
m u h a f a z a e tmek deği l , ger iye 
doğru gitmektir. Nitekim 12,yüz-

• yüdan itibaren bazı alanlarda bir 
• geriye doğru gidiş başladı, • 

20 ,yüzyı l ın baş ına veya 
19.yüzyılın ortasına geldiğimiz 
zaman müelliflerimiz buıîu çeşitli 
şekillerde izah etmeye başladılar. 
Mesela Muhammed İkbal , Dini 
Tefekkürün Yeniden Kuru luşu 
adh kitabmda diyor ki: . • 

"Beş asırdır tam duraklama 
içindeyiz." Yani çok zengin bir 
Ortaçağ'dan soma bir duraklama 
dönemi başlıyor. Ve işte o durak-
lama d ö n e m i , o va ro lan ı bi le 
mektepte, medresede vs. yaŞata-
mama, o zenginUği koruyamama, 
ister istemez bir durgunluk döne-" 
mini karşımıza çıkardı. Ve İslam' 
alemi bu durgunluk dönemini ya-
şarken çok hareket l i bir alemle 
yeniden karşı karşıya geldi. Bu . 
dinamik alem Batı alemiydi. 

Tabii bu İslam dünyası için bir 
talihsizUktir. Hem Bâtı'mn içinde 
olacaksmız, hem Batı'yla yüzyüze 
olacaksmız, hem Batı'da olup bi-
tenlerin ne gibi şeyler doğuraca-



ğmı tahmin edemeyeceksiniz. 
Müslümanlar Avrupa 'nm için-
deydiler. Şimdiki Bosna-Hersek, 
Balkanlar o zaman İslam alemiıün 
taht-ı t a s a r r u f u n d a idi. Ve üç. 

, adım öte tarafta bilim yapüıyor-
du, top vs. inşa ediliyordu. He-
men öte tarafta üim vardı, sanat 
vardı. 

O ilim ve sanat bu tarafta ol-
malıydı. Çünkü bu tarafın evveli-
yata, geçmişi o ilmi/ o sanata orta-
ya çıkarmaya müsait idi. 

Her halükarda bizim modern 
şokumuzun başlangıcı Batı ile 
krşılaştığımız dönemdir. Oldukça • 

~ yavaş seyreden bir cemiyet, bir 
deylet hayatı, ama bu arada biUm, 
fen vs. ile pek çok bakımdan bü-
yük bir dinamizm kazanmış bir 
topluluk hayatı. Bu ikismin karşı 
karşıya gelmesinin normal sonuç-

" 1ar doğurması mümkün değUdi. 
"Değişme sürecinde İslam" 

dediğimiz zaman asıl başlangıç 
noktası burasıdır. 

Bata'yla temas kuran İslam ale-
mi acaba o değişme karşısmda ne 
yapacak? Nasü bir tavır alacak? O 
değinmeyle hesaplaşması nasıl 
olacak? Kendi değişmesini nasıl^ 
düşünüp nasıl formüle edecek? 
Nasıl hayata geçirecek. 

Bu değişme hadisesi 1967'den 
. beri şahsen beni meşgul eden bir 

. konu. Acaba benim kültürümün, -
benim tarihimin seyri içinde bu iki ' 
faktörün, iki kategorinin - değiş-" 
me ve istikrar unsurunun - yeri 
nedir? Cemiyetlerin hayatını idare 
eden iki ana kavramdır bunlar. 

Biz bu asra zaten bir süreçle 
girdik. Daha önce başlayan bir en-

. tellektüel, fikri süreçle'girdik. Yu-
_ suf Akçura'nm Mısır'da Türk ga-

zetesinde neşrettiği meşhur Üç 
Tarz-ı Siyaset başlıklı makalesi 
vardır. Bu üç siyaset tarzı derken 
kastedüeıi; evvela bir Osmanlilaş-
ma /Osman l ı c ı l ı k macerasıyla 
yola çıkışımızdır. Çeşitli etnik ve 
dini grupları birarada tutmanın 
modem bir projesini yapabilir mi-

. yiz? diye düşündük; ama olmadı. 

Bunun için zaman geçti; belli öl-
çüde ve İslamlaşma süreçleri var-
dır. ' .. • 

Ziya Gökalp'e gelindiğinde bu^ 
çok daha net bir şekildeifade edi-
lir hale geldi: Türkleşmek, İslam-
laşmak ve muasırlaşmak, yani 
çağdaşlaşmak. Ziya Gökalp ' in . 
tam olarak ne demek istediğini 
burada tartışmayacağız. Ama ka-
naatimce bu, üzerinde durulmaya 
değer, çok ciddi bir projeymiş. ' 

Önemh olmasının sebebi bir 
süreç oluşudur. Türkçedeki -leş-. 
mek/-laşmak eki bir sürekliliği 
ifade eder. İslamlaşma dediğimiz 
şey de bir toplum için bitecek bir 
süreç, bir nokta koyup da "bu iş 
bitti artak" diyebileceğimiz bir sü-' 
reç değildir. Ortada bir Kur'an-ı 
Kerim, bir din var. Ama bir de o 
yaşanan hayatm içinde tecrübe 
edilen bir durum vardır. Dolayı-
sıyla modernleşme, çağdaşlaşma 
ile birlikte acaba dini hayat ne 
olacak? Veya o çağdaşlaşma dini 
"hayattan ne alacak? Millet olma-
da İslam olmanın yeri nedir? İs-
lam olmada modem hayatta bu--
lunmanin yeri nedir? Ve asrileş-
mede, modern hayatı yaşamada 
bu ikisinin rolü ve önemi nedir? 
Ben bu projeyi çok heyecan verici 
bir proje olarak görüyorum. Ne 
yazık ki modem Türkiye bu pro-
jeyi tatbik etmemiştir. Bunlardan 
sadece bir tanesüü, bk buçuğunu 
seçmiştir. Batılılaşma ve büyük 
ölçüde onu destekler mahiyette 
bir milliyetçilik anlayışı. Bu un-
surlar arasında elbette bir muta-
bakatsızlüi var. Fakat'burada asü 
önemli olan bu asra çok önemli 
bir kaygı ve endişe, çok önemli 
projelerle girmiş olmamızdır. 

Ve bu giriş bizde iki türlü, da-
ha doğrusu çift katlı bir korku 
husule getirdi. İnanmış aydın, 
muslümau münevver, b ü çağa 
hakikaten korkuyla, endişeyle 
girdi. Yeterince değişmemekten, • 
değişememekten korkuyorlardı. 
Elmalı 'nın tefsirini , Mehmet 
Akif'i, İslamcüar diye adlandırı-

lan Said Halün Paşa'ları ve öteki-
leri Okursanız bu korkuyu o ka-
dar yakından hissedersiniz ki... 
İslam alemi yeterince değişmeye- -
cek diye ödleri kopuyordu., Ni-
çin? Çünkü yerinde İcalmak öl-
mektir, yok olmaktar. Onun için 
çağın süra t ine ayak uydurma 

' mecburiyeti vardır. Ya bu hare-
"ketliliği' nesUnize ve toplumunu-
za getirirsiniz ve dolayısıyla ken-
dinize göre bir yol çizersiniz, bir 
terakki istikameti belirlersiniz ya-
hut da bü uyuşuklukla devam 
edersiniz ve sizi ortadan kaldırır-
lar. • 

Bu insanlar için geniş kitlele-
rin nasıl canlandmlacağı bir endi-
şe konusudur." Bu uyuyan kitle 
nasıl ayağa kaldırılacaktır? Bu 
uyuyan kitle ilim için, fen için, 
tahsil için, mektep, medrese için 
nasıl ayağa kaldırilacak? Çünkü 
pek çok şeye karşı bir muhalefet 
vardır. 

Ama bu ölçüde bir korku- ve 
endişe de değişmeden yana gel-
mektedir. Acaba ne kadar değişe-
ceğiz ve bu değişme bizi nereye 
götürecek? Bu değişmenin mahi-
yeti nasü olacak? Acaba bu değiş-
me istikrara zarar verecek mi, 
vermeyecek mi? Bu noktada İs-
lam dünyası üe Bata arasmda bir 
uçuram görüyorlar. O uçummun 
nasü kapatılabileceği konusunda 
da çok net fikirler yok. 

Ve bir başka korku da şudur: 
Ya değişirken Batı gibi olursak? 
Bü en şiddetli korkudur. Niçin?!' 
Çünkü Batı'nm sosyal hayatmda 

, müslümanları korkutan karanlık 
bölgeler var, boşluklar var. 

Değişmek şarttır. Tabü bura-
daki değişme; planlanan, prog-' 
ramlanan, proje halihde ele alı-
nan ve gerçekleşmesi için çaba 
harcanan bir değişmedir.,İşte bu 
değişmenin bir tabam, kökü var; 
bir dali-budağı, bir çiçeği, me)we-
sivar. 

Değişme nasıl olacak? Değiş-' 
me çok geUşigüzel biçimde olabi-

. lir. Şuradan buradan alınan un-



surlarla karmakanşık bir yapı or-
taya çıkarılabilir. İslam aleminde-, 
ki değişmelerin büyük_^bir kısmı 
böyledir. • ' • . 

Bizim bahsettiğimiz değişme 
ise çok dddi bir konudur. Bımun 
bir ilahiyat kökü vardır. Şu soru 
önemlidir: Acaba bu duraklama 
dönemlerimizde ulühiyet anlayı-., 
şımızda mı bir yanlışlık vardı? 
Acaba orada da mı bir durağanlık 
vardı? Her toplumun bir Allah te-
lakkisi, bir peygamberlik telakkisi 
vardır; bir insan, bir cemiyet anla-
yışı vardır. Acaba orada bir sıkınh 
var mı? 

Evet hakikaten orada bir sıkın-
tı olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı-
Kerim'e baktığımız zaman faali-
yet içre ve üzfe olan bir yaratıcı 
kudretle karşılaıyoruz. Cenab-ı 
Hak sürekli olarak yaratmakta-

• dır. Alemi bir defa yaratmış bitir-
iniş, sonra da istirahate çekilmiş 
değildir. Alemde sürekli bir ya-
ratma fiili vardır. O halde Allah 
sürekli olarak yaratandır. Tarihi . 
seyreden Varlık değil,- tarihi ih-
sanlar yoluyla inşa eden Varlıktır. 
Tabiat olmuş bitmiş bir blok, bir 
yapı değil, her an yaratılmakta" 
olan bir âlemdir.. Dolayısıyla bu 
alem. ve ilahi yaratma fiili açıktır. 

Tabii böyle bir durumda ev-
vela acaba bu dönemde Kur'an'm 
uluhiyet anlayışına hakkını ver-
miş miyiz, verememiş miyiz? so-
rusunun sorulması lazımdır. Aca-
ba o Kur'ân'a hakkım yermeyen 
uluhiyet anlayışından Kur 'an 'a 
hakkını verebileceğimiz dinamik 
bir u luhiyet anlayışına geçişte 
neler oldu? Bunu baŞarabildik 
mi? Bir yere kadar geldik. Ama 

' hala alınacak'mesafe, katedilen . 
mesafeden çok daha fazladır. 

. .Sürekli yâratma füli olan, Al-
lah'ın sıfatlarının sürekli olarak 

, tecelli ettiği bir uluhiyet anlayışı-
na kani iseniz, o sıfatlann da sizin, 
nefsinizde olması için bir çaba 
içinde olmanız lazım. Bu da ken-
düiğinden bir dinamik insan an-
layışını ortaya çıkanyori.Arkasın-

da bir teolojinin olduğu, bir 
, itikadın olduğü bir uluhiyet 

anlayışını. Bu insan niye faal? 
sorusunun cevabını ilahiyata 
bakarak kelama bakarak ve-
rebilirsiniz. 20.yüzyılın en", 
büyük çabalarından biri işte 
böyle bir kelamı sistemli hale 
geflrebümekti. Yine Kur'an-ı 
Kerim'e bakhğımız zaman 
baş döndürücü bir cemiyet 
görüyoruz. Mekke'den Medi-
ne'ye hicret edén bir âvuç in-' 
san, insanlığın tarihini değiş-
.tiriyor. 

' Kainat hakkındaki düşün-
cenizde dinamik olmak zo-
rundasınız. Neviton fiziği gi-
bi düşünürseniz, kapalı bir 
alem mpdeli içinde hareket ' 
ederseniz, o zaman ondan 
bahsettiğimiz dinamikler çık- , 

'maz. Bu yüzden 20. asrm 
hassas mütefekkirlerinin bü-

, yük bir kısmı dinamik bir alem 
•modeli, sür'ekli olarak yaratılan 
bir alem modeli üzerinde çalış-. 
mışlardır. 

Allah'm yarattağı her şey yeni-_ 
dir, tazedir/o andadır. Dolayısıy-
la bu kıyamete kadar da devam 
edecektir. İnsanın hayatı da sü-
rekli olarak yeniden yaratılıyor. 

• İnsan çabası ve Allah'm lütfuyla 
biz her ^ n yenileniyoruz. Biyo-
lojik olarak değü sadece, ama ay-
nı zamanda iç dünyamızda da sü-
rekli bir yenilenme,- sürekli bir 
hilkat fiili içindeyiz. 

•Befıim'savunduğum fikir şu-
dur: İstikrar içinde değişme ol-
mak zorundadır. Yahut da değiş-
me içinde istikrar. • 

Öncelikle istikrar çevresindeki 
kavramlar üzerinde duralım. Ev-
velâ, istikrar içiıide bir değişme 
varsa buna köklü değişme de-
mek lazım. Bu köke bağh bir de-
ğişmedir. İkincisi merkeze bâğh, 
merkezli bir değişmedir ki, yak-
laşıl< aynı anlama gelir. Tıpkı 
Hz.Mevlana'nm dediği gibi: 

" "Bir ayağım sımsıkı şeriatın 
üzerinde. Öbür ayağımla yetmiş, 

M. Aydm: "Benim asü hocam Mehmet Akif'tir 

iki milleti dolaşmaktayım." 
Akçura bahsettiğimiz kitabın-

da "b i z im tarihimizde tevakkuf 
noktası İslam'dır" diyor. Bu te-
vakkuf noktası da çok önemlidir. 
Eğer bu toplum değişecekse o 
merkez etrafında değişmek duru-
mundadır. Süreç ö merkezin çev-
resinde genişleyen, zenginleşen • 

' ve belki üanihaye genişleyen bir-
süreçtir. Dolayısıyla bir çember 

^ bir daire gibi, bir merkez etrafın-
da açılma söz konusudur. Onun 
için ümmetin üzerinde durduğu 
nokta iman ya da Kur'an'm dün-
yâ görüşü olmak zorundadır. 

İst ikrar olmazsa'merkez ol- . 
.maz, kök olmaz. Kökü mazide 
olan âti olunmaz. Ve yİne hüviyet 

. problemi, benlik problemi ortaya 
çıkar. Eğer merkezsiz bir değişme 
söz konusu ise yabancı laşma 
prObleini ortaya çıkar. 

İst ikrar deyince akla gelen 
olumsuzluklar, _olumsuz kavram-
lar .yardır. .Mesela gelenekçilik; 
katı muhafazakarlık, kaidecilik, 
şekilcilik, ist ikrarın aleyhinde 
kullandığımız kavramlardır. Keza 
tutuculuk, çağdışüık, yobazhk, ta-
assup, irtica ve ne yâzik ki'şeriat... 



Şeriat deyince değişnıeyen, hiç. 
değişmeyen bir yapıyı ilelebet gö-
türme çabası içinde olriıak imiş.. 
İslam modem problemlere cevap 
verebilir mi? diye soranlara göre 
buradaki şeriat bu manada anla-
şümıştır. Yani hiç değişmeyen bir 
yapı... Bir öz değil. Ashnda değiş-
meyen bir öz var. Ama bu kimse-
lerin değişmezlik atfettikleri o öz 
değil, bütünüyle tarihi bir yapı-
dır. Ve işte şeriat bu bütünüyle 
değişmez yapıyı üanihaye taşı-

. mak imiş.. Bundan dolayı olum-
suz bir mana kaz&nıyor. 

Değişme dediğimiz zaman ise 
kullandığımız kavramların başın-. 
da terakki gehyor. Yanısıra teka-
mül, asrUik ve çağdaşlık kavram-
ları vardır. " 

Asriliği .açtığımız zaman, için-
den başka unsurlar da çıkıyor: 
İlim, teknoloji, demokrasi ve laik-
lik. Bütün burüarm sonucu özgür-
leşme, ilerleme ve dolayısıyla de-
mokratik bir toplum yapışma ka-
vuşma olarak telakki edüiyor. La-' 
ik olmak sürekli değişmeden ya-
na olmak olarak, biHmsel bir tu-
.tum içinde olmak olarak öne sü-
rülüyor.' Yani hakikaten din mer-
kezli birşey düşünüyorsamz üim 
oraya giremez! Yâni din aradaiı 
kalkmadan ne ilim, ne teknoloji, 
ne de terakki olabüir! • 

Dinamiklik, hareketlilik, re-
form, adaptasyon, aydınlanma. 
Batıcılık, Kemalizm, devrim... hep 
bu değişme kategorisinin altina -
savunanların olumlu gördükleri 
manada - yerleştiriliyor. 

Bu kategorinin altındaki keli- -
meler olumsuzluk anlammda şu 
şekilde kullanılıyor: Mesnetsizlik, 
köksüzlük, soysuzluk, taklitçilik, 
başkalaşım, yabancılaşma, anarşi... 
İstikrarı savunanlar, bir yerde mer-
kez ve kök yoksa, ama değişme 
.varsa bu kelimeleri kullanıyorlar. 

Dolayısıyla bu iki kategorinm 
altma yerleşen bu ve benzeri kav-
ramlâr genellikle yazıda ve ko-
nuşmada karşımıza çıkan anahtar 
kelimelerdir. Bunlann nasıl kulla-

nıldığını bilm'ezsek bu konularda -
. yaptığımız tahliller bizi bir yere 

götürmeyebilir., Evvela o kavram 
dünyasmı çok net bir biçimde ta-
nımlamaya çahşmak, sonra o öl-
çüyü çok iyî görmek lazım. 

İs t ikrar içinde değişmenin 
manası ne olabüir? Bunun manası 
asl ında kendi kül türümüzde^, 
mevcuttur: Mesela teceddüd. Te-
ceddüd, yenüenme demektir as-
hnda; yeiü bir kelime de değildir. 
Tarihte, bizim müceddidlerimiz 
vardır. Müceddid evvela kendisi-
ni yenilemiş bir insan olmak du-
rumundadır. Kur'an'm ışığında 
hayatını yenileyebilmiş insan ve 
dolayısıyla teceddüd fiüi de o ışı-
ğı topluma taşıma veya toplum 
onu götürüyorsa dünyaya taşıma 
işidir. . - . 

Bunun yanmda ıslah kelim.esi 
daha sosyal içeriklidir. Mesela bir 
çok ıslahat fermanımız vardır da 
teceddüd fermanlarımız yoktur. 
Çünkü ıslahat daha ziyade toplu-
mun pratik işlerini düzenlemeyle 
ügiH bir takım yenileşmeler iyileş-
tirmelerdir. 

' Ama istikrar içinde değişmeyi 
ifade eden en yaygın tabirimiz ih-
yadır. İhya canlanma demektir. 

. Canlanma birşeyi yeniden ortaya 
koyma anlamına gelmez.-Var ola-
nı birbaşka boyuta taşımadır. Bu 

" bakımdan geleneksiz, kültür tarihi 
olmaksızın, kök olmaksızın ihya 
olmaz. İhya, olana bir 'canlılık ge-. 
tirmedir; olanı güncelleştirmedir; 
olanı işler haline getirme, o günkü 
şartlariçinde tarihe getirmedir. 

Dolayısıyla, eğer dini alanda 
üıya söz konusu ise, bunun anla-
mı şudur: Dini tarihe getirmek. 
Yani müminin kendi inancını tari-
he getirmesidir. Geçtiğimiz bir 
birbuçük asır, İslam noktai naza-
nndan bakıldığında İslam'ın tari-
he girme savaşmı verdiği asırdır. 
İslam tarihe girmek, tarihte olmak 
istiyor. Zaten tarihte, ama nasıl 
ise öylece tarihte olmak istiyor.. 
Başkalarının ona verdiği mekan 
içinde değil,' başkalannm ona da-

yattiğı tanım içinde değil! Kendi-
_ sini nasıl görüyorsa, mahiyetiyle 
. biriikte tarihte olmak istiyor. Ta-

rihte olmanın manası da ona ş'e-
kü, muhteva ve istikamet verme-
sidir: . ' 

Bunun karşısında iki büyük 
engel vardır. Bu engellerden biri 

, istikrardan, biri de değişmeden 
gelmektedir. ' 

İst ikrar yukar ıda belirtilen 
olumsuzluklarla ifade ediliyor, al-
güanıyorsa, kaidecilik, gelenek-
çüik vs. şekUnde anlaşılıyor ise, o 
zaman ister istemez dinin tarihe 

• girmesine mani olunuyor demek-
tir. , ' : 

Ama beri taraftan da birileri 
dünyayı durmadan değiştiriyor, 
sapı-kulpu olmasın diye değiş-
tiriyor ise orada da ister istemez 
İslam tarihe girmekle sıkınti çek-
mektedir. ' 

Batı'nm-değişmesi önemli öl-
çüde merkezsiz ve. gayesiz^ bir 
değişmedir. Çünkü kajmağı yok-
tur . Hır is t iyanlık o büyük 
değişikliğe yetecek bir alt yapı 
oluşturamadı. Elmahlı'nin dediği 
gibi bu Batı ilminin ve fenninin 
arkasındaki din İslam dini olsay-
dı farklı olurdu. Çünkü İslam'ın 
gücü buna yeterdi. 

Teceddüd, ihya, ıslah başın-
dan beri İslam'ın kendi yapısında 
vard ı r . Önemli olan i lahiyat 
yoluyla sosyolojiyle, psikolojiyle 
bu enerjiyi açığa çıkarabilmektir. 
Onu zaman yapabilmek, mekan 
ve tarih yapabilmektir. Dolayısıy-
la, istikrar içinde değişme, -İs-
lami anlamda- köklü bir değiş-
medir, kökü olan bir değişmedir. 
Tasavvuf deyimiyle söyleyecek 
olursak, Değişmeyön'in yaratması 
manas ında bir değişmedir . 
Değişmez prensiplerin açüımları, 

. tezahürleri, tecellileridir; İlahi 
sıfatlann tecelisidir. 

. (V. Prof, Dr. Mehmet Ay-
dm'mÜsküdar Sohbetleri çerçevesin-
de 2.2.1996 tarihinde Salacak'ta yap-
tığı konuşmanın metnidir. 



Kitap dünyası... 

** 

Sessiz Yıltnlann Kühürel intiharı 

..VAM , 

Medya ve Kültür ' 

Medya,ve Kültüreller birimi-• 
zin, içimizdeki bir başkasmm buy-
ruklarına karşı ne denli çaresiz ol-
duğundan yola çıkarak, kendimizi 
lıangi ölçülerde temsil ettiğimizin 
sosyal psikolojik çerçevesini sunu-
yor. İnsanın bireysel ve töpluı^al 
kimliklerce emilen iradesinin, so-
yut ve belirsiz mitoslar arasında • 
bularlaşıp yol olduğunun analitik 
öyküsüdür bu. Böyle bir çözümle-

• me için iletişim biliminin disiplin-
lerarâsı kimliği bu çalışmada bü-
yük bir cesaretle "denenmiştir. Gü-
nümüz toplumlarının ve özellikle 
içinde yaşadığımız toplumun mü-" 
zikten.edebiyata, ticaretten- siyase-
te yaşadığı bir yığın tuhaflığın si-
mülasyonlarla, imgelerle ye mitos-
larla çokça bağlantılı olduğu; içine 
düştüğümüz bu anlam anaforunda 
giderek asli varlığımızın önemini 

• kaybettiği bu kitapta dile getirilen 
temel konulardır. • 

'Herkesin ama .hiç kimsenin' 
bu yapay dünyasmda sözde irade-' 

mizi kullanarak ge'zinirken derin 
bir uykuda olduğumuzu düşün- • 
meyiz. Bu kitapta medyanın ve 
kültürün kesişim alanında yer alan 
toplumsal tuhaflığm mantığını bu-
lacaksınız. ' ^ • 

Sadık Güneş, Vadi, lU sayfa 

İslam'da Varlık Düşüncesi; 
• İslam'da Varhk Düşüncesi^ T. 

İzutsu'nun İslanj felsefesiyle Ugili 
en kapsamlı ve derinlikli çalışması-. 
nm tercümesidir. Eserin aıia teması 
bir kavram ve gerçeldik olarak var- ^ 
lıkC'vücud") düşüncesi ve bu dü-
şünce etrafmda geliştirilen metafi-
zik sistemlerin temel kaziyyeleri-
dir. Varhk kavramının eser boyun-
ca defaatle vurgulanması sadece 
yâzann bu konuda analftik bir ça-
lışma yapma tercihinden kaynakla-^ 
nan bir durum değildir. Metafizik' 
açısından' bakıldığında, "vü-
cud"kavramının merkeziliğinin bi-
rincil sebebi klasik İslam düşünce-
sinin ontoloji - merkezli bir dünya _ 
tasavvuruna sahip olmasıyla ilgili- • 
dir. Bu manada genel olarak İslam 
düşüncesi, Heidegger'in Batı felse-
fesi için dile getirdiği "varlığın 
unutulmasına", ve bunun kaçınıl-
maz neticesi olan "metafizik şap-' 
maya" sahne olmamıştir. Izut-
sü'nun eser boyunca izlediği tahlU 
yöntemi, bu metafizik sapmanm İs-
lam düşüncesinde neden vuku bul-
madığının ipuçlarını vermektedir. 

Tpshihikolzutsu, İnsan Yay.'216 

/ İ l a h i Adalet 
. Asr-ı saadetten üzaklaşıldıkça, 

yabana kültürlerin etkisiyle İslam 
aleminde Kur 'an 'dan sapmalar 
başgöstermiş ve birçok bozuk gö- -
rüşler, inançlar ve fırkalar türemiş-
tir. Bunlarm desteklenmesi ama-
cıyla da hadisler uydurulinuş;'" 

MijsiafaSabri ' Musa Camllah 

l̂âhî Adalet 
Rahmet-i İlâhiye Bürhanlan 

Kur'an ayetleri, keyfi tevillerle 
- tahfif edilmiştir. Bu bozuk görüş-

lerden biri de 'cehennem azabının' 
ebedi olmadığı fikridir. Buna bağlı 
olarak da cehennemde bir çeşit 
cennet hayatı yaşanacağı, azabdan 
zevk alınacağı, ebedi azabda'hik-
m'et olamayacağı, ilahi rahmetin 
mü'mih-kafir herkesi kapsadığı, 
her türlü inancın hak ve doğru ol-

. duğu ve nihayet putperest, ehl-i 
kitap,' mecusi, budist... tüm insan-
ların gerçekte Allah'a-ibadet ettiği' 
gibi görüşler ileri sürülmüştür. 

Bu görüşün Müslüman-Türk 
dünyasındaki en.ateşli müdafi i , 
Musa Carullah Bigiyef'tir. Musa 
Carullah'ın bu görüşlerini topladı-
ğı Rahmet-i İlahiye Bürhanları 
isimli kitabı ve bu kitaba en kap-
samlı cevabı ve ,en ciddi tenkidi 
yazan son şeyhülis lamlardan 
Mustafa Sabri Efendi'nin Yeni İs-
lam Müctehidlerinin Kıymeti İlmi-
yesi adh eserini bu kitapta bir ara-
da bulacaksınız. ' 

Mustafa Sabri- Musa Carullah, 
Pınar Yay., 362 sayfa. 



Tozlu raflardan. 
K u r ' a n d a A t a t ü r k ç ü l ü k 

Ayetleri (*) , -
Bu betikteki Ayetler, yetkili bir 

kuruKyönünden Türkçeye çevrilmiş 
olan Kur'an'dan ahnmıştır. (Okat 
Yayınevi, Ankara Cad. Güncer Han,, 
İstanbul, 4. Basım, 1964) 

...Cuma Suresi, Ayet 5, Yaprak 
331:"Kendilerine Tevrat verilip de 
onu taşıyamıyanlann durumu, betik 
yüklenmiş sıpanın durumuna ben-
zer." 

Tanrı yönünden bize gönderil-
miş Büyük Kurtarıcı Atatürk'ü ve 
onun yüce Devrimlerini anlamayan-

_larm durumü, betik (kitap) yüklen-
miş sıpanın durümuna benzer. "On-
lar, duvara dayatılmış keresteler-
dir." (Bozguncular Suresi, Ayet 4, 
Yaprak 332.)! 

"Kişi ancak çalıştığmcasım bu-
lur." Ayeti, yobazm "bir lokma, bir 
hırka", "adam sen de " dediğinin 
tüm tersidir. İnan ve çahş, işte. iki 
baş öğüt Atatürk'ün Ankara amtm-
daki üç öğüdü de budur: 

'Türk, Övün - Çalış - GüVen" , 
Artık Tanrmm bize verdiği sun-

gulardan. hangisini yalanlayabilir-
ler, o sapık yobazlar? Şöyle bir ba-
kalım. Atatürk karşıtı kozmopolit 
Osmanlı batakçıları, türedi MUiyetçi 
geçinen azınlık bozuntuları, Ata-
türk'ün adını ağızlarına almazlar, 
Mustafa Kem^ deyip çıkarlar. Söz-

• de o.büyük Türkü kendileriyle bir 
hizaya indirmeye yeltenirler." Bunlar 
ağıllara serpUmiş kuni saman çöple-

. ri gibidirler. 
...(Selanik'te bu ktsal eve, bir Ka-

be gibi toplu gidişler yapılmalıdır, 
her yıl.) . • 

...Sonra yine, yok olasıca, nasıl 
da ölçüp biçti. Sonra baktı, sonra 
kaşlannı çattı, suratını astı, sonra ar-
kasını döndü, ululanmak tasladı. 
Dedi ki: O Atatürk değilmiş, Musta-
fa Kemal imiş. ^ . • " 

Ve gene, İnek Suresi, Ayet 24, 
Y.5:..."Tanrı böyle sorumlarla (ör-
nekler vermekle)" birçoklarını şaş-
kınlıkta bırakır, birçoklarını da doğ-
ru yola çıkarır. Yollarını şaşıranlar 

yalnız kötülük (bozgunculuk, vur-
gunculuk) işleyenlerdir." Görülü-
yor ki, örnekler, ölçüştürmeler anla-

. yanlar için, usu olanlar içindir. İsla-
ma us üzerine, inanç üzerine kurul-
muştur. Kur'an'm hemen her yapra-
ğmda inananlar ve (Ulusal) iyilik iş-
leri yapanlar için, altmdan ırmaklar 
akan uçmak (cennet) bahçeleri, 

-Aden güllükleri vardır, buyurülu-
yor. Demek ki, bu uçmaklar yeryü-
zünde de bize sunulmuştur, usunu 
ve istemini ulusal iyiükle kullanan-
lar için. Burada acun yaşantısının, 
tatlarının, besinlerinin, eğlencelerin 
her çeşiti vardır. (Ayet 23)., Bu bir 
Avrupalı Atatürkçülük yaşantısı, 
bir Yenidehdoğuş (Rönesans) Hü-
manizm felsefesi değü midir? 

• ...Demek oluyor ki, İslam'da yo-' 
bazların, keçi sakalh tesbihçUerin ve 
tekkelilerin yaptıkları miskinlik, ko-
yu kadercilik, bir lokma bir hırkaa-
İik küfürdür. Niçin İslam'ın tüm 
Avrupalılık olduğunu söylüyoruz? 
Çünkü, Avrupalıhkta olduğu gibi, 
•İslam usa dayanır, özel isteme da-
yanır, inançlı yaşamaya dayanır, 
ulusal yükselişi ve böylece insel ev-
rimleşmeyi erek tutar. Olumsaldır 
(pozitiftir), iyimserdir, kötümserli-
ği, umutsuz yaşamayı, yas ve aşağı 
tutkular kurbanı olmayı yasaklar. 
İyi çalışınız, iyi eğleniniz buyrulur. 

... Ey Atatürkçüler! İlk ereğiniz 
Türkleşmektir, çağdaşlaşmaktır. Bi-
rincisinin en büyük aracı Dü-Tarih 
Devrimi, ikincisininki. Laiklik ve 
Greko-Latin kültürüdür. Bu kültür 
bir gerilimdir, düşüncelerde, duy-
gularda kesinliktir. Gerçek İslam da 
bu araçları öğütler. Yaptıklarımız. 
yapacaklarımızın kanıtıdır. 
90.000.000 Türk müslüman tarihin 
sönmez yapraklannda güneşler gibi 
yeniden parlayacaktır. 
• Biz, iç düşmanlara karşı, titre-' 

mek için doğmuş değiliz, onlarla 
komşuluğumuz uzun sürmeyecek-
tir. Atatürk devrimleri bir bütün-
dür, bütünlüğüyle gerçekleşecektir. 
Tek parti. Sıkı-Yönetim. İşte dos-
doğru yolumuz. Demokrasi başı-
boşluğu bize göre değildir. Hiç de-

ğilse, 50 yıllık bir süre için. 
Toplumbilim (Sosyoloji) yasaları . 

zorlayıcıdır, hoşgörü tammaz. Bakı-
• nız, Kur'an Atatürkçülüğü nasıl 

destekliyor: ^ 
"Tannya karşılıksız bir borç ve-

rirseniz, O, onu iki. kat eder" <Tega-
bun Suresi, Ayet 17, Y.334) buymlu-
yor ki, bu da, açıkça us ve özgür is-.;. 
temi(iradeyi) kullanmayı buyurur. 
"O ölümü ve yaşantıyı, hanginizin 
en güzel işleri işleyeceğinizi dene-
mek için sizi yaratmıştır." (Mülk 
Suresi, Ayet 2,-Y.337) Ayeti de gene 
bû us ve özgür istemi açıklar. Dene-
me sınavını kazanırsanız size bü-
yük, kat kat ödüller müjdeliyor; 
Yalvacımız iyiler için "müjdecidir", 
kötüler için "korkutucudur". O, de-

' neme sınavım kazanıp şeytanm şa-
şırtmasm'a uymayanlar, vdusal yiik-
seliş uğrunda çalışanlar için uçmak- ' 
1ar (cennetler) "müjdeleyicidir", 
hem bu acunda, hem öbür acunda, 
hem özdeksel (maddi), hem tinsel 
(manevi) acunda. Bunün tersi olan 
kötüler için de "korkutucudur", Ta-
inu (cehennein) ateşi, çilesi olduğu 
bildiriliyor, bu acunda ve öbür 
acunda (özdeksel ve tinsel acunlar- -
da). "- . . . . . 

... Tahrim Suresi, Ayet 1, yap-
rak 335:"Niçin Tanrı'mn sana helal 
ettiği^yleri kendi öznene (nefsine) . 
haram ediyorsun?" (Hümanizm) 
Şen ve çağa göre yaşamak farzdır. 

... Sızıltıcı Kadm Suresi, Ayet 
12, Y.325:"Bilim .verilmiş olanları 
kerte kerte yükseltsin." (Bilimsel Dil 
- Tarih Devrimleri, Laiklik, Greko -
Latin Kültürü). 

Sürme (Haşr) Suresi, Ayet 21, 
y.328:"Bu örnekleri kişilere düşün-
sünler diye veriyoruz." (Türkçe 
ezan, Atatürk'ün buyurduğu gibi, 
Türkçe namaz olmalı, anlamak te-. 
meldir.) 

Sınama Suresi, Âyet 10, y.329: 
"Tanrı bilgin ve usbilikerdir(Ha-. 
kimdir)." (BUim Tannsalhktır, Laik-
lik, Dü-Tarih Devrimleri Greko-La-
tin kültürü baş bUimimizdir.) 

'(*)Dr. Arın Engin, Yükseliş Sava-
şımızda Jüpiter, Kur'an'da Atatürkçü-
lük ve Rus-Çin îşkencesindeki Türklük 
adlı kitaptan alınmıştır (Atatürkçülük 
Kültür Yayınları, tarihsiz) s. 46-52. 


